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Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamen-
tumban. 

IV. 

Hogy közelebb miképen érvényesül e hitszerű élet : 
ezt Pál apostol általános vonásokban kifejtette és saját 
életében bemutatta. A hitélet, mivel azt az isteni πνενμα 
mozgat ja , nem lehet más, min t Isten, mint Krisztus lénye-
gének megfelelő. Isten az embernek j a v á t akar ja , azt neveli 
s az embernek üdve érdekében önmagát fiában, a Krisztusban 
feláldozza; s Krisztus is már földre jövetelével, itteni szen-
vedéseivel és kinos halálával bebizonyította, hogy nem volt 
más gondolata, mint az emberek megváltása, nem volt más 
érzelme, mint az életet is feláldozó szeretetnek érzelme. Igen 
természetes ezért is, hogy Pál apostol szerint a πνενμα-szerű 
h i t é l e tnek a k r i t é r i u m a a szeretet (πίστις di αγάπης ενεργούμενη 
Gal. 5, 6.), hitet kiván, mely a szeretetben erős. 

Ez a hit nem meddő elhivés. Erre Pál apostol nem adot t 
semmit. A hit nem az értelemnek, hanem a sa já tos élet-
tapaszta la tnak, a belső tapaszta la tnak dolga. Hallásból szár-
mazik (R. 10, l 7 . Gal. 3 , 2 . 5 . ) , igenis és nem a látásból. A 
hallás a belső érzék, amely az ember belsejét megnyi t ja s 
belsejéhez szól. De nem minden hallásból. Szükséges, hogy 
a hal lot tban Istennek igéje legyen (R. 10,17 .) és szükséges, 
hogy a hallgatóban is a hang visszhangra találjon (R. 10, l 6 . 
stb.), hogy a hallottakból igy a szent szellem áradjon át a 
hal lgatónak szivébe s ott uj, csudás életerők keletkezzenek. 
Gal. 3, 5. S e szellemnek erejében mennyire átalakul egész 
lelki é le tünk! Az a vovg, mely a σάρί-nak szolgálatában még 
ot t is, ahol csak végső végtelen, lá that lan okokról lehet 
szó, a vallás és az erkölcsnek terén : még ot t is csak véges 
okoka t látot t s igy bölcsessége bolondsággá, erkölcsi motiva-
t iója természetellenes erkölcstelenséggé vá l t : most a szeretet 
szellemének elvi hatása alatt nem önzőén, hanem odaadóan 
nézi a dolgokat, nem a magáét , hanem a másét ke re s i ; 
mindenkinek és mindennek sa já tos szellemébe, sa já tos lel-
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kébe igyekszik elmélyedni s így ime mindenütt végre is az 
empirikus Én mögöt t egy jobb Ént talál, amelyért teremte-
tett , melyből egy isteni célgondolat bár mily gyöngén, fel-
csillámlik, s bármily gyakran eltemetve — még is fel-fel 
bukkan s mely miat t még ez is Istennek gyermeke, gondozá-
sunkra bizott gyermeke. S minél tovább merülünk el igy az 
egyes lények le lkébe: annál inkább tárul fel az isteni 
szellem egyéniesülésben megnyilatkozó gazdagsága s az egyé-
niekben való gazdagság dacára is a szellem egységében mind-
ezeknek szerves egysége. Egy testet , egy szervezetet képez 
az emberiség, a világ. Minden egyes ember e szervezetnek 
egészen sajátos szerve. Isten rendelte minden egyes szervet 
oda, ahová szükségesnek lát ta (I. C. 12, l8.). Nincs helye a 
versengésnek; mindegyik szerv a szervezet egészére nézve 
szükséges ; sőt a gyöngébbeknek feltűnők néha az erőseknél 
is szükségesebbek (I. C. 12, 2 2 ) . S a mennyire nincs helyén 
a versengés, épp anyira szükséges az egész szervezetnek 
épsége szempontjából épp a gyöngébb szerveknek a gondo-
zása, a kevésbé böcsülteknek megböcsülése s azoknak külö-
nös tisztelése, k ik hátrányban vannak (23. és 24. vers.). — 
A socialis kérdés egyes néposztályok elnyomásával; a nemzeti 
kérdés a nemzetiségek elnyomásával, s a kifelé is érvénye-
sülő chauvinisinusával — a szeretetben erős hitnek állás-
pon t ján megszűnt létezni. Isten országában ott vannak a 
nemzetek egymás mellett egészen sajátos hivatásukkal, lét-
jogosultságot adó isteni célgondolatukkal, amelyek alapján 
az egyes nemzet az emberiség ku l tu rá já t egészen sajátosan 
van hivatva megvalósítani; o t t vannak a nemzeten belül a 
nemzetiségek, mind megannyi kapcsok, amelyek a szellemi 
elkülönülést ellenzik s a nemzetek egységének eszméjét 
t áp l á l j ák ; s ott vannak a szervezett nemzeten, az államon 
belül a néposztályok, a társadalmi számos tényezők mind 
megannyi önálló szervek, amelyek egyéni tagoltságának 
gazdagságától függ a culturállamnak maradandó létele és 
fe j lődése; s végre ott vannak az egyes egyének, akiknek 
egyenkénti sajátossága és sa já tosságának szabad kifej tése a 
köznek építése érdekében minden igaz társadalmi, nemzeti 
életnek természetes erőforrása. Mily óletteljes egységes 
szerves világkép tárul fel e lőt tünk a szeretetben érvényesülő 
hi tnek ereje á l ta l ! A szent szellemnek hatása alatt szelle-
münk megujul s wíg-unk előt t egy u j világ tárul fel, amely-
nek élő tényezői az isteni szeretet erejében felépítik azt az 
országot, amelyet Pál apostol a tulnanba helyezett, a δόξα 
országát, amely az isteni πνεϋμα érvényesülő győzelmét jelzi, 
azt az országot, amelyben tényleg Isten akarata lészen meg 
és pedig azért, mivel mindenben a legkülömbözőbben, a leg-
sajátosabb egyéni alakulásokban is az isteni πνεϋμα leszen 
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mint végső mozgató . Átalakul akkor a te rmészet is ; mivel 
az ember a szere te t szemével felfedi a természet i lényeknek 
és t á r g y a k n a k is sa já tosságát s azt a sa já tosságot , mely az 
össztermészet harmóniá já t emeli s mely kulturál is szem-
pontból is é r t é k e s — ápolja, gondozza, ugy hogy tényleg a 
szere te t ha tása alatt még a te rmészet is meguju l s igy tény-
leg rész t vesz Isten gyermekeinek dicsőségében. R. 8, 19. stb. 
kül. 21. 

A befogadot t isteni πνενμα u t ján erőt nyer az emberi 
πνεύμα, elvi jelentőséggel h a t j a á t Énünket , ugy hogy szellemi 
szemünk a νουg is megujul és ez alapon vi lágképünk. De 
lényegesen m á s szerep ju t a ac^f-nek is. 

A σάρξ t e rmészete szerint ellentétben van a πνεΰμα-val. 
Lát tuk, hogy mily közel j á r Pál apostol tényleg nemcsak az 
ethikai, hanem a metaphysikai dualismushoz, — de l á t tuk 
azt is, hogy a metaphysikai dualismust is escbatologiája, 
teologiája te l jesen legyőzte. (Isten minden mindenekben). 
Már ebből is következik, hogy az az e th ikai dualismus is, 
amely a πνενμα és a σάρξ közöt t létezik, tu la jdonképpen 
fen nem t a r t h a t ó . Igaz, hogy Pál apostol a bűnnek, az 
έπι$νμία-ΐΐΆ\ί objectiv a lapjá t a σά^-ban l á t j a s igaz az 
is, hogy nevezetesen a megigazulási t annak egyik sa rk té te le 
a σα'ρί-nak ke resz t r e való feszítése. Van σάρξ ellenség Pál 
t a n á b a n : de c sak addig, mig a σάρξ és a πνενμα egymással 
tényleges küzdelemben, mig a két fél egymás mellé van 
rendelve. E lvkén t működik a ke t tő az emberben ; mindegyik 
ura lkodni a k a r ; ezért is mind a ket tő élet-halál harcot vív 
egymással . A min t az ember e harcot az egyik vagy a másik 
fél j avá ra e ldöntö t te : megszűnt a harc, megszűnt a dualismus 
is. A σάρξ ura lkodik kezdetben mi b e n n ü n k : ffc^í*og-ok 
vagyunk. A πνενμα szunnyad; nincs küzdelem. Még csak a 
νόμος kelt i fel a küzdelmet ; s e küzdelem be van fejezve a 
πνενμα győzelmével elvileg már itt, t ény leg a tu lnanban. 
πνενματι·/.ός-ο\ί let tünk. A σάρξ azért azonban legalább e földi 
l é tünk ideje a l a t t nem semmisül meg ; de r e á n k πνεναατι·/.ός-ο\ίΥ& 
nézve elvi je lentősége megszűnt . Ebben áll a σαρΙ-nak keresz t re 
feszítése ná lunk πνενματΐγ.<:ς-ο)&.χ\Ά\. De ná lunk sem szűnt meg 
azér t a σάρξ létezni. Létezik, érvényesit i ere jé t , nyögünk ha tása 
a l a t t : de léte és hatása nem a bünt eredményezi, hanem a 
jó t . Mephistofelesi szerepre degradálódik a σάρξ, oly hatalommá, 
mely a rossza t akarja , de műveli a j ó t vagyis, amint ezt 
Pá l apos to l m o n d j a : όΐδαμεν, οτι τοις άγαπώσιν τον d-εόν πάντα 
συνεργεί εις άγαδόν, το'ις κατά πρό&εσιν νίητοίς ονσιν. R. 8, 2 8 . Igenis 
mindenek, a σάρξ is hatalmával , melyet mi gyöngéinkként , 
ba ja inkkén t tapasz ta lunk — még ez is az igaz πνευματΐλός-ra. 
nézve közreműködik a j ó n a k létesítésében ; sőt egészében a 
a szent szellem teste, t emploma is lehet. 

17* 
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Elismeri, sőt követeli Pál apostol az egyéni tényezőt a 
πνευματικό ς-nál. Szellemi szervezetét, annak sajá tosságát a 
πνενμα, mint χαριαμα-t a közös egy testnek szolgálatába 
behelyezi. Követeli ugyan a σάρξ-nak felfeszitését, elvi ural-
kodásának megsemmisítését, de elismeri létét és felveszi 
eszközként a jónak kiépítésében, megalakulásában. A szere-
tetben tevékeny hitélet e szerint nem egyéb, mint az egyéni 
életnek az isteni πνενμα erejében való kifejtése, az egyéni-
ségnek ethizálása, — személyiséggé való válása. 

Hogy Pál apostolnak élete is miképpen igazolja, illetőleg 
mu ta t j a be elméletét: erről míg csak néhány szót. 

Ha van igazság abban, hogy a sémi szép vallási ösz-
tönnel b i r : ugy Pál apostol igaz sémita volt. A megigazulás-
nak, az üdvnek kérdése volt szellemének alapkérdése. Nemze-
tének törvényalkotmánya, szellemi szervezete ezt a meg-
igazitást, Isten előtt való igazzá válást célozta és ez igaz 
népnek a világ fölötti uralkodását . — Ebbe a képzetkörbe 
merül t el lelke egész odaadásával, a diasporában élő zsidó-
nak tiszta lelkesedésével. A diasporában lüktet legtisztábban 
és legerősebben a nemzeti eszményért dobogó sziv. — Itt 
nem lát ja a központi nemzeti életnek oly gyakori elkorcso-
zodását, itt érzi nemzetének hóditó misszióját szemben az 
idegenekkel, kik őt környezik. — Mint igaz zsidó, a zsidó-
ságot a maga tisztaságában kívánja pogány környezetének 
bemutatni. 

Ezért merül el nemcsak magába az 0 . T.-ba annak a 
görög fordításába is (céljának megfelelően ezt is használja), 
hanem az apokryphus iratokba, nevezetesen a Bölcsesség 
könyvébe és a rabbinistikus magyarázatok tömkelegébe. 
Nem csudálkozunk azon, hogy nem ért rá, de nem is volt 
kedve az őt Tarzusban körülzajló görög-római szelleméletet 
is közelebb megismerni. Tarzus kikötő kereskedelmi város 
volt, az erkölcstelenség és mutatosság színhelye. — Sandan-
nak ültek itt évente orgiastikus ünnepeket s külömben is 
felülmúlták Philostrates szerint (Tyanai Apollos 1,7) a buja-
ságban az összes népeket, a ruhapompát pedig többre 
böcsülték, mint a bölcsességet az athéni. (L. Hausrath Zeit-
geschichte II. 395 1.). — A bölcsességet ezért azonban it t is 
művelték, de szintén inkább csak mutatosságból, sophistai 
irányban. Ezt a görög életet látta maga előtt Pál apos to l ; 
ezt és pedig csakis ezt ismerte. A római levélben leirt bűnök 
bizonyára itt tanyáztak, s az I. korinthusi levélben (1, 2o) 
olvasható gúnyolódásai a bölcsesség fölött ily localis ér tékűek. 
— Pál apostol a zsidó szellemi ta laj t egész életében sem 
hagyta e l ; keresztyén gondolatait is a zsidó világ képeiben 
fejezte k i ; s bármennyire is ereszkedett le az egyesek szelle-
méhez az épités erdekében — a görög nemzet egyéniségével, a 
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görög philosophiával és irodalommal nem foglalkozott ; ez a 
szellem mint igaz zsidó gondolkozású egyén előtt idegen, 
ellenszenves maradt római polgársága dacára is, úgyhogy 
nem látta szükségét annak, hogy arra való tekintettel a 
keresztyén világnézet viszonyát — másképpen, mint nega-
tive tisztázza.1) — Mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a 
pogányok apostola a pogányokhoz irt leveleiben ó-tes-
tamentomi, apokryph képzetekkel példázgat s rabbinis-
t ikus módon magyarázgat ja a zsidók szent i ratai t ; — a 
mit csak a prosalytae portae intézménye alapján ér tünk 
meg, csak is a zsidó kultus i rán t való nagy rokonszenv is-
mere te mellett, a mely akkoriban a pogány világot, különösen 
a nagyobb városokban vonzotta a zsinagógákban. Itt ismer-
kedtek meg — anélkül, hogy a rituális törvények megtar-
tására kötelezték volna magukat — a zsidóság üdvtörténe-
tével, úgyhogy Pál apostol a pogányok előtt is érthető 
módon érvelt — leveleiben. Pál pogány apostolságával sem 
szakit a pharizeusi traditióval. Maga Jézus is felpanaszolva 
emlegeti az Írástudóknak és a pharizeusoknak azt a gyakor-
latát, mely szerint bejárják a tengereket és a pusztákat, 
hogy csak egy proselytát csinálhassanak Mt. 23, ls.5!) Zsidó, 
közelebb pharizeusi volt Pál apostol szellemi egyéniségének 

*) Nevetségesnek tar tom abból a n é h á n y görög reminiscentiából az ellen-
kezőre való következtetést. Az a citátum, a melyet I. C. 15, s a-ban találunk 
(φάγωμεν xal πΐωαιεν, ανριον γαρ άποδνήσχομίτ) nem egyéb, mint a Tarzus 
közelében fekvő Sardanapali szobor ta lapzatán levő feliratnak rövidített a lakja 
(Strebo 14, 4 foclif, 71 Ire, παίζε ώς τϊίλλα τούτον ονχ άξια), a mely felirat szövegét a 
dörzsölő Tarsus népe bizonyára gyakran hallotta az utcán. A másik citátum 
ugyancsak a föntidézet helynek következő versében (33) fordul elő. Menander 
Thai'sából idéz egy jambicus tr imetert : φ&είρονοιν 'ήΆη χρηστιι ύμιλίαι xaxal. 
Valamint ama felső idézés egészen szabad : ugy ez is az eredetinek roncsolt 
(a versmértéket nem tar t ja be) alakja. Valamint amaz ott Tarsusban, ugy ez 
ál ta lában közmondásszerű jellegű. Közmondások használása még nem bizonyít 
az illető nyelv irodalmának ismerete mellett. Ez esetben az analphabetak 
volnának a legkiválóbb irodalom ismerők. Az a hasortf&t, melyet I. C. 12, i a 
stb. kifejt épp oly intentioval, mint a mel lyel eme hasonlatot Livius szerint 
Menenius Agrippa használ ja — sem bizonyít Livius olvasása mellett. Az ily 
hasonla t ra az organicusan gondolkozó maga is r á j u t h a t ; ha pedig csak 
egyszer hal l ja — bizonyosan el nem felejti. — Irt ugyan görögül, de nem 
igen sz ívesen; mivel nem diktálná gyakrabban leveleit II. C. 1 0 , P h i l e m . 
19., illetőleg nem íratná le mással (a római levelet Tertius R. 16, a 2 . ; a Korin-
thusi I. levelet is I. C. 16,2 1 valószínűleg m á s irta le, mivel ez esetben a 
köszöntésekhez nem tenné oda Pál, hogy a köszöntést sa já t kezével i r ta; 
ugyanígy a Kolossabeliekhez irt levélnél 4 , 1 8 valamint a II. Thessalonikai 
levélnél 3 , , , . ) . A Galatákhoz irt levelet sajátkezűleg irja ; a levél végén maga 
is excusal ja betűinek minőségét, a mit i rodalmi ember — ha rosszul is ir — 
nem szokott megtenni (docti male scribunt). ' ίόετε πηλίχοις νμϊν γράμμααι 
ΐχραχρα ríj ίμη χειρί. Gal. 6, 

2) Nincs mit csudálkozni azon, hogy ezen félzsidók közé könnyen be-
tolakodtak a zsidóskodó keresztyének, a kik a portánál meg nem állottak, 
hanem a körülmetéléssel, a proselytak húsáva l is kívántak hencegni. Gal. 6,1 8 . 
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vallási alapon nyugvó s t ruc turá ja . Mély vallásos egyéniségé-
nek ez volt kor lá t ja , a mellyel ránehezedet t a keresztyén-
ségre. Bámulatos volt az, hogy δ eme s t ruc turá t miképpen 
tud ta megtöl teni az isteni, a Krisztusi szellem tar ta lmával , 
de ba j volt az, hogy a keresz tyénség nem t a r t o t t a szem 
előtt J ézusnak amaz intését, hogy u j bort nem tesznek a 
bo rnak veszélyeztetése nélkül a régi tömlőkbe. Mt. 9 , 1 7 . 
Mc. 2,22· Lc. δ, 37. 3 e . — Minden kornak megvan a maga 
világa, meg a maga nyelve. A keresz tyén vallás egyetemessége, 
ere je éppen abban áll, hogy nem csak egy kornak , egy 
egyéniségnek képzet köréhez, nyelvéhez köti magát , hanem 
minden képze tkör t , minden nyelvet a maga sa já tosságában 
felismerve, e l ismerve: ezt igyekszik ez egy πνεΐμα-νal orga-
n ikusan á thatni . Bunsen k ívánta a semit ismusnak japhetis-
mussá való át fordí tását . Még ma is vár juk e követelés be-
vál tását , illetőleg hivatalos e l ismerését . Pál apostol a köve-
telést jól ismerte. Nemcsak, hogy művészileg s ikerü l t ez néki 
a zsidó képzetkörrel , de egészen ál ta lánosan elvileg δ ugyan-
ezt k íván ta s a gyakor la t i életbon a hitben való gyöngékkel 
szemben a lkalmazta is. Ne önmagunknak tesszünk a meg-
a lko to t t rendszerünkkel , k é p z e t k ö r ü n k k e l ; ke re s sük fele-
ba r á tunk tetszését tekintet te l a jó célra, épülésül R. 15, 2- Ezért 
is a gyöngék hitgyöngóinek elviselésére szólítja fel a római, 
kor in thus i gyülekezetet szem előtt tar tva, hogy a keresztyen 
szabadság másnak épülésére i rányul jon R. 14,1 9 . I. C. 6 , 1 2 . 
Nem ellenzi ennek következtében, hogy egy gyülekezetben a 
külömböző charismák, sőt kiilömböző theologiai irányok, a 
Pál apostoli mellett az Apoilosi, a Kephasi i rány is érvénye-
sül jenek, de igenis azt követeli, hogy amazok mind az épü-
lésre i rányul janak I. C. 14, 2 6 ; ezek pedig oly egyének elmé-
letei legyenek, kik Krisztusban Istenben megnyugodtak 
I. C. 3, 21-23· — A nemzeti egyéniségnek is van jogosul tsága. 
Ne bo t ránkoz tassuk meg a zsidókat , se a görögöket , se az 
I s t ennek gyü lekeze té t ; ne m a g u n k a t nézzük, hanem másokat , 
Pál apostollal legyünk soknak hasznára , hogy az üdvben 
részesülhessenek I. C. 10, 23· 24· 32· 33· Ε követelmények szelle-
mében maga Pál apostol lehetőleg alkalmazkodik az evan-
geliom érdekében másokhoz. 

„Noha, nem függök mástól és szabad vagyok, mégis ön-
m a g a m a t te t tem mindenki szolgájává, hogy minél többet 
nyerhessek meg. Lettem a zs idóknak zsidó, hogy zsidókat nyer-
j e k meg ; a törvény alat t á l lóknak — mintha magam is tör-
vény a la t t állanék, pedig nem ál lok a törvény alat t , hogy a tör-
vény alat t ál lókat nyer jem meg ; le t tem a törvénynólkül ieknek 
olyan, mintha én is törvénynólküli lennék, jólehet nem vagyok 
Is tenre tek in tve törvénynélküli , hanem Krisztus törvényében 
élő (μή ων άνομος ΰεοϋ ulX έννομος Χριστοί) — hogy a törvény-
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nélkülieket megnyer jem; lettem a gyöngéknek gyönge, 
hogy a gyöngéket megnyerjem ; mindenkinek minden lettem, 
hogy mindenképpen egyeseket üdvösségre vezethessek. Mind-
ezt az evangeliomért (nem emberre tekintve) müvelem, hogy 
magam is ez evangeliom részese legyek". I. C. 9 , 1 9_ 2 3 . Az 
evangeliom, mások építése, a szeretet e munkásság mozgató 
ereje I. C. 16, , 4. Pál apostol teljesen á t van hatva az evan-
geliom, a szeretetben hatásos hitnek, az építésnek egyetemes, 
mindeneket a maguk sajátosságában felölelő célzatától; 
vallja ez elvet, igyekszik is ennek missziói munkásságában 
az egyesekkel szemben megfelelni: gondolkozása azonban 
már is elhagyta a Jézusi közvetlenség egyszerű és ezért 
világra szóló álláspontját, s még nem tudta leküzdeni a zsidó, 
közelebb a pharizeusi tudósnak, theologusnak képzetvilágát. 
Ezt a világot appercipiálta Pál apostol, midőn lelkében meg-
találta Krisztust, s befogadva a szent szellemet — e szellem 
erejében ez appercipiált anyagból felópitó az első keresztyén 
theologiai tanépületet. Belenőtt teljesen ez u j szellem az ó 
épületanyagba, ugy hogy a ket tő elválaszthatlannak tünt 
fel s még ma is gondot ád nem egy komoly theologusnak 
megérteni azt, hogy a keresztyén szellem isteni elvi voltával 
meg nem egyezik az, hogy egy bizonyos kornak képzeteivel 
azonosuljon, s hogy elvi jelentősége éppen abban áll, hogy 
minden korban, minden egyénben megteremti a maga sa já tos 
gondolati képet, rendszerét. Természetes volt, hogy a phari-
zeusi tudós keresztyén tudatá t iskolás alakban fejezte k i ; de 
végzetes volt, hogy ezt oly typikusan, oly művészi módon 
fejezte ki, hogy a szellemmel ez alak is mint nem a korhoz, 
hanem a szellemhez tartozó maradt a keresztyénségre. Igy 
váltak Pál apostol személyiségében egyéniségével adott termé-
szetes korlátok a keresztyén tanfej lődósnek is még csak 
napjainkban igazán végzetes korlátaivá. 

S a mint appercipálta Pál apostol személyiségében szel-
lemével adott egyéni mozzanatokat : ugy appercipiálta a σαρξ 
által meghatározott egyéni vonásokat is. Az a σαρξ, amely a 
ηνενμα-\&\ ellentétes természetű — Pál apostolnál tényleg a 
πνεύμα eszközévé vált. Ez áll nemcsak azon általános követel-
mény szellemében, amely szerint kívánja, hogy itt a földön 
már is σαρξ tes tünk legyen a szent lélek hajléka, Istennek 
temploma ; hanem közelebb még ugy is, hogy az apostollal 
született és életében fokozodntt testi bajok, gyarlóságok is 
mind a πνεϋμα-na,k szolgálatába, Isten ctóga-jának emelésére 
szolgálnak ! Pál apostol nagyon ideges, érzékeny ember volt, 
improszionista, akire a környezetnek, a vet t hírnek igen nagy 
hatása volt. Hallgat a besugásra s rögtön reagál I. C. 1, 4 ; 
a pár toskodók jóhiszeműségét tagadja Gal. 2, l 3 . 6, i3 . Phil. 1, l7., 
erősen felpat tan ós ekkor kifejezéseiben túlzó Gal. 4 , 1 4 . 
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(szívesen fogadtatok = ki nem köptetek) I. C. 4, l 3 . (midőn 
a pártoskodás és a korinthusiak felfuvalkodása ellen szól : 
önmagát mint szerényt, Isten kegyelmében bizót szembesiti 
= a világ söpredéke, mindenki szemete lettem.) Phil. 3, 8. 
(Krisztus mellett a világi ismeret semmis = ganéjnak ta r tom.) ; 
R. 9, 3. (nemzetségbeliért megszeretné menteni = ψχόμεν γαρ 
άνάϋεμα είναι αυτός εγώ από τον Χρίστου ιηερ των άοελφών μου 
stb.) iróniájában kegyetlen (kiváló hely I. C. 4. fejezet, külö-
nösen a 8-tól kezdve s Gal. 5. n . 1 5 . ) ; úgyhogy nem egyszer 
meg is bánja, hogy igy beszólt (Gal. 4, 2o·)) hogy oly hevesen 
irt II. C. 2, Ezzel függ össze az érzelmek tuláradása, mely 
ma jd a harag erős hangján tör ki, majd az önfeláldozó szere-
te t gyöngédségével simul a címzetthez. Ezzel, a gondolatoknak 
a sziv árjában úszó rohamosságával függnek össze ama sok 
anakoluthiák, amelyek különösen a kezdő exegesisnek s 
annak, ki Pál apostolnál classicus görögséget keres, oly sok 
kellemetlenséget és nehézséget okoznak. 

Ily ideges, érzékeny, a külha tások iránt erősen fogékony 
egyéniségnél, ki egyeseket a k a r az evangeliom számára meg-
nyerni, igen természetes az, hogy a személyi érintkezésben lehe-
tőleg alkalmazkodik másokhoz, önmagát nem tolja előtérbe, 
nem lép fel mutatósan, imponáló módon: ellenben leveleiben, — a 
a midőn nem más egyénnek, hanem csak is egy bizonyos gondo-
la tnak avagy érzelemnek ha tása alatt áll — lehetőleg tekinte t 
nélküli, erős, erélyes — kemény. Ellenségeinek éles szeme külö-
nösen Korinthusban ezt csakugyan észre is veszi s a pár tosko-
dás érdekében fel is használja ezt ellene. Szemére vetik. Alkal-
mazkodása miatt kétszínűséggel, álnoksággal vádolják. El akar 
jönni hozzájuk, kérésüknek nem tud ellenállani, kilátásba is 
helyezi eljövetelét s ime nem jő el: nála az igen — igen egy-
szersmind nem — nem is. II. C. 1,1 7 . Célja érdekében álno-
koskodik. Midőn ingyen szolgálja őket, csellel akar ja őket 
megfogni II. C. 12, l 6 . Csak az embereknek akar tetszeni 
Gal. 1, 10. I. Thess. 2, 4. s ennek érdekében túlságosan meg-
alázza magát az emberek előtt II. C. 11,7 . Bátor csakis 
akkor , ha távol van, de alázatos, ha jelen van II. C. 10, 1 .2 · ' , 
csak levelei nyomósak és e r ő s e k : de ha jelen van, erőtlen 
és beszéde — megvetendő. II. C. 10,10. a beszédben, a szónok-
lásban avatatlan II. C. 11, e . Igazuk van, teljesen igazuk van 
világi szempontból nézve viselkedését. Biz gyöngék, fogyat-
kozások ezek a vonások a polgári böcsület, a rátartó büszke, 
követelődzködő ember szempontjából! S ime az Istenben 
fundált személyiség szempontjából e gyöngék, e fogyatko-
zások is egészen más világításba kerülnek. Nem önző cél-
ból óhajtot t ő a Korinthusiakhoz elmenni, hanem azon benső 
kölcsönös viszonynál fogva, amelyben ő velük áll és pedig 
nem muló módon, hanem az evangeliom közössége alapján 
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örök módon, amennyiben nem ma vagy holnap, hanem az 
Ur Jézus napján ők benne s δ bennük dicsekszik (II. C. 1, l 4 . ) ; 
el akart menni hozzájuk nem azért, hogy δ magát vendégel-
tesse meg, hanem, hogy ők kegyadományban részesüljenek 
15 v.; Macedóniába menet és onnan jövet — k é t s z e r is meg 
akarta őket látogatni. Az ember külső élete, s erre vonat-
kozó elhatározása — nincs az ember kezében. Ne ezt nézzék 
a megbízhatóság kérdésének eldöntésénél; hanem nézzék azt, 
ami a külső életnek ér téket ad, az érzületet, a feltétlen 
értékűt, amelyot szellemünkben bírunk. Az az evangeliom, 
amelyet δ Korinthusban hirdet és tanítványai u t ján is hir-
detett — nem igen és nem, hanem csak is egy igaz ! A 
szeretetnek evangeliomát hirdeti; ezért is nem szomoritással, 
hanem a vigasztalás szellemével aka r t hozzájuk elmenni: 
igy nem mehetett , ezért is nem ment el most. Az evangeliom 
szempontja alá, az épités szempontja alá kell a külsőkre 
vonatkozó elhatározásunkat, végzésünket is helyezni s akkor 
megszűnik a kétszinüség II. C. 1,17 stb. 2, 1>2 . Megszűnik az 
álnokság, a csellel való megfogás szándéka is. Nem fogás-
ként hirdette ingyen az evangeliomot Krisztusban. A sophis-
ták és rhetorok drága pénzen, hirdették ott tanaikat , s meg-
gazdagodtak e mellett. Ezekkel szemben δ éppen it t nem 
fogad el semmi segélyt. Keveset jövedelmező éjjeli nappali kézi-
munkájával szegény gyülekezetek részéről nyert adományok 
mellett t a r t j a fenn életét i t t Korinthusban; éppen azokkal 
az önző mutatósakkal szemben nem pénzért, hanem ingyen 
adja azt az evangeliomat, a melyet alázattal tisztán kegyelem-
ből vett δ is Istentől. II. C. 11,7. Az Istenben fundált személyi-
sége alapján alkalmazkodó egyéniségével járó alázatossága, 
embereknek való tetszése is egészen más értelmet nyer. 
Kegyadomány az Isten részéről, mely csak akkor esik gáncs 
és vád alá, ha önző célból alázatoskodunk s kívánunk tetszeni 
embereknek. Nem önmagát, nem az embert szolgálja e kegy-
adományával, hanem ezzel is csakis Is tent szolgálja. Am 
tűnjék fel gyengének az a ki Krisztussal feljebb van minden 
hatóságnál ós hatalomnál, erőnél és uralomnál és akármily 
néven nevezendőnel, nemcsak e, hanem a jövendő világon 
is Eph. 1,21. A ki nem küzd a vér és tes t ellen, hanem a 
hatalmak, hatóságok, e sötétség világ urai ellen s még a 
mennyekben is a rosszaság szellemei ellen Eph. 6, 1 2 . ; a 
kinek fegyverei ezért is nem testiek, hanem hatalmasak és 
pedig Isten előtt, az erődök lerontására, midőn a cselszövé-
nyeket felforgat ja és minden magaslatot, moly az Isten is-
merete ellen fölemelkedik és minden ármányt foglyul Visz, 
hogy a Krisztusnak engedelmeskedjék II. C. 10,4 . 5 . Ám 
tűnjék fel az emberekkel szemben alázkodónak az, ki az 
embereket felemeli II. C. 1 1 7 . ; tűnjék fel beszédje erőtlennek, 
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ha annak ha tásá t maguk a korinthusiak is az evangeliom 
erejében hirdetik, ha δ maga is nem mások munkájával , az 
δ hi tükkel dicsekedhetik az Urnák erejében II. C. 10, n _ 1 6 
kü!. 17. Nem mások, de nem is maga, hanem az Ur ajánlja 
δί II. C. 10, l 8 . Nem kicsinyli δ az ékesszólást, a nagy 
tömegre imponálólag ható szónoklást. Ez is kegyadomány 
lehet Krisztusnak, a szellemnek szolgálatában. De külömbözők 
a kegyadományok. Még a gyöngeség, az alázatosság, az 
avatatlanság u t j án is hathat az isteni szellem. 

S ez a gondolat az, mely őt akkor is felemeli, a midőn 
külső csapások, testi fogyatkozások érik. özvegységre j u t o t t : x ) 
s ime annál osztatlanabbul élhet Krisztusnak s mindazokat 
az intim tapasztalatokat , amelyeken mint fé r j átment, s 
melyek a földi aggodalmok, remények, fejedelmek ós boldog-
ságok legnagyobbjai és legszentebbjei: mindezeket alkalmaz-
hat ja annak a nagy családnak viszonyaira, amelybe δ Krisz-
tus híveivel ju to t t . Az Ur jövetelének napja épp oly bizony-
talan, mint az asszonynak lebetegedése. Midőn azt mondják, 
hogy távol a veszély: épp akkor foghat ják el a szülés fá j -
dalmai I. Thess. 5, j-4. A Korinthusiak az δ gyermekei; tíz-
ezernyi lehet nevelőjük száma, de szülőjük csak egy, ő szülte 
őket I. C. 4 , 1 5 . a Thessalonikabelieket δ dajkálta, mint 
kedves gyermekeit , akiknek nemcsak ez evangeliomot adta 
át, hanem kész lenne még életet is átadni I. Thess. 2, 7. 8 . ; 
mint jó és gondos apa tudja azt, hogy nem minden minden-
kinek való; ezért is kezdetben az evangeliom tejevei táplál ja 
korinthusi gyermekei t s még csak későbben az evangeliom 
kenyerével is I. C. 3, 2. s még itt is, mint az igaz apa gyer-
mekei közt, mindegyiket külön külön intette és serkentette. 
I. Thess. 2, n . 

Özvegysége nem csapás reá nézve, hanem a személyiség 
szempontjából nyereség. Istennek néki ju to t t kegyadománya 
alapján el lehet házas élet nélkül is. Egészen élhet hivatá-
sának s házas élete értékes tapasztalatait , értekképze-
teit mind alkalmazhatja, érvényesítheti Isten országának 
érdekében. 

S az az idegesség, érzékenység, alkalmazkodási képes-
ség is, mely ellenségeinek alkalmul szolgált kemény vádas-
kodásra s néki viszont ezekkel szemben győzedelmes véde-

*) I. G. 7 , 8-ban előforduló 'άγαμος — a χήρα mellett nem jelenthet 
mást mint özvegyet — nem csak az egymásmellé rendeltségnél fogva, hanem 
azért is, mivel a még nem házasokról szolott 6, , s - 7 , a z u t á n pedig szólott 
a házasokról 7, s - e . Igy tér rá az özvegyekre 7, 7_ 9 s végre az elvált és vegyes 
házasságban élőkre 7, lp stb. Pál önmagáról mondja a 8. v.-ben hogy özvegy 
s isteni kegyelme ajándéknak veszi, hogy nincs is vágya a házas életre, bár 
éppoly joggal j á rha tna misszionáló ú t j á r a feleséggel, mint azt a többi apos-
tolok teszik, nevezetesen Péter is. I. C. 9,5 . 
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kezésre : ez magában véve is charismatikus értékű. Ezzel 
oda s imulhatot t mindenkinek lelkéhez, ezzel megértette test-
véri legsajátosabb gondolatait, küzdelmeit, aggodalmait ős 
reményei t : mindenkinek tetszhetett , mindenki bizalmát meg-
nyerhette I. C. 10, s s . s ez alapon vigasztalhatott , építhetett . 
Igy ér t jük , hogy ellenségei mellett vol tak viszont feltótlen 
hivei, barátai, akik vele dicsekedtek, k ik jövetelét kegyado-
mánynak ve t t ék II. C. 1, l 4 . lf)., kik őt min t Istennek angya-
lát fogadták, s kik testi gyöngeségón meg nem ütköztek 
Gal. 4 , 1 4 . 

De még többet is köszönt Pál apostol ez idegességének 
ez érzékenységének, e másokhoz való alkalmazkodó képes-
ségének. Csak az ily mások szelleme i rán t fogékony lelkok-
nek nyílik meg a túlnan is, csak e lelkekbe szállhat le egy 
felsőbb világrendnek szelleme uj és csodás kijelentéseivel. A 
glosszolalia θ tényt közönségesebb a lakjában mutatja, amidőn 
ugyanis az Isten szelleme beszél egyes megszálltak által 
I. C. 12, 3. és pedig ugy, hogy az illető épül, — más azonban 
ezt meg nem érti. L. I. C. 12, 10. 14,2. 4· Nem emberrel, hanem 
Istennel beszel a nyelvbeszélő, magát építi és nem mást, 
I. C. 12, 2. 4. Pál apostol kívánja, hogy mindenki birja ezt a 
charismát I. C. 12, 5. Pál apostol az δ szervezete alapján egy 
magasabb kijelentésben is részesült. Megtérése alkalmával 
megjelent lelkében Krisztus Gal. 1, J6 . s megtérése után 9 
évre önkívületi állapotban felragadtatott a harmadik mennybe, 
majd azután a paradicsomba II. C. 12, ,_5 . Pál apostol 
nem tudja azt, hogy ekkor testben volt-e vagy nem; de azt 
tudja, hogy ha valamiért, ugy ezért dicsekedhetik, mert ebben 
érdemesült minden emberi fogalmat, szavat túlhaladó ki-
jelentésben. 

Ε túlfokozott testi szervezettel, idegzettel j á r t azon-
ban Pál apostolnál másrészt egy őt mélyen lesújtó baj 
is. Mint az ígéret földjét lakó idegen törzsek (Num. 33, 55.) 
illetőleg ezt környező idegen nemzetek (Ezekiel 28, 24.) tövis-
ként furakodnak be Izrael testébe, szálkaként szemébe, ugy 
hogy folyton háborgatják azt és folytonos fájdalmat okoznak 
nék i : ugy Pál apostol t es té t is ily idegenszerű hatalom 
rohanja meg, Sátán angyalakent öklözi, s tövisként testébe 
furakodik. Ideges rohamokban szenvedett, amelyeket az a 
kor t isztátalan szellemeknek, Sátán angyalának tulajdonított , 
melyeknek lá t tára megbotránkozott. Pál t e rohamok 
mélyen bán to t t ák ; miért is nem tudja eléggé hálálkodva a 
galatáknak betudni azt, hogy ők, „midőn megvolt kisértve tes-
tében azt le nem nézték, sem meg nem vete t ték (nem Sátán 
angyalát l á t t ák testében), hanem mint Isten angyalát, mint 
a Krisztus Jézus t fogadták." Gal. 4, I 4 . Háromszor is esdve 
fordult könyörgésóben Istenhez, hogy maradjon el e roham. 
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Az isteni ηνενμα által meghatározot t személyisége azonban 
még e nagy testi csapást is magasabb megvilágításba helyezi. 
A bajok nélkül az oly rendkívüli kijelentésekben részesülő 
ember könnyen elbizakodhatna; e nagy bajában pedig segít-
ségére van (αρκεί σοι) az isteni kegyelem, amely mellet t 
minden baj tulajdonképpen semmis, s végre is Is tennek 
hatalma ott dicsőül meg igazán, ahol az emberi közeg, 
amelyen át az megnyilatkozik, gyönge, gyarló. II. C. 12, 8 . 9. 
Ε magaslatról nézve e súlyos testi nyavalyáját, s nézve 
azokat a kemény bánta lmakat és, a melyeket hivatása telje-
sítésével kénytelen volt elszenvedi, azt a gyakori botozta-
tás t , ostoroztatást, a megköveztetést, a többszörös hajótörés t , 
a börtönt s mind azt a sokszoros veszedelmet, amellyel 
utazása j á r t ; — s nézve másrész t a mind ebben ós ezáltal 
is az evangeliom terjedésben győzelmeskedő isteni kegyel-
m e t : Pál apostol e bajaival, gyöngesógóvel dicsekedik, (II. 
C. 11,30.), sőt gyönyörködik e gyöngeségekben, a bántalmak-
ban, a nyomorokban, az üldözésekben, a Krisztusért való szük 
helyzetekben; mer t mikor gyönge — akkor erős. II. C. 12, 1 0 . 
Cserépedényben hordozzuk Isten kegyelmét, e kincsünket , 
hogy a fölös erő az Istené legyen s nem magunktól való II. 
C. 4, 7. s ebben a hordozásban ki nem fáradunk; sőt — ha 
a mi külső emberünk felemésztődik ís, a belső mindazáltal 
mégis megujul naponta II. C. 4, l 6 . S ha néha mégis t e r hünk 
ala t t felsóhajtozunk e földi testben, tartózkodva s vágyva 
vágyunk megváltás u t á n : t u d j u k azt, hogy nem emberi kóz 
által készült örök sátorházat nyerünk Istentől akkor, midőn 
e földi sátorházunk feloszlik II. C. 5, stb. 

A σάρξ és ηνενμα dualismusa igy már e földön is a 
személyiség álláspontján megszűnik. A test, valamint a test-
tel járó bajok, gyöngeségek — mind a ηνενμα eszközévé, hatal-
ma megdicsőülésének, a kegyelem gyözedelmeskedésének 
közegeivé válnak már itt e földön, úgyhogy tényleg bármily 
baj ér is, — minden közreműködik annak javára, ki Is tent 
igazán szereti, akit Isten gyermekéül meghívott R. 8, 2β· 

Igy muta t j a be Pál apostol a maga személyiségében 
azt, hogy miképen érvényesül az új elv, a hitszerü életben 
(L. 64. 1.), hogy miképpen veszi fel az egyéniség meghatáro-
zásait, az egész szellemi organismust a testi szervezettel 
együt t s az ezzel járó kor lá tokat , gyarlóságokat, mint meg 
annyi tényezőket, amelyek u t ján megnyilatkozik az egy 
szellem. 

Határozottan meg van téve mind ezek szerint Pál 
apostolnál nem ugyan Jézus Krisztust nézve, hanem az 
emberre tekintve az egyéniség és a személyiség közti külömb-
ség és pedig nem ugy, hogy a kettő egymástól áthidalhat-
lan módon elkülönülne, hanem ugy, hogy a kettőre nézve a 
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közös alap az Éniséggel egybe f o r o t t emberi szellem mind 
a ke t tőben meg van és meg is m a r a d , s ugy, hogy a törté-
neti ha t a lmak Isten nevelő kezében az egyes t az isteni 
πνενμα-nak az á l láspont jára felvezetik, az ember t ethizálják. 
Most már a πνεί"μα-nak elve alatt álló embernek dolga eddigi 
szellemi szervezetét s a j á to s ságának feladása né lkül ugy aszi-
milalni, hogy e πνεύμα szolgálatába jusson s az érzéki, testi 
szervezeté t is — sa já tosságának elismerése me l l e t t — az δ 
jobb É n j é n e k orgánumává átalakí tani , ugy hogy ez uton is 
már e földön is v i ssza tükröződjék amaz isteni δόξα, amely-
nek te l jes valósága és teljessége m é g csak a k k o r tűnik fel, 
amidőn majd szellemünk k ia lak í t j a lényegének megfelelő 
szellemi t es té t s az eddig haladó felölti magára a halhatat-
lanságot I. C. 15,5 4 . s minden t e s t a maga sa já tosságában 
kisugározza ezt az isteni célgondolatot, amelyért teremtete t t 
Is tennek dicsőségére, úgyhogy m o s t már Is ten — minden 
mindenekben (I. C. 12 , 6 . 15,28·)· 

Mikrokosmus az ember. Az ember ethizált egyénisége 
vagyis személyisége igy typus a mindenségben véghez menő, 
minden bün, baj, halál fölött végre is győzedelmeskedő, Isten-
ben alapuló ós Istent dicsőítő v i lágharmoniának. 

Schneller István dr. 



A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. — 

3. A p i e t i s m u s h a t á s a alat t k e l e t k e z e t t ú j e g y e t e m 
é s a f ő i s k o l a i l e l k é s z n e v e l é s H a l l é b a n . 

Spenernek, Franckenak s általában a pietismusnak a hallei 
új egyetem alapításában és gyors felvirágzásában is kiváló szerepe 
van. Ε városban a gymnasium mellett volt már 1680 óta a 
nemeseknek egy akadémiája (Ritterakademie), mely itt az egyetem 
számára a talajt egyengette. III. Frigyes brandenburgi választó-
fejedelemnek (1701 óta I. Frigyes néven az első porosz király) 
régi terve volt egy ú j egyetem alapítása, amelynek megvalósí-
tásában a békés indulatú JaUonszky református udvari lelkész, 
Comenius unokája és Spener, a szintén berlini evangelikus lelkész 
tanácsát követte. De hogy a fejedelem terve megvalósult, s hogy 
az új egyetem székhelye épen Halle lett, ez legközelebbről 
Thomasius Keresztélynek, a Lipcséből Franckeval együtt elűzött 
philosophusnak és jogtudósnak az érdeme. Abban pedig, hogy az 
új egyetem oly gyorsan hírnevessé és népszerűvé vált s nem csak 
Németországra, hanein a külföldre is oly nagy hatást gyakorolt, 
különösen Franckenak volt nagy része. 

Thomasius a fejedelem engedélyével már az egyetem meg-
alapítása előtt elkezdett tanítani a ritterakademiában 1690-ben. 
Nem szívesen látták a jövevényt. A város és a német rendek a 
költségektől, az ujabb megadóztatástól tartottak, a gymnasium 
igazgatója pedig féltékeny volt az ú j mesterre, ki őt túlszárnyalja. 
Meg is kérdezték Thomasiustól: vannak-e készletben, jönnek-e 
vele hallgatók, mert itt Halléban ugyan ne reméljen ilyeneket. Az uj 
professzort mindez nem ijeszti vissza. Bízott az Istenben, miként 
Francke és bátran tette kezét az eke szarvára. Ötven hallgatója 
volt már az első évben. A lipcsei Carpzov hiában rágalmazza az 
új iskolát, mely az ő szavai szerint nem is Halle, hanem való-
ságos Hölle. 

Frigyes fejedelem, Spener és Jablonszky szemei ezóta Halle 
felé fordultak. Thomasiusban megtalálták emberüket, még csak 
társakra volt szükség. Olyan férfiakat kerestek, kik nem barátai 
a türelmetlen hitvitáknak, nem eretnekhajhászók és akik nagyobb 
hajlandósággal viseltetnek a református király és felsőség iránt, 
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mint az orthodox, türelmetlen Lipcse, Wittenberg, vagy akár csak 
Jena is. Három ily egyetem közelében egy negyediknek alapítása 
feleslegesnek is tetszhetett. De a fejedelemnek határozott céljai 
voltak. A Hohenzollern család uniói egyházpolitikát folytatott 
már akkor is. Nemcsak maga volt református, de alattvalóinak 
egy része is; példáúl Halléban is a Pfalzból és Hollandiából ide 
települt reformátusok emelték az ipart magas fokra. Nem tűrhette 
azért a fejedelem, hogy evangelikus alattvalói körében oly papok 
működjenek, kik a három orthodox egyetemről kikerülve a fele-
kezeti türelmetlenséget szítják a reformátusok ellen sr ez által a 
keletkező félben levő Poroszország erejét gyengítik. Ágostai hit-
vallású evangelikus egyetemet akart ő is, de békés szelleműt, 
türelmeset, mely szívelni tűdja a református uralkodó házat és a 
ref. polgárokat. A hallei egyetem alapításában tehát nagy szerepet 
játszott a fejedelem részéről az egyházpolitikai érdek is. 

Ilyen békés szellemű férfiúnak ismerte az udvar Spener és 
Francket és ennek volt erfurti tiszttársát Breithauptot. Igy ezeket 
hívták meg Thomasius mellé már 1692-ben, tehát szintén még az 
egyetem megalapítása előtt. Francke a keleti nyelveket adta elő, 
Breithaupt a theologiát. 1694-ben volt aztán az új egyetem ünne-
pélyes megnyitása, amikor a korán elhalt Baier Vilmos theol. 
tanár volt a prorector (a rectori tisztet maga a trónörökös töltötte 
be) és már Cellarius Kristóf, a jeles nyelvész, földrajz- és tör-
ténetíró, a seminarium selectum későbbi alapítója is hivatalban 
volt. A theol. szakra Baier helyébe 1695. Anton jött. 1707-ig csak 
is ezek hárman: Francke, Breithaupt és Anton képviselték a theo-
logiát. 1709-ben jött hozzájuk Lange és Michaelis és 1716. 
Herrnschmidt. 

Az orvosi szak kitűnősége volt dr. Hof mann és Stahl. A 
jogi és philosophiai szakon Thomasiusnak jutott a vezérszerep, 
a ki szabad szellemével és gazdag irodalmi munkásságával már 
a század elején is a német felvilágosodásnak képviselője volt. 
Ő honosította meg Halléban azt a szabad szellemet, mely eddig a többi 
német egyetemen ismeretlen volt; ugy hogy az ő hallei műkö-
dése új korszakot nyit meg az egyetemek történetében. Halléban 
szabadult fel a tudós, a tudományt fékező külső hatalmak alul. 
Thomasiusnak meggyőződése volt, hogy csak a korlátlan szabadság 
adja meg a szellemnek igaz életét, e nélkül holt. Szerinte nem-
csak a jog, hanem általában a tudomány is az ész alapjára 
helyezendő. Az ember akarata, cselekvése a társadalomban em-
beri tekintélynek alárendelt, de az észnek ura csak egy: az Isten. 
Reformátor volt Thomasius annyiban is, hogy már 1687 óta, először 
Lipcsében, azután Halléban német nyelven tartotta felolvasásait, 
amit a régi maradi rendszer barátai, kik a tudományt a latin 
nyelvvel összekötöttnek hitték, szintén csak hátborzongással hall-
hattak. Mert e részben is az volt Thomasius elve, hogy necsak a 
szabad személyiség műve legyen a tudomány, hanem egyszersmind 
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a nemzet kincse is s ezzé csak úgy lehet, ha anyanyelven müveljük 
és hirdetjük (Schneller, Paed, dolgozatok I. 146. és 310. 1.). 
Thomasius nyomdokaiba lépett azután Wolf, a tudományos semi-
nariumok kezdeményezője, ki szintén Francke mellett Halléban 
működött 1707—1723. 

íme a pietismus és a felvilágosodás képviselői ugyanazon 
egyetemen működnek s együtt vetik meg az egyetemek életében 
egy újabb és szabadabb korszaknak alapját. Lehetett-e ily látszólag 
különböző szellemű férfiak között békesség és egyöntetű eljárás? 

Volt az ifjú hallei egyetem oszlopemberei között elég talál-
kozási pont is. Francke és Thomasius, a pietismus és a felvilágo-
sodás, mindegyik a szabad egyéniség elvét vallotta, az egyik a 
vallás és theologia, a másik a világi tudományok terén. Hite, 
vallása volt mindegyiknek. Thomasius is hitt Istenben, bizodalma 
oly erős, hogy Francke hitéhez hasonlítható, bár megengedjük, 
hogy Thomasius hite nem nyugodott oly positiv keresztyén alapon, 
mint Speneré és Franckeé. Mind ketten a megcsontosodott ortho-
doxismus és pedanteria ellen küzdöttek. Thomasius egymaga nein 
lett volna képes a protestáns scholastica íheologiát megtörni. A 
régi vallásos irány felett csak ujabb és nagyobb vallásos erővel 
lehetett diadalt aratni. Francke a gyakorlati keresztyénség alko-
tásaival bizonyítá be, hogy az ő theologiája jobb, mint a régi. 
Végül mind a két tudós az élet számára nevelt. Thomasius a 
tudományt, Francke a vallást hozta az élettel szorosabb kap-
csolatba. 

Igy törekvéseik több pontban találkoztak, sok tekintetben 
eltérő és ellentétes jellemvonásaik pedig kiegészítették egymást. 
Nem módjuk, hogy sokszor komolyabb nézeteltérés sőt össze-
ütközés nem lett volna a két erélyes férfiú között. Így pl. a 
heveskedő Thomasius 1702-ben élesen kifakad a reformáló tanítók, 
a javító intézetek és árvaházak ellen s azt a meggondolatlan 
nyilatkozatot leszi, hogy egy fegyház több hasznára van az ország-
nak, mint ezer ispotály és árvaház. De kibékültek újra és köl-
csönös jó hatással voltak egymásra. Spener és Francke a szabad 
szájú, merész röptű Thomasiust mérsékletre bírta. Ez utóbbi pl. 
Spener intésének a hatása alatt 1695. nyilvánosan kifejezte afeletti 
bűnbánatát, hogy szatirikus irataiban, oly éles hangon írt és 
javulást ígért. Még 1699-ben is azt mondja, hogy Spenernek érette 
való imádkozása becsesebb neki, mint hatalmas fejedelmek aján-
déka és kitüntető elismerése. (Tholuck, Thomasius, Herzog R. E. 
XV. 618. 1.) Wolflal, mint fentebb láttuk, már végzetesebb össze-
ütközése volt Franckenak. „Fromm und frei!" lett a hallei egyetem 
soha meg nem tagadott jelszava és már az alapítók e szellemben 
végezték munkájukat. 

Francke az egész egyetemre már csak az által is nagy be-
folyást gyakorolt, hogy hallgatóinak jó részét ő nevelte különféle 
tanintézeteiben; de mint a porosz király kedves embere az egye-
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temi tanácsban is nagy befolyással bírt. Igy bár szélesebb körű 
hatását is méltán feltételezhetjük, de az általa képviselt pietis-
mnsnak, mint vallásos iránynak gyümölcsei legszembetűnőbben 
mégis a theologiai szakon, a lelkésznevelésben mutatkoztak. 

A theol. tanulmány reformja már benne van a pietismus 
alapvető programmjában, Spener kegyes óhajtásaiban. Az 5-ik 
javaslat épen erre vonatkozik. Az ő eszméit teljes épségükben 
átvette és jó részben meg is valósította Francke. Mind a két mes-
ternek reformja e 3 feladatot tűzi ki az egyetem elé: a theol. 
ifjúságnak 1. vallás-erkölcsi nevelése, 2. tudományos kiképzése 
és 3. a lelkészi pályára gyakorlati uton való előkészítése. 

a) A t h e o l . h a l l g a t ó k v a l l á s - e r k ö l c s i n e v e l é s e . 
Spener is, Francke is ezt a feladatot teszi első helyre. Ε 

téren érezték a reformnak legégetőbb szükségét. A XVII. századbeli 
egyetemi hallgatók élete, amint azt Tholuck részletesen is meg-
rajzolta (Das akad. Leben im XVII. Jahrhundert, 2 köt. 1853.), 
visszataszító képet tár elénk. Az egyetemi polgár ideáljaitól a 
művelt emberé állott legtávolabb. És e részben a theologusok sem 
voltak kivételek. Verekedésben, korhelykedésben nem akartak a 
jogászok mögött elmaradni. 

Spener és Francke, mint kegyes atyák, fájó szívvel panasz-
kodnak tékozló fiaiknak az Isten szolgáihoz épen nem illő garázda 
magaviselete miatt és a szeretet hangján kérve kérik, majd szigorú, 
dorgáló szavakkal intik őket megtérésre. Spener, Meyffart szavaira 
hivatkozva, fakad ki az összes fakultások tanulói között elhatal-
masodott s a keresztyénhez épen nem illő akadémiai élet ellen. 
Sürgeti a gyökeres javítást s azt óhajtja, hogy az ifjaknak már 
külső magaviseletén is meglássék, hogy az akadémiák az egyháznak 
veteményes kertjei és igaz műhelyei a Szentléleknek, nem pedig 
az elvilágiasodás, hiúság, kapzsiság, iszákosság és versengés ördö-
gének tanyái (Pia desid. 127. 1.). De impedimentis studii theologici 
c. művében is egyik fő akadálynak mondja a theol. ifjak profanus 
életmódját. „Hiába való — úgymond — azok munkája, akik az 
egyetemen bűnös életet élnek, az ivásnak, kéjelgésnek és a sokféle 
világi hiúságnak szolgái, kik gyalázó szavakkal hívják ki egymást, 
párbajoznak és éjjeli kóborlásokkal és kiabálásokkal hódolnak a 
sötétség fejedelmének". (I. h. 227. 1.) 

Még részletesebb és kirívóbb rajzát adja a főiskolai hallgatók 
életének Francke. „Akit a legderekabb bursnak tartanak, az szokott 
a legrosszabb keresztyén lenni. A studiosus nem akar έννομος, a 
fegyelemnek, törvénynek és jó rendnek engedelmeskedő lenni, 
hanem άνομης, vagyis minden fék és korlát nélkül való, persona 
legibus oinnibus soluta. Nem katona és mégis vívni tanul, nem 
courtisan (udvaronc) és mégis táncolni tanul; vakon tör az egész-
sége ellen és medicinae studiosusnak mondja magát, minden isteni 
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és emberi törvényt lábbal tapod és legum studiosus a neve; 
Isten igéjére van legkevesebb gondja és az ilyen theologiae 
studiosus, a vocabulumokat és terminusokat tanulja és büszkén 
philosophiae studiosusnak nevezi magát". (Oeffent. Zeugniss vom 
Dienste Gottes. Halle, 1703. 198. 1.) 

Az universitások hivatásuk szerint officináé spiritus sancti 
volnának — Spenernek is kedvelt kifejezése — de idővel univer-
sitas omnium malorum et peccatorum lett belőlük. „Ein Stall voll 
böser Buben", mondja Francke, „ahol birkózás, párbajozás, vere-
kedés, evés, ivás, szemérmetlen dalok éneklése, kártyázás, mérték-
telen dohányzás, éjjeli csatangolások és más ily kicsapongások 
vannak napirenden. És a theol. hallgatók épen nem kivételek e 
részben, sőt mindenkor ők voltak az elsők, akiket tanári gyűlés 
elé idéztek, relegáltak és egyébként büntettek. Az ilyenekből, ilyen 
élet után lettek lelkészek, pásztorok. Lehetett-e az ilyen más, 
mint kígyó fajzat?" (Lectiones paraeneticae I. 162.). 

Ez elfajult, bűnös állapotokkal szemben nagy nyomatékkal 
mutat reá a nevelés, és különösen a papnevelés céljára, mely nem 
más, mint „az Isten országa, vagy az igaz keresztyénség, vagy a 
Jézusban megvalósul t igazság, ν.αϋώς εστίν αλήθεια εν τω Ίησοΰ". 
Eph. 4, 2t · (Idea stud. theol. Anhang. 28. 1.). És részletesebben is 
kifejti, hogy miben áll az Isten országa, vagy az igaz keresz-
tyénség. Nem másban, mint hogy a studiosus theologiae az Úr 
Jézust Üdvözítőjének és Urának ismerje, hozzá őszinte szívvel 
ragaszkodjék, az ő szenvedésében, halálában és feltámadásában 
keressen örök megváltást, bűnbocsánatot, igazságot, életet és 
üdvösséget és ezért ő vele a hit által mindig szilárdabban egye-
süljön, üdvözítő igéjében megmaradjon s eképen hű tanítvá-
nya legyen, benne és általa éljen és így őt hű szeretettel és 
szívbeli engedelmességgel kövesse és úgy éljen, miként Jézus élt 
és békével szenvedje el, amit Isten reá mért úgy, amint Krisztus 
példát mutatott-. (Idea stud. theol. 5. 1.) 

Ε nevelési célt a hallei theologiai fakultás mindenek felett 
a vallás-erkölcsi nevelés által s itt is a következő eszközök és 
intézmények által igyekezett megvalósítani. 

a) Már a nyilvános theol. előadásoknál és pedig az összes 
tárgyaknál az előadó tanárok a lehető legsűrűbben utaltak a 
gyakorlati, vallás-erkölcsi célra. Krisztust, amaz egyetlen funda-
mentumot prédikálták minden órán s azon voltak, hogy a hall-
gatóság ezen az alapon épüljön, növekedjék és erősödjék. .Nagy 
hasznotokra lesz, — mondja Francke — hogy a theologiai elő-
adásokon, úgy a dogmatikai, exegetikai, polemikai és homiletikai, 
mint minden egyéb órákon mindig erre az alapra történik hivat-
kozás és erre vezetünk vissza mindent, aminthogy nem is illenék 
másképen. Ha ti is hasonló módon az órákra való készületkor, 
ismétléskor és a tárgy felett való elmélkedéstekben ugyanazt a 
célt állítjátok magatok elé és arra vonatkoztattok mindent: akkor 
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annál erőteljesebbek és izletesebbek lesznek minden leckéitek és 
nem hatástalan és gyümölcstelen tudományt fogtok belőle szerezni, 
hanem az igazságnak élő ismeretét". (Idea st. th. Anhang 33. 1.) 

b) Collegia paraenetica. Ezeket Francke tartotta hetenként 
egyszer csütörtökön d. e. 10 órakor, amikor semmiféle, sem nyil-
vános, sem magános előadás nem volt a theol. szakon. Hivat-
kozik Meuschen János hágai lelkészre, ki „De reformatione Aca-
demiarum" müvében a paraenesisek hiányát fájlalja és ilyenek 
tartását sürgeti. Francke ez intő és buzditó beszédeket nagy 
kedvvel tartotta és sokat várt tőlük. Utolsó előadása is kevéssel 
halála előtt ilyen paraeneticum volt. Szerinte az akaratnak a 
felbuzditásra még nagyobb szüksége van, mint az értelemnek a 
tanításra, mert az akaraterő hamarabb meglankad, mint az emlé-
kező tehetség. Ε szabad és jobbára rögtönzött előadások célja 
volt a theol. ifjúságot hivatásukhoz méltó életre serkenteni. Itt 
tette szóvá Francke nevek említése nélkül az egyetemi hallgatók 
közt előforduló bajokat, rossz szokásokat, vétkeket és kihágásokat. 
Ilyenkor szólt a theol. tanulmány akadályairól, megkönnyítő segéd-
eszközeiről, módszertani kérdésekről stb. Mint atya beszélt fiaihoz 
a legnagyobb közvetlenséggel. Ilyen rögtönzött előadásait hallgatói 
lejegyezték s e jegyzeteknek köszönik létrejöttüket a Lectiones 
paraeneticae. (Halle 1726—36. 7. kötet.) 

c) Collegia ascetica. Ezeket vasárnaponként a délutáni isten-
tisztelet végeztével tartották. Valamely bibliai helynek megmagya-
rázták a szószerinti értelmét, azután a hallgatókat lelkiismeretes 
önvizsgálatra ismételten is felhiva, a hallott igéket az igaz keresztyén 
BieuB b JvuiuuuBcn a, uieuiuguociÄ-IIAA. egj cicim ο JVCOUJJJJI yupi 
állapotára alkalmazták. Ε célból leginkább a pásztorleveleket 
olvasták. (Ide a st. th. Anhang 40. 1.) 

d) A tanárokkal való személyes érintkezés. Ez kétféle módon 
történt. Hetenként kétszer, hétfőn és kedden d. u. 2—4 óráig a 
dékán lakásán összegyülekezett az egész theol. tanári kar s ilyenkor 
a hallgatók szabadon fordulhattak vezetőikhez, hogy akár a tanul-
mányra, akár erkölcsi életükre vagy netáni aggályaikra és két-
ségeikre nézve tanácsot és felvilágosítást kérjenek. De melegen 
ajánlotta a fakultás, hogy a hallgató anyagi viszonyait is tárja 
fel ilyenkor, mert ezekre nézve is szükségük van a jó tanácsra, 
segítségre. A tanárok szabad asztalhoz, nevelői álláshoz juttat-
hatják őket; vagy ha egyebet nem tehetnének is, ajánlanak jó 
lakótársat, akinek megválasztásánál könnyen követnek el hibát és 
sokat árthatnak maguknak. 

Az érintkezés másik neme volt az egyes tanárok lakásán 
való látogatás és magános beszélgetés. Ezt a tanárok nemcsak 
megengedik, de el is várják. Ez a „facilis accessus ad praecep-
tores" nagy hasznára van a theol. studiumnak — mondja Francke 
és kívánja, hogy a hallgató ilyenkor őszintén és leplezetlenül 
tárja fel lelki állapotát. Majd a tanár maga is megkérdi, hogy 

18* 



2 7 6 Raffay S á n d o r . 

mily lelki haszonnal hallgatják Isten igéjét és miként használják 
fel az épülésükre szolgáló egyéb alkalmakat; de a hallgató is 
teljes bizalommal legyen tanára, miként atyja iránt. Francke, 
mint aféle praktikus ember, részletes tanácsokat ad itt is. Kér-
dezzék meg — úgymond — a tanárt, hogy mikor mehetnek hozzá 
legalkalmasabb időben; felettébb hosszú és üres beszélgetéssel ne 
legyenek terhére, idejét el ne rabolják, hogy másokat is fogad-
hasson; ha több kérdésük van, vessék papírra, hogy röviden és 
szabatosan adhassák elő; a vett intéseket és tanácsokat jegyezzék 
meg jól és tartsák meg; óvakodjanak az olyan sokszor előforduló 
visszaélésektől, hogy lelki tanácskérés ürügye alatt tulajdonképen 
pénzbeli adományt akarnak hazugsággal bemondott hiányaiknak 
fedezésére kicsikarni s e jótéteményt olyanok elől ragadozzák el, 
akik arra valóban rá szorulnának. (Idea st. th. Anhang, 6—24. 1) 

e) Az egyetemi ifjúság számára tartott istentiszteletek. Nagy 
jótéteménynek mondja Francke a theologusokra nézve, hogy 
minden vasárnapon és más ünnepen saját tanáraik predikálását 
hallgathatják. A tanárok ismerik hallgatóikat és ezek állapotához 
és lelki szükségleteihez alkalmazzák beszédeiket. A hallgatók azért 
annál több hasznot és lelki épülést meríthetnek belőle (Idea st. 
th. Anhang. 33. 1.). 

f) Az exercitationes biblicae. Ilyenek tartását a theol. fakultás 
rendelte el és külön szabályzatot adott ki e tárgyban: Methodus 
exercitationuin biblicarum, quae consilio et auctoritate ordinis 
theologici in academia Halensi inter theologiae studiosos institutae 
et instituendae sunt 1707. A theol. hallgatók magok tartották 
ezeket a magok körében, de az igazgató felügyelete alatt. Heten-
ként egy órára összegyülekeztek az exegesisben és dogmatikában 
már jártas hallgatók s valamelyik bibliai könyvet tárgyalták oly 
formán, hogy kiki sorjában elmondta a már otthon előkészület 
közben támadt gondolatait. S az ily elmélkedéseket énekkel 
kezdték és végezték. A Spener-féle collegia pietatis és a lipcsei 
collegia philobiblica, ecclesiolae in ecclesia voltak ezek az egyetem 
falai között. Francke a kezdő theologusokat is elküldte ez órákra 
hallgatókúl, hogy idősb társaiknak szorgalma és a szentírás iránt 
való szeretete reájuk is buzdítólag és épitőleg hasson. (Idea, Anh. 
78. 1.) 

g) Közös imaórák. Azt is jó és dicséretes szokásnak mondja 
Francke, hogy az egyetemi hallgatók, különösen az egy országból 
valók, hetenként egy kitűzött órában összejönnek közös imád-
kozásra, amikor legelőbb is saját lelkük állapotát tárják fel Isten 
előtt, azután az egész keresztyénségért, a hazáért, az egyetemért, 
főként pedig tanulótársaikért imádkoznak s Isten segedelmét kérik 
tanulmányaikhoz, hogy majdan hasznos szolgálatot tehessenek 
egyházuknak és hazájuknak. Ez órákat is a tanárok tanácsára 
tartották s akik állandóan résztvettek bennük, azoknál jó gyümöl-
cseit tapasztalták. (U. o. 79. 1.) 
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h) Az énekórák. Francke megjegyzi, hogy ez órák csak úgy 
esetlegesen kapták nevüket, mely nem fejezi ki a dolog lényegét. 
Inkább vallásos összejöveteleknek (Erbauungsstunden) volnának 
mondhatók. Nem az éneklés volt itt a fődolog, hanem szintén az 
írásolvasás és magyarázat, melyet a szöveghez illő énekkel kezdtek 
és végeztek. Ezeket az egyetem falain kivül az árvaház auditó-
riumában tartották hetenként kétszer, szerdán és szombaton. 
Nyilvánosak voltak, a városi közönség is részt vehetett bennük. 
Francke ajánlja, hogy a theologusok ez alkalmat is használják 
fel és pedig necsak az exegesis kedvéért jöjjenek el, hanem kell 
egyszersmind, hogy a hallott igéket magukra is alkalmazzák s 
általuk is előbbre haladjanak a megszentelődésben. íme ujabb 
ecclesiola az egyetemen kívül, de szintén a theol. hallgatók épü-
lésére szánva (U. o. 44. 1.). 

i) A közös asztal az árvaházban. Ez a jó té temény is nem 
csekély jelentőségű eszköz volt a theol. ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésére. Itt tanulta megismerni az ifjú az egyházat és iskolát, 
mint igazi alma matert, aki fiainak nemcsak szellemi, hanem testi 
szükségleteiről is gondoskodik. Ez költötte fel és emelte nagyra 
az ifjak szivében a hála érzelmét. Az árvaháznak ez az ápoló és 
tápláló dajka szerepe oly szoros kötelékkel fűzte a theologusokat 
Hallehoz, mely a sírig sem bomlott fel. Az árvaház legbuzgóbb 
hivei, barátai és jóltevői azok sorából kerültek ki, akik korábban 
maguk is élvezték annak jótéteményeit. 

De nevelő hatással volt az a szigorú rend és fegyelem is, 
mely e közös étkezésnél uralkodott. Mint Francke intézeteiben 
mindent, úgy ezt is külön törvények szabályozták. (Ordnung, so 
unter denen studiosis, die in dem Waisenhause der freien Kost 
geniessen, zu beobachten ist. Halle 1699. Ezek közt 14. §.: Leges 
der Tischgenossen.) Az együtt étkezők egyike sorrend szerint 
elmondta a szokott asztali imádságot s ebéd alatt egy egész vagy 
fél fejezetet olvasott fel a bibliából. A többi convictorok pedig 
egy-egy bibliai verset azután megfelelő alkalmazással ismételtek. 
Ez alkalmazásoknál tiltva volt a tanulótársakra való kihivó célzás. 
Nem volt szabad evésküzben beszélgetni sem. Étkezés után ismét 
imádkoztak, énekeltek, este még külön esti imádságot is mondtak. 
A későn jövőket, vagy a záróének és ima előtt eltávozókat pénz-
büntetéssel, vagy pedig másnapi ebédtől való eltiltással büntették. 
Minden pénteken az ebéd előtt egy órával az összes convictorok 
összegyülekeztek egy külön teremben és azután közösen imád-
koztak a felsőségért és más jóltevőkért, a városért, egyetemért, 
mindenféle nevelő és szegényápoló intézetért. Minden asztalnak 
külön inspectora s az összes asztaloknak egy közös főinspectora 
is volt, kik a rendre ügyeltek, a tanulók magaviseletéről naplót 
is vezettek s az egyes convictorokat magukhoz hívták, hogy 
tanulási előmenetelük és erkölcsi életük felől kikérdezzék. Francke 
mint igazgató negyedévenként részletes kimutatást várt az inspec-
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tortól, melyben a tanulók hazája, kora, belépési ideje, tanulási 
előmenetele és erkölcsi magaviselete volt feltüntetve. 

A theol. hallgatók legnagyobb része, az u. n. rendes asztalok 
vendégei, mint a praeceptorum seminarium tagjai s mint árva-
házi tanítók úgyis közvetlen érintkezésben állottak Franckeval a 
tanórákon és tanítói konferenciákon. Ezekre tehát közvetlenül 
lehetett felügyelni. Többen a tanító theologusok közül az árva-
házban nyertek szállást is, de általános bennlakásuk még nem 
volt a theol. hallgatóknak. 

Mind eme felsorolt intézményeket és nevelési eszközöket 
áttekintve, dicséretes volt a hallei egyetemnek a theologus ifjakról. 
azoknak úgy testi, mint lelki javáról való atyai gondoskodása. A 
tanárok nemcsak tanítottak, de igazán neveltek. S igazat adunk 
Franckenak abban, hogy az ifjú embernek még a főiskolában is 
szüksége van a valláserkölcsi nevelésre. De kimondjuk azt a vé-
leményünket is, hogy mint a nép- és középiskolákban, úgy itt is 
felette sok volt az áhitatossági gyakorlat. Ennyire nem lehet a 
fiatal embert a menyország számára lefoglalni. A szerzetes életre 
emlékeztető szüntelen való imádkozás és kegyes elmélkedés ellen 
tiltakozik az ifjú természete. Hiszen mindenek a mieink és Istennek 
minden teremtett állatja jó. Az ifjú lélek az egész világot ismerni, 
az élet ártatlan örömeit élvezni is akarja. S ehhez joga van. A 
fejlődő ifjú ember, a főiskolai hallgató továbbá szabadságot akar 
s fokozatosan törekszik lerázni ama békókat, melyeket reá a ne-
velés rakott. Francke és a pietismus e részben félreismerték az 
ifjú embert. Az a folytonos felügyelet, majdnem kémkedés, a 
naplóba elkönyvelt örökös birálat sérti az ifjúnak önérzetét és 
vagy tettetett alázatosságra, képmutatásra, vagy pedig dacos ellen-
állásra készteti. Fordultak is elő példák a hallei egyetemen mind 
a két irányban. Ezt a túlságba való átcsapást Franckenál csak 
az eredendő bűnről és az emberi természet teljes romlottságáról 
való alapfelfogása és az a tapasztalat teheti érthetővé, hogy az 
akadémiai élet, mint fentebb láttuk, csakugyan felette szilaj, 
elvadult volt s így erősebb eszközökre volt szükség. Mély volt a 
seb, mély vágást kellett tennie az orvosnak is. 

b) A theol . t u d o m á n y o s k é p z é s , az í r á s m a g y a r á z a t i , 
t ö r t é n e t i é s r e n d s z e r e s t h e o l o g i a a h a l l e i e g y e -

t e m e n. 
A theol. főiskolák ifjúságának nemcsak erkölcsi élete esett 

sokszoros kifogás alá, hanem a tudományos képzettsége is. Az 
egyetemre való előkészület a középiskolákban nagyon felületes és 
hiányos volt. Francke szomorú színben tünteti fel a theol. hall-
gatók értelmi színvonalát is. 

Ő mondja, hogy kevés theologus képes egy német levelet 
helyes orthographiával megírni. Majd minden sorban ejtenek 
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helyesírási hibát. Még a pályavégzett lelkészek kézirataiban is, 
mikor ezeket kinyomatás végett beküldték, annyi volt a helyes-
írási hiba, hogy valamely hozzáértővel újra kellett azt leíratni. 
Különösen a rokonhangzású szavakat irták igen hibásan, amilyenek: 
er war, die Waar, es ist wahr. Ennek oka az, hogy minden időt 
a latinra pazarolnak és a németet elhanyagolják. Olvasható, jó 
kézírásuk sincsen, annál kevésbbé szépírásuk, pedig mint leendő 
tanítóknak erre is nagy szükségük volna. Járatlanok a számtanban, 
a görög és héber nyelvben, sőt — amire legtöbb időt vesztegetnek 
— a latinban is. A hallei egyet, hallgatókat rossz latinságuk miatt 
ignorantes csúfnévvel illetik, — mondja Francke. Holott más 
iskolákban sem tudnak többet s az egyetemnek nem lehet fel-
adata, hogy nyelvtant tanítson. De Francke mégis gondoskodott 
arról is, hogy a középiskolák mulasztásait lehetőleg pótolhassák. 
Az árvaházi inspectorok külön órákat tartottak az egyetemi hall-
gatók számára, melyeken ezek az írásban, számolásban, a latin, 
görög és héber nyelv elemeiben nyertek oktatást. 

A theol. tanulmány hiányairól részletesen szól már Spener 
is fentebbi müvében (De impedimentis stud. theol.). Ugyanitt 
elmondja az egyes theol. tantárgyakra vonatkozó véleményét is, 
melyet Francke „Idea studiosi theologiae" müvében teljes hűséggel 
tett a magáévá. 

Spener különbséget tesz a theol. hallgatók s ezek szerint a 
theol. tantárgyak között is. Nevezetesen három osztályát külön-
bözteti meg a theologus ifjaknak. Némelyeknek kiváló szellemi 
tehetségeik vannak és módjukban áll, hogy hosszabb időt 
töltsenek az egyetemen; eseknek meglehet az a reményük is, hogy 
szélesebb körű tudományosságot követelő állásokra fognak eljutni. 
Mások középszerű tehetségűek, kevesebb ismerettel jönnek az 
egyetemre és kevesebb i.lőt töltenek ott (Spener 4—5 évet is 
kevesebb időnek mond) és szerényebb állásban fognak szolgálni. 
Végre a harmadik osztályba sorozhatok azok, akik szellemi és 
anyagi tehetségben egyiránt szegények, egyetemi pályájukat rövid 
idő alatt futják meg és egész életükben a tanulatlan nép között 
fognak működni. Mivel ily nagy különbség van a theol. hallgatók 
közt — úgymond Spener — azért mindegyik annyi tudományt 
sajátítson el, amennyire épen szüksége van. A gyakorlati cél 
határozza meg a tanulmányozás fokát s a tananyag mennyiségét. 
A nélkülözhetetlenül szükségeseket elébe kell helyezni a csupán 
némelyekre nézve hasznosaknak. Hasonló elv ahoz, amilyent a 
Ratio educationis elvei közt is találunk. Ezt az osztályozást azonban 
épen nem helyeselhetjük. Francke sem tett ilyen megkülönböz-
tetést. Spener itt a lelkésznevelés célját nagyon is utilitaristikusan 
fogja fel s oly áldozatot hoz a tudomány rovására, amit a theol. 
tanulmányi rendszer egysége és a lelkésznevelés eszménye meg 
nem engedhet. Igy alkudozni a létező viszonyokkal nem szabad. 

A hallgatók e 3 osztályát tartja szem előtt mindig, 
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midőn egyes tantárgyak szükséges vagy mellőzhető volta felett 
határoz. 

Szerinte a theologiának két segédtudománya van: a philosophia 
és philologia. A bölcsészetröl szólva megemlíti Spener, hogy mennyi 
eretnekségnek volt ez már a szülő oka. Egyes egyházi atyák a 
bölcsészettel foglalkozva oly müveket hagytak hátra, melyekből 
mint tojásokból azután mások veszedelmes tévedéseket költöttek 
ki. Azért nem egészen alaptalanul nevezték a philosophusokat 
minden eretnekség pátriárkáinak. Ő e tévedések miatt nem vádolja 
a bölcsészetet, mely magában véve jó ajándéka Istennek. A forrás 
magában véve tiszta és jó, habár sok belőle kifolyó patak tisz-
tátalan és mérges is. Azért a theol. ifjakat a tiszta forrásokhoz 
kell vezetni. Ne esküdjünk egy bölcsészeti iskolára sem, pártot 
és szektát alakítva, hanem legyünk eklektikusok. Válasszuk mind-
egyik rendszerből a jót. Ez az eklektikus módszer ajánlható taní-
tóknak és hallgatóknak egyaránt. 

Spener nem veti meg a bölcsészetet, sőt elismeri, hogy dí-
szére és segítségére van a theológiának, de nem becsüli túl és 
kellő értékére akarja alászállítani. Arra a kérdésre, hogy minden 
theologusnak szüksége van-e reá, a fentebbi osztályozást szem 
előtt tartva tagadólag felel. Mivel — úgymond — a bölcsészet 
csak segédtudomány, azért a 3-ik osztálybelieknek nincs is arra 
szükségük, a 2-ik osztályuaknak csak a theologiai rendes tárgyakhoz 
való helyes arányban; de az 1-ső osztálybeliek már behatóan 
foglalkozzanak a bölcsészettel is, mert ha nagyobb épületet épí-
tünk, állványokat is nagyobbszerüeket kell emelnünk (De imp. 
192—203). 

Francke is arra emlékeztet, hogy a theologusoknak Krisztus 
legyen a bölcsesége és úgy ne járjanak, mint a pogányok, akik 
midőn bölcseknek tárták magukat, épen akkor εμωρανΟψαν és 
μωροί valának. De egyébként elismeri, hogy a philosophiának, 
különösen a bölcsészeti erkölcstannak sokféle haszna van s ezért 
a tanárok fogják a hallgatókat utasítani, hogy céljukhoz és körül-
ményeikhez képest mennyit hallgassanak a bölcsészeti előadásokból. 
A phil. tananyagot egyik pietista paedagogus sem jelöli meg. És 
óvatosságuk, midőn Halléban Thomasius és Wolf adtak elő, ment-
ségre találhat. 

A theologia másik segédtudománya Spener szerint a philo-
logia. Ε szó alá foglalja nemcsak a nyelveket, hanem a történet-
tudományt is, úgy az egyházit, mint a világit. A 3-ik osztályba 
sorozott theologusoknak még a történelmet is elengedné, de a 
görög és héber nyelv ismeretét feltétlen megkívánja mindegyiktől, 
hogy a szentírást eredeti nyelvén olvashassák. (I. m. 203. 1.) 
Francke is azt mondja, hogy e két nyelv a studia propaedeutica 
közt legszükségesebb s ha a hallgatók kellő készültséget nem 
hoztak magukkal, akkor az egyetemen is folytassák nyelvtani 
tanulmányaikat. A theologus tartsa kötelező törvénynek, hogy a 
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görög és héber szövegben teljesen jártas legyen, hogy megérde-
melje a textualis theologus nevet, amint ezt Luther és Franz 
(wittenbergi tanár f 1628) megkívánja, (Lectiones paraeneticae 
150 és 156. L). Ajánlja továbbá, hogy e nyelvek mellett az 
archaeologiai előadásokat (antiquitates sacrae) is hallgassák. 

Ε két segédtudomány mellett Spener a rendes theologiai 
tárgyakat következőképen csoportosítja: 1. theologia katechetika, 
2. thetica (vagyis dogmatika), 3. polemica, 4. exegetica, 5. ethica 
(beleértve ascetica és casuistica), 6. historica és 7. homiletica. 
Sajátszerű felosztás és sorrend minden esetre. Első helyen áll a 
katechetika és a dogmatika megelőzi az exegesist és történeti 
theologiát. Nem a tárgyak természetes sorrendjét és összefüggését 
tartotta szem előtt, hanem ismét a gyakorlati szükséget és a 
szokott hagyományos eljárás is hatással van még reá. Mind e 
tárgyak hasznosak és jók — úgymond — de nem minden theo-
logus tanulhatja valamennyit, azért a fontosakat kell első helyre 
tenni; ezeket a kevésbbé szükségesek miatt mellőzni nagy hiba 
volna. 

Francke még szintén nem ismeri a theologiának négy cso-
portra való (írásmagyarázati, történeti, rendszeres és gyakorlati) 
mai beosztását. Nem is közöl rendszeres tantervet, hanem az 
egyes hallgatókat a tanárok heti összejövetele elé utasítja, hol 
kiki képzettségéhez mért utasítást nyer, ezt kell írásba foglalnia 
és híven követnie. Itt a főiskolában is vallja Comeniusnak azt az 
elvét, hogy a tanításnak a hossza mindig nagyobb legyen, mint a 
szélessége, vagyis egy időben ne hallgasson a theologus több, mint 
legfeljebb 3 tárgyat. Spenert követve ő is első helyen ajánlja a 
katechetikát s csak azután szól az exegesisről és dogmatikáról. 
Ajánlja, hogy a theticum collegiummal együtt mindjárt a kate-
chetikai órákat is hallgassák. A katechetikának, e gyakorlati 
tárgynak nagyrabecsülése és a theol. tanulmány elejére való 
helyezése az akkori vallásos paedagogiai szükségből érthető. 

A XVII. századnak legnépszerűbb tárgya volt a dogmatika, 
akkori nevén thetica, mely a polemikával kibővítve majd az egész 
theol. munkásságot lefoglalta a maga számára. Spener is mindjárt 
a katechetika után szól erről, e kettőnek egy időben való meg-
kezdését kívánja s a kettőnek összetartozását úgy okolja meg, 
hogy a katechesis is dogmatikai anyag elemeivel foglalkozik. Be-
ismeri, hogy a dogmatika minden theologusnak igen szükséges, 
tehát a legfontosabb tárgyak egyike. De nyomban hozzáteszi, 
hogy e tárgynak tulajdonképen az irás tanulmányozásával kellene 
kezdődnie. Sőt — úgymond — felvethető a kérdés, hogy nem 
volna-e jobb egyáltalán a dogmatikát egyedül és kizárólag az irás 
exegetikai tárgyalásából meríteni és mindenféle kompendiumokat 
és rendszereket teljesen mellőzni? Mert az exegesis, mely közvet-
lenül magával az írással foglalkozik, méltán követelheti az első 
helyet; ő az építőmester, ki a többi részeket elrendezi. (A pie-
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tismus azért nem építhette a dogmatikát exegetikai alapra, mert 
az ő exegise nem volt igazán tudományos, hanem inkább csak 
építő, gyakorlati.) Hosszú tárgyalás után végre is úgy oldja meg 
a kérdést, hogy a Szentlélek kegyes és bölcs férfiak számára 
tartotta fenn azt a munkát, hogy az írásban szétszórtan található 
hitigazságokat összegyűjtsék és bizonyos szempontok szerint rend-
szerbe állítsák. Ily módon keletkeztek a kompendiumok, kézi-
könyvek és nagyobb rendszeres müvek, szóval a dogmatika. A 
tanítók iránt, kik e munkát végezték és ma is végzik, hálával 
tartozik az egyház. De hitünket ne az ilyen kézikönyvekre ala-
pítsuk, hanem az írásra. (De imp. 204—206. 1.) 

Francke is ajánlja, hogy a theologus mindjárt kezdettől 
fogva hallgasson dogmatikát s azután másodszor és harmadszor 
is ismételten. Tehát épen úgy, mint az orthodoxia, igen nagy 
fontosságot tulajdonít e tárgynak. Azt akarja, hogy amely kézi-
könyvet tanárai elsőben ajánlottak, később is azt használja, hogy 
ismereteit a különféle módszerek meg ne zavarják. Csak később 
privatum collegium hallgatásával ismerkedjék meg más dogmatikai 
rendszerrel is. A nyilvános előadáson kívül vegyen részt a privatum 
examinatoriumban is, mert csak itt fog meggyőződni arról, hogy 
mily mértékben bírja a dogmatikai anyagot. 

Francke a dogmatikára alapítja az erkölcstant is (lectiones 
theologiae morális). A hallei egyetem nagy érdemének tekinti, 
hogy itt a dogmatikát és erkölcstant mindig az életre alkalmazva 
adják elő s a tanárok soha sem feledik, hogy a doctrina chris-
tiana in se et sua natura practica sit. A hittani és erkölcstani 
előadásokhoz különösen ajánlja Arnd Jánosnak az igaz keresz-
tyénségről irt könyveit, mint amelyekben a theoria in praxi vilá-
gosan látható. Azt is tervbe vette, hogy jövőre az egyes thesisek 
tárgyalását mindig megelőzze az introductio in Arndium, amiből 
igen nagy hasznuk lesz. 

Spener is megendi, hogy az erkölcstant a dogmatikától külön-
választva tárgyalják, amint ezt elsőben Calixtus és a syncretisták 
tették. Hathatósan ajánlja, hogy a theol. tanárok e tárgyat is kellő 
buzgalommal adják elő s ugy szüntessék meg sokaknak azt a 
panaszát, hogy nem volt alkalmuk az egyetemen e tárgyat hall-
gatni (De imped 211. 1.). 

A dogmatikával volt összekötve a polemiJca is, melynek tár-
gyalásánál a következő módszert ajánlják. Elsőben is minden 
tévelygésnek és szakadásnak történeti lefolyása adatik elő ex 
documentis fide dignis. Azután megállapítandó a status contro-
versiae s végül következik a thesisnek (az egyházi tannak) az 
antithesissel szemben való bizonyítása. De megjegyzi Francke 
egészen Spener és a Pia desideria szellemében, hogy a hallei 
egyetemen nem élesztik a vitatkozás és versengés vágyát, amely 
hibába mások a polemika tárgyalásánál rendesen bele esnek. 
Ellenkezőleg kimutatják a tévelygések okait, amelyek az elbiza-
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kodott ész és a gonosz indulatok. Ezek pedig általános bajok. Mi 
is magunkban hordozzuk az eretnekségek magvát, tehát nincs 
okunk a felfuvalkodásra. (Idea st. th. 62—70. Anhang 65—76.) 

A dogmatika mellett olvassák a theologusok a symbolicus 
könyveket. Ezekre nézve is teljesen egy értelemmel vannak Spener 
és Francke. Az előbbi szerint nagyon tévednek azok, akik e 
könyveket szerzőik akarata ellenére a szentirással egyenlő ran-
gúaknak tartják. Akik olvassák, soha se feledjék; hogy e könyvek 
nem magukért érdemelnek hitelt, hanem a'szenlírásért, amelyen 
alapulnak. Azért ha a hitigazság kérdése forog szóban, először is 
ne a hitvallásokra hivatkozzunk, hanem az eredeti forrásra a 
szentírásra. Vajha ne fordítanák meg e sorrendet oly sokszor! 
Francke egyenesen kimondja, hogy a norma, regula és kánon 
nem a symbolicus könyv, hanem a szentírás. De viszont ők is 
helytelenítik, hogy sokan gonoszságból vagy tudatlanságból nem 
akarják e könyveket olvasni. Egyházunk ezeket elfogadta, hasz-
nálatukat igen fontos okokból elrendelte, tehát helytelen dolog 
volna, ha az egyház tagjai vagy épen hivatalos szolgái ez alap-
szabályokat (placita) nem ismernék épen úgy, mintha valamely 
város polgárai nem ismernék városi törvényeiket és rendeleteiket. 
(Ugyanezt mondja Bárány György is a magyar Augustana elő-
szavában 1740.). Ehhez járul, hogy bár tévedésnek alávetett 
emberek irták e könyveket, de mégis Istennek őrködő gondvise-
léséből semmi oly tévedés sem csúszott be ezekbe, mely a hit 
igazságának vagy az élet megszentelődésének kárára lehetne (De 
imped. 206—208. Idea st. th. 71-73.) . 

Ennyit mondanak a rendszeres theologiáról. Spener ezt 
tárgyalja a katechetikával együtt első helyen. De már ő is érzi, 
hogy a dogmatika alá alapot kell fektetni s ez nem lehet más, 
mint az írásmagyarázat. Francke pedig az exegeticum collegiumot 
már egyenesen — bár a katechetika után, de mégis — a dog-
matika elé teszi (Idea, Anh. 55. 1.). A pietismus szerint kateche-
tika, exegesis és dogmatika az a három fő tárgy, melyre minden 
theologusnak legnagyobb szüksége van s amelyet legelsőben és 
egy időben kell tanulniok. 

Az exegesis feltételezi a bibliai nyelvészet ismeretét. Erre a 
hallei egyetem alapítása óta igen nagy gondot fordítottak. Francke 
maga is eredetileg a keleti nyelvek tanárául hivatott meg. Aki a 
hébert már jól bírta, az a chaldaeai, syriai és egyéb keleti nyel-
veket is hallgathatta. Volt külön collegium Orientale. Az ó- és új-
szövetség cursoricus olvasása mellett a Septuagintát, az apokryphus 
könyveket, Római Kelemen, Ignatius, Justinus martyr, Alexandriai 
Kelemen iratait, Philo és Josephus müveit, Macarius homiliáit 
s egyéb egyházi atyák müveit is olvasták. 

Francke megkívánja, hogy a theologus eleitől kezdve mind-
végig hallgasson exegetikai felolvasásokat. A módszer e tárgynál 
a következő volt: 1. megállapították a szentírásnak szószerinti 
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értelmét, 2. előadták ama bizonyos és szilárd okokat, melyekre 
az illető hely értelmét alapították, 3. a hermeneutica sacra segít-
ségével megismertették annak módját, hogy mint lehet a szent-
írásnak értelmét alaposan megtalálni, 4. a próféták és apostolok 
irataiból megismertették Krisztust és az üdv rendjét s végül 5. 
abban is gyakorolták magukat, hogy miként lehet az Írásból 
üdvös tanokat, mindenféle intéseket és vigasztalásokat meríteni 
másoknak meggyőzésére és vigasztalására. Ez utóbbi eljárás sze-
rint tehát az exegesist gyakorlati irásmagyarázattal is összekötötték. 

A történeti theoloyiára aránylag kevés gondot fordítottak. 
Az antiquitates sacrae tanulmányozását szükségesnek mondja 
Spener is, Francke is. Az egyháztörténet részletes ismeretét azonban 
a theologusoknak csak fentebb említett első vagyis felső osztá-
lyától kívánja meg. A középső osztály az általános ismeretekkel 
is megelégedhetik. Azok pedig, akik csak falusi lelkészeknek 
készülnek, csak a fődolgokat tanulják meg. A többit olvassgassák 
el majd később a lelkészi pályán üres óráikban; mert egy tárgynál 
sem lehet a tanárt oly könnyen nélkülözni, mint a történelemnél. 

Francke szerint a Studium históriáé ecclesiasticae az exegesis 
szolgálatában áll. Ezért a zsidó nép történetére és az újszövetségi 
kortörténetre sokkal több gondot fordítottak, mint az egyház 
ujabbkori történetére. De elismerték a történeti theologiának azt 
a becsét is, hogy belőle lehet megismerni a különféle régebbi és 
ujabb hitvitákat és az isteni gondviselésnek csudálatos utait. 
Francke ajánlja a magdeburgi centuriák tanulmányozását és 
Michaelis hallei tanár Progranuna c. müvét. Egyháztörténeti kézi-
könyvekben a XVII. század még szegény volt. Az az ösztönzés, 
melyet az egyház történetének kutatására a syncretismus adott, 
még nem volt elég erős. Ε Studium csak később, a rationalismus 
korában kezd jobban felvirágozni. 

A fentiekből láthatólag megvan a pietismusnak az az érdeme, 
hogy a kellőleg méltányolt rendszeres theologia mellett az orthodoxia 
által eddig elhanyagolt írásmagyarázati theologiának megadta meg-
illető helyét. Kimutatta, hogy a rendszeres hittan számára az 
exegesissel kell alapot vetni. Ezáltal az exegesis önállóságát is 
biztosították a dogmatikával szemben s megszüntették az ortho-
doxia régi, hagyományos módszerét, mely szerint az exegesisnek 
nem volt más feladata, mint az eleve elfogadott hittételek számára 
bizonyító helyeket szolgáltatni a dogmának kedvező irásmagya-
rázattal. A pietizmus az exegesist nyelvtani és történeti alapon 
nagy buzgalommal művelte és gyakorlati irásmagyarázattal 
is kiegészítette. Erdemük az is, hogy az erkölcstant a dog-
matikától különválasztották s a gyakorlati életre nézve annyira 
fontos eme tudományt is kellőleg méltatták, melyet az orthodoxia' 
az előző korban szintén teljesen elhanyagolt. De ha külön válasz-
tották is az ethikát, azért mindig szigorú dogmatikai alapon állva 
tárgyalták. 
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c) A g y a k o r l a t i t h e o l o g i a és a l e l k é s z i t e e n d ő k b e 
v a l ó g y a k o r l a t i b e a v a t á s . 

Már Comenius is azt mondja a főiskolai oktatás céljáról, 
hogy mivel a pansophia teljesen el nem érhető, tehát az ismere-
tekből a lényegeset kell kiválogatni. A lényeges pedig az, amit az 
életben alkalmazni, értékesíteni lehet, vagyis a hasznos. Mert 
minden ismeretnek végső célja a közjó előmozdítása. Az iskola 
tehát a gyakorlati életnek szolgálatában áll. A főiskola a telet 
jelenti, mely az összegyűjtött gyümölcsöket a különféle haszná-
latra elkészíti, hogy legyen az életnek egész hátra levő tartamára 
miből élni. Azért a főiskola főleg az akaratra kíván hatni. Bár az 
emberi erőtől telhetőleg egyetemes, mégis a szükség és haszon 
szempontjából válogatott ismereteket nyujt összefoglaló, egységes 
tudomány alakjában (Jausz V. Comenius a felső oktatásról. Prot. 
Szemle 1897. évf. 103 és 107 1.). Nem egyéb ez, mint a régi 
elvnek a főiskolára való alkalmazása: vitae, non scholae discimus. 

Nem Comenius közvetlen befolyása alatt, mert hisz ennek 
paedagogiai müveit Spener és Francke nem ismerték eléggé 
behatóan, de mégis ugyanennek a józan realismusnak hívei a 
pietisták is. Azért helyeznek oly nagy súlyt a gyakorlati theolo-
giára, azért sürgeti Spener már Drezdából, hogy Lipcsében a 
katechetikát és homiletikát is tanítsák, azért tette az előbbit a 
theol. tudományok közt az első helyre. 

Spener már kegyes óhajtásaiban is nemcsak az olyan gya-
korlati lelkészi tevékenységek tanítását sürgeti, amilyen a tanítás, 
prédikálás, hanem azt kívánja, hogy betegekhez, foglyokhoz is 
vezessék el a papnak készülő fiatal embert. Francke felpanaszolja, 
hogy némelyik ifjú sokat tanult és tudós ugyan, de ha egy szegény, 
nyomorult beteg embert állítanak elébe, nem tud egyetlen vigasz-
taló szót sem hozzá intézni. Szóval ő már a tanulói pálya idején 
akar a theologussal olyan specialis gyakorlati tevékenységeket is 
megismertetni, amilyeneket ma a cura pastoralis és belmisszió 
neve alatt ismerünk s a milyenekbe ma egyes u. n. lelkész-
szemináriumok (Predigerseminaríum) törekesznek az ifjú embert 
beavatni. 

A gyakorlati tárgyak közül a pietismus egész egyházi irá-
nyából kifolyólag természetesen a katechetikát teszi első helyre. 
Ennek a szükségét ismerték leginkább. Ezt ajánlotta Spener leg-
melegebben, különösen Theologische Bedenken c. művében, melynek 
„Katechisation, Katechismus és Katechismusexamen" fejezeteire 
Francke is hivatkozik. Épen az ő sürgetésére már Lipcsében is 
előadták e tárgyat s még inkább Halléban, hol alapvető, legfon-
tosabb tudománynak tartották, mivel Luther kátéja volt a tárgya 
s a dogmatikával helyezték egy színvonalra. Francke is Spenerrel 
azt tartja, hogy a katechesis a nép nagy tudatlansága miatt 
majdnem szükségesebb, mint a prédikálás. Hálát ad Istennek, 
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hogy náluk a katechizálás virágzásban van, mert a haliéi egyetem 
e tárgyra eleitől fogva nagy gondot fordított. 

A theologusok eleitől fogva nemcsak az egyetemen hall-
gatták a katechetikát, hanem mint árvaházi tanítóknak bőséges 
alkalmuk volt a tanultaknak gyakorlati alkalmazására is. Francke 
még ezzel sem elégedett meg. Az ő sürgetésére létesült az egye-
temen az u. n. institutum catecheticum, mai elnevezés szerint 
katechetikai szemináriumnak mondhatnánk. Ebben nemcsak az 
árvaházi tanítók, a szabad asztalt élvező theologusok, hanem a 
többiek is mind részt vettek. Ennek szervezete az Idea stud. 
theol. 1723. évi kiadásában van közölve a 166—171 lapon. (Közli 
Richter is Paed. Bibi. 650-653. 1.) Richter 1720-ra teszi e 
szeminárium alapítását, de korábbi időre kell tennünk, mert az 
1723. kiadás szerint .schon vor vielen Jahren" alapíttatott. Ez 
volt az az intézmény Halléban, mely a magyar theologusok tet-
szését annyira megnyerte. Francke és Breithaupt vezették, Bárány 
György és Bél Mátyás már ott künn fogadást tettek, hogy a 
katekizálást itthon is folytatni fogják. 

A szeminárium élén egy tanár katecheta állott. Hetenként 5 
órán gyülekeztek össze és pedig pontosan az óra ütéskor. 3 órán 
a tanár, 2 órán a theol. hallgatók katekizáltak. A hallgatók szemben 
ültek a berendelt gyermeksereggel. Először a tanár tartott minta-
katekizációkat, azután a hallgatók is próbálkoztak ajánlkozásuk 
szerint. A szerdai napon egy félórai tanítás után elbocsátották a 
gyermekeket, ekkor megbírálták a hallgatók a megelőző tanítást 
s egyszersmind a tanár is közölte a jó katekizáció követelményeit 
(requisita ad bene catechisandum). Ugyan ő ilyenkor rövid dis-
positiókat is közölt az egyes themákra, különösen a tízparancsolatra 
vonatkozólag. Az Idea st. th. 1723. évi kiadása közli a katechesis 
főbb elveit is. Ilyenek: tartsuk meg Luther egyszerű szavait, a 
tárgytól el ne csapongjunk, kérdésre kérdés következzék, kerüljük 
a discurálást (a közlő tanalakot), hogy a katechizálás predikálássá 
ne váljék s a figyelem meg ne lankadjon, a kérdéseket ad captum 
discentium alkalmazzuk, kérdezzünk minden gyermeket, a feleletben 
ismételjék a kérdést és ne elégedjünk meg az igen és nem 
feleletekkel stb. 

Hogy a kérdezgetés mellett a közlő tanalak sem mellőzhető, 
azt Francke kevés figyelemre méltatja. I)e figyelemmel voltak 
arra, hogy másként kell a kátét tárgyalni egészen kicsiny, nagyobb 
és még nagyobb gyermekek előtt s e fokozatok szerint is gyako-
rolták magokat. 

A katechetától Francke a következő jó tulajdonságokat 
(requisita catechetae) kívánta meg: mindenek előtt maga legyen 
áthatva teljesen a vallási igazságoktól s legyen buzgó az igaz 
keresztyénség gyakorlásában, a gyermekeket szeresse; a dogma-
tikában legyen teljesen otthonos, hogy az egyház hite ellen valót 
ne tanítson, jó tanítók példáját kövesse, jó katechetikai műveket 
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is, így Horbius, Spener, Feistel, Wirth és Seidel műveit olvasgassa 
és gyakorolja magát a katekizálásban minél többször. 

Igy látjuk, hogy a hallei egyetem mint kezdeményező és 
úttörő a katechetika érdekében többet tett, mint amennyire mai 
főiskoláink képesek. S az ő érdeme, hogy az institutum catecheticum 
a gyakorlati szemináriumok terén is megtette az első lépést. 

De Francke nemcsak a katechetikát tartotta a leendő lelkészre 
nézve szükségesnek, hanem a szélesebb körű paedagogikát és a 
gyakorlati tanítást is. Erre nézve mondja, hogy a legjobb elő-
készület a lelkészi pályára az ifjúság tanításában való gyakorlat 
(Idea st. th. 92 1.). És erre nem ugyan az egyetem, külön intéz-
ménnyel és kötelezőleg, hanem mégis ennek tudtával és helyes-
lésével Francke adott igen kedvező alkalmat az u. n. praeceptorum 
seminarium által, melyről alább szólunk legközelebb. Ebben néha 
több mint 120 theologiai hallgató vett részt, akiknek mindegyike 
napi 2 órán tanított az árvaházban nemcsak vallástant, de egyéb 
tárgyakat is. Ezt azonban csak azzal az intéssel engedte meg, 
hogy saját egyetemi tanulmányaikat el ne hanyagolják. Nagy 
szüksége van a leendő lelkésznek a tanításban való gyakorlott-
ságra — mondja Francke — mert csakis így lesznek képesek az 
iskola felett felügyeletet gyakorolni. S arra is inti a theologusokat, 
hogy ne szégyeneljék, ha később mint falusi iskolamestereknek 
kell is szolgálniok. 

Ajánlja nekik a házi nevelösködést is. Akik már az árva-
házban helyet nem kaphatnak, tanítsanak magánházaknál, akár 
ingyen is szegényeket, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek. A főcél 
pedig még ne is ez a gyakorlati ügyesség szerzése legyen, hanem 
Istennek dicsősége, Isten országának építése. Mint nevelők ne 
legyenek béresek. Végül arról is részletesen szól, hogy milyen 
Hiedelemmel viselkedjenek a magánházaknál (Idea 41. §.). 

Spener megköveteli, hogy a vallástanilást az esetben is a 
lelkész végezze, ha külön tanítója van a gyülekezetnek. Comenius 
Francketól eltérőleg nem helyesli, hogy lelkészjelöltek legyenek 
tanítók, kik a tanítóságot csak átmeneti állásnak fogják tekinteni. 
(Jausz. i. h. 197. 1.). A szakképzés szempontjából neki van igaza, 
de a szükség Francke eljárását is megokolta. 

A katechetika és gyakorlati paedagogia mellett másik fontos 
ága volt a gyakorlati theologiának Halléban a homiletika. Spener 
a prédikálásban keveset adott a formára. Nincs is a homiletiká-
ról valami igen jó véleménynyel. Sokan visszaélnek — úgymond 
— a rhetorikával. A prédikálás inkább a szellemről és erőről 
való bizonyságtétel legyen, mint az emberi rábeszélésnek mes-
tersége. Az előadásnak egész ereje ne a művészi szólásmódokban 
és a füleknek hízelgő elegánciában álljon, hanem a tartalomnak 
belső értékében és az előadásnak komolyságában és buzgóságá-
ban. De azért ő is elismeri e tudománynak bizonyos hasznát. 
Megtanít arra, hogy mint lehet az adott anyagot úgy beosztani 
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és előadni, hogy a hallgatók könnyebben megértsék. Egy homi-
letikai szabályt — melyre, úgylátszik, akkor nagy szükség volt 
— ő is ad: a szövegben előforduló zsidó és görög szavakat ne 
emlegessük és nyelvtanilag hosszadalmasan ne fejtegessük, mert 
ez a gyülekezetet nem épiti. A nép üdve legyen a prédikátornak 
és igy a prédikálás művészetének is főtörvénye (De imp. 211—213.1.). 

Spenert követve szól Francke is. Az oratoria ecclesiastica 
szerinte is hiába váló dolog. A lelkész a szószéken úgy álljon a 
hivek előtt, mint atya a gyermekei között. S miként ez családi 
körben nem fog „oratizálni", úgy a lelkész is beszéljen keresetlen 
szavakkal, mondja teljes közvetlenséggel azt, ami a szivén fekszik. 
(Lectiones paraen. VII. 498.) Hivatkozik a pogányoknak egy régi 
mondására, melyet a hires Brenz Jánosnál talált idézve : „Μή 
μοι λίγε τά -/.ομψά, αλλ' ών όε'ι η ólig, ne mondj nekem szép 
dolgokat, hanem olyanokat, a melyekre szüksége van a városnak. 
A prédikálás célja is az, hogy megtérésre birja a hallgatókat és 
megmentse a veszedelemtől. (I. m. VI. 438. 1.). 

De azért a hallei egyetem nem hanyagolta el a homiletikát, 
sőt ezt is szemináriumszerüleg tárgyalták. Külön kollégiumokat 
is tartottak a homiletikából, s akik ezeket már hallgatták s a 
theologia egyéb tárgyaiban is jártasak voltak — tehát e tárgy a 
theol. studiumnak nem az elején állott, mint a katechetika —, 
azok az u. n. exercitium homileticum óráin is részt vehettek, a 
melyeken a theol. hallgatók egyházi beszédeket mondtak el, 
melyeket a tanár és a többi hallgatók megbíráltak. Az újonnan 
jelentkezők eleinte csak mint hallgatók jelentek meg s csak később 
készíthettek és adhattak elő egyházi beszédeket (Idea, Anhang 86. L). 
A hallei theologusok abban is szerencsések voltak, hogy tanáraik 
hetenként prédikáltak az egyetemi istentiszteleteken s igy a minta-
beszédekből is sokat tanulhattak. Francke külön figyelmezteti 
őket erre. Itt — úgymond — bő alkalmuk van modum et me-
thodum concionandi practice megtanulni. Ez Augustinus szavai 
szerint több haszonnal jár, mint az összes praecepta homiletica, 
melyek Halléban publice privatimque, szintén elég bőven előadat-
nak (Idea st. th. Anhang 35. 1.). 

A liturgika és a pastoralis mint külön theologiai tantárgy 
nem szerepel Spener és Francke irataiban s a hallei egyetem 
tanrendszerében. De a hivek lelki gondozására nézve is igen sok 
jó tanácsot foglal magában Spener „Theol. Bedenken" és Francke 
„Lectiones paraeneticae" c. több kötetes müve. 

Hogy a fiatal Timotheusokat egyéb lelkészi teendőkbe is, 
melyek mai elnevezés szerint a cura pastoralis és a belmisszió 
körébe tartoznak, gyakorlati uton kell beavatni, annak szükségét 
mind a két pietista mester élénken érezte. Bizonysága ennek 
a Pia desideria ide vonatkozó javaslata. És Francke is hang-
súlyozza, hogy a lelkésznek a nép között sok olyan dolgot kell 
tennie, amit az egyetemen nem tanult. Hol tanulhatják példáúl 
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— kérdi — hogy miként kell betegekkel, haldoklókkal, nyomo-
rúságban levőkkel bánni ? Ha hallanák is a módját, ezek nem 
oly dolgok, hogy csak úgy a hallásból meglehetne tanulni, hanem 
ott kell lennie a theologusnak az ily eseteknél és látni, hallani, 
próbálkozni és gyakorolni kell a dolgot. Csak igy lesz a theologus 
προς näv ΐργον άγαβον έτοιμος Tit. 3, , . És az ily dolgokban 
gyakorlatlan és ügyetlen ifjakról mondja kissé erősen : „Úgy 
állnak ott mint egy majom, mert járatlanok a dologban" (Lec-
tionesrparaen. I. 164—167. 1.). 

Úgy látszik, hogy Francke már a mai német lelkészszemi-
nariumokhoz hasonló intézményre is gondolt. Frick Ottó hallei 
árvaházi igazgató említi, hogy a mester egy seminarium ministerii 
eclesiastici tervét is elkészítette, melyben lelkészeket és vallás-
tanitókat akart nevelni, de ezt a tervét nem valósíthatta meg. 
(Schulz 0. Franckes Paedagogik 14. 1.). A szeminárium kérdése 
sokat foglalkoztatta a halleiakat. Az egyetemek történetében 
Francke tanártársa Wolf philosophus volt az első, aki tudományos 
szemináriumokat is tartott Halléban. (Raffay S. Schleiermacher és 
a főiskolai oktatás. Athenaeum 1901. 433. 1.). Ezek jelentőségét 
csak a XIX század értette meg Schleiermacher óta. Az institutum 
catecheticum és az exercitium homileticum Halléban az egyetemen 
már a XVIII. század elején gyakorlati szemináriumok voltak. 

Francke különféle jótékony intézetei az árvaházban különös 
jó alkalmúl szolgáltak a theologusoknak, hogy az összes lelkészi 
teendőket gyakorlati uton is megtanulhassák. A szegényekkel és 
nyomorultakkal való érintkezésre alkalmat adott az árvaházi 
naponkénti rendszeres segélyosztás (lásd fentebb 60. lapon), a 
mikor mindig egy-egy katecheta, illetve theologus mondott intő, 
vigasztaló beszédet, a többiek a jövevények bajait kérdezték ki 
és tanácsot adtak, orvosszereket ajánlottak. Az árvaházi kórház-
ban is mindig egy-egy theologus volt a felügyelő, ez imádkozott 
a betegekkel, szinte igy a szegény özvegyek menedékházában. Igy 
nyúlt bele egyik intézmény segitőleg és áldásosán a másikba és 
igy szolgálta valamennyi egymást támogatva erősítve a közös 
főcélt. Spener és Francke azután másképen is bele vonták ifjú 
tanítványaikat a lelkészi teendőkbe. Mind a hét mester egyszers-
mind gyakorló lelkész is volt. Állandóan tartottak theologusokat 
házukban és asztaluknál, kiknek elég alkalmuk volt a papi ház-
ban e pályának minden belső dolgait, terheit és örömeit előre 
megismerni. Igy neveltek ők az élet számára. 

A fentiekből látható, hogy a pietismus a theologusok vallás-
erkölcsi neveléseért, a tudományok közül az írásmagyarázati 
theologiáért s főként a gyakorlati theologiáért igen sokat tett. Az 
a gyakorlati irány jellemzi a főiskolai oktatást is, melyet már az 
alsóbb fokozatokon is láttunk. 

Az elméleti tudományt Francke sokra becsülte, de nem 
bizakodott el benne. Az elméletet szerinte sokszor megcsúfolja a 
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gyakorlat. A nagy tudósnál, lehet, hogy valaki százszorta keve-
sebbet tud és a világban mégis használhatóbb, életrevalóbb, mint 
amaz. Idézi Richelieu bibornok szavait, melyeket akkor írt test-
vérének, mikor ez csekélynek mondott tudomáyu miatt nem akart 
az udvarhoz jönni: „Nescis, mi fráter, quam exigua sapientia 
mundus regatur !" És azt mondja reá,''bizony igaz ez, ha Isten 
gondviselése nem kormányozná a világot, a mi kevés tudásunk 
bizony nem volna rá képes. (Lectiones paraen. 167. 1.). 

A pietismus nem vetette meg a tudományt, mint ellenei 
híresztelték róla. Francke, aki egész életét a tanításnak, iskoláinak 
szentelte, aki a theologusokat is lépten-nyomon kitartó szorga-
lomra és mélyreható szellemi munkásságra serkenté, miként 
gondolkodhatott és szólhatott volna kicsinylőleg a tudományról. 
De az kétségtelen, hogy a tudásnál többre becsülte a jó erköl-
csöket és azt a keresztyén gyakorlati tevékenységet, mely Istennek 
dicsőségére és az embereknek üdvére szolgál. És épen a theolo-
gusok képzéséről szólva mondá ismeretessé lett jellemző szavait: 
„Egy szemernyi élő hit többet ér, mint egy mázsa puszta tör-
téneti tudás és az igaz szeretetnek egy cseppje többet ér mint 
minden titkok tudásának egész tengere" I. Kor. l 3 . (Idea st. 
th. 53. 1.). 

A XVII. századbeli orthodoxismusnak egyoldalúságával és 
mozdulatlanságával szemben a pietismusnak kétségtelenül nagy 
érdemei vannak a lelkész nevelés terén. Sok tekintetben ők 
jelöltek irányt a legújabb kor számára is. 

Payr Sándor. 



Az uj theologia. 

Ily cimmel — „The new theologie" — jelent meg nem 
rég az angol könyvpiacon egy nagy feltűnést és némely kö-
rökben kinos megdöbbenést okozó könyv. Százával je lentek 
meg néhány hónappal ezelőtt napi és heti lapokban, folyó-
iratokban a kritikai ismertetések e könyvről. Lelkészek, 
tudósok gyűléseken és szószékeken foglaltak állást e könyv-
ben hirdetett tanok ellen vagy mellett. Megszólaltatták az 
atheista tudomány nagymesterét , a német Haeckelt ós az 
angol istentagadás matador já t , a szocialista lapnak „Clari-
onnak" szerkesztőjé t : Batschfordot is e könyv ér tékét 
illetőleg. A könyv elterjedésére vonatkozólag jellemző, hogy 
az előttem levő példány, a melyet a munka megjelenése 
után nem sokkal szereztem, már az „5-ik kiadás" jelzésés-
sel került forgalomba. Csodálatos jelenség ez a mi felfogá-
sunk szerint! A ki azonban figyelemmel kíséri a külföldi 
theologiai mozgalmakat, nem fog csudálkozni ezen. Én úgy 
látom, hogy már rég érdeklődtek az emberek annyira a vallás, 
illetve a theol. kérdések iránt , mint épen most. Tudósok és 
laikusok szinte lázas érdeklődéssel fordulnak, figyelnek azon 
irány felé, a honnan valami aj megoldást reménylenek a 
lelkeket mozgató nagy problémákra nézve. Az igen kényel-
mes agnoszticismus, ha jól ítélünk, úgy látszik kezdi hitelét 
veszíteni és a „tudomány csődje"-nek elfogadása ellen, mint 
ezt untalan megismétlődő jelenségekből lát juk, a materialis 
és ideális felfogások egymással vetélkedve védekeznek. Ko-
moly, számottevő gondolkodók, természettudósok, nem kö-
zönnyel, hanem legnagyobb érdeklődéssel közelednek a 
valláshoz és szólalnak fel ennek alapigazságai mellett vagy 
ellen. És a mi különösen érdekel bennünket, a kik a p rak 
t ika theologia szolgálatában ál lunk: ezek a theoretikus néze-
tek most már nem elégesznek meg azzal, hogy tanár i ka-
tedrákban vagy muzeumokban vonják meg magukat, hanem 
uta t és módot keresnek arra, hogy el jussanak nagy tömegek 
értelem és érzelem világába, hogy ott életet mozgató és 
formáló elvekké váljanak. 

Hogy csak egy-két példát hozok fel erre nézve. Nem 
rég jelent meg az angol könyvpiacon egy rövid katechiz-
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mus „The substance of faith, a Catechisme for Parents and 
Teachers" cím a la t t a manchesteri egyetem fizika tanárának, 
Sir Olivér Lodgesnak tollából, a ki a modern tudományt és 
a keresztyénség alapigazságait egyeztető elveit a gyermekek 
házi és iskolai val lásoktatása körében óha j t j a érvényesíttetni. 
És Németországban is a modern theologia az u. n. vallástörté-
neti iskola hivei száz meg százezer példányban adják közre 
a keresztyénségnek, mint történelmi vallásnak főbb tényeit 
és igazságait tárgyaló népszerű theol. műveiket. Az ellenpárt 
— a régi hit hivei — sem teszi össze tét lenül kezeit és így 
mozgalom van mindenfelé. Lá t juk Angliában és Németor-
szágban a ker. miszticizmus újraéledését a „Convention"-ok-
ban, illetve „Gemeinschaftsbewegung"-ban. 

Mindemez élénk szellemi mozgalmok u j vágyakat ger-
jesztenek a legjobbak sziveiben. A nemrég elhunyt kiváló 
költőpap Dr. Watson a theologia renaissancea után óhaj-
tozott, vagyis olyan theologia után, a mely a régi nagy igaz-
ságokat a modern ember által megértet t alakban ter jeszt i 
elé. Nem uj borra , hanem u j tömlőkre van, mondá, szükség, 
a régi mállottak helyébe. Modern theologia, a régi hit szá-
m á r a ! ez a mit untalan hangoztatnak. A lényeget megtar-
tani, lehető világosan mindenki által é r the tő nyelven pre-
cizirozi, a többit feladni, vagy legfeljebb, mint a hagyomá-
nyok által megszentelt költészetet, ékitést felmutatni, ez az, 
mit oly sokan sürgetnek. És még annyit, hogy mindeme ér-
deklődésnek központ ján ott áll az, kiről a „keresztyénség 
lényegének" nagynevű szerzője is azt mondja, hogy az em-
beriséget nem lehet eléggé és elégszer figyelmeztetni arra , 
hogy Jézus itt élt közepette. 

Már most könnyen megérthet jük, hogy Angliában nem-
csak theologusok, hanem a nagy közönség köréből is sokan 
lázas érdeklődéssel fordultak e könyv felé, a mely a leg-
nagyobb szabadegyház lelkészének, Campbellnek tollából 
eredt, a ki mint a hírneves Porkernek utóda és London egyik 
legbefolyásosabb lelkésze, a City Temple szószékéből hirdet te 
már előzőleg is u j theologiájának tanait . Könyvének elő-
szavában is jelzi, hogy ő csak azon elveket öntötte egy 
egységes egészbe, a melyek szerint gyülekezetének Isten 
igéjét hirdette. A mi a könyv címét illeti, erre megjegyzi, 
hogy az „uj theologiának" alapelve oly régi, mint maga a 
vallás és hogy mégis e nevet választotta, illetve fogadta el, 
ez azért van, mer t valóban u j ezen alapelvnek a modern 
élet minden feltételeire és megnyilvánulásaira vonatkozó 
alkalmazása. 

Ha most már figyelemmel olvassuk ezt a 14 feje-
zetből álló, lendületes nagy szónoki hévvel, tiszta szép irállyal 
megírt könyvet , könnyen reá találunk a r ra az alapelvre, 
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amelyet ő a theologia rekonstrukciója körül alkalmaz. Isten 
immanens a világban és az emberben ! Ezt az elvet kell oda 
állítani a ker. igehirdetésben vezérlő gyanánt. „Istenről mit 
sem tudunk, csak azt, amit felőle megértünk az universum-
ban és a mi lelkünkben. A vallás, a hit nem egyéb, mint a 
léleknek felelete az universum felhívására, a léleknek oda-
fordulása az ebben lévő Isten felé, amely létének forrása és 
célja. Isten az universummal szemben, minden létnek ok-
nélküli oka, a végtelen sokféleségben magát kifejező egy-
séges és egységesítő elv. Istenben nem hinni: lehetetlenség, 
minden ember, aki önmagában hisz, annak hinne kell Isten-
ben is, mert lehet-e valami Istenen kivül ? A mindenség 
Is tennek önmagát kifejezésre ju t ta tn i óhaj tása által jö t t 
létre. Ez a kifejezésre ju t ta tás öröktől fogva való és napról-
napra megujul, mert Isten untalan ujabb meg ujabb ós mind 
magasabb, tökéletesebb létalakokban fejezi ki önmagát. (Evo-
luczio.) Az embernek feladata, hogy segédkezzék Isten ezen 
teremtő munkájában és azt csak akkor teheti, ha hű marad 
valódi lényegét (trne self) alkotó Istenhez. Ha igy gondol-
kozunk Istenről és önmagunkról, az önmagában is, kell, 
hogy inspiráljon bennünket. 

Az ember tehát legbensőbb, való lényegére nézve egy 
az Istennel, ebben áll az istenképűség. Minden létező az 
Istenben egy egységes egészet a lkot (oneness). De azért, és 
ezt hangsúlyoznia kell Campbellnek, van egyéni lét is. Min-
den lót öntudat. Az öntudat különböző ter jedelmű; minél, 
szélesebb ez az öntudat annál többet képes megragadni 
az isteni öntudatból, amely minden létnek, öntudatnak tel-
jessége, u. i. a végtelen öntudat, akiben minden öntudat 
eggyé lesz. Az egyéni öntudat tehát elválhatlan össze-
függésben van az egésszel ős tel jességre csak az egésznek 
megragadása által ju t . Az egyéni lét, az egyéni öntudat 
meg nem semmisülhet, mert tartalma, nem semmisíthető meg. 
És kell, mondja Campbell, egy olyan régiónak léteznie, a 
hol minden korlát nélkül tudomására jutunk annak, hogy 
egyek vagyunk az Istennel, vagy mint ő mondja az 
„Atyával". 

Már az eddigiekből is látható, hogy Campbell uj theo-
logiája tu la j donképen nem pozitív theologia. Előszavában 
ígéri ugyan, hogy az általa adott theologia egy minden 
habozás nélküli visszatérés a keresztyén forrásokhoz a modern 
gondolat világánál, mert az a vallásos tapasztalat, amely az 
emberiséghez Jézus u t ján eljutott , elégséges a mi szüksé-
geinkre. De mi csalódtunk már az eddigiekben is. A törté-
nelmi pozitív alapokra, vagy mondjuk a Jézus vallásos tapasz-
talatára, öntudatára épített theologia helyett kaptunk egy 
a priori felvett épen nem „uj" Weltanschauungot, amely nem 
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a modern tudomány világosságát, hanem a monismus kétes 
ér tékű mécsesét t a r t j a kezében. Maga Campbell is bevallja 
ezt, midőn világnézletét — Standpoint — ideális monismus-
nak nevezi és e szerint konstruálja a maga rendszerét. „Csak 
egy szubstancia van és ez az egységes minden létben kife-
jeződő öntudat". A monismus harca a dualizmus ellen! Monis-
mus és dualizmus, mindketten a merev intellektualizmus 
szülöttei, amelyek Kain és Ábelként agyarkodnak egymásra. 

Szerepet cserélgetve. Campbellnél a monismus játsza 
Kain szerepét, mert untalan ádáz haraggal fordul a dualiz-
mus ellen. „Egyszer s mindenkorra szakitanunk kell a kar-
dinalis tévedéssel", mondja. Pedig ő sem szakított vele, mert 
midőn a filozofálás teréről átlép a theologia mezejére, ugyan-
csak védekezik azon konsekvenciák ellen, amelyek a merev 
monismustól önként következnek. A monismus és pantheis-
mus korrelativ fogalmak. Már pedig Campbell kézzel lábbal 
védekezik a pantheismus vádja ellen. De midőn védekezik 
és azt mondja, hogy az ő Istene nem e világba bezárt volt 
erő, hanem ennek az universumnak öntudatos énje, immanens 
de azért mégis felüláll a végtelen mindenségen, akkor már 
alkudozásra lép azzal a felfogással, amely Isten transcenden-
ciáját hangsúlyozza. Csakhogy Campbell ezen pantheizmus 
elleni védekezése dacára is sűrű kirohanásokat intéz a theiz-
mus és különösen a keresztyénség azon felfogása ellen, 
amely a történelmi forrásokon alapul. 

Különösen feltűnő ellentmondásokba keveredik Campbell 
akkor, amidőn Jézusról tárgyal. A merev monismus, illetve 
pantheismus nem tud mit csinálni Jézussal, valóban ez ama 
szegletkő, amelyen minden bölcselkedése darabokra törik. 
Campbell szinte lángoló lelkesedéssel szól Jézusról, ő „a leg-
magasabbnak félreismerhetlen kijelentése". De ez is csak 
frazisnak tűnik fel előttünk, ha olvassuk ez t : „Jézus Isten, 
de mi is azok vagyunk". Isten, Jézus, ember egyek, csak 
fokozati különbség van közöttük az őket alkotó lényegre 
nézve. Nem következetes Campbell akkor sem, midőn Krisz-
tus abszolutságát hirdeti, mondván, hogy benne az abszolút 
másokért létező isteni élet öltött testet, nála az emberi 
tökéletes és kész volt és megfordítva, mert hiszen egy léleg-
zet alatt azt is mondja, hogy minden ember potencialiter 
Krisztus. 

Krisztusban hinni, őt követni, tulajdonképen nem jelent 
egyebet, mint önmagunkban vagyis a bennünk lakó örök 
Krisztusban hinni. Erősen védekezik az unitarizmus vádja 
ellen. Szerinte az unitarizmus mai megjelenési alakjában 
merev deizmus — és ebben van is igazsága — az ő alapelve 
pedig ezzel homlokegyenest ellentétben áll. Felfogása szerint 
unitarizmus és trinitarianizmus különben sem jőnek számi-
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tásba, az δ theologiája nem felekezeti theologia, hanem olyan 
nézőpont, amely a dogmáknak egy egészen u j és kibékítő 
ér telmet ad. Isten megjelent testben, ez az uj theologia 
vezérelve, csakhogy ez nemcsak Jézusra nézve áll, hanem 
az egész emberiségre. Előbb utóbb mindenkiből Jézus lesz, 
mert hiszen lényegünkben mindnyájan egyek vagyunk. Álta-
lában szereti János evangéliumát és leveleit idézni állításai 
bebizonyítására, természetesen azon helyeket, amelyek az 
immanencia és a monismusra nézve kedvező haugzásúak. 

A legkülönösebb része a Campbell-féle uj theologiának 
az, a mely megváltásról, üdvösségről és ezekkel kapcsolatban 
a jóról, bűnről és büntetésről tárgyal. Hiszen ezen kerdések 
már mélyen belenyúlnak a gyakorlati ker. életbe. Előre bo-
csátom, hogy Campbell, mint a modern, „uj" theologusok 
legnagyobb része, felkapaszkodva valamely theoria vessző-
paripájára, lépten-nyomon főlényes lekicsinyléssel nyilatkozik 
ezen problémák tárgyalása közben is az „evangéliumi", 
népies theologia mindenképen elvetendő téves dogmáiról. 
Már pedig, a ki figyelemmel olvassa Campbell könyvét , 
könnyen reáakad ama nagy ellentmondásra, a mely az δ 
theoret ikus ós prakt ikus ál láspontja között van. 

A merev monizmus álláspontján természetesen a bűnt, 
a rosszat nem létezőnek mond ja ; a rossz, a bűn csak nega-
tiv terminusok. A jó a lét, a rossz a nem lót. Midőn a létező 
— a jó — magasabb kifejezést keres és ebben akadályra 
talál, akkor veszi észre a rosszat. A jó feltételezi a rosszat, 
mint a fény az árnyat, az utóbbinak azonban nincs léte ön-
magában. A szenvedés is nem létező, az csak egyszerű 
visszahatás a megsemmisülés ellen. 

Különösen a bűnről szóló tanítása keltet t nagy vissza-
hatást. A mi természetes is, mer t minden nyilt vagy leplezett 
pantheismusnak itt, a körül van Achilles sarka. A jó és rossz 
egyek, a bűn és az erény is egy v. i. nem egyéb mint kere-
rés, vágy Isten, vagyis az öröklót, egység után, csakhogy 
az egyik az igazi, a másik a hamis uton való keresés ; az 
egyik életre, a másik, mint az egésztől — Istentől — való 
elszakadás, megsemmisülésre vezet. Az Isten léte Campbell 
szerint egy összesített egység, a mely felöleli minden lehető 
éntudatnak alakját s így a bűnt is. v. i. ezen felfogás sze-
rint a bűn is az isteni lényeg egyik alkotó része. 

De ezek tueoriák és Campbellnek, mint ezt mindnyájan 
megjegyezték, sokkal finomabb ker. erkölcsi érzéke van, sem-
hogy a merev intellektuálismus szülte tételhez az igehirde-
tés terén következetesen ragaszkodott volna. Azért szinte 
minden átmenet nélkül kijelenti, hogy minden bűn nem egyéb, 
mint önzés, v. i. midőn nem az egésznek élünk, hanem attól 
elszakadva csak önmagunkat keressük. Az emberi lélek 
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cselekvései a szeretet és az önzés határai között folynak le. 
Az Isten v. i. az egész fele irányuló — Godward — élet a 
szeretet, az önmagafelé irányuló — telfward — pedig az ön-
zés, a bűn élete. Az önzés is az életet keresi, csak míg a 
szeretet több életet talál azáltal, hogy felosztja önmagát, 
vagy beleolvad az egészbe, az önzés v. i. a bűn elveszti az 
életet azáltal, hogy csak önmagának ól. Az élet Isten, és 
aki helyes uton keresi az életet, másoknak és önzetlenül 
él, az találja meg Istent. Jézus élete egészen a szeretet je-
gyében folyt le, δ benne az élet teljessége lakozott, ezért 
Megváltó δ s ha Ο vele, mint a ki „legmagasabbnak félre-
nemismerhetö kijelentése" egyesülünk, akkor vagyunk meg-
váltot tak, idvezültek, akkor leszünk mi magunk is mások 
„megváltói", mert hisz a megváltás szülte üdvösség nem 
egyéb, mint az önzés, a bűn megszűnése. Mindenki „idvezült" 
már i t t e földön, a ki másokért ól, dolgozik. Ebben áll a 
megtérés, megigazítás, megszentelődés is. Felismerjük, hogy 
életünk elhibázott akkor, ha azt az önzés jegyében folytat-
juk , és azután élünk mindinkább másoknak, felosztva ön-
magunka t az egészért. Ez mind szép és Campbell remek 
nyelvezetű, ékesen szóló sorait olvasva, azonnal felismerjük 
a kollektivizmus lánglelkű apostolát. Theologiáját a radi-
kalis szocialisták számára szánta. Ezeknek kínálta fel az 
ideális monizmust a materiális monizmussal szemben. Ez az 
u j theologia missziója: azon szellemi ideálok világosságát 
felgyújtani és éleszteni a szociális mozgalomban, a melyeket 
az emberek tudatlansága és tapintatlansága kioltott. A 
szociális mozgalomban is, mondja Campebeil, Isten van. 
Figyelmessé kell „tenni erre az embereket, hogy lássákebben 
ós önmagukban Őt, a kit követve megváltatnak. 

A szociáldemokraták theologusát lát juk ama kijelen-
téseiben is, a melyek szerint helyesebb volna a szegényeket 
küldeni misszionáriusokként a gazdagokhoz, mint megfor-
dítva, valamint ott is, midőn az ekklóziaszticismus ellen 
fordulva kijelenti, hogy az angol munkáspár t — Cabourporty 
— is Istenországa, mert emberek egyessége, a kik Isten 
országának eljövetelén fáradoznak. 

Ide konkludál tehát az „uj theologia", melyet főbb vo-
násaiban ismertettem. Ha Campbell lelkesült sorait olvassuk, 
mindenfelől az ember iránti mélységes szeretet, az altruizmus 
sugárzik felénk. Az ember apotheozisa e könyvnek tartalma. 
De mindenütt látunk félben maradt igazságokat és csalódva 
tesszük le e könyvet, mely előszavában oly sokat ígért és 
mégis oly keveset ad abból, ami igazán értékes arra nézve, 
hogy az embert emberré tegye. Azok, a kik ragaszkodnak a 
„régi" igazságokhoz, ezek mértékével mérve könnyűnek ta-
lálják ezt az u j theologiát, azok pedig, a kiknek Campbell 
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a keresztyénséget ilyen theologia alakjában ajánlta fel, ki-
mutatják, hogy levakarva róla a keresztyéni, evangéliumi 
mázt nem egyéb, mint ama meztelen humanizmus, a melyet 
a Clorion szerkesztője hirdet „God or man" cimű röpiratában. 
Az ár tehát, a melyet Campbell és társai a keresztyén igaz-
ságok tőkéjéből elpazarolnak azért, hogy a szociáldemokra-
tákat és a „modern embert" beédesgessék a keresztyénség 
körébe, nagyon magas, mert a „modern ember" felismeri, 
hogy ez nem valódi keresztyénség többé és megfogadván a 
Campbellék tanácsát, hogy ne hallgassunk mi se Pálra, se 
senkire, csak önmagunkra, a bennünk lakozó jobb énre — 
Istenre — közönyösen mennek el mindazok mellett, a kik 
akár régi, akár uj theologiát hirdetnek. 

„És senki, a ki ót iszik, mindjárt u ja t nem kiván inni, 
mert azt mondja : az ó egészségesebb!" 

B. Pap István. 



Róma decretuma. 

Az elmúlt század sok visszásságot és zűrzavart hagyott 
örökségül a XX. századra. A társadalmi és gazdasági elet 
minden terén sajátságosan ellentétes irányzatok élethalál 
harcát szemlélhetjük. A haladás és a visszasülyedés hullámzó 
tüneteit ugy az anyagi, mint a szellemi világban egyaránt 
lá that juk. S a mi legszomorúbb, nincs vezérlő egyetemes 
eszme, nincs jegeciteni képes isteni erejű lélek, amely az 
ingadozás, a bizonytalanság, az elvek harcát szenvedő korunk-
ban határozott irányba tudná terelni a széthúzó törekvéseket. 
Róma vállalkozott ismét a vezérlő szerepre, Róma vette fel 
ismét a jelző zászlót az útmutatásra. 

A szabad kutatás, a természettudományi alapokra helyez-
kedő vizsgálódás e korszakában azonban szinte anakronismus 
számba megy a római egyház e legújabb decretuma, melyet 
méltán „Új syllabus" névvel illetnek. Róma tehát még min-
dig abban a naiv hitben el, hogy nyilatkozata új irányba 
terelheti a szellem életének útjait . Róma tehát még mindig 
azt hiszi, hogy a bizonytalanságban vergődő kornak ő adja, 
s csakis ő adhatja meg a vezérlő eszmét. Róma tehát még 
mindig csak ott tart , ahol az ő szava küzdelmeket indított 
és szüntetett meg, ahol a lélek munkásságának röptét irá-
nyította avagy szárnyát tudta szegni egyetlen szava, amikor 
a magasratőrő szellem is alázatosan bevonta vitorláit, mert 
„Roma locuta est!" 

De ha nem ól is Róma ebben a naiv hitben, legújabb 
decretuma még akkor is érdekes és figyelemre mindenkép 
méltó kortörténeti jelenség. Elvégre Róma hivatalos nyilat-
kozata a legnagyobb keresztyén egyház nyilatkozata. S annál 
érdekesebb, mert a magát a keresztyónséggel teljesen azo-
nosító vallásközösség kijelentése a nem keresztyén emberek 
millióinak szemében a keresztyénség mibenlétét tartalmazza. 
Ε szempontból érdemes, sőt kötelesség e decretummal leg-
alább nagy vonásokban megismerkednünk. A decretumot 
Palombelli Péter, a szent római és egyetemes inquisitio 
jegyzőjének aláírásával, a római pápa jóváhagyása és a 
bíboros testület, valamint a tudós tanácsosok helyeslése 
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alapján 1907 július hó 3. napján adta ki a római inquisitio. 
A szöveget Hamar István budapesti ref. theol. akad. tanár -
nak a Prot. Egyh. és Isk. Lap 1907. évi 38. és 40. számában 
közölt fordításában adom. 

A szent római és egyetemes inquisitio decretuma. 
1907 július 3. 

Kétségtelenül sajnálatos eredményű korunk, amely a 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismer, 
nem ritkán olyan módon kap az újdonságokon, hogy szinte 
elpocsékolván az emberi nem örökségét, a legnagyobb tévely-
gésekbe esik. Ezek a tévelygések még veszedelmesebbek, 
ha a szent tudományokról, a szentírás magyarázásáról, a 
hit kiváló t i tkairól van szó. Felette sajnálatos, hogy katho-
likusok közt is akadnak nem csekély számmal olyan irók, 
akik túllépvén az atyák ős maga a szent egyház által meg-
állapított határokat , a magasabb intelligencia látszata mellett 
és a históriai szempontok nevében a dogmáknak olyan fej-
lődését ku ta t j ák , amely valójában azoknak megrontása. 

Hogy pedig az ilyen természetű tévelygések, amelye-
ke t naponként hintegetnek a hivek között , azoknak lelké-
ben gyökeret ne verhessenek és hitük tisztaságát meg ne 
ronthassák, te tszet t ami, Isten kegyelméből való szent Atyánk-
nak, X. Pius pápának, hogy eme szent római és egyetemes 
inquisitori hivatal által, azok a tévelygések, amelyek a leg-
fontosabbak, megjelöltessenek ós kárhoztassanak. 

Amiért is a leggondosabb elővizsgálat ós a tisztelendő 
és tudós consultorok előzetes hozzászólása alapján, a fő-
magasságú és főtisztelendő cardinalis urak, mint a hit és 
erkölcs dolgaiban egyetemes inquisitorok, a következő téte-
leket kárhoztatandóknak és elvetendőknek ítélték, valamint 
jelen decretummal kárhozta t ják és elvetik. 

* 

Eddig te r jed a decretum bevezetése. Magyarázata ez a 
decretum keletkezésének, kiadása okának ós céljának. „A 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismerő, 
sajnálatos eredményű korunk" tudós munkálkodásának a 
római egyházra nézve kellemetlen vagy kellemetlenné válható 
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i ránya és eredményei azok, amelyek ellen, mint tévelygések 
ellen, Róma idején valónak lá t ja felemelni tiltakozó és óvó 
szavát. De Róma óvatos. Nem a tudomány jogosultságát 
vonja kétségbe, pedig ez a célja, hanem csak az ú jdonság 
hajhászatá t és a tévedéseket kárhoztat ja . S e tekintetben 
törekvése egyetemes elismertetésre t a r tha t számot. Mert a 
tévedéseket mindenki köteles kerülni. 

Másrészt meg különösen a szent tudományokról, a szent-
írás magyarázatáról, a hit kiváló titkairól szóló téves taní-
tásokat kárhoztat ja . S e tekintetben ismét csak el kell ismer-
nünk felszólalásának jogosultságát . Elvégre egy oly hata lmas 
és népes egyháznak, mint a pápás keresztyén egyház, nem-
csak joga, hanem kötelessége is szavát hallatni az egymás-
sal harcoló felfogások mérkőzésében. Annál inkább, mer t az 
a célja, hogy a hívőket hi tük tisztaságában megtartsa, nehogy 
akarva vagy akaratlanul olyan helytelen nézeteknek is meg-
hódoljanak, amelyek vallásos meggyőződésükre zavarólag 
hathatnának. 

A pápás egyház ez óvó és irányító tevékenységét csak 
elismeréssel nézhet jük ős nem mondhatunk rá mást, mint 
hogy a maga szempontjából helyesen cselekszik, s például 
szolgálhat minden más egyháznak is, amelyek valamennyié-
nek az a legelemibb kötelessége, hogy híveiket az eszmék 
viaskodásában vezessék és irányítsák. Ha nem is hatalmi 
szóval, kárhoztatással és elitéléssel, de mindenesetre az elvi 
szempontok éber őrzésével, komoly céltudatossággal, jövőbe 
irányított éleslátással az evangéliomi egyházaknak is meg 
kellene tenniök e téren a kötelességeiket. Átmeneti korunk-
ban állandóan keresztútra kerül a földi vándor. Sokszor nem 
tudja , merre, hova menjen. Szüksége volna bölcs tanácsra, 
jóakara tú irányításra, atyai vezetésre. A templomi szószék 
erre nem elegendő. Röpiratokkal és a saj tó minden egyéb 
termékével támogatására kel lene sietnünk könnyen eltérít-
hető népünknek. Mi nem adhatunk ki decretumokat, de a 
szerető és bölcs lélek óvó szavát mi is felemelhetjük, irányí-
tani nekünk is kötelességünk, vezetni nekünk is hivatásunk. 

Igaza van a pápás egyház decretumának, hogy k o r u n k -
ban sok oly téves eszmét dobnak a nép lelkébe, a melyek 
közt kiigazodni, a melyeket ér tékük ós következményeik 
szerint mórlegelni képtelenek. Magának a vallásnak jogo-
sultságát, a vallásosság ér tékét , söt mivoltát is nem r i tkán 
bámulatos félszegséggel ítélik meg. Az emberiség gazdasági 
irányba terelt életének folyamatában, a folyton felmerülő s 
nem ritkán élesen ellentétes eszmeáramlatok kellő mederbe 
terelése szempontjából mérhet len fontosságú vallás igazi 
jelentőségét a vallásos közösségeknek, az egyházaknak kell 
megvilágitaniok. Ez elemi kötelesség. S a mennyiben a pápás 
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egyház ezt a kötelességét igyekezett teljesíteni, helyesen 
cselekedett. 

Más kérdés az, hogyan cselekedte ezt a helyes dolgot. 
Kétségtelenül a maga módja és szokása szerint. A pápás 
egyház csak decretumokat bocsáthat ki. Nála ez ép oly ter-
mészetes, mint a milyen természetellenes volna nálunk. Meg-
jelöli és hatalmi szóval kárhozta t ja azokat a nézeteket, a 
melyek az ő egyházi felfogásának meg nem felelnek. Hogy 
van-e azoknak magukban véve igazságuk és jogosultságuk, 
hogy váj jon csakugyan komoly tudományos eredményekül 
állottak-e elő, vagy csak játszi hipothesisek: azzal már 
Róma nem törődik. Neki meg van a mértéke a maga sajátos 
felfogásában s e subjectiv alapon dönt ós ítél minden kérdés-
ben. Hogy ily módon nem lehet az ítélete mindenben helyes, 
döntése mindenben megálló, azt mindenki könnyen belát-
hatja. De Róma nem érvel, nem bizonyít, nem vitat, csak 
dönt és ítél. Lássuk döntősét és ítéletét. 

Összesen 65 tételt tartalmaz Róma legújabb decretuma. 
Ε 65 té tel különböző dolgokról szól, melyeket a határok 
pontos megvonásának lehetősége nélkül, pusztán csak az 
át tekintés megkönnyítése végett a következő csoportokba 
tömöríthetünk. 

1. A szentírásról ós annak magyarázatáról 1—26. tétel. 
2. Jézus Krisztusról 27—38. tétel. 
3. A szenségekről 39—51. tétel . 
4. Az egyházról 52—56. tétel. 
5. Az egyház és a tudomány viszonyáról 57—65. tétel 
A Róma által kárhoztatot t tótelek igy hangzanak: 

1. A szentírásról és annak magyarázatáról. 
1. Az az egyházi törvény, a mely az előzetes censurát 

írja elő a szentírással foglalkozó könyvekre, nem terjed ki 
az ó- és az új-testamentum könyveinek kri t ikájával és tudo-
mányos exegesisővel foglalkozókra. 

2. A szentiratok egyházi értelmezése nem kicsinylendő 
ugyan, de mégis alá van vetve az exegeták pontosabb ítéle-
tének ós javításának. 

3. A szabad ós tudományosabb exegesis ellen hozott 
egyházi ítéletekből és censurákból arra lehet következtetni, 
hogy az egyház által megállapított hit ellene mond a törté-
nelemnek és hogy a kath. dogmák a ker. vallás helyesebben 
felfogott eredetével valósággal nem egyeztethetők össze. 

4. Az egyházi hatóság semmiféle dogmatikai meghatá-
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rozásokkal sem állapíthatja m e g a szent i ra tok eredeti 
értelmét. 

* 

Az 1—4. pontban a pápás egyház iráselve nyer kifeje-
zést. A hit és elet egyetlen szabályozója az egyházi törvény. 
Ennek kell érvényesülnie még a szentirással szemben is, a, 
mi náluk merőben elveszítette forrásvol tá t , normativ szerepót 
s tel jesen alá van rendelve az egyház i tannak. Az exegesis 
tehá t nem ítélheti, csak megál lapí that ja az egyházi tant. 
Todományos je l leme nem is lehet, mer t a szentiratok értel-
mét nem a tudós kuta tás , hanem az egyházi tan állapítja meg. 
Az exegesis nem i s szorítkozhatok h á t másra, min t fordításra 
ós dicta p robant iák gyűjtésére, s legfölebb kortörténeti 
adatok vizsgálatára. Az előzetes c e n s u r á t azonban mindezekre 
ki kell terjeszteni. És mégis csodálatos, hogy a rom. kath. 
theologia, a mely ép az a lapve tő tudományszakban, az 
exegesísben, ily mereven kizárja a tudományos munkát, a 
mi egyetemünkön helyet foglal, míg a szabad kuta tás elve 
alapján álló és élő protestáns theo logiá t k izár ják belőle! 

* 

5. Mivel a hit-letétemőnyben csupán ki jelentet t igaz-
ságok foglaltatnak, az egyház semmi tekintetben sem illetékes 
ítéletet mondani az emberi tudományok állításai felett. 

6. Az igazságok meghatározásában a tanuló és tanító 
egyház úgy működ ik közre, hogy a tanító egyháznak semmi 
egyéb feladata s incs, mint csak h o g y szentesítse a tanuló 
egyház általános véleményét. 

7. Az egyház, a midőn k i rekesz t i a tévelygéseket, nem 
követelhet a h ívőktől semmiféle b e n s ő hozzájárulást az általa 
kimondott Ítéletek elfogadását i l le tőleg. 

8. Minden vé tek tő l menteknek itélendők azok, a kik 
semmibe sem veszik a szent Index Congregatio, vagy más 
szent római Congregatiók által k imondo t t kárhoztatásokat . 

* 

A 5—8. pontokban az előzőkből folyó következmények 
vannak kimondva. Ha csakis az egyháznak van joga a 
szentírás megítélésére, akkor joga v a n a más eredményeket 
hirdető tudós k u t a t ó k elitélésére is. A tanuló egyháznak a 
tanító egyházzal szemben semmiféle joga nincs. Merev ellen-
tótben áll ez a té te l is a protes táns , illetőleg evangéliomi 
egyház felfogásával, a mely a szen t í r á s alapján állva meg-
engedi, sőt természetesnek ta lá l ja , hogy a hivő embert 
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átható isteni szentlélek mindent megvizsgáljon, még az 
istenség t i tkait is kutassa, s mindent megvizsgálva csakis azt 
t a r t sa meg, amit jónak ítélt. A pápás egyház azonban fel-
tétlen meghódolást kiván az általa kimondott kárhoztatásokkal 
és Ítéletekkel szemben. A józan ész és a tudós ku ta tás 
eredményei, az egyéni meggyőződésnek és a gondolkodásnak 
jogosultsága, mind ismeretlenek és kárhoztatandók a pápás 
egyház körében. A XX. század küszöbén kiadott e decretum 
annak jele és bizonyítéka, hogy a keresztyénség legnagyobb 
és leghatalmasabb felekezete ma is elég erősnek érzi magát 
arra, hogy szembe helyezkedjék az emberi tudás és ku ta t á s 
minden eredményével, s ha kell, felvegye a harcot a hagyo-
mányok mellett. Róma még mindig a régi. 

* 

9. Szerfölötti együgyűséget és tudatlanságot árulnak el 
azok, a kik magát az Istent hiszik a szentírás szerzőjének. 

10. Az ó-testamentum iratainak inspiratiója abban áll, 
hogy az izraelita írók a vallásos tanokat valamely különös, 
a pogányok előtt kevéssé, vagy épen nem ismert szempont 
szerint származtat ták. 

11. Az isteni ihletés nem terjed ki az egész szentírásra 
oly módon, hogy annak minden egyes részeit megvédené 
minden tévedéstől. 

12. Az exegetának, ha a bibliai tudományokba sikerrel 
akar belemerülni, legelső sorban is félre kell tennie minden, 
a szentírás természetfeletti eredetére vonatkozó elővéleményt, 
és azt csak úgy kell magyaráznia, mint más, pusztán emberi 
eredetű okmányokat . 

* 

A 9—12. pontok a szentírás eredetének kérdését döntik 
el. Régi, kiválóan fontos vita a keresztyónségben, hogy a 
szentiratok emberi, vagy isteni művek-e ? A velük való el-
bánásra nézve e kérdések eldöntése a mértékadó. Az inspi-
ratio tanát a szentiratok isteni eredetének védelmére alkot-
ták. Csak az a kérdés, mekkora a ter jedelme s mi a t á rgya 
az inspirationak. Ha az inspiratio tana arra vonatkozik 
hogy Isten kijelentését t a r t a lma szerint igazán foglalták 
irásba a szentiratok szerzői, s hogy azokra a fenséges vallás-
erkölcsi igazságokra, a melyeket a szentírásban találhatunk, 
nem a tapasztalat , nem is az emberi okoskodás, hanem az 
Istenben élő emberben munkálkodó isteni szentlélek ju t -
t a t t a el az i r ó k a t : akkor az inspiratio, mint benső isteni suga-
lom, kétségtelen igazságul ismerhető el. De ha arra a k a r j á k 
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vonatkoztatni, hogy a szentiratok mind Isten szerzeményei 
s ihletése teljesen és merőben megóvta az irókat minden 
tévedéstől, igy hát az exegetának mikor a magyarázáshoz 
fog, azon elővéleményt kell táplálnia, hogy minden irat 
Isten műve, a kinek kezében az iró csak puszta eszköz volt : 
akkor az inspiratiot félreértették. Nemcsak a szó jelentése 
szerint, hanem a történeti tények tekintetében is. Mert nincs 
egyetlen irat sem pl. az újszövetségben, a melynek szerzője 
szentiratnak szánta volna munkáját . Minden iratot a szükség 
hozott létre. Minden iró azért fogott tollat, hogy a hivek 
igényeit kielégítse. Történeti viszonyok közt, történeti alapon 
készültek a mi újszövetségi irataink. A velük való foglalko-
zás tehát irodalomtörténeti munka. Megértésükhöz a kornak, 
az uralkodó eszméknek, az iró egyéniségének, a ráható 
kényszerítő körülményeknek, az olvasók viszonyainak is-
merete nélkülözhetlen. Ez pedig mind azt jelenti, hogy a 
szentiratok történeti okmányok, a melyeket keletkezésük 
történeti viszonyai alapján, tehát az irodalmi művek vala-
mennyiére érvényes irodalomtörténeti módszer alkalmazásá-
val érthetünk csak meg. Ha pedig a római egyház abból az 
elővéleményből indul ki, hogy a szentiratok természetfeletti 
eredetűek, akkor világos ugyan, hogy nem lehet velük 
tudományos szabadsággal elbánni, de világos az is, hogy a 
pápás egyház a legnagyobb ellenmondásba kerül önmagával, 
a mikor nem áll a Protestantismus alapelvére s nem teszi 
a hit ős élet egyedüli alapjává és zsinórmértékévé azt a 
természetfeletti eredetű, tehát feltétlen tekintélyt joggal 
igénylő szentírást. 

* 

13. Az evangéliomi parabolákat magok az evangélisták 
és a keresztyénség második és harmadik generatiója mester-
ségesen szerkesztették ós így adták magyarázatát annak, 
hogy a Krisztus tanításai oly csekély eredmónyűek voltak a 
zsidók között. 

14. Sok elbeszélésben az evangélisták nem annyira azt 
közölték, a mi igaz, hanem inkább azt, a mi, bár hamis, de 
nagyon hasznosnak látszott az olvasókra nézve. 

15. Az evangéliumok, a canon megállapításáig és vég-
legesítéséig, folytonos hozzáadásokkal a javításokkal bővül-
tek ; ennélfogva azokban a Krisztus tudományának csak 
gyenge és bizonytalan nyomai maradtak fenn. 

* 
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A 13—15. pontok az evangéliomok tar ta lmára vonat-
koznak. Voltakép azzal a modern tar thatat lan hypothesissel 
számolnak le, amely szerint az evangéliomok nem Jézus 
közvetlen környezetéből eredtek, hanem a későbbi számító 
kornak tervszerüleg alkotot t csinálmányai. Hogy a célzatos 
hypothesisnek ez az a lak ja merőben téves, azt nem a római 
decretum, hanem a komoly exegesis meg nem dönthető 
eredményei miatt mindenki elfogadhatja. Az evangéliomokban 
is van ugyan theologizálás, de egészen más természetű, 
mint a milyent az ilyen tervszerű munka eredményezett 
volna. Az evangéliomok, amint azt anyaguk eltérő volta is 
mutat ja , mindazt magukban foglalják, amit iróik Jézus 
működéséről megtudhattak. S ezt a megtudott anyagot egy-
szerűen, mesterkéltség és célzatosság nélkül jegyezték fel 
azok számára, kik a szemtanúk elbeszéléséből nem hall-
hat ták a Mester messiási munkálkodásának építő történetét. 
Ami pedig a parabolákat különösen illeti, azok jézusi 
eredetében kétkedni valóban legkisebb okunk sincs. 

* 

16. János elbeszélései nem valóságos történetet képeznek, 
hanem csak az évangéliom felett való mystikus szemlélődé-
sek ; az ő evangéliomában foglalt beszédek históriai valóságot 
nélkülöző theologiai elmélkedések az üdv titkai felett . 

17. A negyedik évangéliom fokozta a csodákat, nemcsak 
azért, hogy azok még rendkivüliebbeknek tűnjenek fel, hanem 
hogy még alkalmasabbak legyenek a megtestesült Ige mun-
ká jának és dicsőségének feltüntetésére. 

18. János bizonyos tekintélyt követel magának, mint a 
Krisztus tanúja ; valósággal pedig nem egyéb, mint a keresz-
tyén életnek, vagy a Krisztus életét illetőleg, az első század 
végén az egyházban élt felfogás kiváló tanúja. 

* 

János evangéliomának vitás nagy kérdését a k a r j a Róma 
e pontokban hatalmi szóval eldönteni. Előtérben persze az a 
kérdés áll, történeti forrásnak vehető-e a negyedik évan-
géliom, vagy nem ? Ha nem, akkor mi hát a jelleme ? Róma 
azt a problémát meg sem említi, hogy János evangélioma 
keresztyén termék-e minden izében, vagy az alexandriai 
vallásbölcsészet befolyása alatt á l l? Azt sem vitat ja , hogy 
hiteles apostoli munka-e, vagy nem ? Ezt ő vita felett állónak 
tekinti. Az ő theologusai a szerzőség dolgát nem bolygatják. 
Ezért náluk a sok vitapont közül jóformán csak az marad, hogy 

Theol. Szaklap. V. évf. 2 0 
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a negyedik evangéliumban csakugyan szemlélődés, elmélkedés 
termékét kell-e lá tnunk, vagy tö r t éne te t ! S ha szemlélődést lá-
tunk, nem lehet-e felismerni könnyedén, hogy szerzője csak a 
megtestesült ige dicsőségének érdekében fogot t tollat, s ha 
igen, vájjon egy embernek, vagy az első keresztyén köz-
tuda tnak a szószólója-e? Róma persze minden erre vonat-
kozó tételt tagad ős kárhoztat. Szerinte a szerző, mint Jézus 
közvetlen tanúja , minden mellékes szempont nélkül t iszta 
való történeteket beszél el. 

A tudományos kutatás e lőt t tehát itt is a j tó t zár Róma. 
Pedig nem lehet és nem is szabad. A jánosi kérdés bonyolult 
és sok ágú kérdés, a melynek tisztázása tudományos feladat. 
S tisztázása nem is ár t az evangélium ér tékének ós becsé-
nek. Hiszen ha ki is matatható, hogy a negyedik evan-
géliom is á tment valamelyes feldolgozáson, s ha nem is 
mindenben egy szemtanúnak, hanem az egyetemessé vál t 
keresztyén felfogásnak a tolmácsa, akkor is becses, fontos, 
elsőrendű okmánya az őskeresztyón hitnek. Különösen becses 
pedig azért, me r t idegen eszmék befolyásának nyoma sincs 
ra j ta , hanem minden része annak az alapigazságnak kidomborí-
t á sá t szolgálja, hogy a Jézus Krisztusban Istennek teljes, 
igaz kijelentését kap ta meg az emberiség, benne csakugyan 
az ige vált tes t té , a kinek dicsőségét szemlélték a szem-
tanúk, s a kinek dicsőségét mu ta t j a be most az iró az olva-
sóknak. Hogy e dicsőség érdekében anyagát kellőleg csopor-
tosítani igyekszik, az az evangélium értékéből mit sem von le. 
A negyedik evangélium e kegyes szándékosság dacára is 
minden időkre a sajátos keresztyén felfogás hű tükre és 
irányítója marad. Róma szava pedig az erre irányuló tudo-
mányos kuta tás t meg nem akaszthat ja , eredményeit meg nem 
döntheti. 

* 

19. A heterodox exegeták hívebben fe j te t ték ki a szent-
iratok helyes ér te lmét , mint a katholikus exegeták. 

20. A ki je lentés nem lehetet t egyéb, mint az embernek 
az ő, Istenhez való viszonyát illetőleg szerzett öntudata. 

21. A kijelentés, a mely a katholikus hit tárgyát alkotja, 
nem végződött be az apostolokkal. 

22. A dogmák, a melyeket az egyház mintegy kijelen-
te t teke t tekint, nem mennyből alászállott igazságok, hanem 
a vallásos t ényeknek bizonyos magyarázatai, a melyekhez az 
emberi ész a s a j á t maga fáradságos munkája ú t ján ju tot t el. 

23. Lehetséges, sőt valósággal van is ellentót a szentírás 
által elbeszélt t ények és egyháznak azokra alapított dogmái 
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között, úgy hogy a kritikus mint hamisakat vethet el olyan 
tényeket, a melyeket az egyház a leghitelesebbeknek tekint . 

24. Nem kárhoztatandó az az exegeta, a ki olyan előz-
menyeket állít föl, a melyekből a dogmáknak históriailag 
hamis vagy kétes volta következik, — mind-addig, míg a 
dogmákat egyenesen nem tagadja . 

* 

A 19. pont azt a kétségtelen igazságot ítéli el, hogy a 
kath . exegeták, a kiknek a kezét az ilyesféle decretumok 
kötik, a szentírás érteimezese dolgában a nem róm. kath . 
exegetákkal a versenyt fel nem vehetik. A helyes értelemhez 
a pápás egyház körén kivül álló exegeták inkább liozzá-
férközhetnek s hivebben is magyarázhat ják az írásokat. Hát 
ez ellen bizony Róma hiába tiltakozik. A hol a tudományos 
kuta tás szabadságának út já t állják, a hol az eredménynek 
egyeznie kell az egyház tételeivel, ott a helyes történeti 
értelem kihámozása lehetetlenség. Ez az oka, hogy a római 
egyház exegetái tudományos eredményeket fel nem muta t -
hatnak. 

A 20—21. pont a kijelentésről szól. Abban igaza van, 
hogy ha egyszer Isten kijelentéséről beszélünk, nem azono-
sí that juk azt az ember okoskodásával. Isten kijelentése az ő 
megnyilatkozása és nem az ember egyszerű gondolkodásának 
eredménye. Annál kevósbbé, mer t a decretum csak a Jézusban 
tör tént kijelentésre gondol. A keresztyénség alapitójában 
tör tént kijelentés pedig csakugyan nem lehetet t okoskodás 
gyümölcse. De hogy Istent a folytonos kijelentéstől, tehát 
a megnyilatkozástól, a mely a természet körétől kezdve a 
történeti jelenségeken át egész az egyes ember kegyes meg-
illetődósóig mindenben, s igy magában az emberi szellem értel-
mes gondolkodásában is történik, Róma elzárja, ez már kü-
lönös. Jézus maga mondta, hogy az 6 Atyja szünet nélkül 
munkálkodik. Istennek pedig minden munká ja kijelentés. 
Hogy aztán az isteni kijelentésnek is vannak történetileg is ki-
mutatható hatalmas torlódásai, azt megállapíthatjuk ugyan, 
de e megállapítás alapján nem tagadhat juk a kijelentés 
folytonosságát, örökkévalóságát. 

A 22. pont mélyen bevág a pápás egyház húsába. Az 
ő tantótelei szerinte mennyből alászállott igazságok, a miből 
következik, hogy azoknak feltétlenül meghódolni elemi kö-
telesség. Pedig a valóság szerint zsinatokon állapították 
meg őket sokszor hosszas vi ták után, szavazattöbbséggel. 
Minden tantétel emberi okoskodás és emberi akara t gyümölcse, 
történeti viszonyok közt egy bizonyos kor felfogása alapján 

20* 
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keletkezett . S mint ilyenek, tiszteletreméltó jelenségei egy 
kor vallásos felfogásának, alapjai egy vallásos közösség 
jegecedésének, de nem mennyei, hanem csak a mennyre 
vonatkozó igazságok. 

A 23—24. pont a ku ta tás szabadságát elitélő pápás 
egyházra nézve döntő fontosságú tóteleket tagad. Minthogy 
minden egyházi tantétel szükségkép a szentírás alapján, de 
időben keletkezet t s lassú, sokszor idegen befolyások alatt 
álló fejlődós után, nem r i tkán erőszakos módon vált dogmává: 
természetes, hogy a szentírásból mindenkor javí thatónak 
kell lennie. A reformátio sem egyéb, mint ilyen javí tás . De 
ép azért t i l takozik ez ellen a pápás egyház, mert különben 
kénytelen volna a reformátio jogosultságát elismerni, sőt a 
szakadatlan reformátiót gyakorolni. Mivel azonban az ő 
tanrendszere ép úgy, mint egész szervezete és minden szo-
kása olyan, mint a Krisztus varratlan köntöse, melyet szét-
bontani nem, csak egészében lehet elvetni vagy elfogadni: 
nem is mondhat mást Róma, mint, hogy az egyház tanai 
órinthetlen nagyságok, a melyek ellen se a józan ész, se a 
tudomány nevében szót emelni nem szabad. Sőt ebből folyólag 
még tovább is kénytelen menni s ki kell mondania, hogy a 
szentírás értelmezését az egyház tanrendszere i rányít ja és 
szabályozza. 

Igy haj l ik vissza a szentírásra vonatkozó tételek vége 
a kezdeten kimondott a laptörvényre: az előzetes censurára. 
Hogy ez alaptörvény folytán az egész theologizálás csak 
szellemi gymnastika, a minek azonban semmifele haszna 
és tudományos komolysága nincs, könnyű belátni. 

A 25—26 tételek befejezését képezik az első csoportnak. 
Általános szempontokat Ítélnek el s így nemcsak az exegeták 
állásfoglalására vonatkoznak, hanem általában minden egy-
háztagéra is. A két kárhozta tot t tétel a következő: 

* 

25. A hitbeli hozzájárulás végelemzésében valószínűségek 
tömegére támaszkodik. 

26. A hit tételei megtartandók, de csakis gyakorlati 
értelemben, vagyis mint a cselekvésnek, de nem mint a 
hívésnek kötelező normái. 

2. Jézus Krisztusról. 
27. A Jézus Krisztus istensége az evangéliomokból nem 

bizonyítható be; csak dogma az, a melyet a ker. öntudat a 
Messiás fogalmából vezetet t le. 
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28. Jézus, a mikor hivatalát gyakorolta, nem a végből 
tanított , hogy magát Messiásnak hirdesse, sem pedig csodái 
nem arra céloznak, hogy ezt bizonyítsák. 

29. Megengedhető, hogy az a Krisztus, a kit a história 
muta t fel, sokkal alacsonyabban áll, mint az a Krisztus, a 
ki a hitnek tárgya. 

30. Az összes evangéliomi szövegekben az Istenfia név 
csupán a Messiás névvel egyenlő értékű és legkevésbbé sem 
jelöli a Krisztust úgy, mint Istennek valóságos és termé-
szetes fiát. 

31. A Krisztusról való az a tan, a melyet Pál, János ős 
a nicaeai, ephesusi, chalcedoni zsinatok átszármaztat tak, nem 
egy azzal, a melyet Jézus tanított , hanem csak azzal, a me-
lyet a ker. öntudat a Jézus felől megalkotott. 

* 

A római kath. egyház ma már inkább marianismus, 
mint christianismus. A magyar kath. egyház nem is a Krisz-
tus nevéről nevezi magát, hanem a kereszt után. Nem ke-
resztyén, hanem csak keresztény. És mégis nagy súlyt helyez 
Krisztus istenségének kiemelésére. A Mária-dogmák mellet t 
ez szinte meglepő. Hogy a Krisztus istenségőre vonatkozó 
dogma is időben keletkezett, csakúgy, mint a többi, az bizo-
nyos, de hogy a szentírás alapján alakult ki, az is kétség-
telen. Ha Jézus nem tett volna az ő Istennel való benső, 
szellemében vele azonos egységere nézve nyilatkozatokat, 
a Krisztus istenségét kimondó dogmának nem lett volna 
komoly alapja s igy maradandósága sem. Abban hát igaza 
van a decretumnak, hogy e dogmát nem a ker. öntudat 
vezette le a messiási fogalomból, hanem Jézus nyilatkoza-
tain alapul. 

Abban is igaza van, hogy Jézus a maga messianitását, 
míg élt, hirdette. Csodái a r ra valók is voltak, hogy a népet 
meggyőzzék az ő Istentől való küldetéséről, tehát messiás 
voltáról. 

Hivatottak és hívatlanok egyaránt nagyon sokat okos-
kodnak újabb időben azon, hogy a történeti Krisztus egészen 
más, mint a hit Krisztusa. A történeti Krisztus sokkal kisebb 
alak, mint a mivé őt a hivő lélek kegyelete emelte. Senki 
sem tagadhatja, hogy a mit az ember eszményéül tekint , 
azt a közönséges korlátai közül ki is emeli. Jézusnak ter-
mészeti, közönséges a lakjá t azonban már közvetlen környe-
zete, sőt ellenségei is olyan fenségesnek, olyan isteninek 
ismerték és nézték, hogy kedvezőtlenebb színben sohasem 
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állt a világ előtt , mint a milyenben a hivő lélek tiszteli. A 
történelem Krisztusa a hivő Krisztusától alig választható el. 
S ennek oka legnagyobb részben az, hogy a történeti Krisz-
tust is a hit Krisztusán á t lá t juk mindenütt. 

A 30. pon t azt a bebizonyithatlan tétel t állítja fel, hogy 
már az evangéliomi szövegekben is ar ra vonatkozik az isten-
fia szó, hogy Jézus az Istennek valóságos és természetes fia. 
Ezzel mind já r t szembeállíthatjuk Róm. 3 1 _ 4 . ós János 1 , 3 . 
kijelentéseit. Az istenfiúságot a belső, a szellem szerint való 
rokonságra vonatkozta t ta úgy Jézus, mint minden apostol is. 

Hogy a ker . egyházi tanfejlődés nem is haladt végig 
azon az úton, melyet annak Jézus és az apostolok vágtak, 
azt nemcsak a bibliai theologia, mint tudomány, mutat ja , 
hanem bizonyítja az a nagy történeti tény is, melyet refor-
matió néven ismer és á ldhat a világ. Azért a 31. pont hiába 
kárhoztat, tör ténet i igazságokat nem t iporhat el. 

* 

32. Az evangéliomi szövegek sensus literalisa nem egyez-
tethető össze azzal, a mit a mi theologusaink a Jézus 
Krisztus öntudata ős tévedhetetlen tudása felől taní tanak. 

33. Világos mindenki előtt, a ki nem elővélemónyek 
által vezetteti magát, hogy Jézus vagy téves dolgokat tanított 
a közel levő messiási eljövetelről, vagy pedig, hogy a synop-
t ikus evangóliomokban az erre a tanra vonatkozólag foglaltak 
nagyobbrésze nélkülözi a hitelességet. 

34. A kr i t ikus nem tulajdoníthat a Krisztusnak minden 
határ nélkül való tudást, legfeljebb abban a feltevésben — 
a mely históriaileg érthetetlen és ellenkezik a morális ér-
zéssel — hogy tudniillik a Krisztus, mint ember, isteni tudással 
rendelkezett ugyan, de még sem akar t sok dolgot közölni 
a tanítványok által az utókorral . 

35. Krisz tus nem volt kezdettől fogva tudatában az ő 
messiási méltóságnak. 

36. A megváltó fel támadása valójában nem a históriai 
rendnek, hanem a tisztán természetfeletti rendnek a ténye, 
a mely sem bebizonyítva nincs, sem be nem bizonyítható, a 
mit a ker. öntudat más tényekből lassanként vezetett le. 

37. A Krisztus feltámadásában való hit kezdettől fogva 
nem annyira magából a fel támadásnak a tónyóből, mint inkább 
Krisztusnak az Istennél való örök életéből fakadt. 
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38. A Krisztus engesztelő haláláról szóló tan nem evan-
góliomi eredetű, hanem csak Páltól származik. 

* 

Ki kell itt emelnünk, hogy a mit Jézusról tudunk, vagy 
biztossággal tudhatunk, annak forrása csakis a szentírás 
lehet. Az pedig azt tani t ja magának Jézusnak szavaival, hogy 
földi működése alatt az üdvözítő is folyton Isten hatalma és 
rendelkezése alatt állott. Ezért kér te a keserű pohár elkerü-
lésének lehetőségét Istentől, ezért nem tudta ő sem az isten-
ország eljövetelének idejét, s ezért helyezte oly közel jövőbe 
a maga visszatérését, a miből aztán a Pál apostol által is 
vallott parusiahit keletkezett. A szentiratok nem beszélnek 
Jézus tudásának határairól, de nem beszélnek tévedhetlen-
ségéről sem. Az ezekre vonatkozó nézetek hát csakis elvo-
násoknak tekinthetők. 

Hogy azonban Krisztus kezdettől fogva tudatában volt 
messiásvoltának, azt nemcsak az evangéliomok erre vonat-
kozó tanítása, hanem Jézusnak egész céltudatosan irányított 
működése is bizonyítja. Hiszen ép az volt sokszor megismé-
telt panaszának tárgya, hogy nemcsak kortársai, hanem még 
tanítványai sem voltak képesek az ő messiási öntudatának 
megértésére és kellő méltánylására. Messiási öntudata tehát 
megvolt, sőt fellépése kezdetétől elmúlása pillanatáig folyton 
egy azonos jellemünek mutatkozik csakhogy sajátossága 
miatt, mer t tisztán szellemi volt, ellentetbo került kora 
messiási képzeteivel. 

Krisztus feltámadásának kérdése kezdettől fogva alap-
kérdése volt a keresztyénségnek. Hogy ezzel állt ós eset t a 
keresztyén ember hite, arra nézve legvilágosabb bizonyíték 
Acta 2. és I. Kor. 15. Nem is a feltámadás ténye, hanem a 
feltámadás módja dolgában van eltérés a szentiratok között . 
Egyetlen szentiratunk sincs, a mely a feltámadás tényét nem 
hogy tagadná, de sőt csak kétségesnek vagy kérdésesnek is 
tüntetné fel, vagy szándékosan elhallgatná. Hiszen több al-
kalommal egyenesen szemtanúkra is hivatkoznak az irók. 
De a feltámadás módjának elboszélése már lényeges eltérést 
rnutat. János és Lukács evangéliomának a felfogása egyes 
részleteiben a merőben érzéki testben való feltámadás hite 
felé hajlik, más helyein meg ismét inkább annak a páli 
felfogásnak a tükre, a melyet az Acta is megszólaltat ama 
kitételben, hogy Jézus több jelben mutatkozott az ő tanít-
ványainak negyven napon át. 

A feltámadásnak tehát nem a ténye, hanem, hogy úgy 
mondjuk, a fokozata szempontjából van eltérés az újszövet-
ségi i ratok felfogásában, s igy meg kell állapítanunk a 
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decretum amaz igazságát, hogy a feltámadás hite csakugyan 
nem theoriákból, hanem tényből sar jadt ki. 

A 38. pont Krisztus engesztelő halálának sarkalatos 
kérdését akar ja eldönteni. Ε kérdés nemcsak a legfontosab-
bak. hanem a legterjedelmesebbek közé is tartozik. Azért 
ennek sem bocsátkozhatunk itt most részletes fejtegetésébe, 
hanem csak nagy vonásokban erint jük meg a dolgot. Elsőbb 
is meg kell állapítanunk, hogy csakugyan Pál apostol az, 
a ki a Krisztus halálát engesztelő, áldozati halálnak tekinti 
és e szempontból ítéli meg annak jelentőségét és összes 
következményeit . Ezt a felfogást azonban megtalál juk a 
többi szentiratban is. Hogy egyedül Pál lett volna ennek a 
felfogásnak megteremtője, már csak azért is valószínűtlen, 
mer t még azok is vallják e nézetet, a kiket az őskeresztyén-
ség története szerint Pál elleneseinek i smerünk De meg-
vannak e nézet alapvonásai a synoptikus evangéliomokban 
is, még pedig Jézus szájából elhangzó nyilatkozatokban. Az 
volna hát itt mos t már a döntő kérdés, volt-e a páli fel-
fogásnak befolyása a synoptikus evangéliomokra, vagy nem? 
Ha volt, miért olyan halvány az a befolyás, ha pedig nem 
volt, hogyan ér the t jük meg pl. az úrvacsora szerző igéiben 
erre vonatkozó nyi la tkozatokat? S mindezek alapján eldől 
majd az a kérdés is : csakugyan több volt-e Jézus a hivőre 
nézve, mint egyszerű példaképe az Istennel való együttélés-
n e k ? S nevezetesen az ő halálának van-e üdvözítő jelentő-
sége, vagy egyszerűen csak az igazságért és az emberszere-
te té r t való önfeláltozásnak szolgál örök pé ldá jaként? S ha 
egyedül csak Páltól ered az engesztelő halálról szóló tanítás, 
akkor annak vallása bibliai ugyan, de nem jézusi, nem 
evangóliomi, s igy annak elhagyása a jézusi keresztyénségben 
való megmaradást nem érinti Ε vitás kérdést tehát csak 
alapos exegetikai vizsgálódás alapján lehet eldönteni, a mely-
nek folyamán a szentiratok eredetének a kérdését is tisztázni 
kell. Erre pedig itt most sem helyünk, sem időnk nincs. 
Ezért a Krisztus Jézusról szóló tételeket tovább nem is 
feszegetjük. 

3. A szentségekről. 
39. A sacramentumok eredetéről szóló ama vélemények, 

a melyekkel a tridenti atyák is el voltak telve, és a melyek 
kétségtelenül befolyást gyakol tak az általuk alkotott dog-
matikus kánonokra, messze távol állanak ama véleményektől, 
a melyeket ma a ker. dolgok históriai kutatói méltán 
vallanak. 

40. A sacramentumok akképen állottak elő, hogy az 
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apostolok és azoknak utódai a Krisztusnak valamely eszméjét 
vagy szándékát, a viszonyok és események tanácsolása és 
indítása szerint magyarázták. 

41. A sacramentumok csupán azt célozzák, hogy az 
ember lelkében felújí tsák a Teremtőnek folyton jóltevő 
jelenlétét. 

* 

A szentségek általános megítélésére vonatkozólag azt 
mondja a decretum, hogy a tridenti zsinat óta mit sem vál-
tozott a történeti kuta tás álláspontja. Pedig sehol sem na-
gyobb ez a változás, mint ép a tridenti zsinat alkotásait 
illetőleg. A protestáns egyházaknak a szentségekre vonat-
kozó felfogása akkor is biblikus volt, ma is biblikus. S a 
míg az marad, nem is t a r tha t nagyobb változástól. A törté-
neti kuta tás mindig igazolni lesz kénytelen a szentségek 
jogosultságát, s legfőlebb keletkezésük körülményeire nézve 
mondhat valami újat. De lényegbevágót nem igen mondhat. 
Eredetük szerint a mi szentségeink mindenesetre józusiak, 
a mit a római hót szentségről csakugyan nem állíthat senki. 

A szentségek célját illetőleg jogos a decretum elítélése 
azokkal szemben, a kik szerint azok semmi mást nem akar-
nak, mint csak a Teremtő folyton jóltevő jelenlétének fel-
újí tását. A szentségeket nem hiába nevezik egyházaink media 
salutisnak, azokká is kell lenniük, különben üres szertar tások 
maradnak. 

* 

42. A ker. község hozta be a keresztség szükséges 
voltát, elfogadván azt, mint szükséges szertar tást és hozzá-
fűzvén ahhoz a ker. hitvallás kötelmét. 

43. A keresztségnek a csecsemők részére kiszolgálta-
tására vonatkozó gyakorlat disciplinaris fejlemény volt, s ez 
volt egyik oka annak, hogy a sacramentum két részre, t. i. 
keresztségre ós bűnbánatra oszlott. 

44. Semmi sem bizonyítja, hogy az apostolok alkalmazták 
volna a bérmálás sacramentumának r i tusá t ; mert a ké t sa-
cramentumnak, nevezetesen a keresztségnek és a bérmálásnak 
formális megkülönböztetése már nem a primitiv keresztyénség 
történetébe tartozik. 

* 

A keresztségre nézve, tudjuk, a szerzési igék Máté 
evangélioma végén olvashatók. Ezeket azonban a tudósok 
egy része ép oly kevéssé t a r t j a hitelesnek, mint a Márk 
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végén lévő uta lás t is. És mégis Jézustól kell a keresztség-
nek erednie, mert különben érthetetlen volna annak kezdet-
től fogva általános és kötelező használata. S ha a keresztség, 
mint a Jézus Krisztusba való bemerítkezés, a megváltóval 
való benső egyesülés aktusa volt, akkor a kisdedek keresz-
telése egyenesen elvi alapon ál lot t s nem disciplinaris szem-
pontok fej lesztet ték ki. A bérmálásra vonatkozó pontban 
hiába kárhozta t ja a decretum azokat, kik annak apostoli 
eredetét tagadják , mert a történelem e tekintetben nem 
támogat ja Róma álláspontját. A bérmálást, mint szentséget 
vagyis Jézustól származó üdvintózmónyt, fel kell adnia s csak 
mint szertar tást gyakorolhat ja . A keresztsóget és a bérmá-
lást csak az egyház választotta el s te t te késő századok 
után külön szentségekké. 

Az úrvacsora és a bűnbánat külön szentségül vételének 
sincs komoly bibliai alapja. Azok a szentségek, melyeket a 
római egyház a szentírás egyes helyeinek egyoldalú hang-
súlyozása és nem a kortörténeti viszonyok mérlegelése alapján 
alkotot t , lehetnek egyházilag üdvös intézmények is, de 
jézusi rendeletre semmikóp se vihetők vissza. Jakab levele 
szentség alkotására épenséggel nem tekinthető il letékesnek. 
A 45. és 46. pontokban kimondot t tételek elitélésében azon-
ban a decretum mellé kell ál lanunk, nem dogmatikus szem-
pontok miatt, hanem exegetikai és történeti tények kény-
szerítése folytán. A 47—49. pontok tartalma már volt érintve. 

* 

45. Nem veendő mindaz történelmileg, a mit Pál az 
úrvacsora szereztetése felől (I. Kor. 1123-26·) elbeszél. 

46. Az ős egyházban nem ismerték az egyház tekin-
télye révén kiengesztelődött bűnös fogalmát, hanem csak 
nagyon lassan szokott hozzá az egyház ehhez a fogalomhoz. 
Sőt a mikor már elismerték is a bűnbánatot egyházi intéz-
ménynek, még akkor sem nevezték sacramentumnak, mivel 
hogy megszégyenítő szentségnek tekintet ték. 

47. Az Úr eme szavai: „Vegyetek Szentlelket; a k iknek 
megbocsátjátok vétkeiket, azoknak megbocsáttatnak és a 
kikét megtar t já tok, megtar ta tnak" (Ján. 20 22-23), sem-
miképen sem vonatkoznak a bűnbánat sacramentumára, 
bármint te tszet t is a tridenti a tyáknak állítani. 

48. Jakab az ő levelében (14. és 15. vers) nem valamely, 
Krisztus által szerzett sacramentumot kivánt általánossá 
tenni, hanem csak egy jámbor szokást a jánlani ; és ha ebben 
a szokásban talán némi eszközét látta is a kegyelemnek, 
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nem vette azt abban a szigorú értelemben, a hogy azok a 
theologusok vették, a kik a sacramentumok fogalmát és 
számát megállapították. 

49. A ker. úrvacsora lassanként l i turgikus cselekmény 
jelleget nyervén, azok, a kik a vacsoráknál vezető szerepet 
viseltek, papi jelleget nyertek. 

* 

A 49. pont egyúttal á tmenete t képez az 50. pontra is, 
a mennyiben a papi hivatal keletkezését tárgyalja. A papi 
tisztet az újszövetségben egyetlen irat sem mondja szent-
ségnek, hanem az egész hívő közösséget t a r t j a királyi pap-
ságnak és szent népnek. Az újszövetség határozottan az 
egyetemes papság elvét igazolja, a gyülekezeti elöljárók csak 
a rend kedvéért ju to t tak a hívek élére. Senimikép sem voltak 
nagyobb tekintélyben, mint az élő apostolok, a kiket pedig 
az Ap. Cselek, szerint az első gyülekezet közönsége kérdőre 
vont s bizonyos munkák végzésével bízott meg. Rendelkező, 
hatalmi kör t betöltő papságot az első keresztyének nem 
ismertek. 

Az 50. pont különben így hangzik: 
* 

50. Az öregek, a kik a ker. gyülekezetekben felügye-
lőkként működtek, az apostolok által mint presbiterek vagy 
episcopusok áll í t tat tak be, a növekedő községek szükséges 
rendben tar tása végett, nem pedig a végre, hogy állandó-
sítsák az apostoli küldetést és hatalmat. 

51. A házasság csak később válhatott az új-szövetség 
szentségóvó az egyházban; mer t hogy a házasság sacramen-
tumnak tekintessék, ahhoz az volt szükséges, hogy előbb 
megtörténjék a kegyelemről és a sacramentumokról szóló 
tannak teljes theologiai kifejtése. 

* 

Amint az 50. pontról, úgy az 51.-ről is csak azt mond-
ha t juk történeti alapon, hogy annak eredetét és kifejlésének 
tényezőit egyedül csak az egyházi és nem a bibliai körben 
ta lá lhat juk meg. A házasságról maga Jézus mondotta, hogy 
a paráznaság alapján meg kell azt szüntetni. Pál apostol 
pedig bőven kifejti róla való nézetét I. Kor. 7.-ben. Szent-
séggé a házasságot csak a katholicismus tette. 
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4. Az egyházról. 
52. Távol állott a Krisztustól az a szándék, hogy az 

egyházat, mint a földön évszázadokig fenmaradó társaságot 
alapítsa meg; sőt inkább, a Krisztus felfogása szerint, a 
mennyeknek országa, a világ végével együtt, már-már eljö-
vendő volt. 

53. Az egyház szerves alkotmánya nem megváltoztat-
hatatlan; hanem a ker. társaság, ép úgy mint az emberi 
társaság, folytonos fejlődésnek van alávetve. 

54. A dogmák, a sacramentumok, a hierarchia, mind 
fogalmukat, mind valóságukat illetőleg, nem egyebek, mint 
a ker. értelmiség magyarázatai és fejleményei, a melyek az 
evangéliomban rejlő csekély magot hozzáadásokkal növelték 
és fejlesztették. 

55. Simon Péter sohasem gondolt arra, hogy Krisztus 
neki pr imátust adott volna az egyházban. 

56. A római egyház nem az isteni gondviselés rende-
léséből, hanem pusztán politikai körülmények folytán lett az 
összes egyházak fejévé. 

* 

Az egyházról szóló tételek sajátságos vegyülékei a 
helyes és félremagyarázott felfogásnak. Hogy Jézus nem 
akar t volna közösseget alapítani, ezt senki sem állíthatja 
komolyan. De hogy szervezett egyházat nem alapított, az 
kétségtelen. A mennyek országa, illetőleg, helyesebben az 
istenország egészen más, mint a mit később az idők folyamán 
egyházzá alakulni látunk. 

S minthogy az egyház az idők terméke, s minthogy 
szervezete semmiféle formájában nem vihető vissza Jézusra, 
természetes, hogy alkotmánya az idők igényei szerint átala-
kítható. Az átalakításnál csak az a szempont lehet a döntő, 
hogy a változtatás az evangéliomi szellemből fakadjon és 
az evangélomi szellem szolgálatában álljon. 

Hasonlókép kell a dogmákról, a hierarchiáról és minden 
egyházi szokásról és intézményről is vélekednünk. A szent-
ségek, amennyiben Krisztus rendelései és nem az egyház 
csinálmányai, kivételt képeznek azért, mert ezek felett csak 
maga az Úr rendelkezhetik. Hogy azonban a tantételek szo-
kások ós a szervezet is változhatnak, az kifejlődésük 
körülményeiből természetes. 

Simon Péter primátusának kérdését ma már komoly 
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theologus nem vitatja. Elég csak az Acta 1. 10. 15. fejeze-
tére és Gal. 2.-re gondolunk, hogy az δ pr imátusát megfelelő 
világításban lássuk. Péter előtérbe nyomulása nem külső 
jogosultság, hanem egyénisége kifolyása volt. A primátusára 
alapított minden következmény csak a levegőben lógg. 

Az 56. tétel igazságát pedig az egész keresztyén egy-
háztörténet bizonyítja s így Róma hiába kárhoztat ja . 

5. Az egyház és a tudomány viszonyáról. 
57. Az egyház ellenséges indulattal viseltetik a termé-

szeti és theologiai tudományok fejlődése iránt. 
58. Az igazság nem változhatatlanabb magánál az em-

bernél, a mennyiben vele, benne és általa fejlődik. 
59. Krisztus nem tanított minden időkre és az egész 

emberiségre alkalmazható tanrendszert , hanem inkább csak 
bizonyos, különböző időkhöz és helyekhez alkalmazkodó 
vagy alkalmazandó vallásos mozgalmat kezdeményezett. 

60. A ker. tan kiindulásában zsidó volt, fokozatos fej-
lődés út ján azonban előbb pálivá, azután jánosivá s végül 
göröggé és egyetemessé vált. 

61. Azt lehet mondani, minden paradoxon nélkül, hogy 
nincs a szentírásnak egyetlen egy fejezete sem, a Genesis 
első fejezetétől az Apocalypsis végső fejezetéig, a mely tel-
jesen ugyanazt a tant foglalná magában, a melyet ugyanazon 
dologra nézve az egyház tanít, és ennélfogva a szentírásnak 
egyetlen fejezete sem azonos értelmű a kri t ikus és a theo-
logus előtt. 

62. Az apostoli hitvallás főtételeinek nem ugyanaz a 
jelentőségük volt az őskeresztyének előtt, mint a mai idők 
keresztyénei előtt. 

63. Az egyház képtelennek látszik az evangéliomi 
erkölcstan hathatós védelmére, mivel makacsul ragaszkodik 
olyan változtathatatlan tanokhoz, a melyek a mai haladással 
nem egyeztethetők össze. 

64. A tudomány előhaladása azt követeli, hogy refor-
máltassanak a keresztyén tannak az Istenről, a teremtésről, 
a kijelentésről, a megtestesült Ige személyéről és a megvál-
tásról szóló fogalmai. 

65. A mai katholicizmus nem egyeztethető össze a valódi 



318 R a f f a y S á n d o r . 

tudománnyal, csak abban az esetben, ha átalakul valami 
dogma nélküli keresztyénséggé, azaz tág ós szabadelvű 
protestantizmussá. 

Ugyanezen hónapnak és évnek következő csütör töki 
napján mindezekről tüzetes jelentés tétetvén szent atyánknak, 
X. Pius pápának, ő szentsége jóváhagyta ós megerősítette 
a főmagasságú atyák határozatát ós elrendelte, hogy a fentebb 
említett tételeket, összesen és egyenként, kárhozta to t taknak 
ós elvetet teknek tekintse mindenki. 

* 

Az egyháznak, értvén ezen most természetesen kizáró-
lag a róm. ka th . vallásos közösséget, a mint azt a pápa egy-
háza maga számára igényli, a felvilágosodás, a tudomány 
munkája sohasem tetszett . De nem is tetszhetett. Akinek 
örök időkre megállapított tételei vannak, a melyeknek át-
alakítása és javítása eleve ki van zárva, annak szükségszerű-
leg minden tudós munkálkodás ellenségévé kell lennie. 
Természetesen első sorban a természet tudományoknak, a 
melyek a végső okot és erőket ku ta t j ák , azután a theolo-
giai tudományoknak, a melyek a vallás természetes alapjait 
aka r j ák felderíteni s a kortörténet i viszonyoknak is kiváló 
szerepet j u t t a t n a k a kijelentés felfogásában. A római egyház 
azt hiszi és azt vitatja, hogy „minden időkre ós az egész 
emberiségre alkalmazható tanrendszert tanít," a miből folyik, 
hogy annak megbolygatása lehetetlenség. 

Pedig ez az állítás ép oly téves, mint a milyen téves 
az, a mely Jézustól ugyanezt elvitatja. Az 59. tételt persze 
csak azéx-t itóli el a pápás egyház, mert magát a Krisztus 
egyetlen igaz egyházának ta r t ja , melyben szerinte — bár 
nem kell neki egyedüli alapul a szentírás — a Jézus tanítása 
egyedül szólal meg igaz formájában. Tudjuk, mi igaz ebben 
a dologban. Az, hogy Jézus valóban olyan életfelfogást, olyan 
vallást tanított , a mely az embernek Istenhez és embertár-
saihoz való viszonyát örök időkre képes megnyugtató módon 
rendezni, de ez az δ tanítása egyedül csak az evangéliomok-
ban található fel, s bármely egyház, mint vallásos közösség 
csak annyiban képviseli és szólaltatja meg Jézus tanítását, 
a mennyiben hű az evangéliom szelleméhez. S hol van ettől 
a pápa egyháza! 

A 60. pont történelmileg igazolt igazságot kárhoztat . 
Bizony a ker . tanfejlődós néha sajá tságos átmeneteket mutat, 
azért kell a tanokkal szemben mindenkor az egy örök ma-
radandó Igét hangsúlyozni, mint mér tékét és itólőjét minden 
egyes tannak. 
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Ebből foly a 61. tétel. A theologiának, mint tudománynak 
ép az a feladata, hogy a keresztyénséget jézusi formájában 
igyekezzék felkutatni és az ez után törekvő egyházak elé 
állítani. A keresztyénség egyházainak egyike sem volt eddig 
képes az igazi, a jézusi valláserkölcsi világnézet bir tokába 
jutni, hanem mind csak részszerint való igazság birtokában 
van. Az evangéliomi egyházaknak roppant előnye azonban, 
hogy ők az evangéliomokat te t ték hitük és életük egyedüli 
normájává s így rá juk nézve megvan a lehetősége a szaka-
datlan reformátiónak, mindaddig, míg csak teljesen és kifo-
gástalanul el nem jutnak a jézusi vallásos felfogáshoz. A 
szentírás tantartalmát, s ezzel a keresztyénség mivoltát, az 
igazi ker. taní tás t az exegetikai theologiának kötelessége 
megállapítani. S ha célját a k a r j a érni, akkor feltótlenül sza-
badnak és a minden tudományra nézve érvényes szabályok 
szerint munkálkodónak kell lennie. 

A 62. pont olyan tétel t kárhoztat, a mely nagyon is 
egyéni szempontból indul ki s így különböző alapokon 
vitatható. 

A 63—65. tételek tar ta lma olyan bőséges és olyan fontos, 
hogy ezeknek megvitatása maga méltán lehetne külön Stu-
dium tárgya. Azért csak röviden szólok hozzá pár szót. 

A pápás egyház rég e le j te t te már az igazi ker. erkölcs-
tant s félszeg felfogásának erőszakolása érdekében még az 
inquisitióra is ráadta magát. Ma is minden másként véleke-
dővel szemben a türelmetlenség, gyűlölet, gőgös önteltség 
képviselője, a mi pedig a jézusi szellemmel semtnikép sem 
egyeztethető meg. 

Hogy pedig a tudomány mit követel, s azzal szemben 
mit mond Róma, azt vitatni sem érdemes. De az bizonyos, 
hogy addig nem is lehet a tudomány barátja, nem is engedhet 
té r t semmiféle világosságnak, a mig előbb az evangéliom 
világosságának nem enged te re t önmagában. Ezért helyesen 
érzi, de rosszul értelmezi Róma amaz utolsó mondás igaz-
ságát, hogy neki szükségkép szabadelvű protestantismussá 
kell válnia. Igen, a megtérésnek legelső ak tusa az önmagunk 
ellen való protestálás. Azután azonban jönnie kell az átala-
kulásnak is. Ennek pedig egyetlen helyes alapja és irány-
mutatója csakis az evangéliom lehet. Hiába ád ki Róma 
decretumokat a világosság ellen. Meg kell virradni. S a 
felkelő nap nem lehet más, mint csakis és egyedül a Krisztus 
evangélioma, a mely jézusi igaz formájában minden tudo-
mányos ku ta tás előtt megáll, a mint megállt a katholicismus 
félremagyarázása és ellenségeskedése dacára mind mai napig. 

Baffay Sándor. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift"1) második negyedévi folyamá-
ban (a 4—6. füzet) igen sok az uj testamentomi cikk. Első 
sorban felhívjuk az olvasó figyelmét Zahn erlangeni tanár meg-
induló s előreláthatólag hosszabbnak Ígérkező cikksorozatára, 
amely János evangélistának földrajzával foglalkozik. A cikkeknek 
jelentőségéről a szerző mostani közleményének (a 4. füzetben) 
bevezető soraiban ugyan azt mondja, hogy ő azokban nem akar 
a 4. evangeliom apologiájához hozzájárulni, hanem tartalmának 
történeti megértéséhez csak néhány adalékot nyújtani. De cikkei 
azért mégis hozzá fognak járulni annak bizonyításához is, hogy 
a 4. evangeliom szerzője a Jézuskorabeli Palastinát, annak 
viszonyait és lakósait jól ismeri s így bizonyára sem görög, sem 
hellenista nem volt, hanem palästinai zsidó, amit egyébként 
Schlatter is bebizonyított alapos érvekkel az evangeliom nyelve-
zetéből. 

Zahn mostani, első cikke szerint Ján. ev. 1, 28-ban «V 
Βεΰανία tar t ja eredetinek, de cikkében utána jár az Origenes 
ajánlotta εν ΒεΟαβαρΰ olvasási módjának. Megállapítja, hogy 
ezen Bethabara nem helység, hanem egy hely a Jordanban, ahol 
ker. János keresztelt. Ezen Origenes-féle olvasási mód onnan 
eredhetett, hogy Bethániát a Jordán mellett keresték, de ott 
meg nem találták. De ott találták Bethabarát és azért irás-
hibának nézve (a helyes) Bethániát, helyébe teendőnek vélték 
Bethabarát. Pedig a Jordánon túl van egy Bethánia, amely való-
színűleg azonos az Eusebius által hasonlóan elnevezett most 
Batneh nevű helységgel. Ez volt alkalmasint Ker. János tartóz-
kodási helye, ahol a János ev. 1, 28. említett esemény történt, 
míg keresztelni a Jordánhoz szokott volt leszállani annak Betha-
bara nevű helyére. A cikk oly körültekintéssel és a tekintetbe 
jövő, az ókeresztyén irodalomból vett érveknek valamint más 
tudósok nézeteinek oly lelkiismeretes figyelembevételével van 
megírva, amint azt csak oly nagy tudományú és alapos tudóstól, 
amilyen Zahn, lehet várni. Aki ezen cikket figyelemmel végig 

') Megjelenik havonkint körülbelül 5—6 ives füzetekben A. Deichert'sche 
Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme)-nél Lipcsében. Előfizetési dí ja negyed 
évre 3 korona. 
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olvasta, bizonyára nagy várakozással néz a többi, legközelebbre 
jelzett (Aenon s Salin- meg Sycharről szóló) cikkek elé. 

Hasonlóképen János evangeliomával foglalkoznak Gleiss, 
hamburgi tnnitó(nő ?) cikkei, melyekbó'l a 6. füzet az elsö't közli. 
Azon feltűnő tényből indul ki, hogy Jülicher új testamentomi 
bevezetésének legújabb (5. stb.) kiadásában néhány sorban azon 
állítással siklik el az evangeliomnak a legrégibb keresztyén iro-
dalomban található nyomai felett, hogy ilyenek alig léteznek. 
Ennek épen ellenkezőjét kívánja a szerző kimutatni és ezen 
okból kezd ezen első közleményében nagyon behatóan foglal-
kozni az ú. n. Didachéval. Ennek keletkezésére vonatkozólag 
egy saját, a legújabb kutatásokra alapított felfogással lép fel. 
Eszerint a Didache (valamint a vele érintkező Barnabas-féle levél 
és Hermas „Pásztora" is) egy eredetileg zsidó-keresztyén „a két 
útról" szóló iratot dolgozott fel önállóan körülbelül 80 és 100 
közt. Igy tehát annak a János evangeliomára vonatkozó pár-
huzamos helyei becses történeti értékkel bírnak. Ezután áttér a 
szerző ezen helyek feltüntetésére, melynek folytatását majd csak 
a következő füzetek fogják hozni. 

Igen érdekes Riggenbach baseli tanár cikke, melyben János 
ev. 1, 29. 1. Peter 2, 24 és Zsid. 9, 28-ból kapcsolatban az ó 
testamentommal, főleg Ezsajás 53,-mal kimutatja, hogy az ó és az 
új testamentom egyaránt beszélnek a bűnök büntetésének az isten 
szolgájának és Jézusnak halála által való helyettes elviseléséről. 
Az új testamentom egy helyén (Mt. 8, 28 skk. és a párhuzamos 
helyeken) Stocks lelkész a sidei Marcellus orvos által leírt 
kynanthropia betegségének esetét látja, melyben a beteg farkas-
vagy kutyának hiszi magát és úgy viselkedik, meg nagy elő-
szeretettel sírok közelében tartózkodik stb. 

Wohlenberg altonai lelkész Márk evangeliomának egy rég 
elfeledett kommentárjának emlékét eleveníti fel. A mű szerző-
jének később Hieronymust tartották. Wohlenberg kimutatja, hogy 
a kommentár írója 400 és 849 közt élt és talán a 7. században 
élt Hadrian volt, aki előbb egy nápolyi kolostor apátja, majd 
később tarsusi Theodorrai együtt az angolszászok tanítója lett. 
A szerző cikkében természetesen behatóan foglalkozik a nevezett 
mű tartalmával és így ju t el kockázott véleményéhez a könyv 
írójára vonatkozólag. Zahn iskolájára vall, hogy a szerző az 
exegesis ókori irodalmának ezen elfelejtett termékét az elfelejtett-
ség homályából előhozni és értékében méltatni s a szentírás 
magyarázása számára esetleg gyümölcsöztetni nem resteli. 

Még egy cikkről kell megemlékezni, amely az új szövetség 
exegesisére vonatkozik. Ez Herold lelkész dolgozata a 19. század 
új testamentomi theologiájának történetéről. A munka kiindul 
Seebergnek a 19. század egyháztörténetéről írt ismert könyvéből 
és láthatólag ennek és Seeberg más munkáinak befolyása alatt 
tárgyalja a 19. század prot. theologusainak munkásságát az új 
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testamentom magyarázata terén. Először szemlét tart azon mun-
kásság felett, melyet az új szövetségi bevezetés terén kifejtettek. 
Semlertó'l és Michaelistől kezdve a tübingeni Bauron át egészen 
Zahnig a tübingeni tendenckritika ezen végső' legyőzőjéig fel-
sorolja a legnevezetesebb munkásokat és műveiket ezen a téren. 
Sokszor persze ezen felsorolás igazán csak a nevek és művek 
mozaikszerű egymásmellé helyezése a méltatás meg többnyire 
idegen művekből vett idézetekből telik ki. Hasonló azután a szó 
szorosabb értelmében vett exegesis és a bibliai hermeneutika 
terén végzett munkásság méltatása. Itt megint az új testamentom 
kommentátorainak neveivel és műveivel találkozunk kezdve 
Semler, Paulus stbtől Winer, Meyer, Tholuck, Olshausen, Beck, 
Hofmann stbivel egészen Zahnig. Valamivel bővebb itt a genialis 
erlangeni Hofmann méltatása. Egyébként pedig ezen történeti 
áttekintés nem ment bizonyos egyoldalúságtól, mely abban nyil-
vánúl, hogy egyes liberális theologusok munkásságáról, mint 
pl. Hilgenfeld, Volkmar, Holsten, Holtzmannn, Lipsius, Soden stb. 
úgy az első, mint a második részben megfeledkezik. Az ellen-
félnek ezen agyonhallgatása eddig leginkább csak a liberálisok 
szokása volt. Ezért is, de még a dolgozat csekély értéke miatt 
is kár volt ezen cikket a Neue kirchliche Zeitschriftbe felvenni. 

Egyháztörténeti tárgyú cikkek Theobald két közleménye a 
4. és 5. füzetben, melyekkel a Thomas Navgeorgusról írt már 
az előbbi ^ füzetekben, sőt évfolyamban megkezdett dolgozatát 
befejezi. Úgyszintén befejezést nyer a 4. füzetben Stier tanár 
cikksorozata a halál utáni dolgokról. Ugyanoly módon, mint az 
előbbi közleményekben fejtegeti most a világ végét és a végső 
állapotot. Ezen cikkekben összehalmozott anyagból nagyon sokat 
lehet tanulni. 

Végűi kiemelendő Grützmacher rostocki tanár rövid és 
tanulságos cikke a nem rég meghalt híres bölcsész, Hartmann 
és iskolájának (Drews, Schneben) állásfoglalásáról a vallással és 
a keresztyénséggel szemben. A szerző az ő szokott, élénk stílu-
sában ügyesen és könnyen érthető módon fejtegeti tárgyát. A 
rostocki egyetem aulájában tartott beszédnek az kölcsönzött 
érdekességet, hogy Hartmann 40 év előtt épen a rostocki egye-
temnél szerezte volt meg, mint nyugdíjazott gardeleutnant a 
bölcsészeti doktorátust. Nem sokkal később megjelent az ő könyve: 
„Die Philosophie des Unbewussten", mellyel a leghíresebb böl-
csészek sorába emelkedett. A szerző ezután vázolja Hartmann 
philosophiai munkásságát, főleg a vallással szemben elfoglalt 
álláspontjának szempontjából. Azután részletesebben feltünteti 
azt 1. általában a vallással és 2. különösen a keresztyénséggel 
szemben. A vallás szerinte a nép metaphisikája és azt igen 
nagyra becsülte. A vallás_ ismereti oldalát az akarat és érzelem 
mellett kellőleg kiemeli. És ismeretelmélete, a transscendentalis 
realismus, lehetővé teszi reá nézve azt, hogy a vallás ismeretei-
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nek objektiv valóságát is bizonyos mértékben elfogadja. A keresz-
tyénséggel szemben elfoglalt álláspontja már kevésbé barátságos. 
Itt Jézust a világtól idegen aszkétának s Pál apostolt a keresz-
tyénség alapjtójának tekinti. Egyébként ő és iskolája történeti 
szempontból elismerik, hogy az egyházi hit Krisztusa azonos a 
biblia történeti Jézuséval és hogy a keresztyénség igazi lényege 
(Harnackkal szemben), a megváltó, Jézus Krisztusnak egyetlen 
istenemberségébea, a christologiában rejlik, anélkül persze, hogy 
ők ezen keresztyén hitet személyileg magukévá tennők. Sőt bár 
Hartmann azt is elismerte, hogy „keresztyén állásponton az 
orthodox felfogás az egyedül következetes, amely egy lényeges 
és nélkülözhetetlen érdeket sem áldoz fel," ő nem is tartotta 
magát keresztyénnek és haragudott a liberális theologusokra, 
akik úgy mint ő, már rég letértek szerinte a keresztyénség útjáról, 
de azért külsőleg még ahhoz tartozónak vallják magukat. Ő 
következetesebb akart lenni és egy új vallás fejlődését várta. 
Ezen vallás nem atheisztikus, hanem pantheisztikus lesz és a 
más által való megváltás helyére lép majd benne az önmegváltás. 
Isten nem öntudatos személyiség, hanem az öntudatlan. Mint 
ilyen a világ alapja. Az öntudatlan vak akarat hozta a világot 
szerencsétlenségére létre. De enyhíti a szerencsétlenséget a meg-
váltás lehetősége, amely az isten és az ember szenvedésének vet 
véget, hogy a nemlétbe visszatérnek. (Érintkezés a buddhismussal.) 
„Mi oly férfiúnak, így fejezi be a szerző cikkét, mint Hartmann 
Eduard és tanítványai köre, hálával tartozunk azon érdeklődésért, 
melyet a vallás és a keresztyénség iránt tanúsítottak 
kritikájukból tanulni is akarunk, még pedig többet, mint eddig 
átlag történt. De fegyvereink lerakásához . . . . sem szivünk sem 
még kevésbé eszünk nem kényszerít minket." 

A „Neue kirchliche ZeitschriftJ 7—9. füzetében Gleiss tanító-
nő (Oberlehrerin) folytatja és be is fejezi azon ciksorozatot, 
mely János evangéliomáról szól. A 7. füzet tovább adja a Di-
dache ős János evangélioma párhuzamos helyeinek egymás 
mellé állítását. Ezen összehasonlítás eredménye gyanánt azt 
lehet állítani, hogy a Didache a legrégibb tanúbizonyság arra 
nézve, hogy János evangélioma már az első század utolsó tize-
dében létezett ős bizonyos tekintélynek örvendett. Ugyanígy 
összehasonlítja a szerző még a Diognethez írt levelet, Hermást, 
Barnabás levelét, Kelemen 1. levelét Ignatius és Polykarp leve-
leit János evangéliomával. Mindegyikről elmondja a legfontosabb 
tudnivalókat, főleg keltezésüket illetőleg, hogy úgy aztán tanú-
bizonyságuknak súlyát is mérlegelhessük. Végül kiterjed a cikk 
Papiasnak a jánosi kérdéssel összefüggő töredékére is és itt 
terjedelmesen megcáfolja az ujabb u. n. presbyterhypothesist. 
A kérdést az idevágó irodalomnak a legkisebb részletekbe is 
menő széleskörű ismerete alapján fejtegeti és végül Hanssleiter 
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ismeretes (interpolatiós) hypothesiséhez csatlakozik. — A 8. 
füzetben szerzőnk foglalkozik János ev. 21. fejezetével. Bizonyítja, 
hogy ennek 1—24.a verse Jánostól való, míg a 24.b és 25. v. 
más kéztől származik. Ezen két vers azonban úgy is az evan-
géliom legrégibb hitelesítését alkotja, míg a 24." vers János 
tanúbizonysága önmaga mellett. A liberális kritikusok azon 
állandó állításával szemben, hogy a 4. evangéliom hitelességét 
a tudomány általában tagadja, felállítja szerzőnk az evangéliom 
hitelessége védőinek és tagadóinak mérlegét, melyből kiviláglik, 
hogy a védők a mai napig többségben vannak. Végül tekintetbe 
veszi szerzőnk még az evangéliom tartalmából kiinduló u. n. 
belső kritika legújabb termékeit, Wrede könyvét János evangé-
liomának jelleméről és tendenciájáról és Kreyenbühl müvét : 
„Das Εν. der Wahrheit. Neue Lösung der johann. Frage." Mind-
kettővel behatóan foglalkozik és visszautasítja konstrukcióikat. 
Az egész cikksorozatot befejezi az evangéliom dispoziciója és 
rövid jellemzése, mely röviden a logos philói eredetét is elveti. 
Munkánk át van hatva annak tudatától, hogy a jánosi kérdés 
megoldása attól függ, mily állást foglalunk el az abban rajzolt 
Krisztussal szemben. Azért azt állítja is szerzőnk, hogy János 
evangéliomával mindaddig nem fognak boldogúlni, míg az isteni 
kijelentés tényezőjét el nem ismerik. Hiszen az evangéliom köz-
pontjában áll ama Krisztus, kivel máskép nem tudunk mit 
kezdeni, míg lábaihoz nem borúlunk és imádva fel nem kiáltunk: 
Én uram és én istenem. 

Zahn a 8. füzetben folytatja cikkeit, melyeket János evan-
gélioma földrajzáról megkezdett. Ezúttal a János ev. 3, 23-ban 
lévő Ainon és Salinról cikkezik. 

Rendszeres theologiai tárgyú cikk több van e három füzet-
ben. Ilyen Kunze greifswaldi tanár cikke a hit alapjáról a való-
ságban. Ő a subjektivizmussal szemben ezen alapot a kijelentés 
történetében látja. Ide tartozik azután Winter lelkész cikke a 
gondviselésbe vetett keresztyén hit jelleméről és Ahlers lelkész 
cikke a törvény és a lelkiismeret viszonyáról. Említésre méltó 
még Belotow orosz tudós theol. tanár méltatása Bonwetsch tanár 
cikkében és a népszokások jeles ismerőjének, Freybe tanárnak 
cikke a szokás értékéről az egyházra nézve. 

Végül kiemeljük még Hunzinger tanár elvi jelentőségű jeles 
cikkét az egyházi theologia vallásbölcsészeti feladatáról. Hunzinger 
az ujabb positiv theologia egyik fiatal tehetséges képviselője. 
Különösen az apologetika terén tűnt ki eddig, főleg számos eló'-
adásaival. Mint az apologetika tanára, a lipcsei egyetemen igen 
sokat foglalkozik e tudomány elveinek és főbb kérdéseinek a 
legújabb tudományos helyzet által követelt meghatározásával. 
Jelen dolgozata is ide tartozik. Kiindul benne azon tudomány 
elveinek fejtegetéséből, melyet Tröltsch uj vallástörténeti irányá-
val a theologiai kérdések központjába állított t. i. a történet-
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tudományból. Kimutatja, hogy a történet mint tudomány (s úgy 
a vallástörténet is) mindig a phanomenalitás, az immanentia és 
a facticitás korlátai közt mozog. Azért a vallástörténet, mint 
ilyen, nem is tudja a vallás lényegét, a vallások értékfokozatait 
és igazságát megállapítani. Mihelyt erre vállalkozik, átlép a val-
lásphilosophia területére. Épen azért szükséges e kérdések fej-
tegetésére a vallásphilosophia különálló tudománya. Azután kifejti, 
hogy a vallásbölcsésznek ismernie kell nemcsak a vallások tör-
ténetét, hanem a vallás valóságát is saját tapasztalásból. Akkor 
megállapíthatja a vallás lényegét, értékét és igazságát, sőt a 
keresztyén vallás absolutságát is. Ilyen vallásphilosophiát annál 
inkább követel a szerző, mert azt hiszi, hogy igy helyreállíthatja 
azt a kapcsolatot a theologia meg a többi tudományok közt, a 
melyet a régi dogmatikusok a maguk módja szerint fentartottak, 
de az ujabb positiv theologia elhanyagolt. Azonban Hunzinger 
sem akarja a theologiát, vagy annak it t tekintetbe jövő részét, 
a dogmatikát a vallásphilosophiára alapítani s így tőle függővé 
tenni. Azért mégis követeli a dogmatika elüljárója gyanánt, de 
nem mint annak bevezető részét a dogmatikán belül (Häring), 
hanem mint külön tudományt, a vallásphilosophiát. Befejezésül 
vázolja ennek feladatait négy irányban t. i. a psychologia, ethika, 
ismeretelmélet és a metaphysika irányában. 

Sajnos, a tér szűke nem engedi meg, hogy Hunzinger 
cikkének világos s következetes okfejtéseit még bővebben 
ismertessük. Csak rámutatunk még a cikkben előforduló polémia 
előkelőségére. A szerző leginkább Tröltschsel ellentétben fejti ki 
egyes gondolatait, de mindenütt a legnagyobb méltányossággal 
igyekszik ellenfele álláspontját megérteni, méltatni, sőt nem 
ritkán azt meg is védeni. Lapunk olvasóinak a cikk, de az 
egész folyóirat olvasását is csak a legmelegebben ajánlhatjuk. 

Lic. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

A „Die Theologie der Gegenivart" c. vállalat, melynek küszö-
bön álló megjelenéséről lapunk hasábjain már hírt adtunk volt, 
most már megindult. Mindjárt még életbelépése előtt nekitámadt 
a rágalom. Scheel volt kiéli, most tübingeni tanár egy schles-
wig-holsteini lapocskában rásütötte, hogy azon felhívás, mellyel 
a vállalat megindítását tudtul adták, a „Theologische Rundschau" 
megfelelő bevezetőjének plágiuma. A gyanúsítást Baumgarten 
kiéli tanár felkapta és „Ev. Freiheit" c. theol. folyóiratában szé-
lesebb körben elterjesztette. Sőt Krüger tanár is „Mimikry" cím 
alatt irt cikket a „Christi. Welt"-be, melyben ő is Scheel állítását 
vakon követi. Ezen méltatlan támadások ellen védekezik mind-
járt a most megjelent e l s ő füzet elején Grützmacher rostocki 
tanár, aki úgylátszik a vállalat lelke. Aki úgy, mint é sorok 
irója, a „Theol. Rundschau"-t is elsó' évfolyamában megjelent 
ama állítólag plagizált bevezetőjétől fogva több évi olvasás utján 
ismeri és a „Theologie der Gegenwart" bevezetőjét, meg Grütz-
macher védekezését elolvassa, rögtön látja, hogy Scheel vádja 
merő rágalom. Sőt ha a Theol. der Ggw. első füzetjét is elol-
vastuk, látjuk, hogy két merőben különböző vállalatról van szó 
és nem puszta vetélytársról, melytől való félelemből magyaráz-
hatók csak a fent említett hamis vádak. 

Az előttünk fekvő e l s ő füzet 52 lapján Köberle rostocki 
tanár ismerteti az 1907. év elején megjelent irodalom válogatott 
példányai alapján az ótestamentomi kutatás jelenlegi állapotát. 
Ezen füzet is mutatja, hogy a kijelentés vallásos alapján álló, 
de különben teljesen pártatlanul referáló és kritizáló folyóirattal 
van dolgunk. A szerző három irányt különböztet meg: Wellhau-
sen iskoláját, Winkler panbabylonismusát ós a positiv irányt. 
Mindegyiket külön általában is jellemzi és a fenti sorrendben 
aztán legjelentékenyebb irodalmi termékeit ismerteti. Az első 
irányból maga Wellhausen legújabb publikációja (a „Kultur der 
Gegenwart"-ban), majd Marti, Budde, Löhr s mások ira-
tai, a panbabylonismus terén annak Winkler iratai alap-
ján való összefoglalása után Erbt és különösen behatóan 



K.önyvi»mertetés. 327 

Baentsch, majd Jeremias s mások idetartozó művei kerülnek 
szóba. A positiv ótestamentomi theologia köréből különös köszö-
netet érdemel Procksch és főleg Klostermann legújabb műveinek 
beható ismertetése. Végül egy befejező részben szól még a szerző 
az ótestamentomnak Kittel által szerkesztett új kiadásáról és 
Bousset könyvéről, melyet a késő zsidóságról irt. 

Szóval a „Theologie der Gegenwart" ezen első füzete is már 
bizonyítja, hogy oly vállalattal van dolgunk, mely a mellett, 
hogy positiv alapon áll, teljes mértékben alkalmas arra, hogy 
a theologia minden mezején (az első füzetet t. i. még olyan 
füzetek fogják követni, melyek a többi theologiai disciplinákat 
feldolgozzák) mostanában lázasan folyó munkásság állásáról 
s haladásáról annak mindenkori teljes magaslatán álló referá-
tumokban tájékoztasson. Aki hivatali vagy egyéb elfoglaltsága 
miatt, vagy azért, mert az irodalom minden termékét be nem 
szerezheti, ilyen tájékoztatót szükségei, annak a „Theologie der 
Gegenwart" akár egyes füzetjeinek, akár egész évfolyamainak 
beszerzését a legmelegebben ajánljuk. 

Az e l s ő füzet ára 1'20 mk — 1'44 korona, az egész 
évfolyam körülbelül 12—14 ív terjedelemben 350 mk = 4 20 
koronába fog kerülni. A Neue kirchliche Zeitschrift előfizetői 
kedvezményes árban kapják. Kiadója A. Deichert'sche Verlags-
buchh. Nachf. (Georg Böhme) Leipzig. 

A „Die Theologie der Gegenwart* második füzetének 
tartalma a rendszeres theologia terén való tájékoztatás a leg-
újabb irodalom alapján. Ezen füzet szerzője Grützmacher ros-
tocki tanár. Legelőször találkozunk a philosophia idevágó főbb 
művein való áttekintéssel, valamint a vallástörténet és vallás-
bölcsészet irodalmával. Azután bemutatja nekünk a szerző az 
apologetika, a dogmatika ős az ethika legfőbb kérdéseit a meg-
felelő irodalmi újdonságok ismertetése fonalán. Szóba kerülnek 
itt az utolsó idő dogmatikai rendszerei Herrmann, Wandt, Häring 
s Kirn tollából és Seeberg meg Kirn rövid ethikái és sok mű, a 
mely részletkérdésekkel foglalkozik. Természetes, hogy a szerző 
nem feledkezik meg az uj modern-positiv theologia körül támadt 
vita irodalmáról sem, melyben épen ő volt Seeberg iskolájának 
egyik legelső szóvivője. Épen ezért, mert a szerző itt bizonyos 
egyoldalúsággal helyezkedik egy bizonyos iskola álláspontjára 
ítéletei sokszor nélkülözik a mélységet és az igazságosságot. De 
azért előadásának élénksége és könnyedsége leköti figyelmünket 
e füzet olvasásánál és megkönnyebbíti a felvetett kérdések és 
azok eldöntésének megértését. A füzet ára 75 pfennig = 90 fillér, 
míg az egész 4 füzetes évfolyam 3 50 márkába = 4 20 koronába 
kerül. Kiadója az A. Deichert'sche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg 
Böhme) Leipzig. 

Alfred Jeremias und Hugo Winkler·. Im K a m p f e um den 
alten Orient. Wehr- und Streitschriften. 
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Nr. 1. Alfred Jeremias·. Die Panbabylonisten. Der alte Ori-
ent und die aegyptische Religion. (65. 1.) Ára 80 pf. = 96 fillér. 

Nr. 2. Hugo Winckler: Die jüngsten Kämpfer wider den 
Panbabylonismus. (79. 1.) Ára 1 mk = 1"20 korona. Leipzig 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1907. 

Winckler Hugo és követői, köztük első sorban a lipcsei 
lelkész Jeremias, a régi kelet világának egy uj felfogásával lép-
tek fel, mely szerint a csillagok képei és azok mozgása után 
alakult ki a régi kelet világfelfogása. Ez általánosan volt el-
terjedve a keleten ős még a mi mai kulturánkra is nagy be-
folyással volt. Ε felfogást ellenfeleik panbabylonismusnak nevez-
ték és jogosultsága felett élénk tudományos vita fejlődött ki. 

Most a panbabylonismus két főképviselője fenti cím alatt 
olyan füzetes gyűjteményt indított meg, a melyben felfogásukat 
ellenfeleikkel szemben meg akarják védeni. Ez alkalommal a 
gyűjtemény két első füzete fekszik előttünk. 

Az első füzetben Jeremias először felsorolja mindazon szak-
tudósokat, akik az ő felfogásukhoz csatlakoztak, vagy azt leg-
alább szemben ellenfeleikkel, kikről azt panaszolják, hogy a 
kellő jóakarat és hozzáértés nélkül elvetik azt, kellőleg ismer-
tetik és mőltatják. Ezek elég díszes névsort adnak: Stuckens, 
Winckler, Jeremias Α., Weber, Messerschmidt, Hőmmel, Hilprecht, 
Jastrow, Jeremias Fr., Niebuhr, Fries, Kugler, Köberle, Sellin, 
Orelli, Oettli, Lepsius, Erbt, Wünsche, Bischoff stb. Ennyi tu-
dóssal szemben már igazán nem lehet Wincklerék „Phantasie-
gebilde"-jéről beszélni. Füzetje második részében Jeremias azután 
kimutatja Ermannak az egyptomi vallásról irt könyve nyomán, 
hogy az egyptomi vallás hátterében is ott található a pan-
babylonismus. 

A második füzetben Winckler két ellenfelével száll szembe, 
Gressmannal és Küchlerrel. Az előbbi a Hilgenfeldféle Zeitschrift 
für wissenschaftliche Theologie 1906. évfolyamába cikket irt 
„Wincklers altorientalisches Phantasiebild" cím alatt. Vele foglal-
koznak ami füzetünk 8.— 25. lapjai. A szerző kimutatja, hogy 
Gressmann sem elegendő ismerettel nem rendelkezik, sem az ő 
tekintetbe jövő könyveit el nem olvasta, hogy jogos kifogásokat 
emelhessen nézetei ellen. Amit felhoz, legtöbbnyire e két forrásra 
vezetendő vissza, A másik, Küchler, már a Babel-Bibelharc ide-
jén mint a „Christliche Welt" referense az akkori idő idevágó 
irodalmáról szólott és most licentiatusi dissertációjában („Die 
Stellung des Propheten Jesaja zur Politik seiner Zeit") ront 
neki Wincklernek, mint „szakember az assyriologia terén." 
Winckler füzetje 25,—71. lapjain foglalkozik vele és az ő ellen-
vetéseivel. Sokszor nagyon is aprólékos, szőrszálhasogatónak 
látszó kérdések vitatásába vezet be minket, hogy igazát Küch-
lerrel szemben kimutassa, de aki követi, elég tanulságos utat 
tesz meg a szerzővel. Végül egy függelékben foglalkozik még a 
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szerző Gunkel egy nyilatkozatával, amely a „Christliche Welt" 
1907. 5. számában látott napvilágot. 

Úgy látszik, hogy a panbabylonismus kérdése idővel nagy 
jelentőségre fog emelkedni, úgyhogy a theologus már most is 
jól teszi, ha vele foglalkozik és megismerkedik. Ezen célból 
mindenkinek, ki iránta érdeklődik ős az egymással szemben 
álló nézetek harcából az igazság megismerésére vágyódik, ezen 
vitairatokat melegen ajánljuk. 

Leonard Lejpszy: Krakau. Mit 120 Abbildungen. Verlag von 
Ε. Α. Seemann Leipzig. (VIII. és 142 old. folio.) Ára szép kar-
tonkötésben 3 mk = 3 60 Korona. 

A művészetek és azok története iránti érdeklődés is a 
theologus egyik erénye. Azért ily tartalmú könyvek ismertetése 
nem céltévesztett dolog egy „Theologiai Szaklap" hasábjain. 

A lipcsei Seemannféle könyvkiadóhivatal már nagy érde-
meket szerzett magának a műtörténet irodalma és a művészetek 
népszerűsítése terén. Kezdve Burckhardtnak úttörő munkáitól, 
kiadta a Philippi- és a Springer-féle művészettörténetet és Sprin-
ger egyéb műveit, azután kiadta a „Kunstgeschichte in Bildern" 
c. művet, melynek legfontosabb köteteit Dehis irta, a „Geschichte 
der modernen Kunst" több kötetes nagy művét, az „Alte Meister 
in getreuer farbiger Wiedergabe" c. kitűnő képgyűjteményt, 
melyet magyarul is kiadtak stb. Egyik legnevezetesebb vállalata 
a „Berühmte Kunststätten" c. gyűjtemény. Hasonlóan a Velhagen 
& Klasing kiadásában megjelenő Knackfuss-féle művészmono-
grafiákhoz, melyek egyes művészek életével és műveivel foglal-
koznak, itt is monográfiákkal van dolgunk, melyek azonban az 
egyes híresebb képtárakkal és műemlékekkel dicsekedő városok 
műkincseit ismertetik meg az olvasóval, úgyhogy különösen 
utazások alkalmával a műtörténelmi tanulmányoknál az ember 
igen jó hasznukat veheti. Az eddig megjelent kötetekben Róma, 
Nápoly, Flórenc, Nürnberg, Velence, Páris, Konstantinápoly, 
Moszkva, Sevilla, Strassburg, Kairo, München stb. városok vannak 
ismertetve. 

A gyűjtemény legújabban megjelent 36. kötete a fentidézett 
könyv. Krakkónak, a régi Lengyelország koronázó városának 
számos művészeti és kulturemléke van és ezeknek ismertetése 
érdekessé teszi e könyvet is. Mint közlekedési központban a 
flandriai és német művészet emlékeivel, de olasz befolyásokkal 
is találkozunk itt. Veit Stoss német művész sok művét lehet 
itt látni. Természeten különösen gazdag a város, nevezetesen 
muzeuma nemcsak régi mestereknek, hanem a modern lengyel 
művészetnek termékeiben is. Mindezt részben igen sikerült képek-
ben látja az ember a mi könyvünkben, melyek azt mint a Seemann-
féle műtörténelmi kiadványokat általában, díszítik. Nemcsak 
műremekeket ábrázolnak, hanem a város egyes szebb és a mű-
vészet szempontjából érdekes részeit is. Szóval ezen kötet is a 
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gyűjtemény többi számainak magaslatán áll. És mi ezt a köte-
tet, mint általában az egész gyűjteményt melegen ajánljuk. 

Lic. Dr. Joh. Leipoldt (Privatdocent in Halle): Geschichte 
des neutestamentlichen Kanons I. Teil. Die Entstehung. Leipzig, 
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1907. (VIII. és 288. old. 8.) 
Ára fűzve 3'60 mk, vászonkötésbén 4'50 mk. 

Az uj szövetségi kánon története még nem tekinthet visz-
sza nagy múltra. Kisebb nagyobb előljáró kísérletek után, melyek 
főleg Credner, Overbeck nevéhez fűződnek, jelenleg különösen 
Zahn, erlangeni tanár a kánontörténet legalaposabb és legtudó-
sabb ismerője. Csakhogy az ő nagy standard workja, a „Ge-
schichte des neutestamentlichen Kanons" még mindig nincs 
befejezve. Némileg kárpótolhat e hiányért az ő rövid vezérfonala, 
a „Grundriss der Gesch. des neutest. Kanons", amely a Herzog-
féle reálencyklopédiában (a 9. kötetben) megjelent cikkéből 
,.Kanon des Ν. T.'s" keletkezett. 

A fenti mű szerzője elérkezettnek látta az időt, hogy nem-
theologusok előtt is megismertesse az uj testamentomi szent 
iratok keletkezésének történetet. Azon körülmény, hogy Holtz-
mann és Weiss, két ily különböző állásponton álló theologus, 
lényegileg egyformán ítélnek e kérdésben, azt bizonyítja, hogy e 
téren már bizonyos tényekre nézve megvan a megegyezés s így 
az anyag népszerű ismertetésére már lehet vállalkozni. 

A szerző módszere más úton halad, mint pld. Zahné. Ez 
először megállapítja a 200 év körüli helyzetet, melyre vonat-
kozólag sok megbízható forrás áll rendelkezésünkre. És innen 
halad aztán az előző évekbeli helyzet felderítésére, hogy azután 
a 200 utáni időt tárgyalja. Szerzőnk ezt a munkát feltételezi és 
megkonstruálja a bibliai könyvek kánonja valószínű keletkezése 
és fejlődése történetét. Ε célból kiindúl az ótestamentom kánoni 
tekintélyének leírásából a zsidóknál és a keresztyéneknél, azután 
pedig megrajzolja az apokalypsisok, majd az evangeliomok és 
végül az apostoli levelek és az apostolok történeteinek kelet-
kezését és kanonikus tekintélyük kifejlődését. Végül egy utolsó 
szakaszban szól az uj testamentom becsüléséről az ókori egy-
házban. Egy jó és kimerítő tárgymutató, valamint az idézett 
források felsorolása zárja be a könyvet. Egy második részben, 
mely ezen első részhez még járulni fog, a szerző elő fogja adni 
a kánon későbbi történetét. 

Természetes és azt a szerző is tudja, hogy ilyen munka, 
mint az ővé, ha még annyira törekszik is az általánosan elis-
mert dolgok előadására, mégis sok subjektiv ítéletet is kénytelen 
kockáztatni. De a szerző úgy igyekezett ezen segíteni, hogy 
ítéletei igazolására az alapul szolgáló forrásokat könyvében meg-
lehetős terjedelemben és bő választékban közölte. Ezen eljárás 
határozottan emeli a könyv értékét és — mint a szerző reméli 
— különösen semináriumi gyakorlatoknál való használatra teszi 
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alkalmassá. Mi is ott, ahol lehet, ilyen célra, de azonkívül min-
denkinek, ki a könyvben fejtegetett fontos kérdések iránt érdek-
lődik, csak ajánljuk a könyv megszerzését. 

Lic. D. Daxer György. 

Dr. Luther Márton művei a reformáció négyszázados for-
dulójának örömünnepére és emlékezetére kiadja a Luther-társaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre egyetemes evang. theol. 
akad. igazgató-tanár. Második rész III. kötet. 

II. A misével való visszaélésről. 
94. I. 9. sor (alul): „az ordító szamarakat megvárakoztatva 

a kegyes keresztyéneket oktatom meg" . . . Az eredeti: . . . 
will ich sie fahren und die Esol ihres Geschreies warten lassen . . . 
Itt semmi megvárásról vagy megvárakoztatásról nincsen szó. 
Des Amtes warten a. m. hivatalát teljesíteni; des Geschreies 
warten — az ordítást folytatni. Magyarul tehát : . . . magukra 
hagyom őket, — ám folytassák ordításukat a szamarak . . . 

96. I. 2. sor: „magának megszerezni" . . . helyett: akar 
előkészülni . . . 

96. I. 9. sor (alul): „a mire Krisztusnak semmi szüksé-
ge" . . . e helyett: a minek Krisztusra szüksége nincsen. 

96. I. 2. sor (alul): „az örökséget" . . . die Erben — az 
örökösöket. 

99. I. 14. sor : „Csakis ezt kell a keresztyéneknek elrendelni." 
A befehlen szó itt rábízást, ajánlást, szívökre kötést jelent, nem 
pedig elrendelést. 

100. I. 3. sor (alul): „megvethető" . . . e helyett: megvetendő. 
101. I. 8. sor (alul): „ . . . akkor aztán mi is magyará-

zunk" . . . alsdann werden wir auch den Sieg behalten . . . a 
győzelem is a miénk lesz. 

103. I. 11. sor: „hogyha a szentek bűnnek tekintik azt, a 
mit irás nélkül cselekedtek" . . . dass man das für eine Sünde 
der Heiligen hält . . . Mi bűnnek tekinthetjük a szenteknek oly 
cselekedeteit, a melyeknek az írásban nincsen alapjok; de ha a 
szentek magok is annak tekinthették volna, bizonyára meg nem 
cselekszik. 

104. I. 1. sor: „a bűnöket legkevesebben ismerik, még a 
szentek közül is." Es wird der wenigste Teil der Sünden erkannt, 
auch von den Heiligen. Bűneink legcsekélyebb részét ismerjük; 
még a szenteknek is ez a hibájok 

104. I. 6. sor: „teljesen belemerülnek az által," . . . e he-
lyett: teljesen belemerülnek (a hitbe), mi által . . . ők újra fel-
emeltetnek " A közbeneső zárójelben álló „cselekszenek* mellé 
kellene még a „tudatlanul" szó (wiewohl sie viel unwissend tun). 

104. I. 3. sor (alul): „ha mindjárt isteni igazságok volnának 
is azok" . . . gleich als ob sie göttliche Wahrheit wären, — 
mintha azok isteni igazságok volnának. 
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105. l. 70. sor (alul): „biztosan támaszkodnak" e helyett: 
biztosan elbuknak (fallen ganz sicher darauf). 

106. l. 9. sor: „mondj misét a h i t e m é " . . . halte Messe 
auf meinen Glauben — annyi mint: mondj misét az én hitemre. 
Értelme: tied a misemondás, enyém a hit, (mely a te misemon-
dásodhoz kellene). 

106. I. 9. sor (alul): „Isten Ígéretének élnek" e helyett: 
Isten irgalmasságának élnek. Jobb volna talán: Isten irgalmas-
s á g á t élnek (v. ö. az igaz ember hitből él Róm. I, 17.) 

107. I. 15. sor: „kerülik is ki" e helyett: kerülnek ki be-
lőle (t. i tévelygésükből). Ha kikerülik, akkor bele se jutottak; 
ha kikerülnek belőle, akkor igenis benne voltak. 

107. I. 9. sor (alul): „észrevehető" e helyett: szembetűnő 
vagy: számot tevő (merklich). 

108. I. 16. 17. sor:... „megfosszanak és elidegenítsenek . . . 
használják fel." Mindez igékhez az alany az egyes számú „ördög" 
(108. 1. 13. sor). 

108. I. 8. sor (alul): „hogy nekik üdvözülniök vagy elkár-
hozniok kell" . . . e helyett: hogy ők üdvözültek vagy elkár-
hozottak volnának (dass sie selig oder verdammt sein sollen). 

110. I. 15. sor (alul): (Sz. Gergelyről és az ő sáfárjáról van 
a sző, a kit ő) . . . „száműzött és mint elátkozottat . . . 
elásott" . . . welchen er . . . verbannte und als einen Verdamm-
ten . . . begrub. . . . Magyarul: a kit ő . . . kiátkozott és mint 
elkárhozottat . . . eltemetett. A sáfár már halott volt; halottat 
száműznie nem lehetett, kiátkozni (verbannen, in den Bann 
tun) igen. 

111. l. 18. sor: (Sz. Severinus) . . . „a hét órás imádságot 
reggel valamennyi egyszerű mise után és mindeniket a maga 
rendes idejében el nem mondotta volt." — Az eredeti: darum, 
dass er die sieben Gezeiten am Morgen alle auf einmal nach 
einander, und eine jegliche nicht zu gebührlicher, eingesetzter 
Zeit gesprochen hatte. Ε szerint: azért, hogy a naponként meg-
határozott időben elmondandó hét imádságot reggel egyszerre 
egymásután elmondta, nem pedig mindegyiket külön a maga 
idején. „Egyszerű misét" nem találok az eredetiben. 

111. I. 12. sor (alul): „ha mindjárt Krisztus hazudnék 
is" . . . gleich als ob Christus lüge, — mintha bizony Krisztus 
hazudnék, amidőn azt mondja . . . 

116. I. 7. sor (alul): „a Krisztus és az apostolok jelei" . . . 
der falschen Christ und Apostel Zeichen . . . tehát: az ál-Krisztu-
sok és hamis apostolok jelei. 

117. I. 4. sor: „ne nézzük összedugott kézzel" e helyett: 
nem szabad arra tekintettel lennünk (wir sollen nicht ansehen). 

119. l. 14. sor: . . . „húzzák fel ezek a lárvák" . . . e 
helyett: vonatkoztatják ezek a 1. . . (ziehen, annyi mint: beziehen 
diese Larven auf ihren zeitlichen, äusserlichen Unterschied). 
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121. l. 16. sor (alul): „az összes Isten parancsolata ellen 
való" . . . e helyett: az Isten összes parancsolatai ellen való . . . 

122. I. 15. sor (alul)·, „hogy a pápának alávessük magunkat, 
a ki Isten ellen vagyon és vele szemben áll" . . . e helyett: 
hogy a pápának alávessük magunkat, a mi Isten ellen van. 
Amott a pápa van Isten ellen, emitt mi cselekszünk Isten ellen 
való dolgot, ha a pápának alája vetjük magunkat. 

122. I. 3. sor (alul): „Következó'leg nem is tekint ó'". . . . 
Az ezzel kezdődó' 8 soros mondat annyira zavaros, annyira ferdíti 
az eredetinek értelmét, hogy talán kár volna még ide is leírnom. 
Én az eredetit ilyformán értem: Igy nála (a pápánál) már nem 
is megy bűn számba a harag, az irigység, a gyűlölet, a fény-
űzés, a paráznaság, a rablás; és kiváltképen Rómában semmire 
se vetnek ügyet, semmit se büntetnek, sőt a legnagyobb és leg-
súlyosabb bűnöket is, a milyen a hitetlenség, az önzés, a kép-
mutatás, az igazság gyűlölete, a kétségbeesés, mind megszenteli 
(a pápa) az egyház iránt való engedelmesség címén és megju-
talmazza mint jó keresztyén cselekedeteket. 

125. I. 8. sor (alul): „hasznos dolog" e helyett: hosszadalmas 
dolog (es wäre zu lang zu erzählen). 

126. I. 11. sor (alul): „házasságot kell tűrnie" e helyett: 
házasságtörőnek kell lennie (muss seine Ehe brechen). 

126. l. 3. sor (alul): „törjetek meg házasságokat, ámde 
akaratlan" — e helyett: legyetek házasságtörők, de akaratotok 
ellenére (brecht eure Ehe, doch mit Unwillen). Talán nem szükség 
rámutatni a nagy külömbségre a kettő között, ha valaki akaratlan 
tesz valamit, és ha akaratja ellenére teszi. 

128. I. 11. sor: (A párisiak . . .) „olyan tanácsokat tarto-
gatnak maguknál, a miket Krisztus mond, felsorol a maga 
parancsolatai közt" . . . es sind Räte bei ihnen, welche doch 
alle von Christo unter seinen Geboten gezählt werden. Magyarul: 
nekik mindazok csak jó tanácsok, a miket Krisztus a maga 
parancsolatai közé számit. A fordító figyelmét kikerülte a pa-
rancsolatok (divina praecepta) és a tanácsok (consilia evangelica) 
közti külömbség. A parancsolatot mindenkinek teljesítenie kell. 
A kik azonban a tökéletesség magasabb fokát akarják elérni, 
azok a tanácsokat is kövessék. A párisiak a Krisztus isteni 
parancsolatait csak tanácsoknak értékelik. 

130. I. 11. sor: „E borzasztó megveszett bűnt nem a nép 
cselekszi, sőt ezt a bűnt az ő püspökeiknek, főiskoláiknak, pap-
jaiknak, tűrniök és szenvedniök kell" . . . Az eredeti szerint 
a népnek kell ezt a bűnt tűrnie és szenvednie az ő püspökeitől, 
a főiskoláktól és a papoktól (a kik azt elkövetik, cselekszik). 

132. I. 19. sor: „ámde magában azt tanítja és parancsolja, 
hogy ő a pápa és az egyház iránt való engedelmességet útba 
tolja" . . . e helyett: de valósággal (tényleg, ellentétben a meg-
e'őző „szóval") azt tanítja és parancsolja, hogy a szüléknek nem 
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kell engedelmeskedni, midőn a pápa és az egyház iránt való en-
gedelmességet akadályul veti és nem csak a szülék, hanem a 
királyok és fejedelmek, sőt az Isten iránt való engedelmességnek 
is fölébe emeli. A fordításból épen csak az maradt ki, a mi az 
egésznek megadja értelmét. 

132. I. 7 0. sor (alul)·, „testi atyja" helyett talán jobb volna: 
saját édesatyja, vagy: vérszerinti atyja (wider seinen leiblichen 
Vater . . .). 

132. l. 4. sor (alul): „nem kisebb dolgot tanultak, mint az 
engedelmességet" . . . e helyett: (a legszentségesebb atya . . .) 
semmire sem tanította őket (az alattvalókat) kevesebbre, mint 
engedelmességre (hat der heiligste Vater . . . sie nichts weniger, 
denn Gehorsam gelehrt). A fordítás itt az eredetinek épen ellen-
kezőjét mondja. 

133. I. 8. sor: „hogyha a szülék valamit Isten parancsolatai 
ellen akarnának elkövetni" . . . e helyett: Isten parancsolatai ellen 
való dolgot követelnének (vagy parancsolnának gyermekeiknek). 
Az eredeti: es wäre denn, dass die Eltern etwas wider göttliche 
Gebote hiessen. 

134. I. 14. sor (alul): „ha a szülőknek hatalmuk van őket 
a kolostorokból kikövetelni, a mennyiben rájok szükségük volna" . . . 
e helyett: hogy a szüléknek hatalmuk van, őket a kolostorokból 
kikövetelni, ha rájuk szükségük van. 

138. I. 8. sor (alul): „megünnepli és megcsendesedik" . . . 
e helyett: ünnepel és megnyugszik (feiert und hält still). A for-
dítás szerint az Isten nevét megünnepli, az eredeti szerint a 
szombat napján ünnepel. 

141. I. 18. sor: „Ezek közül egyet sem ért oly csodás bün-
tetés" . . . e helyett: oly csekély (vagy: enyhe) büntetés (wird 
keins so gering gestraft). 

141. l. 10. sor: „Béthaven papjai". Itt az eredetinek e szavai: 
Die alten Mönche und Einsiedler sind Bergpfaffen — a fordításból 
kimaradtak. 

142. l. 20. sor: „a kiknek ott kellett lakniok" . . . e helyett: 
a kik állítólag ott laktak (die dort sollen gewohnt haben). 

142. I. 7. sor (alul): „azt vallják, hogy ők tökéletesen szol-
gálják az Istent, mint más keresztyén: holott hit nélkül élni 
sokkal gonoszabb" . . . e helyett . . . hogy ők tökéletesedő» 
szolgálják az Istent, mint más keresztyének; holott ők, mivel 
hit nélkül élnek, náluknál sokkal gonoszabbak. 

143. I. 9. sor (alul): „minden ember feltolja magát és 
megteszi magát tanítónak és mesternek, vagyis az egész világ 
Jerobeamjának". — Az eredeti csakis az egy pápáról mondja, 
hogy „wirft sich auf über alle Menschen und macht aus sich 
einen Lehrer und Meister, das ist, einen Jerobeam der gan-
zen Welt". 

143. I. 4. sor (alul): (Jerobeam ki is mondotta), „hogy az 
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igazi isten, az arany borjú, tisztelendő". — Az eredeti: welcher 
auch vorgab, dass der wahrhaftige Gott in den goldenen Kälbern 
geehrt würde. Tehát: a ki szintén azt állította, hogy az arany 
borjakban az igaz Istent imádjuk. 

144. I. 2. sor: „két borjút csinált ős az egyikét Dán felé éjjel, 
a másikat Béthel felé délben helyezte el" . . . e helyett: . . . az 
egyiket éjszak felé Dánnál, a másikat dél felé Bőthelnél állí-
totta fel. 

144. I. 9. sor: (hogy a pápa . . . a kétféle hatalommal) „a 
maga tetszése szerint éljen, éjfélkor a testi délben a lelki javak-
kal pompázva" e helyett: . . . éjszakon a világi, dél felé a lelki 
javak felett (úrként) pompázva. Hogy Luther épen „éjszakon" 
említi a világi javakat, azzal alighanem a Rómától éjszak felé 
fekvő Németországra céloz, mint a melynek ügyeit nagyrészt 
Róma intézte, javait Róma prédálta. 

144. I. 14. sor: „az Isten templomába ju t" . . . e helyett: 
templomában űl (sitzt im Tempel). 

144. l. 15. sor (alul)·. „Baal papsága pedig, az áhítatos, az 
istentelen nép, . . . a mely azért adatott, hogy gonoszságot cse-
lekedjék" . . . e helyett: az áhítatos, igen ám! az istentelen 
nép, . . . a mely áruba bocsáttatott (verkauft) arra, hogy gonosz-
ságot cselekedjék. 

144. I. 2. sor (alul): „és az ő tana nem egyéb, mint hogy 
Isten iránt . . . lekötelezi magát." A fordítás szerint a Baál 
tanáról volna szó, mig az eredeti a Baál papjaival párhuzamba 
állított szerzetesek tanát érti (ihre Lehre . . .). Tehát: az δ tan ok 
nem egyéb, minthogy magokat örökre lekötelezik engedelmességi 
fogadalmukkal. 

145. I. 7. sor: „A mi nem állt egyébből, mint hogy szabá-
lyaik külső helyekhez . . . voltak kötve." Das ist nichts anders 
— Ez nem egyéb (vagy: nem jelent egyebet, mint hogy . . . 
kötve vannak. 

147. I. 1. sor: „Ámde hogy Λα hamis tudománnyal ős isten-
telen emberi tanokkal tömték meg őket, ez a Moloch tüze, a 
melyet senki sem sirathat meg" . . . e helyett: Hogy azonban 
hamis, pogány mesterségre és istentelen emberi tudományra 
taníttatnak, ez a Moloch tüze, a melyet senki eléggé nem sirat-
ha t meg. Az „eléggé" szó az eredetiben ugyan nincsen meg, de 
az eredetinek értelme a magyarban megköveteli. 

148. I. 9. sor (alul): „hát az olyan még ha életét kellene 
is kockára tennie, soha többé ne tartson misét". Az eredeti: 
der halte bei Leibe keine Messe sein Leben lang — csak annyit 
jelent, hogy „az olyan semmi áron (semmi szin alatt) életében 
többé misét ne tartson". Az életnek kockáztatásáról itt nin-
csen szó. 

148. I. 2. sor (alul)·, „ha mindjárt semmiféle áldozattal 
nem élne is" . . . e helyett: ha mindjárt (a misézés) nem is 
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menne áldozat számba (wenn es auch gleich für kein Opfer 
gebraucht würde). 

149. I. 13. sor (alul): „adja Isten, hogy nálatok e farizeusi 
botrány lábra ne kapjon és el ne terjedjen és hogy a pápisták 
serege imigyen beszéljen" . . . e helyett: adná Isten, hogy ná-
latok e farizeusi botrány gyarapodjék és növekedjék, hogy satöbbi. 
A „farizeusi botrány", a mely épen csak a farizeusok szemében 
botrány. 

149. I. 2. sor (alul): „kinevették, a ki syrül vagy zsidóul 
beszél" — e helyett: kinevetnék, akár syr, akár zsidó nyelven 
beszélwe (dass ihr die wäret, welche . . . Sanherib verlachten, er 
rede syrisch oder jüdisch). 

150. I. 9. sor (alul): „bármi legyen e jövendölés jelleme és 
mivolta, hogy előbb teljesedik be mintsem megértenék, ők min-
denha más helyre tekintenek, mint a mit a szavak a világ előtt 
hangoztatnak: azért nekem is már látszik, hogy ez a jövendölés 
a mi fejedelmünknél, Frigyes szász hercegnél beteljesedett. — Ε 
helyett: már a mint a jövendőmondásoknak az a természetűk, 
hogy hamarább teljesednek be mintsem megértetnének, és rendesen 
másfelé céloznak, mint a hogy azt szavaik a világ előtt sejtetnék: 
nekem ugy tetszik, hogy ez . . . a mi fejedelmünkön, Fr. sz. 
hercegen beteljesedett. 

151. I. 2. sor: „ama sir után . . . ép oly kevéssé tudako-
zódik az Isten, mint az összes svájci tehenek után" — e helyett: 
ama sírral . . . épen csak annyit törődik az Isten, mint az 
összes svájci tehenekkel". 

151. I. 8. sor: „micsoda volna hát, ha azzal dicsekedném, 
hogy én voltam vala az angyal" . . . e helyett: hátha most én 
dicsekedném azzal, hogy én lettem volna angyal vagy Magdolna 
a simái? 

152. I. 1. sor: „Ha pedig szomszédaitok vétettek" . . . Az 
ezzel kezdődő, a fordításban nehezen érthető mondatot az 
eredeti szerint ilyformán gondolnám: Ha pedig a ti szomszédotok 
akár jó barát, akár ellenség, rosz néven venné, hogy ti uj dolgot 
kezdetek, és azt emberi értelmük és bölcseségük szerint balra-
magyaráznák, tudjátok meg, hogy a meddig Isten előtt, az em-
berek és angyalok előtt látványossággá nem lettetek, nem is 
vagytok igazi keresztyének. 

152. I. 11. sor: „Sok beszédnek sok az alja". Az eredeti 
szerint: Emberi beszéd — hulló levél; emberi költemény — 
szappanbuborék. (Es sind Menschenworte und bleiben Blätter. 
Es sind Menschengedichte und bleiben Wasserblasen). 

Stettner Gyula. 






