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Μ. Aur. Cassiodorius Senator isagogikai gyűjte-
ménye. Aurelius Augustinus: De Doetrina Christiana 
cz. műve, exegetikai munkásságának rövid átte-

kintésével. 

Még másik nagy munkát is írt Augustinus a Heptateu-
chushoz a fentebbivel egy időtájban, melynek cime Locutio· 
num libri septem. A héber, 111. görög nyelv idiomáit, azaz 
sajátlagos kifejezéseit, melyekre már aDoctr. Christ.-ban nagy 
súlyt helyez, gyűjti össze az említett hét könyvből s magya-
rázza a régi latin fordítás szerint. Ε tisztán nyelvészeti mun-
kálatnak igazi értelme azonban csak az eredeti szöveggel 
való egybevetés alapján volna, de ezt a héber nyelvben való 
teljes járatlansága miatt meg sem kísérelheti. Még szerencséje, 
hogy az ő Itala-ja és a Septuaginta, melyre gyakran vissza-
megy, annyira szószerinti fordítás, hogy az eredeti szöveg 
sajátlagos szólásmódjait is átülteti. Innen e munka lehetősége 
és létjogosultsága, sőt hasznossága, hiányos volta mellett is. 
Ebből csupán néhány példát: I. 12. Et apposuit parere fra-
trem ejus Abel. (Gen 4,2.) Locutio est frequens in Scripturis: 
apposuit dicere. (Az apposuit parere t. i. a zsidó vattószef 
láledeth = v.ai πρησίϋψε τεχεΊν átírása = és ismét szült. A 
jászaf, hozzátesz, ad u. i. a ráköv. inf. előtt = ismét, továbbá 
stb.) 13. Et factum est, dum essent in campo, insurrexit Cáín 
super Abel etc. locutio es t ; nam etsi non haberet: Et factum 
est, posset integer sensus esse: Et cum essent in campo. 
(Et factum est u. i. a vajehi - και εγένετο átírása, miként az 
evangéliumokban is.) 36. Et erat Sara sterilis et non generabat; 
cum posset sufficere: Et erat Sara sterilis. (Tautologia.) stb. 

Az Annotationes in Job (1 k. 400 tájáról) cimű munká-
jára a Retract, II. 13-ban azt mondja Aug., hogy tulajdonkép 
nem tudja, a magáénak tartsa-e, vagy azokénak, kik a könyv-
tekercs szélére vetett megjegyzéseiből, a mint tudták, vagy 
akarták, egy corpusba gyűjtötték össze. Rövid, sokszor ho-
mályos, hiányos, sőt sokszor hibás jegyzetek a megfelelő 
vershez, melyeket kijavítani sem tud. Pl. Et ecce venerunt 
angeli Dei, ut starent coram Deo. (I. 6 ) A lélek hajlama az 
igazságra másként nem volt kifejezhető, mondja, hacsak időileg 
s helyileg valamiképen meg nem jelöltetik. Et venit equidem 
diabolus cum eis. Talán, mivel csak azok által volt képes 
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hallani, azért mondatik: cum eis. Et discessit diabolus a 
facie Domini (12. v.) t. i. a tanácskozásból a cselekvésre stb. A 
kísérlet értékére nézve elfogadhatjuk Aug. fentebbi bírálatát, 
de az alapjául szolgáló gondolat életrevaló s meg is valósult 
az u. n. magyarázatos bibliákban. 

Legrendszeresebb s legteljesebb exeg. műve Augustinus-
nak az Enarratio in Psalmos, ez az óriás kommentár, mely 
mind a 150 zsoltárt felöleli. Bevezetésül rendesen rövid jellem-
zést, vagy címmagyarázatot ád, aztán jön a részletes exe-
gesis. Véleménye a zsoltárokról — a mai kritikai álláspont-
tal merő ellentétben — az, hogy mind a 150-et Dávid szer-
zette, csak némelyeket mások neve alatt, miáltal valami, a 
tárgyra tartozó dolgot akart jelképezni, másokat név nélkül 
írt. Hogy későbbi dolgok s nevek is fordulnak elő bennük, 
azt egyszerűen azzal magyarázza, hogy azokat a prófétai 
lőlek előre kijelentette Dávidnak.1) Lássuk néhánynak a 
magyarázatát. 

Az I. zsoltár, mint tudjuk, a zsidó kegyesek, törvényhez 
hívek jutalmát zengi a hűtlenekre váró Ítélettel szemben. Aug. 
pedig az egészet a Krisztusra vonatkoztatja. Ő az a homo 
Dominicus, qui non abiit in consilio impiorum, miként a földi 
ember, ki Isten parancsait megszegi; et in via peccatorum 
non stetit, mert, bár a születés által a bűnösök útján jött 
ugyan, de nem állott meg rajta, mivel őt nem tartotta a vi-
lági csábítás ; et in cathedra pestilentiae non sedit, (eredeti-
leg : a csúfolók körébe, de a latin ford. itt is a LXX επί 
•λα&έδρα λοιμών után — hibásan) azaz nem akart földi uralmat 
kevélységgel, vagy veszedelmes tanítást, melynek a pestilentia 
még megfelelőbben értelmezhető. Megfigyelendő az igék sor-
rendje: abiit, stetit, sedit, mely mutatja egymásután az ember-
nek Istentől való eltávozását, a bűnben való gyönyörködését, 
Istenhez visszatérni nem biró voltát, ha csak a Krisztus meg 
nem szabadítja, ki ezeket a bűnöket nem tette. 2. v. Az igazra 
nincs szabva a törvény, mondja az apostol. (I. Tim. 1, 9.)De más 
dolog: a törvényben lenni, és más: a törvény alatt. Az előbbi 
szabad, de a törvény szerint cselekszik, az utóbbi szolga, kit 
a törvény hajt. Aztán más dolog a szolga elé írott törvény 
és más az értelembe írott törvény. Éjjel ós nappal vagy azt 
teszi: megszakítás nőikül, (ez a helyes) vagy nappal = 
vigasságban, éjjel = nyomorúságban stb. 

Lássuk a 8. zsoltárt. Felirata: „In finem pro torculari-
bus, psalmus ipsi David", ismét teljesen a LXX után: Εις 
τό τέλος υπέρ των ληνών, ψαλμύς τω Javiő. Az ide nem illő 
torcular {ληνός) a héber gath = borsajtó, plur. gittóth szónak 
a gittith-tel (egy hangnem, Gesenius szerint egy hangszer, 

') De Civitate Dei XVII. cap. 14. 
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mely talán Gáth városból eredt,) való összetévesztése folytán 
került e fordításokban egyes zsoltárok feliratába. Helyesen 
tehát igy hangzik : Dávid zsoltára — az éneklőmesternek, 
a gittithre. De nem ez a fő most, hanem az az allegorizáló 
magyarázat, melylyel Aug. kifejti a szövegben tehát nem is 
levő torcularnak mélyebb és legmélyebb értelmét. A tor-
cularia itt az ekklésiákat jelenti, mondja, épenúgy, mint 
máskor a szérű (area.) A szerűn a gabonát, a sajtóval a 
szőlőt választják el héjától. Ugyanezt teszi az ekklésia is 
az emberekkel: elválasztja őket, ha nem is mindig helyileg, 
de legalább minőségileg, addig is, mig az ítéletben a végső 
elválasztás megtörténik. Az ekklesiára való vonatkozás fen-
tartása mellett más értelmét is tudja adni a torcularianak. 
Szőlőnek nevezhető az Isten igéje is, melynek szüksége van 
a szó hangjára, melyben, mintegy szőlőhéjban, az értelem, 
mintegy bor bennfoglaltatik. így jut az a szőlő a fülekbe, 
mintegy sajtóba, hol elválasztatik hójától. A hang a fülekig 
hatol, az értelmet pedig a hallgatók memóriája, mintegy 
kád fogja fel, hogy innen átmenjen a hordókba (nála 
cellákba), azaz az értelembe és erkölcsökbe. Sőt szokták a 
torcularia-t martyria-nak is venni. A Krisztusért szenvedet-
teknek halandó részük, mintegy szőlőhój, földben maradt, 
lelkük azonban égbe ment. „Psallitur ergo pro torcularibus, 
pro ecclesiae constitutione". 

Ε bevezetés után lássuk az 5. és köv. versek magya-
rázatát, melyeket a ker. irodalom az U. T.-tól fogva a 
Krisztusra vonatkoztat. Augustinus is. Mi a különbség e 
kettő között: ember, vagy embernek fia? Ha igy mondaná: 
ember és ember fia, akkor csak ismétlésnek látszanék. Igy 
azonban a vagy világosan kifejezi a különbséget. Minden 
ember fia ugyanis ember, de nem minden ember embernek 
fia, pl. Ádám nem az. Innen meg lehet állapítani a különb-
séget. Az ember ezen a helyen a földi ember, az ember fia 
pedig az égi. Amaz messze el van különítve az Istentől, ez 
pedig Istennél van jelen. Ezért emlékezik meg amarról, 
mintegy távollevőről, ezt pedig meglátogatja ós mint jelen-
levő, megvilágítja arcával. Az ember fia először magában a 
homo Dominicusban látogattatott meg, ki szűz Máriától 
született. Róla épen testének gyengesége miatt, melyet Isten 
bölcs tetszése folytán hordozott, és a szenvedésben való 
megaláztatása miatt mondja: „Minuisti eum paulo minus ab 
Angelis". De hozzáteszi mindjárt a megdicsőülést, melylyel 
feltámadása után felment a mennybe s minden teremtmény, 
még az angyalok fölé is helyeztetett, kiknél előbb testi 
származása és szenvedése miatt kisebbé lőn. 

Persze, mindezekről a zsoltárban szó sincs, csupán az 
ember semmiségének érzése nyer kifejezést az Isten nagy-

it* 



1 6 4 Marton Lajos. 

ságával szemben s hálája a mégis reá áradó isteni kegye-
lemőrt. Ezt minden vallás hive utána mondhatja. 

A 23-ik (nála 22.) zsoltárban1) az ekklesia szól Krisz-
tusnak, mint pásztorának, ki a keresztség megelevenítő 
vizére viszi nyáját s az ő igazságának keskeny útján vezérli 
stb. A 74. (nála 73.) zs. feliratához: Intellectus Asaph 
(= συνέσεως τω Άσάψ LXX.) ismét bővebb magyarázatot 
ad. Asaph szerinte = congregatio, görögül synagoga. (Tulaj-
donképen pedig a szó gyűjtőt jelent, mint személynév pedig 
tizenkét zsoltár szerzőjét. A maskíl pedig egy zsoltárfaj, 
valószínűleg elmélkedő ének, több zsoltár címe.) Mit értett 
meg az a synagoga? Azt, hogy a törvény Mózes által 
adatott, a kegyelem és igazság pedig Jézus Kr. által lett; 
(Ján. 1, ,7.) a kegyelem, mivel szeretet által tölti be, a mit 
a betű parancsol; az igazság, mivel megadatik, a mi igér-
tetett. Ezt értette meg az az ^Asaph, vagy, mint még 
bővebben kifejti, megértette a Ó. T. mulandó voltát s a 
zsidók eljárásának helytelenségét, kik a mulandó dolgokhoz 
ragaszkodván, megölték azokért az ég királyát. 

A zsidók azért ölték meg Jézust, mert féltek, hogy ha 
elbocsátják, eljönnek a rómaiak és elpusztítják a várost. 
(Ján. 11, 48.) Es mőgis eljöttek, sőt épen ezért jöttek el és 
elpusztították nemcsak a földi javakat, hanem az azokat 
féltő zsidókat is. Ezt siratja Asaph órtelme és megkülönböz-
teti a földi dolgokat a mennyeiektől, az Ó. T.-ot az U. T.-tól. 
Ebben nagyjában már e zsoltár magyarázatát is megadja s 
nekünk ez most elég. Az alábbi részletes [interpretatiót 
mellőzhetjük. Ebben rámutat arra, hogy ezek a pogányok, 
kik Isten akaratából feldúlták a várost, épen azon az ünnepen, 
melyen azelőtt a zsidók megfeszítették Krisztust, ma 
már megismerték a Krisztust s meghódoltak a keresztfa 
előtt. — Csak annyit kell megjegyeznünk, hogy e 
zsoltár nem a Kr. u. 70-ben bekövetkezett pusztulást jöven-
döli és jelenti meg, hanem az Antiochus Epiphanes alatt 
történt borzalmakon kesereg, vagyis makkabeusi zsoltár. 

A De sermone Domini in monte secundum Matthaeum 
(2 k. 393 tájáról) cz. munkájával már újtestamentumi körbe 
lépünk, és pedig a legszebb pontra. A hegy — mondja Aug. — 
az igazság nagyobb parancsait jelöli a mennyeknek országáért, 
szemben a zsidóknak ugyanazon Istentől, de csak földi ország-
ért adott kisebbekkel. Itt kedvünk volna azt kérdezni, hogy 
hát a Lukács parallel helyén említett sík föld mit jelent. — 
Egyébként a makarismosokat tárgyilagosan és ügyesen ma-
gyarázza s a végén összefoglalja. Összesen 8 sententiát képez-

') Már Cassiodornál megmagyaráztuk e különbözés okát a zsoltárok 
számozásában. 
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nek. (3—10. vers.) Az első 7 tökéletessé tesz a bennük foglalt, 
sorban következő erények által: timor Dei, pietas, scientia, 
fortitudo, consilium, intellectus, sapientia. Itt is kiderül, 
mondja, hogy a timor Dei a sapientia kezdete. A 8-ik sententia 
megdicsőít, vagyis azt mutatja, hogy a fentebbi sorozaton 
áthaladva jutunk fokozatosan a tökéletességre és végül a 
megdicsőülésre. A jutalom a fokozatokon különfélekép nevezve 
tulajdonképen mindig csak egy: a mennyeknek országa. 
Helyes észrevétel, csak az előbbi kategóriáknak párhuzamba 
állítása (a makarismusok és erények közt) mesterkélt. 

A 17. s köv. versek magyarázata méltó az előbbihez. 
A 17. v. sententiájában kettős értelem van. Mert a ki ezt 
mondja: Nem jöttem eltörölni a törvényt, hanem betölteni, 
vagy annak hozzáadásával érti, a mi kevésbbé van meg benne, 
vagy annak megtevésóvel, a mi benne van. Vizsgáljuk először 
az előbbi szempontból1) A ki hozzáadja a törvényhez azt, a 
mi kevésbbé van meg benne, az egyáltalában nem törli el, 
a mit talál, hanem inkább a kiegészítés által megerősíti. Ezért 
hangsúlyozza a 18. v. oly erős kifejezéssel a törvény tökéle-
tességét, melyből a legkisebb parancsolatok megszegése is 
legkisebbé tesz, sőt talán nem is enged helyet az Isten országá-
ban, hol csak azok lehetnek nagyok, kik mind betöltik, nem-
csak azokat, a mik a törvényben vannak; hanem azokat is, a 
miket az Úr ad hozzájuk. Ez az a nagyobb igazság, melylyel 
az írástudók és farizeusok nem bírnak, melynek lényegét a 
köv. versek merítik ki. Kisebb, de már mégis valami foka 
az igazságnak: nem ölni; nagyobb: nem is haragudni ok 
nélkül2) A farizeusok igazsága szerint csak a ki öl, az méltó 
az ítéletre, itt pedig már az is, a ki haragszik. De ebben is 
kisebb bűn magában haragudni az embernek, mint ráchát 
mondani a felebarátra; kisebb bűn] ráchát mondani, mint 
bolondnak nevezni valakit. Ε három foknak megfelelő a bün-
tetés is: judicium, hol még lehetséges a védekezés, concilium, 
hol a bírák már maguk közt tárgyalnak a büntetés felől, a 
gyehenna, hol már vógrehajtatik a büntetés. A 22. v. három 
tételébe mindenütt beleértendők a kellő helyen azok a szavak 
is, melyek nincsenek külön kitéve. Az első tétel teljes, a 

') Az utóbbi szempontot itt nem is hozza többé elő é s mégis végered-
ményében tulajdonképen ide jut. Ez a megkülönböztetés itt fe les leges is, mert 
hiszen Jézus nem hozzáadni akart a törvényhez , hanem mé lysége i t kifejteni, 
a tettekről, mint okozatokról az érzületre, mint okra való v i s szamenés által. 

2) A Retract I. 19-ben megjegyzi, h o g y a sine caussa hozzáadás — mint 
észrevette — a görög codexban nincs meg . íme a bizonyság a kritikai kia-
dások igazsága mellett. A Receptusban m e g v a n az (ίχη. —- Je l lemző azonban, 
hogy azért a rá épített okoskodást nem adja fel, mert „idem ipse est sensus. 
Illud enim diximus intuendum, quid sit irasci fratri suo, q u o n i a m non fratri 
irascitur, qui peccato fratris irascitur. Qui ergo fratri, non peccato irascitur, 
sine caussa irascitur." 
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2-ikba odaértendő a valaki azt mondja után: ok nélkül, a 
3-ikba pedig: atyjafiának, ok nélkül. Ezért nem hibás Pál, 
mikor a galatákat, kiket testvéreinek nevez, balgáknak 
mondja, mert volt r á oka. Nyilvánvaló, hogy ez a kiegészítés 
nem egyezik ama jézusi mondás szellemével s csak az egyez-
tetés érdekét szolgálja. Aug. maga azt vallja a 19. caputban, 
hogy exemplaribus Graecis maior fldes habenda est, s mégsem 
követi őket. Video meliora proboque, sed deteriora sequor! 

A 23. 24. vers értelmét igen helyesen fejti ki, hogy t. i. 
a kibékülés nemcsak akkor teljesítendő, ha a megbántott 
atyafi közel van, de nem is azt teszi e parancs, hogy tenge-
reken túlra is utána menj, hanem hogy lélekben bókülj ki 
vele. Mert hiszen a te belső embered az Isten temploma, 
melynek oltára hited. Itt, bensődben kérj bocsánatot annak 
jelenlétében, kinek áldozatodat (ima, hymnus, psalmus, pro-
phetia, doctrina stb.) be akarod mutatni. Úgyis, ha szemtől-
szembe kérsz is bocsánatot, a belső megbánás a lényeg, nem 
a színlelt szavak. 

A Quaestionum Evangeliorum libri duo (400 tájáról) 
ugyanolyan természetű munka, mint a Quaestiones in Hepta-
teuchum. A prologusban megjegyzi, hogy e kis mű nem akar 
az evangélium rendszeres magyarázata lenni, hanem csak a 
Máté és Lukács ev. olvasása közben felötlött homályosabb 
helyeknek hevenyészett, rövid megfejtése. Mátéhoz 47, Lukács-
hoz 51 quaestio. (Lásd még a Retract. II. 12-ben adott meg-
jegyzéseit és igazításait.) A bencések kiadásában van még e 
msnka után név nélkül egy másik, mely egy könyvben 17 
quaestiót tartalmaz külön a Máté ev.-hoz, de ennek augustinusi 
eredete több okból kétes lévén, figyelmen kívül hagyhatjuk. 

Az elsőből lássuk pl. a 12-iket: Mt. 13,33. Az asszony 
alatt a bölcseséget érti, a kovász alatt a szeretetet, mivel 
lievit és éleszt. A három satum liszt alatt pedig vagy azt 
a három dolgot az emberben: teljes szívből, teljes lélekből 
és teljes értelemből, vagy azt a háromféle termést : száz-
annyit, hatvanannyit, harmincannyit, vagy az embereknek 
ama három faját : Nőé, Dániel, Jób. De érdekesebb a II. könyv 
33. quaestioja. mely az allegorizálás merész keresztülvitelé-
nek non plus ultrája. A tékozló fiú történetéről van szó. 
(Luk. 15, , i . s köv.) Az atya az Isten, a nagyobbik fiú az 
egy isten cultusában megmaradó nép, a zsidó, a bálványok 
imádásáig elpártoló kisebbik fiú a pogányság. Az örökség a 
lélek, vagyis az élet, értelem, emlékezet, melyeket a szabad 
akarat által birtokába vévén, rosszul használja, miután el-
hagyta a teremtőt. A messze tartományba menetel Isten el-
feledése ; az éhség az igazság igéjének hiánya. Az a polgár, 
kihez beszegődik, az ördög táborához tartozó valamely légi 
fejedelem ; mezei birtoka pedig hatalmának kiterjedése. A 
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disznók a tisztátalan lelkek; a szentjánoskenyér (siliqua), 
melylyel a disznókat etette, a pogány tanítások, mesék, köl-
temények, melyekben a daemonok gyönyörködnek, melyek-
ben azonban az éhező fiú örök életre tápláló eledelt nem 
találhatott S mikor visszatér az δ atyjához, az ek-
klesiában, akkor az a stóla prima, melybe öltözteti atyja, az 
a méltóság, melyet elvesztett Ádám; a szolgák a kiengeszte-
lődés prédikátorai, a gyűrű a Szentlélek záloga, a saruk az 
evangelízálásra való előkészületet jelentik, hogy a földi dol-
gokat ne kelljen érinteni. A hízott borjú maga az Úr, ki 
feláldoztatik s táplálja az egész házat (ekklósiát.) Ez a lakoma 
és ünnepség most folyik az egyháznak a földkerekségén való 
elterjedésével stb. íme az allegóriának allegóriája! Ijesztő 
példáúl szolgálhat minden korbeli és minden irányú exegetának. 
In Johannis evangelium tractatus') CXX1V. (412. s köv. 
évekből.) Ez óriási értekezésgyűjtöményből lássuk pl. a szó-
noki lendülettel megírt 15-iket: Jézus és a samáriai asszony. 
(Ján. 4.) A szónoki részleteket mellőzzük, mert csak az exegesis 
érdekel. 6. v. Jesus ergo fatigatus ex itinere sedebat sic 
super fontem. Hora erat quasi sexta. A test fölvétele az δ 
útja. A maga megalázásával jön s fáradtan a test miatt. A kúthoz 
jött, mivel a mi szállásunknak mélységéhez jött. Leült, azaz meg-
aláztatott. Hat órakor, azaz a világnak 6-ik korszakában. 
(1. Ádámtól Nóéig, 2. Nóétól Ábrahámig, 3. Ábrahámtól Dávidig, 
4. Dávidtól a babyloni fogságig, 5. A bab. fogságtól János 
keresztsógéig, innen pedig a 6-ik korszak tart.) 7—9. Venit mulier 
de Samaria haurire aquam Ez asszony az ekklesia typusa, 
nem a már megigazulté, hanem a megigazulandóé. Idegen, 
mert az ekklésia az idegenek közül volt jövendő. Az asszony 
csodálkozik Jézus kérésén, mert a zsidók az idegenek edé-
nyeit nem használták. Jézus azonban magának az asszony-
nak a hitét szomjazta. 10 — 15. Isten ajándéka a Szentlélek. 
Az asszony azonban az élő vizet a forrás vizére érti, mely 
a világi élvezet jelképe. Ezért hivatja fórjót J. (16. v.) Ki az, 
vagy mi az? Az értelem, mely nem akar az asszonyban meg-
nyilatkozni, hogy az Isten világosságától, mely a Kr.-ban 
jelen volt, megvilágosíttatván, megértethesse az asszonynyal, 
amit Kr. mondandó néki. 17. 18. v. Mit tesz az, hogy az 
asszonynak 5 férje volt? Némelyek Mózes 5 könyvére gon-
dolnak, melyet a samaritánusok is használtak. Aug. inkább 
az 5 érzőket érti alatta, mely az értelem kifejlődése előtt 
kormányozza a testet s a lelket. Miért neveztetnek azonban 
férjeknek ? Mivel törvényesek, mert Istentől adattak a lélek-
nek. De ezek csak időlegesek s helyet adnak az igazinak, 
a bölcseséggel megtöltött értelemnek. Ez a férje azonban 

') Nevezik Sermoknak, vagy Homiliáknak is. 



1 6 8 Marton Lajos. 

még mindig nem jött meg az asszonynak. Innen a tévelygése, 
mely azonban nem törvényes férj, hanem csak kedves. 19.20. v. 
Kezd megjönni a férj, de még nem teljesen. Még csak pró-
fétának tart ja az Urat. A zsidók és samaritánusok régi viszálya 
tárgyában kérdi őt. A zsidók a Salamon templomában (?) 
imádták Istent, a samaritánusok a hegyen, hol hajdan a 
zsidók ősei is imádták. (Nem nevezi meg a Garizim hegyén 
épült templomot.) 21. s köv. v. Eljő az óra, azaz az ekklésia, 
melyben lélekben is igazságban imádják az Istent. Csodálatos 
dolog ez: a magasságban lakik és az alacsonyakhoz közel-
get. Ne a magas hegyre törekedjél hát, mert nem a felemel-
kedésben, hanem a megalázódásban, nem a külső templom-
ban, hanem a benned levő templomban közeledik hozzád az 
Isten. Nos adoramus, quod scimus etc. a zsidók nevében 
mondatik, de nem minden zsidóéban, hanem a milyenek a 
próféták, apostolok és kegyesek. Már az asszony is kezd 
eszmélni, bár még nem ismeri fel a vele beszélőben a Messiást. 
Itt megmagyarázza e szó értelmét s egybeveti héber, latin, 
görög és pún nevét (punice Messe dicitur ungue) s megjegyzi, 
hogy a héber, pún és syr nyelv rokon. Krisztus kijelentésére 
elhagyja az asszony vedrót, mert már nem közönséges vízzel, 
hanem azzal az élő vízzel ldván jóllakni — és siet az evan-
géliomot hirdetni. Már megjött a férj, az értelem. Tanulják 
meg ezt, kik evangelizálni akarnak. — Ez erőszakos allegori-
zálásban elvész ez elbeszélésnek hatalmas főgondolata egyéb 
szépségével együtt. 

Merőben más, szövegszerű, szép és rövid a 33-ik trac-
tatus, mely a 8. fejezetből Jézus és a bűnös nő történetét 
fejtegeti. Kisértették őt ellenségei, hogy vádolhassák. A tör-
vény a házasságtörőt kövezéssel sújtja. A törvény igaztalan 
dolgot nem parancsolhatott, ha valaki mást mondana, igaz-
talan lenne. Mondák tehát magukban ellenségei: Igazmon-
dónak tar t ják őt, kegyesnek is látszik, a justitia szempont-
jából kell hát neki gáncsot vetni. Ha azt mondja e nőre: 
köveztessék meg, nem lesz kegyelmes; ha pedig azt mondja: 
bocsássuk el, nem lesz igazságos. Ez utóbbi esetre számítot-
tak s ekkor mint törvényszegő ellen kész a vád. És mit 
felel az Úr? Nem mondja: ne köveztessék meg, mert ez a 
törvény ellen volna; nem mondja azt sem : köveztessék meg, 
mert ez kegyelmessége ellen volna. Ujjával ir a földön. Mit 
jelent ez? Isten ujjával íratott a törvény, de a keményekért 
kőbe. Az Úr már a földön ir, mivel gyümölcsöt keres. Fele-
lete pedig az igazság szava: bűnhődjék a bűnös nő, de ne 
a bűnösöktől, töltessék be a törvény, de ne a törvényszegők-
től. És mi tör tént? A vádlók magukba szállnak. Eddig csak 
a házasságtörő nőt látták, magukba nem tekintettek. Most 
magukba tekintenek — és ott hagyják az asszonyt szörnyű 
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bűnével annak, ki bűn nélkül való. Ketten maradnak ott : 
misera et misericordia. Mikor ismét felvete Jézus szemét, az 
asszony talán azt hitte, hogy az egyedüli ártatlan fog most 
reá követ vetni. Pedig most jön a kegyelmesség szava: Én 
sem vádollak. Talán kedvez a bűnnek! Nem. Hozzáteszi: 
Eredj el és többé ne vétkezzél? Tehát az igazságnak is 
eleget tett, a kegyelem is megmaradt. Itt a bölcseség! 

A következőkben inti Aug. a bűnösöket, hogy se elbi-
zakodás, (hogy szabadon lehet vétkezni, minden úgyis meg-
bocsáttatik) se desperatio (hogy nem nyerhetni bűnbocsána-
tot) ne vegyen erőt raj tuk. 

János I. levelét is végig magyarázta 10 tractatusban, 
de a vége csonka. 

Ennek mellőzésével Augustinusnak három kisebb, egy-
egy könyves munkájához érünk, melyeket 394 táján, még 
presbyter korában írt. Ezek: Expositio quarumdam propo-
sitionum ex Epistola a,d Romanos, melyet a Róm. levélnek 
társaival együtt való olvasása közben elmondott magyará-
zatai alapján, ezek kérésére írt meg; a másik: Epistolae ad 
Romanos inchoata expositio, melyet e levél rendszeres 
kommentárjának tervezett, de a munka nehézsége s nagy-
sága és egyéb elfoglaltsága miatt csak az üdvözlet kifejtéséig 
ju tot t ; a harmadik: Epistolae ad Galatas expositio rend-
szeres és be is fejezett kommentár. Mind a háromhoz több 
pótlást és igazítást ad a Retract. I. 23—25.-ben, melyek érde-
kesen mutatják Aug. dogmatikai fejlődését. 

Lássuk pl. az elsőből a 12. propositiot, Róm. 3, 20. Az 
ember állapotában ezt a 4 fokozatot lehet megkülönböztetni: 
törvény előtt, törvény alatt, kegyelem alatt, békében. A 
törvény előtt nincs harc, mert nemcsak követjük, hanem 
gyönyörködve helyeseljük is a testi vágyakat. A törvény 
alatt küzdünk ellenük, de azok vonnak, sőt legyőznek bennün-
ket, mivel még nincs kegyelem. Ezórt mondja az apostol, 
hogy a törvény belépett, hogy szaporítsa a bűnt. (Róm. 5, 2o·) 
És: a törvény által van a bűnnek ismerete. Jó ugyan a 
törvény, mert tiltja a bűnt és parancsolja a jót, de midőn 
valaki saját erejéből véli betölthetőnek, nem az ő szabadi-
tójának kegyelme által, annak semmit sem használ, sőt árt, 
mert a bűnnek még erősebb vágya ragadja s hozzá még tör-
vényszegőnek is találtatik. (Róm. 4, l5.) Ε helyzetben mikor 
valaki fölismeri, hogy magától nem bír felkelni, kérje a 
Megváltó segítségét. Ekkor jön a kegyelem, mely megbocsátja 
a műit vétkeit, elveszi a félelmet, az igazság szeretetével 
erősíti a küzködőt. Ez állapotban még van ugyan harc a 
testiség vágyaival, de a szellem már nem ért velük egyet. 
Mert nem magában a gonosz vágyban, hanem a vele való 
egyetértésünkben van a vétek. Ezért mondja az apostol a Róm. 
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6, 12-t. Ez a vágy a t e s t halandóságából származik, az első 
ember első bűnéből nyerjük s csak akkor szűnik meg, mikor 
a feltámadáskor tes tünk átváltozik. Akkor ér jük el a 4. fokot, 
a teljes béke állapotát. A szabad elhatározás tehát teljesen 
megvolt az első emberben, mibennünk azonban a kegyelem 
előtt nincs meg a szabad elhatározás arra, hogy ne vétkezzünk, 
hanem csak hogy ne akarjunk vétkezni. A kegyelem pedig 
kieszközli, hogy ne csak akarjunk helyesen cselekedni, hanem 
tudjunk is, nem a magunk erején, hanem a Megváltó segé-
lyével, ki nékünk tel jes békét is fog adni a feltámadáskor. 

A 60. s köv. propositio a Róm. 9, 11. s köv. versekből 
van véve. Mi alapon választotta ki Isten a ké t még meg sem 
született gyermek közül az egyiket, hogy szeresse, s vetette 
el a másikat, hogy gyűlölje? — Elevetudása alapján, vagyis 
mert előre tudta, melyik milyen lesz. Tehát a cselekedeteket 
választotta ki Isten bennök? Nem, hanem a hitet.1) A dolog 
t. i. úgy van, hogy a jó cselekedetek a szeretet (dilectio) 
által vannak, a szeretet pedig a Szentlélek ajándéka által. 
(Róm. 5, B). Ez azonban csak a hívőnek adatik. Tehát a csele-
kedetek Isten ajándékai mi bennünk, amint Pál is mondja: 
Ugyanaz az Isten, ki cselekszik mindent mindenkiben. (I. Kor. 
12, 6). De azt sehol sem mondja az írás, hogy az Isten hisz 
mindent mindenkiben. Hogy tehát hiszünk, az a mi dolgunk,2) 
hogy pedig jót cselekszünk, azé, ki a híveknek Szentlelket ád. 
15. v. Ebből látszik, hogy nincs igazságtalanság Istennél a 
13. v. mellett sem. Könyörülni fogok, azt mondja ugyanis, 
akin könyörülök. Először azáltal könyörült rajtunk Isten, 
midőn bűnösök voltunk, hogy hívott minket. Aztán mikor a 
hívásnak engedve hittünk, adta a Szentlelket. Ennek adásá-
val irgalmasságát muta t t a meg az iránt, akin könyörült, hogy 
irgalmasságot gyakorolhasson a szeretet által. Senki se tulaj-
donítsa tehát ezt magának . . . . A mi dolgunk tehát hinni 
és akarni, Istené pedig adni a hívőknek és akaróknak képes-
séget a jócselekvésre a Szentlélek adta szeretet által.3) 16. v. 
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei. 
Nem törli el tehát az akarat szabad elhatározását, de azt 

4) A Retract. I. 2 3 - b a n már kifej lődött dogmatikai álláspontjáról kiiga-
zítja e passust. Akkor m é g n e m kutatta szorga lmasabban, nem is találta m é g 
meg, — mondja —, m i l y e n a kegyelmi kiválasztás . Egyál ta lán nem kegye lem 
az, ha valami érdem előzi meg , hanem tartozás szerinti viszonzás. 

Erre is megjegyzi ugyanott: V a l ó b a n nem mondtam volna, h a m á r 
tudtam volna, hogy m a g a a hit is Isten ajándékai közé tartozik, melyek ugyan-
azon lélekben adatnak. Mindkettő tehát a mi dolgunk, az akarat elhatározá-
sáért, és mégis mindkettő a hit és szeretet lelke által adatott. Caritas c u m 
fide . . . . Ef. 6, 23. 

') Erre ezt jegyz i m e g : Igaz ugyan , de ugyanazon regula szerint. (1. a 
fentebbi jegyzetet!) Mindkét dolog az ö v é , mivel ő készít i elő akaratunkat, é s 
mindkettő a mienk, mive l c s a k a mi akaratunkkal történhetik. 
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mondja, hogy nem elég a mi akarásunk, hacsak nem segít 
Isten. Akarni sem tudunk, hacsak nem hivatunk. 

A mint a kiválasztás alapja a hit, úgy a megkeményítésé, 
az elvetésé a hitetlenség, az istentelenség. Példa rá a Faraó, 
kinek nem az a bűne, hogy akkor nem engedelmeskedett 
Isten parancsának, (Ex. 9, 35. 10, 1.) sőt inkább ez a megke-
ményedés már hitetlenségének büntetése. A kin tehát könyö-
rül, azzal jót cselekedtet, akit pedig megkemónyít, hagyja 
azt rosszul cselekedni. Ez a jutalom, illetőleg a büntetés. 

A Gal. levél magyarázatából lássuk a 2. fejezetét. Hogy a 
gyülekezet után külön is előadja az apostoloknak az evangé-
liumot, melyet hirdet, nem azért történt, mintha amott valami 
hamis dolgokat mondott volna, s az igazat csak keveseknek 
akarta megmondani, hanem azért, mert némely dolgot amott el 
kellett hallgatnia, mint a korinthusiak előtt, mert még nem 
hordozhatták volna el, az apostoloknak pedig mindent elmond-
hatott, miből meggyőződhessenek az ő apostolságáról. 

Titus körülmetélésére vonatkozólag azt mondja, hogy 
ámbár öt sem a szokás, sem a rokonsági kapcsolat nem 
kényszeritette, mint Timotheust, mert hiszen görög volt, 
mégis nyugodtan engedhette volna Pál őt körülmetélni, tud-
ván, hogy ez nem törli el az üdvöt, de nem engedte a betola-
kodott hamis atyafiak miatt, hogy ezek Pál helybenhagyására 
hivatkozva ne hirdessék, hogy a körülmetelkedés az üdv 
reményének szükséges feltétele. A következő verseket is 
egészen szöveg szerint magyarázza, nem vesz el értelmükből 
semmit, nem is told hozzá. Csak ártatlan összevetéseket tesz. 
Még csak a Péter antiochiai látogatását lássuk. Pétert, mikor 
Antiochiába ment, mondja, megfeddette Pál, nem azért, mivel 
a zsidó szokásokat, melyekben született és neveltetett, meg-
tartotta, (nem is tartotta meg a pogányoknál), hanem mivel 
ezeket a pogányokra akarta rátukmálni, mikor odamentek 
Jakab emberei. Ezektől való féltében, kik az üdvöt még ezek-
nek a szokásoknak megtartásába helyezték, elkülönözte ma-
gát a pogányoktól és szinleg egyetértett velük a szolgaság 
terheinek azokra való rárakása dolgában. Ezért feddette meg 
mindnyájuk jelenlétében, hogy ezáltal mindnyájan meggyó-
gyúljanak. Mert nem hasznos dolog a tévelygést, mely nyil-
vánvalólag árt, titkon igazítani meg. És Péter, akinek az Úr 
háromszor mondotta: Szeretsz-e engem, legeltesd az én ju-
haimat, a későbbi pásztornak ilyetén dorgálását a nyáj érde-
kében szívesen eltűrte. Ebben csodálatraméltóbb dorgálójánál, 
és nehezebb utánozni. A, keresztyén alázatosságnak nagy 
példáját adta, melyet az Úrtól tanult, stb. 

Ez apostoli levelek magyarázatában meglepő tárgyila-
gosságot és hűséget tanúsít Aug. a többi exeg. munkájával 
ellentétben. Ez épen neki való tér, itt van otthon a nagy 
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dogmatikus, kinek egész rendszere tulaj donkép e két levélen 
sarkallik. 

Végül még egy tudományos természetű munkáját kell 
itt röviden ismertetnünk, mely bennünket annál inkább ér-
dekel, mivel ez az egyetlen műve, mely isagogikai körben 
mozog, isagogikai thémát is fejteget, bár apologetikus szem-
pontból, azokkal szemben t. i., kik az evangéliumok eltéré-
seit kifogásolják. Ez a De consensu evangelistarum 4 könyv-
ben, 400 tájáról. 

Az evangelium — mondja — a szentírás legfontosabb 
része. Ebben van a törvénynek és a prófétáknak beteljese-
dése. Első hirdetői és meglrói az apostolok voltak, kik nem-
csak azt ismerték, a minek szem- és fültanúi voltak, hanem 
Jézus korábbi élettörténetének is utánajártak. Ezek közül 
kettő írt evangéliumot: Máté és János. A másik ket tő: Márk 
ós Lukács nem volt tanítvány, de az apostolok követője s 
így a mit ezektől hallottak, a Szentlélek segélyével hitelesen 
irták meg. A többi ily tárgyú munka nem érdemel hitelt. A 
négy evangelista abban a sorrendben írt, melyben a kánon-
ban vannak, bár az apostolok: Máté ós János előbb szerez-
ték evangéliumi ismereteiket. De a Szentléleknek tetszett 
így, hogy a szemtanúk mintegy közre vegyék és igazolják 
az apostoli tanítványokat. Mindnyájan görögül írtak, csak 
Máté héberül. Mindegyik ismerte előzőjét s nem mellőzte 
ignorálással, bár mindegyiknek saját előadási rendje van, 
hanem a kapott inspiratio szerint hozzáadta saját munkájá-
nak nem felesleges közreműködését. Máté a királyi törzs 
szerint adja elő az Úr incarnatióját — és sok tettét s be-
szédét az emberek jelen élete szerint. Marcus eum subsecutus, 
tamquam pedissequus et breviator eius videtur. Mert míg 
csupán Jánossal egyezőleg semmit sem mond, csupán maga 
igen keveset, csupán Lukácscsal egyezőleg nem sokat, addig 
Mátéval egyezőleg, akár ott, hol ez egymagában áll, akár ott, 
hol a többivel egyezik, igen sokat ós sokszor csaknem ugyan-
azon szavakkal. Lukács inkább az Úr papi törzse ós méltó-
sága iránt érdeklődik. Még Dávidra sem királyi családfán át 
vezeti fel Jézus genealógiáját, mint Máté. Lukácsnak nem 
volt olyan kivonatolója, mint Máténak Márk. Ε három evan-
gelista abban teljesen megegyezik, hogy mindhárman Jézus 
humanitását domborítják ki, János pedig a divinitását, az 
Igének kezdetben Istennél lételét, majd incarnatióját s köz-
tünk lakozását. Az első három az Úrnak ama tetteit és mon-
dásait adja, melyek a jelen élet erkölcsének_ képzésére leg-
nagyobb hatással bírnak, János pedig az Úr tettei közül 
sokkal kevesebbet beszél el, de mondásait, különösen a melyek 
a trinitas egységére és az örök élet boldogságára tartoznak, 
annál részletesebben. Az Apok. 4, 7-ben a négy evangélistát 
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látja szimbolizálva, és pedig az oroszlánban Mátét, mert ő 
adja az Úrnak királyi leszármazását, a borjúban, mint áldo-
zati állatban Lukácsot, mert ő meg az Ur papi méltóságát 
emeli ki, az emberarcú állatban Márkot, mert ő csak az embert 
adja. Ez a három állat a földön jár, ezek az evangélisták is 
azokkalffoglalkoznak, a miket Jézus e földön, a testben csele-
kedett és tanított. János azonban a felhők fölé száll, mint 
az a 4-ik állat, a repülő sas. Ezért jelzi őt ez. 

Sokan, különösen a pogányok közül azon ütköznek meg, 
hogy Jézus magáról, vagy tudományából semmit sem foglalt 
irásba. Tanítványai pedig nem megbízhatók, mert mesterük-
nek, bár igen bölcs ember volt, túlzott tiszteletet adtak, mikor 
őt Isten fiává tették. Ezzel ő azt veti szembe, hogy Pytha-
goras és Sokrates sem írtak semmit. Hát annak hitelt adnak, 
a mit ezek tanítványai megírtak? Egyébiránt Jézus, mintegy 
fő, tanítványai, mintegy tagjai által mindazt megírta, a mit 
tetteiről és tanításaiból velünk olvastatni akart. Ezekben az 
evangéliumokban sokan ellenmondásokat, eltéréseket látnak. 
Augustinus e munka céljául épen ezek eloszlatását s a teljes 
consensus kimutatását tűzte ki. 

A II. III. könyvben Máté evangéliumán megy végig, melló-
állítva a másik háromnak parallel helyeit, IV-ben pedig e 
háromnak különleges részeit veti össze 

Pl. II. 13 — 15. caputban Jézus megkeresztelkedésének 
történetét tekinti át. Elmondják mind a négyen, hogy Jézus 
Jánoshoz ment, hogy pedig meg is keresztelkedett, hárman 
említik. (János t. i. nem.) János vonakodását s Jézusnak erre 
adott feleletét azonban csak Máté közli. Ez eltéréseknek 
semmi magyarázatát nem adja. A Mt. 3, 16. 17-et Mk. és Luk. 
is hasonlóan beszéli el, de az égi szózatnak — nem ugyan 
értelmében, hanem szavaiban, eltérnek. Ez utóbbi kettő u. i. 
így közli: Te vagy az ón szerelmes fiam. Mt. pedig így: Ez 
az én sz. fiam. Az égi szózat egy volt, de Mt. azért közli így, 
hogy inkább a hallgatóknak jelentessék meg, hogy ő az Isten 
fia, mert ezekért lett az a szózat, nem pedig Jézusnak akarta 
kijelenteni, a mit ő úgyis tudott. Ε bizonytalanságban tartott 
magyarázatból nem derül ki, melyik hát a szózat eredeti 
alakja. A további ismét háromféle alakot mutat : in quo mihi 
complacui, (Mt.) in te complacui, (Mk.) in te complacuit mihi. 
(Luk.) Hogyan hangzott hát ez a szózat? Bármelyiket fogadd 
el, lásd be, hogy a szólás eltérése mellett is ugyanaz az ér-
telem. Ez az eltérés arra jó, hogy jobban meg lehessen érteni, 
mint ha csak egy módon mondatnék, és másként ne magya-
ráztassék, mint a hogy a dolog van. Mert ha az elsőt valaki 
úgy akarja érteni, hogy Isten a Fiúban magának tetszett meg, 
azt figyelmezteti a második, hogy: te benned találtam tetszést. 
Ha viszont valaki ez egyből azt gondolná, hogy a Fiúban az 
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Atya az embereknek tetszett meg, azt figyelmezteti a har-
madik, hogy: te benned tetszett meg (complacuit mihi két-
szer is!) nekem1). Ebből látszik, hogy bármelyik (ismét nem 
dönti el, melyik) tartotta meg az égi szózatnak még a sza-
vait is, a többiek ugyanazon sententia meghittebben való ki-
fejtése végett variálták a szavakat. A közös értelem ez: In 
te placitum meum constitui, hoc est, per te gerere, quod mihi 
piacet. 

János evangéliumában a galamb leszállását csak Ker. 
János elbeszéléséből halljuk, nem közvetlen tudósításból. A 
Ján. 1, 33-at a Mt. 3, 14-gyel hozva kapcsolatba, azt mondja, 
hogy ha csak akkor ismerte fel János Jézust, midőn a ga-
lambot reá szállani látta, kérdés, hogyan mondta a megkeresz-
telkedni jövőnek: Nekem kell inkább tőled megkereszteltet-
nem. Ezt ugyanis a galamb leszállása előtt mondotta neki. 
Ebből világos, hogy ámbár már ismerte, — itt meg Luk. 1, 
41-et vonja be a bizonyításba — mégis valamit még nem 
tudott róla, a mit csak a galamb leszállásából tanult meg, 
hogy t. i. δ az, a ki Szentlélekkel keresztel, bizonyos saját 
és isteni hatalomnál fogva stb. 

A 111. könyv 1. caputjában az utolsó vacsorára ós az 
áruló kijelölésére vonatkozó tudósításokat egyezteti. Mt. 26, 
26-ot Márk. 14, 22. és Luk. 22, 19. is közli. Hogy Luk. 22, 17. 
a pohárt már a kenyér előtt említi, ez csak praeccupatio. 
János az Úr testéről és véréről a 13. fej.-ben nem szól, de 
másutt (6, 32 s köv.) már sokkal részletesebben beszólt az 
Úr ezekről. Itt a vacsora végeztével a lábmosásról szól János, 
mely után az áruló kijelölését közli a többivel egyezőleg. 
(21. s köv.) Az egyezéseket ki is emeli Aug., de az eltéré-
seket nem. Ezután jön az úrvacsora szereztetése az első 
három szerint, mely után Lukácsnál (21. s köv.) megint az 
árulóról van szó. Itt aztán Ján. 13, 23. s köv. következik. 
Hogy már megelőzőleg mondja János (13, 2.) és Lukács (22, 3.), 
hogy a sátán bement Júdásba, az itt még csak részlegesen 
értendő, teljesen csak a vacsora végén. Hasonló az eset a 
Szentlélek közlésénél is. (Ján. 20, 22-ben részlegesen, a Csel. 
2-ben teljesen). A legérdekesebb e contaminatioban, hogy 
Jánosnál urvacsoráról nincs szó ős Aug. nem tudja, miért 
nincs szó. 

A IV. könyv 5. caputja e két tételt egyezteti: Aki nincs 
ellenünk, mellettünk van. (Aug. a Vulg. után adversum vos 

') Ez már va lóságos játék. A latin szöveget követi, és pedig itt a Vulg. 
szerint, bár a 3-ik varians (Lk.) complacuit szava ebben h e l y e s e n complacui. 
Az egyeztetés körül elkövetett mesterkedés helyett nem jutott eszébe, hogy 
megnézze a görög szöveget, melyben ív ω ηνό'όχηαα, (Mt.) lv ααϊ ινΰΰχησα 
(Mk. Luk.) = kiben, ill. benned tetszésemet találtam. 
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és pro vobis-t ír). Mk. 9, 40. Luk. 9, 50. Aki velem nincsen, 
ellenem van. Luk. 11,23. Mt. 12,30. Azt akarja — mondja — 
értetni ezalatt, hogy annyiban nincs vele valaki, amennyi-
ben ellene van, és annyiban nincs ellene, amennyiben vele 
van. Pl. az, aki Kr. nevében ördögöt űzött, bár nem tartozott 
a tanítványok közé, amennyiben erőt mívelt az δ nevében, 
annyiban velük volt, és nem ellenük; amennyiben pedig az 
δ társaságukba nem tartozott, annyiban nem volt velük, 
hanem ellenük. Az előbbi nem tiltandó, az utóbbi azonban az 
egyház egysége ellen van. Ezért nem utasítja vissza a kath. 
egyház az eretnekeknél sem a közös sacramentumokat, de 
tiltja a tettleges vagy tanbeli separatiot. 

Mily természetes lett volna ez idem per idem történő 
magyarázat helyett rámutatni a különböző situatiora, melyben 
e két ellentétes nyilatkozat történt. 

Általában ez egyeztetések jobbára erőltetett mesterke-
dések, melyek a valóságos eltéréseket nem tudják áthidalni, 
vagy eltüntetni. Nem is annyira egyeztet ilyenkor, mint in-
kább a többféle tudósítás vonásait szabadon kombinálja egy 
külön képpé, mely az egészből nyerhető. Ebben is több kö-
vetője akadt mind mai napig. 

A fentebbiek után nem árt egy pillantást vetnünk még 
a nép előtt tar tot t gyakorlati bibliamagyarázataira sem, me-
lyek Sermones ad populum címen más természetű egyh. 
beszédeivel együtt egész gazdag gyűjteményt képeznek külön-
böző időből. Ε sermoknak csak az 1. classisa érdekel itt 
bennünket, mert ebben vannak a ránk tartozó gy. bibi. ma-
gyarázatok, 1—50 ó-test.-i, 51—183 új-test.-i textusok fölött. 
Hasonlóak a zsoltárokhoz írt enarratiokhoz, és a Ján. ev.-hoz 
és leveléhez írt tractátusokhoz, ^nelyek szintén neveztetnek 
sermoknak. 

A 1. beszéd a Manichaeusok ellen van intézve a Gen. 
1, 1. és Ján. 1,1. alapján, a már ismert szellemben és modor-
ban. A 8. sermo cime: De decem plagis et decem praeceptis. 
Ismét sajátságos játéka az Augustinus merész képzeletének, 
mely még az e gyakorlati műfajban megadott szélesebb ha-
tárokon is túlcsap. A 10 parancsolattal veti össze a 10 csa-
pást annak kimutatására, hogy minden egyes csapás a meg-
felelő számú parancsolat ellentéte, illetőleg megszegésének 
természetes büntetése. Pl. 1, par.: más isten tiszteletének 
tilalma, — 1. csapás: a víznek vérré válása. Mit jelent ez? 
Az emberek balgatag szivének meghomályosodását a Róm. 
1, 21. s köv. értelmében. 2. par. Isten nevét hiába fel ne vedd, 
— 2. csapás: a bókák elszaporodása. Ezekhez hasonlóan 
undok és undokul szól, ki a 2. parancsot megszegi. 3. par. 
a szombat, azaz a nyugalomnap megszentelése, 3. csapás a 
férgek sokasága, melyek nem hagytak nyugtot. 4. par. a 
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szülők tisztelése, 4. csapás a kutyalégy. Kutyaszokás a szü-
lőket nem ismerni. Méltán születnek a kutyakölykök is vakon. 
5. par. ne paráználkodjál, 5. csapás: halál az egiptomiak 
barmaira. A parázna ember barommá aljasul; vigyázzon, hogy 
rá is ne jöjjön e csapás, stb. 

A 66. sermoban, Máté 11,2. s köv. fölött, érdekesen 
csavarja el a János kérdésének értelmét. Kellett, mondja, 
hogy mint olyan tegyen bizonyságot a Kr.-ról, ki maga is 
gyűjtött tanítványokat. Nem mintha kételkednék, hanem hogy 
tanítványait, kik őt tartották tekintélynek, a Kr-hoz kap-
csolja, azért küldi el őket hozzá, hogy tőle magától hallják 
meg azt, a mit ő mint praeco hirdetett felőle. Jézus is éret-
tük s nem Jánosért útal tetteire s mondja: Boldog, aki én-
bennem meg nem botránkozik. Az ő eltávozásuk után dicsérte 
Jánost. (Nem épen!) De a 11. vers e szavaiban: qui autem 
minor est in regno caelorum, maior est illo — szerinte — 
Kr. magát állítja Jánossal szembe, t. i. minor tempore, maior 
maiestate Jánosnál. De megengedi, hogy esetleg az angyalokra 
gondoljunk a mennyben, kik közül a legkisebb is nagyobb 
Jánosnál. Ez bizony nagyon hibás értelmezés. A 124. sermo 
(Ján. 5, 2 s köv.) megint szertelen allegorizálásba téved. A 
víz u. i. a zsidó nép, az öt^ tornác a törvény 5 könyve, a 
víznek megzavarodása az Úrnak szenvedése, az ebbe való 
belemerülés a gyógyulás. De szép és tárgyilagos, bár kissé 
bőbeszédű a Csel. 17, 18. s köv. fölött Karthagóban tartott 
150. sermo. Eszmemenetele ez : Elmondja az atheniek kiváló-
ságát tudományban, művészetben. Itt hirdette Pál a megfe-
szített Krisztust, a görögöknek bolondságot stb. Az ered-
mény az, hogy a hallgatók három részre oszlanak: gúnyoló-
dókra, kételkedőkre és hívőkre. Szóval a mag különböző 
talajba esett. Ismerteti az epikureus és stoikus bölcsészetet. 
A bölcsészek általában különböző utakon, de egy célra törnek: 
a boldog életre. Erre törekszik a keresztyénség is. Nem vé-
letlen, hogy épen az említett két iskola híveivel akadt össze 
Pál. Miben keresi az epikureus a boldogságot? — A testi 
gyönyörben. Hát a stoikus ? A lélek erényében, de csak ma-
gára az ember erejére támaszkodik. A keresztyén pedig még 
Isten erejére is számít a Kr. által. Ezért találja meg a keresz-
tyén, míg a stoikus nem. 

Szintén gyakorlati célt szolgál s a maga nemében ér-
dekes kísérlet a Speculum, (készült 427 táján) melynek ter-
mészetét s rendeltetését maga a praefatio magyarázza. A 
bibliában némely dolgokat csak tudni ós hinni kell, másokat 
meg is tartani. Ezek a valláserkölcsi életre tartozó paran-
csok, tilalmak, melyeket a specialis zsidó vonatkozásúak el-
hagyásával összegyűjtött az egész bibliából, könyvek szerint, 
hogy ez összeállításban, mintegy tükörben nézze magát a 
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keresztyén ember, hogy a jóban mennyire haladt előre és 
mennyiben fogyatékos. Ez tehát valóságos tanitó biblia, mely 
egészen a dogmatikusra és moralistára vall. Olyan, mint egy 
törvénykönyv. Kedvelt népkönyvvé vált. Mint említettük, 
Hieronymus fordításában adja a szöveget. Bár egyoldalúlag, 
de azért ugyanaz a gondolat érvényesül benne, amely a mai 
szemelvényes bibliákban. 

Augustinus levelei közt szintén sok az exegetikai tárgyú. 
Megbeszél egy-egy kérdést, eszmecserét folytat egy-egy bibliai 
hely fölött tudós barátaival, (miként pl. nálunk Kazinczy 
irodalmi themák fölött) úgyhogy nem ritkán a levél egész 
értekezéssé dagad. Bármily érdekes lenne is ezek ismertetése, 
most már be kell érnünk egyetlen egygyel — s ez a 71. 
levél, melyet Hieronyinushoz intézett az δ bibliafordítása 
ügyében 403.-ban. Ebben nem helyesli, hogy Hieronymus a 
zsidóból fordítja az ó testamentumot. Jobb szeretné, ha a 
Septuaginta szövegét, melyet már az apostolok használtak, 
állítaná helyre a latin fordításban. Szerinte többet használna 
ezzel, mint az új fordítással. Mert ha ez elterjed, akkor a 
latin egyházak a biblia tekintetében különbözni fognak a 
görögöktől s a görög szövegből rájuk lehet cáfolni. Ha pedig 
valaki a héberből készült ú j fordításban valami szokatlan 
dolgon megütközik és csalás vádjával áll elő, bajos a héber 
bizonyságra hivatkozni, annyival inkább, mert az esetleg 
megkérdezett héber tudósok is mást mondhatnak, már pedig 
itt aztán nehéz bíróra találni. És ha ez a bizonyság a gyanúba 
vett szöveg mellett szól, hogy fogják azt tűrni, hogy annyi 
latin és görög auctoritas kárhoztathassák.? 

Felhozza egy püspöktársa esetét, ki Jónás könyvét 
Hieronymus fordítása szerint olvastatta gyülekezetében, mely 
mikor észrevette a megszokott szövegtől való eltérést, felzú-
dult és csalást emlegetett. Zsidó szakértőket hívtak, de ezek 
is, tudatlanságból-e vagy rosszakaratból, a görög ós latin 
fordításnak adtak igazat, mire a püspök kénytelen volt a 
felolvasott szöveget, mint hibást, kiigazítani. Te is tévedhettél 
némely dolgokban, mondja őszintén Hieronymusnak. És látod, 
mit tesz ez azokban az iratokban, melyeket nem lehet a 
használt nyelvű bizonyságok egybevetésével kiigazítani. 

Ellenben az új-testamentumnak görögből való interpre-
tálását, vagyis a latin fordításnak a görög szöveggel való 
egybevetés alapján készült recensióját, melyet Hieronymus 
már az Ó. T. fordítása előtt elvégzett, örömmel üdvözli és 
hálásan köszöni Augustinus. Egybevetette a görög szöveggel 
és hibát alig talált benne. Itt szerinte más a helyzet, mint 
fentebb, mert ha valaki a régi megszokott hibához makacsul 
ragaszkodik, a codexek egybevetése által könnyen felvilágo-
sitható, vagy megcáfolható. 

Theol. Szaklap VI. évf. 1 2 
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Persze e kétféle megítélés tudományosan nem igazol-
ható1), de gyakorlatilag megérthető. Némileg analog eset volt 
nálunk az énekeskönyv javítása, melyet a nép nagyon kellet-
lenül fogadott s egy újabb kísérletnél ugyanez várható. Eset-
leg a Károli-revisionál is. Egyébként dicséretére mondhatjuk 
Augustinusnak, hogy később, élete végén jobb meggyőződésre 
tért Hieronymus fordítása felől s ennek a De doctr. christ. 
IV. könyvében, melyet 426 körül írt, kifejezést is ad.-) 

Ezzel végére értünk szemlénknek. A közölt szemelvé-
nyekből s kivonatokból mindenki Ítéletet alkothat magának. 
Én azt látom, hogy Augustinus a bibliában és a tudományok-
ban rendkívüli nagy jártasságot tanúsít. Mennyiségileg is 
szinte ijesztő az a massa, melyet az exegetika terén összeírt, 
pedig hát nem is ez az ő munkásságának főtárgya. Az exegesis 
célját is egészen helyesen állapította meg, hogy az az írók 
gondolatainak megismerése s általuk Istené, és ennek nehéz-
ségeit s eszközeit is jól ismeri ós világosan kifejti. Erősen 
és helyesen óv a szószerinti és képes értelem összezavarásá-
tól, mert jól tudja, hogy e miatt szenved legtöbbet az értelem. 
És mégis mi az eredmény ? A gyakorlatban saját szabályait 
szegi meg s messze elmarad az elméletben felállított követel-
ményektől. Ebben kétségkívül része van kora Ízlésének is, 
de a főok magában keresendő, az ő ellentétes elemekből 
csodálatosan összealakult egyéniségében, melyet Teuffel 
(Gesch. d. röm. Lit.) találóan nevezett ein psychologisches 
Rätsel-nek, Benne azonban a filozofus és dogmatikus ural-
kodik, ki éles elmével, mondhatni intuitioval, nem pedig 
gondos exegesis alapján látja meg ós konstruálja meg a ker. 
hit tantartalmát s rendszerét, hogy aztán ezt egy született 
és iskolázott szónoknak teljes apparatusával hirdesse, tanítsa 
és elfogadtassa benn az egyházban, s kérlelhetetlen dialekti-
kával védelmezze ellenfeleivel szemben. Kora iskolázta ebben. 
Rövid de találó Sidonius Apollinaris jellemzése: Hieronymus 
interpres, dialecticus Augustinus. (Epist. 9, 2.) Ő nem született 
exegetának. Az ő egyénisége nem tud simulni a magyarázandó 

') Hieronymus is igen élesen cáfolja Aug. kifogásait a 76. l evé lben . 
A többi között igy szól: Et si me, ut dicis, in novi Testament! emendat ione 

suscipis , exponísque caussam, cur suscipias, quia plurimi linguae Graecae 
habentes scientiam de meo possint opere judicare: eamdem integritatem de-
bueras etiam in veteri credere Testamento, quod n o n nostra confinximus, sed 
ut apud Hebraeos invenimus , divina transtulimus, Sicubi dubitas, Hebraeös 
interroga. 

s) Itt u. i. a 7. caputban Arnos 6. fejezetére hivatkozik, non autem se-
cundum septuaginta interpretes, qui et iam ipsi divino spiritu interpretati ob 
hoc aliter videntur nonnul la dixisse , ut ad spiritalem sensum scrutandum 
magis admoneretur lectoris intentio, (unde etiam obscuriora nonnulla, quia 
magis tropica, sunt eorum) sed sicut e x Hebraeo in Latinum eloquium pres-
bytero Hieronymo utriusque linguae perito interpretante translata sunt. 
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íróhoz, mint a hogy a hermeneutának kell. Csupán a hol 
rokon lélekre talál, mint pl. Fáinál, ott tud az ő gondolat-
világába beilleszkedni. Nyelvismerete is elégtelen, philologiai 
s történelmi érzéke sincs. így aztán iránytű nélkül tüzes 
képzelete viszi úttalan útakon, vagy talán inkább a saját 
gondolatait^keresi mindenütt. Ő még az allegóriákat is alle-
gorizálja. Ο nem látja a bibliában a korok és írók' okozta 
különbségeket. Ott minden Isten szava, Isten pedig nem[változik. 
Innen a legtávolabbi locusoknak is legmerészebb összehozása. 
A biblia csak példatár, a bizonyító helyek gyűjteménye az 
egyház hite mellett, melylyel nem szabad ütköznie. Ilyen fel-
fogás mellett csak a képleges magyarázathoz lehet menekülni. 
Ha néhol szűnik képzeletének csapongása, egészen szép és 
tárgyilagos magyarázatot ad, de ez csak ritkábban történik. 

A bencés kiadók vallják, hogy az ö módszerét követik 
a catholici commentatores. Ez nagy baj, terhes és káros 
örökség, mely nem engedi őket hozzáférközni a szentírás 
igaz és valódi értelméhez. Csoda, hogy nem kívánnak tőle 
szabadulni, sőt az új syllabus1) napjainkban is megújítja a 
fentebb bőven tárgyalt regula fidei szabályozó érvényét az 
exegesisre nézve. Ez is ahhoz az örökséghez tartozik, melyet 
augustinismus2) cimen ismer a tudomány a r. kath. egyház-
ban, csakhogy itt nem sok köszönet van benne. Előadásmódja 
is sajátságos. Legtöbbször igen bőbeszédű és igen sokat is-
métel, és pedig nemcsak az azonos tárgyról irott munkáiban, 
hanem egyebütt is. Ez részben csökkenti bámulatunkat ira-
tainak mennyisége fölött, de azért meg nem szünteti. Egyéb-
ként ő műveinek kiadásában kevesebb kényességet tanúsít, 
mint a class. vagy modern írók. Ha látja, hogy használ vele, 
kiadja csonkán, vagy vázlatos kidolgozásban is. Stilusa igen 
különböző. Többnyire túltömött, néha egészen homályos, 
máskor meg majdnem átlátszó. Teljesen ura a szónak. Tud 
ugyanazon themáról egészen elvontan, tudós alapossággal és 
nehézkességgel — és tud, különösen ha kérik, nagyon világosan, 
egyszerűen, sőt népszerűen is írni, egészen a népies kifejezé-
sekig leereszkedvén, írói hírnevének féltése nélkül. (Enarratio 
in psalm. 36,3 , 6. 123, 8. 138, 20. De doctr. ehr. III. 3.) Szó-
kincse óriási, a mi nagy miveltségóból és themáinak válto-
zatosságából folyik. Új szavak, vagy régiek új jelentésben 
gyakran fordulnak elő nála. Ez az egyik szembeötlő jelenség 
az új fogalmakkal, azzal az egészen új gondolatvilággal áll 
összefüggésben, melyet a keresztyénség vitt be a latinba, 
sőt egyenesen a bibliai nyelvekkel, melyek a szolgai latin 
fordításon át is erősen éreztették hatásukat. 

') Ismertetését 1. a Theol. Szaklap V. 4.-ben. 
') Harnack, Dogmengeschichte III. 3. A ker. lényege (ford. Rácz L.) 172. 

12* 
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De nyelvtani szempontból is több különösség észlelhető. 
Pl. trans/eí, pertrans/eí, (fut.) (Quaest. Εν. I. 32. In Joh. ev. 
tract. XV. 24. stb.) mely valószínűleg a régi latin fordításból 
ragadt Augustinusra. Ugyaninnen ragadt az ut kötőszó helyett 
quia (és ind.) használata az alanyi és tárgyi mellékmondatok-
ban, a görög οτι (hogy és mivel) után. Pl. Nam ut sciremus, 
quia non de Johanne dixit, illis abeuntibus coepit dicere ad 
turbas de Johanne. (Sermo LXVI. )Quod dictum est: Assumit 
secum alios Septem, intelligitur, quia cum quis ceciderit de 
justitia, etiam simulationem habebit. (Quaest. Εν. I. 8.) Az ut 
kötőszó elhagyásával szerkeszti a következő mondatot: 
Quorum primi tres adjuvant Scripturae intelligantur. (Retract. 
II. 4.) Ind. praesenssel kapcsol tárgyi mondatot, pl. Credo 
enim, quia in alto est Deus, magis me exaud/í ex alto. (In 
Joh. ev. tract. XV. 25.) Sokszor a consecutio temporum figyel-
men kivül hagyásával szerkeszti mondatait, pl. quomodo 
elegit, cui doneí? (Prop. ex epist. ad Rom. XVIII. 61) 
Quaerendum erat, utrum et meritum fidei de misericordia 
Dei veniat, id est utrum ista misericordia ideo tantummodo 
fia t in homine, quia fldelis est, an etiam facta ixxerit, ut fidelis 
esset . . . . Nondum diligentius quaesiveram, nec adhuc inve-
neram, qualis sit electio gratiae. (Retract. I. 23.) Vannak 
könnyebb természetű eltérések is, különösen az igék vonza-
tainál. 

Mindezek azt mutatják, hogy a növekvő barbarismus 
hatása alól még egy Augustinus sem tudta magát teljesen 
kivonni, bár grammatikailag és rhetorikailag iskolázott ember 
volt. Ez a hatás különösen az afrikai latinság és az ezzel 
teljesen rokon antiqua translatio (Itala) révén érte. 

Marton Lajos. 



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

4. A p i e t i s m u s é r d e m e i a m a g y a r n y e l v é s a 
n e m z e t i s z e l l e m f e j l e s z t é s é b e n . 

A pietista nevelők mindenek előtt az anyanyelven való taní-
tást sürgetik. Ebben itthon is találhattak volna mestereket már 
korábban. A morva nemzetségű Comenius Sárospatakon a tudo-
mányoknak anyanyelven való művelésére buzdította a magyaro-
kat. Apácai vele egy időben, látván a magyar könyveknek ret-
tenetes szűk voltát és szánalomra méltónak tartván azt a népet, 
mely mindent csak idegenből kölcsönöz, elhatározza, hogy a 
magyarnak minden tudományt magyar nyelven ad. (Stromp L. 
i. m. 50—52. 1.). De e nagy tanítóknak emlékére a feledés homá-
lyát borították a hazai gyászos idők. 

A magyar ifjakat külföldön idegen tudósoknak kell emlékez-
tetniük, hogy mily vétkes mulasztást követ el az a nemzet, mely 
saját anyanyelvét akár a modern, akár a régi klasszikus nyelvek 
kedvéért elhanyagolja. Thomasius, Francke voltak Luther után az 
elsők, akik Némethonban meg merték tenni a hallatlan újítást, 
hogy a magas akadémián is az egyszerű nép profán nyelvén 
szólaltak meg. Bárányra, Bélre ez a példa nem maradt hatás 
nélkül. Volt is nagy szükség reá, hogy a XVIII. század nemzet-
ellenes politikájával szemben a magyar nyelv jogát érvényesítsék. 

Neveléstanában Bárány szent haraggal kel ki a latin nyelv 
zsarnoksága ellen, mely a népiskolára is békót ver. „Nem nagy 
szívfájdalom nélkül irom ezeket — mondja — emlékezvén ami 
magyar iskoláinkban levő praxisról, a holott minden csak deák 
nyelven fordul elő. Innét a nyavalyás gyermekek mennyi nyak-
csapásokat és vesszőzéseket szenvednek. Minek okáért sokan elva-
dulnak s elhagyják az iskolát. Javallom azért minden tudós és 
szemes tanítóknak tanácsokból, sőt egész nemzeteknek példájokból, 
hogy se oly korán ne fogják a gyermekeket deák nyelvre, minek 
előtte t. i. a keresztyén vallás fundamentumában és az anyai 
nyelvben is alkalmatosan nem proficiáltak, de nemcsak a katechis-
mus vagy más compendium, hanem még a grammatika, syntaxis, 
história, geographia etc. is magyar nyelven magyaráztassanak 
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nekik; epistolákat és más magyar elaboratiókat csináljanak, hogy 
mindenek felett a magyar nyelvet tanulják meg tisztán. Ennek 
elmulasztása volt ez ideig oka, hogy alig találtatott a ki közü-
lünk tisztán és fundamentomosan tudott volna szólni és irni, míg 
valami tekintetes személyek között és jó magyar könyveknek 
figyelmetes olvasása által azt valamennyire helyesebben nem 
excolálta." (I. h. 75—76. 1.). 

Apáczai óta magyar paedagogus ily erélyesen nem sürgette 
az anyanyelv művelését. S míg Bárány csak itthon akarja ezt a 
nemzeti munkát végezni, addig Bél a művelt külfölddel s az itt 
élő idegen ajkuakkal is meg akarja ismertetni a magyar nyelvet. 
Magyar nyelvtant irt a németek számára német nyelven „Der 
ungarische Sprachmeister" cimen (Pozsony 1729.). S ebben lelke-
sülten mondja, hogy míg egyik nyelvben az erőt és méltóság-
teljes kifejezést, másikban a kellemet s a harmadikban ismét más 
szép tulajdonságát dicsérnek, addig a magyar nyelv mind eme 
jeles tulaj donokot egyesíti magában. (Haan L. Bél M. 67. 1.). (Lásd 
bővebben: Magy. Pietisták 53—56. 1.). 

5. A p i e t i s t a v a l l á s o k t a t á s é s e n n e k i r o d a l m a . 
Az e l s ő m a g y a r k a t e c h e t i k a . 

Mint láttuk, Spener és Francke főként a vallásoktatás által 
igyekezett nevelési célját megvalósítani, erre szenteltek legtöbb 
időt s e téren értek el legnagyobb sikert. Hasonlót mondhatunk 
a magyar pietistákról is. 

A vallásoktatás elhanyagolását is a minden időt felemésztő 
latin nyelvnek tulajdonítják. A gyermekek közt tapasztalható 
barbaries onnan van — mondja Vásonyi — hogy Donatusszal, 
Vestibulummal kínozzák őket, a vallásra pedig nem tanítják. (A 
szentírás szerint való élet regulái. Francke után. Halle 1711.). 
Torkos a győri kátéban panaszolja fel, hogy a kisdedek sok deák 
igéket megtanultanak, de nem tudják a Miatyánkot, Tízparancso-
latot, Hiszekegyet. Bárány is bűnül rója fel a gondatlan praecep-
toroknak, hogy a szegény gyermekeket a deák nyelv tanulásával 
gyötrik, melynek sok gyermek az ő világi életében úgy is semmi 
hasznát nem látja. (1735. évi kátéja.). 

Az általános baj ellen tehát ők is mestereik példája szerint 
a káté tanításban, a szorgalmas katekizálásban kerestek orvoslást. 
Mindenek előtt a tanítóknak kellett utasítást adni. Simonidesnek 
„Studium catecheticum, biblícum et logicum" c. műve volt e téren 
az első kísérlet (Lőcse 1669.). De sokkal fontosabb ennél Bárány 
Györgynek magyar nyelven irt katechetikája, melyet a német 
pietisták művei s különösen Rambach Jakab „Der wohlunter-
richtete Katechet" c. munkája nyomán irt és bevezetésképen 
csatolt 1735. megjelent kátéjához. (Nürnberg 1735.). 
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Hosszúdad 12-ed rétű 64 lapon 46. §-ban adja a katechesis 
elméletét. Megmagyarázza a χατηχέω és ν.αιήχιζω szavak jelen-
tését, melyek szerinte tágabb értelemben az elemekre való taní-
tást, szűkebb értelemben pedig kérdés és felelet által való tanítást 
jelentenek (3. §.). Ez a tanítás legkönnyebh neme és már 
az apostoli korban szokásban volt (5. §.). Megemlíti Augustinus 
„De catechisandis rudibus" művét. Panaszkodik e tárgynak elha-
nyagolása miatt s végül az 1529. megjelent Luther kátéját mondja 
oly kincsnek, melyért Istennek elegendő hálát nem adhatunk 
(10. §.). Majd szól a katechesis nagy becséről (13. §.). Ezután 
dispositióját közli, mely szerint elmondja: 1. hogy a katechismusi 
tanításban közönségesen és 2. magánosan az ő könyvecskéjével 
(kátéjával) való élésben micsoda módot kell tartani. (14. §.). Az 
első részt (a tulajdonképeni katechetikát) ismét alrészekre bontja 
és szól: 1. a tanítóról 2. a tanítványokról 3. magáról a kérdez-
getős által való tanításról. (15. §.) 

A mi a tanítót illeti ezt lerajzolja: I. néminemüségére és 
ajándékira nézve. Szükséges pedig, hogy legyenek benne 1. termé-
szet szerint való qualitások, u. m. a) jó és serény elme b) a 
nyelvnek értelme. 2. lelki ajándékok, u. m. a) lelki bölcseség b) 
az isteni igazságok ismerete c) Jézusnak és báránykáinak buzgó 
szerelme d) igaz alázatosság. 

II. Tisztire nézve, melyet meg kell mutatni: A) katekizálás 
előtt, hogy a) az ő juhait ismerje b) hogy magát illendően elő-
készítse (nem hogy minden kérdést előre papirosra tegyen, hanem 
hogy elméjében jó rendet formáljon, melyben a materiákat elő-
hozza), hogy szép példákat és hasonlatosságokat kigondoljon stb. 
c) az imádságban magát szorgalmatosan gyakorolja. B) a kateki-
zálás alatt vigyázzon a tanulóknak: 1) emlékezetekre, melyet sok 
könyv nélkül való tanulással terhelni nem kell; 2. elméjekre, hogy 
amit a gyermekek betéve tanultak, azt értsék is, s hogy a tanu-
lókat a figyelmetes hallgatásban megtartsa (rövid serkentések, a 
dolog szükséges voltának és hasznának ajánlása, a tanító friss 
tanítása stb. által; a tanító igen sokat ne discuráljon, hanem 
szüntelen kérdezzen, noha olykor a folyvást folyó beszédnek is helye 
vagyon); 3. akaratjokra, melyben igy jár el: a) eszekbe juttatja a 
tanulóknak, hogy a tudomány és a szóbeszéd nem elég, hanem 
Isten akaratának gyakorlása kívántatik, b) néha egy kis próbát 
teszen kérdéskép, hogy miként tennék a hallott dolgot, c) reá 
biztatja őket a hallott igazság gyakorlására, d) a tanításhoz szíves 
intést ragaszt, e) szép fohászkodást vagy kívánságot tészen, f) arra 
szoktatja őket, hogy amit hallottak, azt együgyüen imádságba 
foglalják stb. C) a katekizálás után: 1. imádsággal rekeszti be s 
otthon is imádkozik báránykáiért, 2. azok magaviseletére utcán, 
háznál vigyáz, 3. jó példát mutat nekik. (17. §.). 
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A mi néz a tanulókra, ezek: 1. együgyűek, 2. középszerűek 
3. értelmesebbek (Az árvaházi népiskolák 3 csoportja Halieben.) 
Az öreg emberekkel — mondja Bárány — ami országunkban 
nem szokott katekizálás tartatni ugy, hogy ők is kérdésre vétet-
hetnének. De az okos tanitó ne felejtse e mondást: gyermek, te 
néked szólok, öreg, végy példát! Itt azután részletes utasításokat 
ad, hogy a kérdések a tanulók fejlettségéhez legyenek mérve. 
(18-22. §.). 

A mi illeti végre magát a katekizálást, itt vigyázni kell: A) 
a kérdésre, B) a feleletre. 

A) A kérdésnél tekintetbejön: a) mit kell kérdezni? 1. Luther 
M. kis kátéjának igéit, mert ezeket méltán tették fundamentomúi; 
2. csak a hitnek és keresztyénségnek fundamentomához tartozó 
dolgokat; b) miképen kell kérdezni ? 1. rendesen (logikai rendben), 
azaz a kérdésben minden dolog a maga helyén és idejében 
hozattassék be, 2. világosan, hogy a tanuló a kérdést mindjárt 
megérthesse, 3. rövideden, 4. erősen és egészen, hogy a tanulók az 
igazságra elegendőképen megtaníttassanak (a tárgy teljes és alapos 
kifejtését érti.). 

B) Vigyázni kell a feléletre is, melynél a katecheta részéről 
megkívántatik: 1. a figyelrnetesség, 2. a felelet értelmes ismétlése, 
3. a helytelen felelet megjobbitása. Ez utóbbira nézve részletes 
methodikai utasításokat ad Rambach nyomán. (23—25. §.). 

A következőkben azután a 25. §-tól kezdve ennek az 1735. 
évi magyarázatos kátéjának használatára vonatkozólag ad részletes 
tanácsokat. Nem kívánja a tanítóktól, hogy egész könyvét betéve 
betanultassák; elég ha Luther kis kátéját tudják. De a szentirás-
beli helyekre fordítsanak különös gondot, a kisebb gyermekekkel 
csak a rövidebb dictumokat tanultassák be. Minden kérdést jól 
megmagyarázzanak, még pedig az elmék szorgalmas vizsgálásával 
ezek fejlettségéhez képest. 

Hogy a könyvnek haszna legyen, tanítóktól, tanulóktól és 
olvasóktól elsőben is azt várja el, hogy meglegyen bennük az 
isteni igazságnak és az üdvösség utjának ismerete után való vágy 
(26. §.). Nemcsak a tanítóktól, hanem a patrónusoktól és szülők-
től is elvárja, hogy megteszik egyetemes papi tisztükből folyó 
kötelességeiket (28. és 36. §.). Az evang. egyház tanának igazságát 
Pritius György frankfurti lelkésznek Spener könyvéhez (Aufmun-
terung zur Beständigkeit in der reinen Lehre des Evangelii) irt 
előszavával bizonyítja. S végül ismét a katechesis nagy hasznát és 
becsét köti az olvasók lelkére. A prédikáció mellett erre is igen 
nagy a szükség. Sőt Gerhard coburgi superintendesre hivatkozva 
ki meri mondani, hogy a jó katekizálás több épülést szerez, mint 
a divat szerint való mesterséges prédikáció (44. §.). 

íme Bárány irta nemcsak az első magyar nyelvű nevelés-
tant, hanem az első magyar katechetikát is és pedig ezt nagyobb 
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önállósággal, mint amazt. Ε katechetika nagy befolyással volt az 
iskolai vallásoktatásnak s az e korban oly gazdag káté irodalom-
irodalomnak a fellendülésére. Az első hírmondó e téren Simonides 
„Wyswetleni krestanskeho uceni stb." Dietericus, Sinapius és Spener 
nyomán irt kátéja, Zittau, 1704. Torkos András 1709. adta ki a 
győri katechismust más szép kegyes kérdésekkel újonnan fordítva 
Hala,1709. (12-ed rét 72 lap, későbbi kiadások 1729,1750,1770.) Szeli 
József, brassói lelkész, az erdélyi evangélikusok kedvéért adta ki 
a maga kis kátéját Brassó 1718. Ezeknél sokkal bővebb Bárány 
magyarázatos kátéja (Norinberga 1735. 12. r. 372. 1.), melynél 
Spener és egyéb pietisták művein kívül, Torkosnak kéziratát is 
felhasználta. Hozzá van csatolva Luther kiskátéja magyarázat nél-
kül és Gerengel Simon alább említendő Summája. Sartorius 
Szabó János szintén magyarázatos Luther kátét adott ki (Norim-
berga 1747. 12. r. 312. 1.), melyhez hozzá van csatolva (52—72. 
lapon) „A szentirásbeli Históriáknak rövid leábrázoltatásuk." 
Bárány György fiával, Játiossal, a dunántuli püspökkel régebbi 
kátéját átdolgozta, kibővítette s 1750. újra kiadta (Lauban, 12. r. 
496. 1.). Fábri Gergely püspöknek még győri tanár korában irt 
„Szentirásbeli igékkel és példákkal megbövittetett győri kis katechis-
musa" 1751. jelent meg (Jena, 12. r. 11. ív.). 

A Luther kátéját magyarázó műveken kívül egyéb rendsze-
res hittani müveket is (néha szinte káté alakban) adtak ki. Ilyen 
volt Freylinghausennak Bél Mátyás által lefordított műve: „Com-
pendium, avagy rövid summája az egész keresztyén tudomány-
nak. (Halle 1713. kis 8-ad r. 182. 1.). Ez a hallei tankönyv leg-
közelebb a besztercebányai tanulók kedvéért Íratott, de haszonnal 
forgathatták a theologusok is. Ilyen továbbá Gerengel Simonnak, 
a XVI. században élt jeles soproni papnak eredetileg német 
nyelven írt művecskéje, melyet a pietisták ez időben fordítottak 
le magyarra e címen: „A gyermeki tanításnak Gerengel S. által 
feltétetett SummájaElsőben Halléban jelent meg 1715. Idevágó 
Sartorius Szabó Jánostól: „Az idvezitő ker. hitnek fundamentoma 
kérdések és feleletekben" (1733. mint a Lelki Óra 4-ik része). 
Szinte Sartorius Szabó fordította le Hambach ily c. művét : 
„Gyermekeknek kézi könyvecskéjek", mely a hittani részen kívül 
keresztyén erkölcsi és illedelmi szabályokat is foglal magában. 

A pietistáktól kedvelt diktumos könyvek (Spruchbüchlein, 
Schatzkästlein stb.) mintájára magyarban is jelent meg hasonló 
művecske: „Panoplia Catholica az az Lelki Fegyverház minden 
kereszténynek, de kiváltkép az Oskolában járó Gyermekeknek fel-
fegyverkeztetésekre." (1733. H. n. 16-r. 122 1.). Valószínűleg Bárány 
György műve. Benne csupa szentírásbeli helyek foglaltatnak a 
káté és hittan főtételei szerint ezek bizonyítása végett össze 
válogatva. 

A bibliai történeteket a gyermekek a kezükbe adott teljes 
újszövetségből tanulták, mint Halléban, vagy az u. n. evangeliomos 
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könyvecskékből, melyekben a perikopák voltak összegyűjtve. 
A mai nap szokásos „bibliai történetek" külön összeválogatva még 
nem voltak, jóllehet Hübner hamburgi tanár kétszer 52 váloga-
tott bibliai históriái 1714. már megjelentek. Nyelvünkre azonban 
csak később fordították le. Bárány János püspök 1756. évi In-
structiójában a káté mellett a „dicta sacra, sacrasque históriás" is 
az elsőrendű tantárgyak közt sürgeti. A biblia ismertetéshez Sar-
torius Szabó adott némi segédeszközt 1747. a kátéjához csatolt 
22 lapnyi szöveggel, melynek cime: A szentírásbeli históriáknak 
rövid leábrázol tatások. (Lásd az irodalmat bővebben: Magy. 
Pietisták 57. 1.). 

Az egyháztörténet még nem foglalta el megillető helyét a pie-
tista iskolákban. Ε tárgyból kézi könyvük nem volt, legfeljebb 
diktálás után tanulhatták. De nagy gondot fordítottak pietista 
nevelőink az egyházi ének tanítására. Ők maguk is szorgalmas 
énekszerzők és énekgyüjtők voltak. A magyar evangélikusok külön 
énekes könyve, az u. n. Zengedező Mennyei Kar (a, nép nyelvén: 
ó graduál), melynek első kiadásában (Lőcse 1696.) Ács Mihálynak 
van legtöbb része, főként Torkos, Bárány, Vásonyi és Sartorius 
buzgólkodása által növekedett oly vastag, értékes és népszerű 
könyvvé. Bárány püspök Instructiója szerint a gyermekek nem-
csak a dallamokat tanulták meg, hanem az énekszöveget is be-
emlékelték. 

Végül a pietisták érdeme, hogy hazánkban a külön konfir-
máció oktatást is Spener és Francke példájára meghonosították. 
Bárány György már 1735. előtti gyakorlatára hivatkozva mondja : 
„Igen hasznos dolognak tapasztaltam lenni, hogy ha az ember 
minden esztendőben legalább kétszer p. o. húsvét és Szent Mihály 
nap tájban vagy máskor öt vagy hat hétig mind az helységben, 
mind a szomszéd falukon levő gyermekeket rösszeszólétván azo-
kat mindennap kétszer katekezálja és igv az Úr vacsorájához való 
méltó járuláshoz készíti és ahoz készen ereszti. (Katechetika 22. 
és 42. §.). Bárány János püspök is meghagyja az egyházlátogató 
espereseknek : „Introducenda per ecclesias praeparatio primum 
accedentium ad Sacram Coenam per R. D. Fratres, sedulo et 
sufficienti tempore instituenda". (Instructio.). 

Serpilius Keresztély soproni lelkésznek 1714-ben az urva-
csorához készülőknek oktatása végett német nyelven irt rövid 
kézi könyvecskéje, melyet a konvent adott ki s a szegény gyer-
mekek között ingyen osztott ki, bizonyára a pietismus hatása 
alatt készült. (Müllner, A soproni főtanoda tört. 1857. 58. 1.) 
Magyar nyelven is jelent meg elég korán ily konfirmációi köny-
vecske, melyet Bód P. és Haan L. szerint Miletz Illés, a fentebb 
említett pozsonyi lelkész fordított németből és adott ki Lipcsében 
1736. Cime: „A' Bárányoknak az ő Jó Pásztoroknak karjaira való 
Egybengyüjtetések, Avagy Bátorságos és egyenes Vezérlés, miképen 
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kellessék az Ifjú Keresztyén embereknek az Ur Vacsorájához való 
első járulásokban magokat a Jézus Krisztusnak ajánlani és szen-
telni . . . a Magyar Ekklesiákban való Ifjúságnak és más együ-
gyűeknek hasznokra Magyar nyelvre fordíttatott. 1736 esztendőben." 
55 kérdés, a végén alkalmi imádságokkal (16-od rétű 104 lap). 

6. A p i e t i s m u s h a t á s a a m a g y a r n é p i s k o l á k r a . 
Kétségtelen, hogy pietista lelkészeink és tanítóink az elemi 

oktatásnál a hallei árvaházi népiskolákat vették mintáúl. Ugyanaz 
a szellem, ugyanaz a beosztás, ugyanazon tantárgyak és ugya-
nazon módszer volt uralkodó a pietisták iskoláiban is. Bizony-
ságaink is vannak erre nézve. 

A fentebbi „Panoplia Catholica, Lelki Fegyverház" c. diktu-
mos könyv mutatja, hogy a pietisták a népiskolai növendékeket 
nálunk is 3 osztályra elkülönítve tanították épen úgy mint Hallé-
ban. A szentirásbeli helyek ugyanis e könyvecskében 3 különféle 
csillag- és keresztjegygyei vannak megjelölve és a szerző a könyv 
végén ezt az utasítást adja a tanítónak : „ * Első classis amely 
az Ábécét tanulóké. 4- Második classis azoké, akik a betűket 
összveszedegetik. ± Harmadik classis azoké, akik könyv nélkül 
tanulják a katechismust." Ez osztályozásból látjuk, hogy úgy az 
irást és olvasást, mint a vallási tárgyakat három fokozatos csoport-
ban tanulták. S ez osztályok ugyanazok voltak, mint a halleiak : 
1. a betűk neveit tanulók 2. syllabizálók és 3. folyékonyan olva-
sók. Ε hármas felosztás a többi tárgyaknál is megvolt. Bél Mátyás 
még a gymnasium alsó (sexta) osztályában is 3 csoportot (alpha-
betisták, legentes, parvisták) különböztet meg. 

Főtárgy volt a népiskolában itt is a vallásoktatás amaz ága-
zatok szerint és oly tankönyvek használatával, melyeket az előbbi 
fejezetben soroltunk fel. Itt tehát oda utalunk vissza. Bárány az 
ő katechetikájában is külön megemlíti a vallástanulók 3 osztályát: 
1. együgyűek 2. középszerűek 3. értelmesebbek. (18. §.). 

A többi szokott tantárgy: olvasás, írás, számolás és ének. 
A reális tárgyakról is megemlékezik ugyan Bárány magyar neve-
léstanában, de hogy valósággal tanitották-e ezeket már a népisko-
lában, arra nézve nincsenek adataink. „Geographiai mappákat 
avagy ország tábláit a keresztyén praeceptor is nyugovó óráikban 
nagy gyönyörűségekre adhat elő a gyermekeknek" — mondja 
Bárány. S ajánlja továbbá, hogy jó volna a gyermekeket sétál-
tatni is kertben és mezőn nyugvásul s ilyenkor lehetne őket a 
füvek, fák, virágok nevére és erejére tanítani. Tehát a reáliák itt 
is mint recreationalis tárgyak szerepelnek. Sartorius az erkölcsi 
és illemszabályokat is meghonosította a népiskolában. Rambach 
után irt „Gyermekeknek kézi könyvecskéjek" c. művecskéjének 
egyik része épen ,.A gyermeki díszes külső erkölcsöknek száz 
reguláit" közli. Ebből tanulták a gyermekek, hogy mint viseljék 
magukat otthon, más házában, az utcán, iskolában, templomban stb. 
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A pietistáknak azt az érdemét, hogy a népiskolából teljesen 
száműzték a latin nyelvet s így megvalósították a schola verna-
cula eszméjét, már említettük. 
7. A p i e t i s m u s h a t á s a a h a z a i k ö z é p i s k o l á k r a . 

Bé l M á t y á s n e v e l é s i r e n d s z e r e P o z s o n y b a n . 
Legnagyobb volt e hatás az emiitett központok, Beszterce-

bánya, Győr és Pozsony középiskoláiban. De kihatott szélesebb 
körre is. Például Sopronban a soproni születésű Eöschel János 
wittenbergi tanár Comenius ..Orbis sensualium trilingvis" műve 
mellett Spener katechetikai tabuláit és Fabricius Györgynek Hal-, 
leban is használt „História sacra-' c. művét ajánlotta használatra. 
A grammatika tanára pedig vasárnaponként katekizációkat tartott 
a gymnasium alsó osztályaival (Müllner, i. m. 53. 49. 1.). 

Legvilágosabban tünteti fel a pietismusnak a magyar közép-
iskolákra való hatását Bél Mátyásnak pozsonyi tanterve, mely 
lépten-nyomon elárulja, hogy a hallei árvaházi iskolák tanrend-
szerét követi. (Ismerteti Markusovszky S. i. h. 164. s köv. 1. A 
prima és secunda órarendjét már Ribini közölte. Memorabilia II. 
587—590. 1.). Tanterve e 3 részből áll: 1. az iskola szervezete és 
tanterve, 2. módszertani utasítások, 3. az iskolai fegyelem. 

A középiskola Bél szerint 6 osztályból álljon, melyek közül 
a legalsó a sexta, a legfelső a prima. A növendékek itt az egyes 
tantárgyakban tanúsított előmenetelük szerint nem voltak ugyan 
egy időben több osztálynak is növendékei, vagy is nem volt meg 
az u. n. szakosztály rendszer, mint Halléban; de itt is előfordult, 
hogy egy-egy osztályt két, esetleg több éven át is látogattak. így 
például a prímát, secundát és quintát 2 - 2 évig, a sextát 2—3 
évig. Az osztályok száma (6) Comeniusra emlékeztet. 

A vallástanításnál kiváló gondot fordítottak a kátéra, szentirás-
beli helyek emlékelésére s a biblia olvasására, melyet nemcsak anya-
nyelven, hanem latin nyelven is, s az újszövetséget az eredeti görög 
nyelven is olvasták. Bél Károlyi Gáspár újszövetség fordításának egy 
általa a görög szöveg alapján javított kiadását Lipcsében 1717. adta ki. 
Használták bizonyára Freylinghausen fentebbi compendiumát is Bél 
fordításában. A prima és secunda már dogmatikát (thetika) és 
polemikát is tanult. Az egyház történetét röviden a hazai és a 
világtörténettel kapcsolatban adták elő. A tanítási célra vonatko-
zólag egészen Spener szellemében mondja Bél: „Nicht nur das 
Wissen, sondern nebst dem auch hauptsächlich das Gewissen möge 
geschärfet werden." 

A latin nyelv tanításánál úgy, mint Halléban, Bél is a gya-
korlati célt tartotta szem előtt: a tanuló tudjon folyékonyan, 
szabatosan és választékosan beszélni latinul. A régi klasszikus 
irók szellemétől, mint pogánytól idegenkedett a pietismus, de 
Pozsonyban azért Cornelius Nepost és Cicero leveleit minden 
aggodalom nélkül olvasták. Szavakat, a latin phraseologiát és 
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latin beszélgetéseket tanultak minél nagyobb mennyiségben. Cel-
larius hallei tanár kézi könyveit használták : Grammatica és Liber 
memorialis latinitatis probatae et exercitae. Donatus és Rhenius 
mellőzésével azért választották Cellariust, mert ez anyanyelven 
közli a szabályokat. A felső osztályokban a latin disputatiók is 
szokásban voltak. 

A görög nyelvet csak is az újszövetség kedvéért tanulták a 
két felső osztályban. Egyéb görög auctorokat nem olvastak. Kézi 
könyvül egy „Nucleus Grammaticae Graecae" c. nyelvtant aján-
lott. A héber nyelvet is előadták a secunda és prima osztályokban, 
de csak azokra nézve volt kötelező, akik a theol. pályára készül-
tek. Használt kézikönyvük volt: Langii Nucleus grammaticae 
Hebreae et continua codicis Hebraeici lectio. 

A bölcsészeti tárgyak logika, philosophia instrumentális, phil. 
theoretica és practica néven szerepelnek Bél tantervében. Nagy 
haladás volt, hogy maga Bél a prímában az ó- és újkori irodalom-
történetet is előadta. 

Ujtárgy volt, melyet hazai intézetben eddig még szintén nem 
adtak elő, a földrajz. A reáliák csak nehezen tudnak polgárjogot 
kivívni. Bél is eleinte, mint Halléban tették, recreationalis tárgy-
nak vette. Eleinte nem volt kötelező s csak azok az alumnisták 
tanulták julius és augusztus hónapban, akik a nyári szünidőre nem 
mentek haza. Később a szülők kívánságára a tanév folyamán is 
előadták a többi rendes tárgy között. 

Bélnek a hazai földrajzirás terén elévülhetetlen érdemei 
vannak. Ő ez új studiumot a legnagyobb áldozatkészséggel mű-
velte. ' Eltűrte, hogy kémkedéssel gyanúsították és a nádor elé 
idézték. Fáradságos és költséges utazásokat tett. Sőt tanítványait 
is felhasználta földrajzi ismereteinek kibővítésére. A szünidőre való 
eltávozásuk előtt kérdőiveket adott nekik, s erre kellett lakóhelyük, 
a vidék és megye természetrajzi, földrajzi, néprajzi és történeti 
viszonyaira vonatkozó adatokat feljegyezni. (Molnár A. A közokt. 
tört. Magy. a XVIII. században 377. 1.) Ily módon készült el nagy-
becsű műve, a Notitia Hungáriáé novae historico- geographica 
(1735—42), melynek több kötete kéziratban maradt. (Az V. köte-
tet gr. Zichy Jenő adta ki 1891. saját költségén.) Bél az iskolá-
ban egy rövidebb compendiumot használt. Utóda Tomka-Szászky 
rector pedig ennek nyomán és a nagy munkából kivonatolva 
készítette „Compendium Hungáriáé Geographicuin" c. kézi köny-
vét iskolai használatra. 

Nagyon kevéssé művelt tudomány volt ekkor még a közép-
iskolákban a történelem is, melyet Bél szintén szélesebb keretben 
adott elő és pedig úgy az egyetemeset, mint a hazait. Ε téren is 
első rendű tudósunk és forrásgyűjtőnk. Az iskolában valószínűleg csak 
irott jegyzetek segítségével tanított. A földrajz és történelem taní-
tását ő is összekötötte. A földrajzi helyeknél megemlítette a történeti 
nevezetességeket is, a történelem tanításánál pedig előbb földrajzilag 
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ismertette meg az események színhelyét. A hazai történetírásnak 
jó szolgálatot tett a fentebbi Schmeitzel hallei tanár is a magyar 
koronáról (1712.), a koronázási szokásokról (1713.) írt és „Anti-
quitates Transsylvaniae" c. forrásiratokra támaszkodó eredeti 
művével. 

A számtant valami magasabb színvonalra Bél iskolája sem 
emelte. Csak az alsóbb osztályokban tanították. A nyelvtan és 
helyesírás mellett szerepel az alsó osztályokban a szépírás is. 
Nagy gondot fordítottak, mint Halléban, úgy Pozsonyban is a 
vocalis és instrumentális zenére. A negyedévi lustratiók alkalmával 
a pátrónusokat is zeneelőadásokkal tisztelték meg. S a zenéhez 
értő tanulókat a cantalio jövödelméből is díjazták. 

Bél is, mint Francke sürgeti az anyanyelvnek alaposabb taní-
tását s megkívánja, hogy az idegen nyelveket ezzel egybevetve 
tanítsák. De a régi hagyományos szokásnak még oly nagy volt a 
hatalma, hogy a latint mint tanítási nyelvet a középiskolából ő 
sem tudta teljesen kiszorítani. 

Igen becsesek és a hallei iskolák befolyására mutatnak Bél 
tantervének 2. részében a methodikai utasítások is. 

Megkívánja, hogy a tanárok példás életű, vallásos lelkületű, 
önzetlen, az egyházat, az ifjúságot és a tudományt igazán szerető 
férfiak legyenek. A tanításban a tanárok nem járhatnak el szaba-
don, hanem tartoznak egységes, megállapított módszertani eljárást 
követni; ne írott jegyzetekből, hanem elfogadott tankönyvekből 
tanítsanak, melyet gyakran és önkényesen nem cserélhetnek fel 
másokkal, mert az ilyen kapkodás sokat árt. Ugyanazon tankönyv-
nek se legyen többféle kiadása forgalomban. A tanár előadása 
legyen figyelmet keltő, élénk. Ne egyesekkel, hanem az egész osz-
tálylyal foglalkozzék. Lehetőleg szemléltessen, az elvégzett anyag 
lényegét írja fel óránként a táblára és oly alaposan megmagya-
rázza, hogy a tanulók a leckét már az iskolában megtanulhassák, 
otthon csak ismételniök kelljen. Minden osztályban a tanulók fel-
fogásához alkalmazkodjék a tanár. 

Ez általános elvek mellett részletesebb utasításokat is ád Bél 
minden egyes tantárgy methodusára nézve, megszabja az osztályok 
tananyagát, sőt részletes órarendet is közöl. S módszerének ismer-
tetését azzal végzi, hogy ő kész mindegyik kollegának osztályában 
maga is több napon át tanítani. Igy könnyebben megtanulhatják 
s maguk is közvetlen tapasztalatból győződhetnek meg annak 
értékéről. 

Hallei mintára meghonosította a tanári értekezleteket, melyek 
hetenként szombaton tartattak az igazgató elnöklete alatt. Az is-
kolai rendtartás, a fegyelem, didaktikai kérdések, a tanulóknak 
az iskolán kivül való magokviselete is szóba került itt. Ugyanily 
alkalommal adta elő Bél a hospitálása alkalmával tapasztalt dol-
gokat s megfelelő intést, tanácsot adott az illető tanároknak. Mint-
ha csak a hallei inspektort hallanók a heti konferencián. A tanárok, 
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sőt az igazgató is a hetenként elvégzett anyagot külön naplóba 
irták, hogy a tanár gyors vagy lassú haladása ellenőrizhető legyen. 
Ε naplót évnegyedenként az iskolafentartó konventhez kellett 
beterjeszteni. (E naplók ma is megvannak a pozsonyi lyc. levél-
tárban. Fináczy E.*az Ephemerides Scholasticae későbbi (1755—75) 
köteteit is megtalálta és ismerteti. A magy. közokt. tört. Μ. T. 
korában II. 201. 1.) Bél honosította meg az iskolai anyakönyvet 
is, melybe a tanulónak nevét, születési helyét, korát és előhala-
dását, jegyezték be. Igy látjuk, hogy Bél Francke utasításait kö-
vetve Pozsonyban már sok oly üdvös intézményt meghonosított 
a milyenre pl. a Ratio educationis és a Thun-féle tanrendszer se 
gondolt, s amit a modern paedagogia vívmányának szoktak 
tekinteni. 

Az iskolai fegyelemre vonatkozólag Bél tantervének 3-ik 
része ajánlja a szeretetet, szelídséget s a tanulók egyéniségének 
figyelembe vételét. A gyengék mellé házi tanítókat rendelt. Ismét 
Francke hatására mutat, hogy az ily nevelőkül ajánlott ifjakat 
Bél néhány heti külön tanítással készítette elő e hivatásukra. 
Kicsinyített alakja a praeceptorum seminariumnak. A szegény 
tanulókról ily módon és az alumneummal (a hallei szabad asz-
talok) gondoskodott. (Lásd ezeket bővebben: Markusovszky S. 
i. h. 190 — 193. 1.), A Bél Mátyás által készített iskolai rendtartás 
(Leges Scholasticae) egyike e nemben a legelsőknek és legjobbak-
nak. (Egész terjedelmében közli Markusovszky i. h. 194—203. 1.). 
Bél után Beer Frigyes és Tomka-Szászky János rectorok ugyan-
azon szellemben vezették a pozsonyi iskolát. 

Hasonló lehetett a tanítás Besztercebányán és a győri kis 
gymnasiumban is, mely utóbbi helyen a lelkész, rector, conrector, 
a cantor s talán a nagyobb tanulók is tanítottak. De e győri 
iskolánkról tájékoztató adataink nincsenek. Jegyzőkönyvei 1749-ben 
a templom és iskola elfoglalásakor elvesztek. Nekünk nemcsak 
anyagi, hanem szellemi kincseinket is elrabolták. 

8. A p i e t i s m u s n a k a h a z a i t h e l o g i a i f ő i s k o l a i 
o k t a t á s r a g y a k o r o l t h a t á s a . 

Ami e részben történt az csak igen szerény visszhangja a 
hallei egyetemen megindult nagyszabású reformnak. 

Hogy a pietismus theologiai oktatásunkra is volt hatással, 
azt a pozsonyi 1729. évi Bél-Beer-féle tanterv mutatja. Ε szerint 
a studiosi theologiae már külön válnak a prima középiskolai 
osztálytól s a philosophiai tárgyak, a görög és héber nyelv mellett 
nemcsak a hagyományos dogmatikát és polemikát hallgatják, 
hanem külön órákon az ó- és újszövetségi exegesissel is foglal-
koznak és anyanyelvükön készítenek magyar, német és tót egy-
házi beszédeket. (Schneller J. A magyar ág. hitv. evang. theo-
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logiai oktatás ügye. Paed. dolg. 103. 1.). Tankönyvül Dietericus 
és König műveit s Langius héber nyelvtanát ajánlotta Bél. 

A soproni iskola elöljárói közül a XVIII. század elején 
Dobner Nándor polgármester és iskolafelügyelő érdeklődött mele-
gebben a hallei pietismus iránt. Segélyezte a Halléban tanuló 
ifjakat, sőt saját fiát is oda küldte. Itthon pedig mint gyülekezeti 
felügyelő sürgette a soproni iskola reformálását. Deccard János és 
Haynóczy Dániel kiváló tudós tanárok ekkor kerülnek ide. A 
gymnasium itt is 6 osztályú, melynek egy-egy osztályát két, sőt 
több évig járták a tanulók. A prímába pl. három éven át kellett 
járniok. Itt is különös tekintettel voltak a primanusok közt a 
lelkészi pályára készülő theologusokra. A héber nyelv mellett 
tanulták a Deccard-féle 1718. évi és a Haynóczy-féle 1741. évi 
tanterv szerint a logikát, metaphysikát s theol. tankönyvekül ajánl-
tattak: Dieterich: „Institutiones catecheticae". König: „Theologia 
positiva" (melyet ifjabb Achs Mihály bártfai rector is kiadott 
magyar nyelven, Bártfa 1709,) Schmid Sebestyén: „Compen-
dium theologiae" c. müve és Itter Antal ethikája. A pesti val-
lásügyi bizottmányban 1721. azzal vádolták a soproni gyüleke-
zetet, hogy iskolájában felsőbb tudományokat is adnak elő. Tehát 
kellett valaminek lenni a dologban. 

Hogy Deccard, Haynóczy szintén hivei voltak-e a pietismus 
nevelési irányának, azt forrásaink elégtelensége miatt nem mutat-
hatjuk ki. De midőn úgy a soproni gyülekezet vezetői (Dobner 
felügyelő, Serpilius lelkész), mint a dunántuli kerület legtekinté-
lyesebb papjai annak hódoltak, midőn Győrött valamenyi tanár, 
Téthen, Vadosfán, Nemes-Csooban a lelkészek mind Francke és 
Torkos hivei voltak, akkor Sopronban sem lehetett más a szellem. 
Épen a XVIII. század elején kezd a soproni iskola ismét népes és 
a kerületben népszerű lenni. Igen sok szép alapítvány az időből 
való, köztük Telekesi Török Istvánné, ki a pietista papoknak, 
Torkosnak, Vázsonyinak volt a pátronusa. 

A pietismus hatására mutat Sopronban, hogy az összes tanu-
lók télen- nyáron reggel a tanórák előtt egy közös teremben áhi-
tatosságra gyülekeztek össze, hol ének és imádság után biblia 
olvasás következett, a felolvasott szakaszt azután az egyes osztá-
lyokba visszatérve megmagyarázták és a tanulókra alkalmazták. 
A délutáni órákat szintén imádsággal kezdték. Az alumnusok és 
stipendiátusok (különösen a theologusok voltak ilyenek) ezen kivül 
még este is külön áhitatossági órára gyülekeztek össze. Az úrva-
csorától senki el nem maradhatott, az erre való előkészítés nagy 
gonddal történt. Más a pietistákra emlékeztető szokások, hogy a 
magyar nyelvre minden osztályban különös gondot kellett fordí-
tani; a felsőbb osztályok növendékei a vasárnapi prédikácziók 
dispositióját külön füzetbe irták s naplót vezettek a látott és 
tanult dolgokról; a tanárok konferenciákat tartottak s az elvégzett 
tananyag jegyzékét negyedévenként átadták az igazgatónak stb. 
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Hogy az ily irányú nevelésnél különös tekintettel voltak a 
lelkészi pályára készülő primanusokra s őket mint theologusokat 
bizonyos tárgyaknál elkülönítették, az magától érthető. De jó 
hasznát vették a leendő lelkészek a Vásonyi, Sartorius és Bárány 
által fordított s a lelkészi pályára vonatkozó műveknek is. Olya-
nok ezek, amelyeket már Francke is ajánlott a theologusoknak, 
u. m. „Kortholt Súlyos Papi Terhe. Magyar nyelvre fordíttatott a 
Magyarországi Evang. Prédikátorok kedvekért . . . Wásonyi Már-
tony által" (Jena 1726. 16. r. 84. 1.). továbbá: „Wolf Ábrahám 
és Rogallen Fridriknek Atyafiságos Serkentések, mely a magyar 
Sión őrállóinak ébresztésekre két Atyafiaktól (Bárány és Sartorius) 
magyar nyelvre fordíttatott" (Jena 1736. 12. r. 168. 1.). Kortholt 
kiéli tanár és Rogallen königsbergi lelkész, pietista körökben ked-
velt és nagyra becsült férfiak (Kortholtnak a hitehagyott Szenczi 
Fekete Istvánnal irodalmi vitája is volt). Ε két műben igen sok 
szép és megszívlelni való, a papi hivatásra és hű lelkipásztorkodásra 
vonatkozó dolog van, melyet jó volt tudni már a theol. pályára 
készülő ifjú embernek is. 

* 
* * 

íme igy látjuk, hogy az a hatás, melyet a pietismus hazai 
nevelésügyünkre gyakorolt, épen nem kicsinyelhető s a hazai 
oktatásnak minden fokozatára kiterjedt, úgy az elemi iskolára, 
mint a gymnasiumra és a főiskolai lelkésznevelésre. Ami üdvös 
reformot, ami szépet és jót a pietismus nevelési rendszerében 
találtunk, azt az a Halléban megfordult lelkes magyar ifjúság 
hazai iskoláinkba mind átültette. A pietismus túlzásaitól pedig 
megóvta őket a magyar nemzetnek természetes józansága. 

Francke nagyszabású tervei között ott volt a seminarium 
nationum is. Az egész emberiséget nevelni és boldogítani akarta, 
az apostoli hivatáshoz képest mind e széles világ számára akart 
tanítókat nevelni. És életének alkonyán, mikor a küzdelmes pályára 
visszatekintett, bizonyára nem csekély örömére szolgáltak tanít-
ványának, az egykor házában forgolódult Bél Mátyásnak levelei, 
melyekből arról értesült, hogy itt a Duna két partján, a messze 
Pannoniában is szép aratással biztat az ő áldott magvetése. 

És a magyar nevelés is méltó hálával adózhatik a nagy 
mesterek, Spener és Francke emlékének s kell, hogy neveléstör-
ténetünk koszorúba fűzze ama lelkes ifjak nevét, akik Haliéból 
ide uj világosságot, új lelkesítő tűzet hoztak oly korban, amikor 
a nemzet és a protestáns egyház együtt nyögte a zsarnoki el-
nyomatás jármát. 

Payr Sándor. 

Theol. Szaklap VI. évf. 13 



Ézsaiás 7 , 1 - 1 7 . 

ι. 
Acház, Juda királya, 735-ben lépett a trónra. Még 

ugyanez évben hadjárat indult ellene: damaszkusz-i Rezin 
szövetségben az efraimita Pekach-chal, hogy Juda országát 
egy asszírellenes konföderáció számára erőszakkal, s ha kell, 
a Dávid-dinasztia megszüntetésével és helyébe elvtársuknak 
trónraültetésével megszerezzék.1) A vállalkozás kudarcot 
vallott ugyan, mert Tiglat-Pilesszár (III.) 734-ben Philistäa 
meghódítása után Efraim országát és Damaszkuszt is meg-
támadta (sőt megalázta), a mivel Judát is megszabadította 
ellenségeitől, az egyesült syr-efraimita hadak pedig Jerusá-
lemet, a fővárost, meg csak ostrom alá sem foghatták2): ama 
hadjárat mégis rendkívüli hatással volt Juda népére, mely-
nek szellemvilágában is mély nyomot hagyott. 

Midőn még ugyancsak a 735. esztendőben Juda földjót 
bejárta a rémes hír, hogy a syr hadsereg ra j módjára ellepte 
a vele szövetséges Efraim földjét,3) — a mire a nép szíve meg-
indult, miként az erdőnek fái a viharban inognak4), — Ézsaiás 
próféta, ki maga is az eszményi Dávidháza jövője miatt 
aggódott, Jahvehtől indíttatva érzi magát, hogy fia társaságában 
felkeresse Acház királyt, a ki a „felső tó vízvezetékéinél a 
vízben amúgy is szükséget szenvedő város védelmi művei 
körül foglalatos5). 

Az Ézsaiás és Acház között végbement jelenetnek re-
konstrukcióját kíséreljük meg a következőkben. 

Bizonyos az, hogy a próféta szándéka és célja Acházzal 
szemben a bátorítás, buzdítás volt. Ezért a békítő szavak 

') Jes. 7, t . v. ö. 7 , 6 . 
*) 7,, b 
') 7, a, a hol a plasztikus ΠΠ3 igealakot kár mással (ρ. ο. Π3Π) helyet-

tesíteni. 
') 7, Jb. 
6) 7. j. — Kicsinyeskedés volna megütközni azon, hogy szakaszunk 

tudósítása nemcsak a küldetési helyet, hanem az útitárs nevét is Jahveh pa-
rancsában említi. Ε kettő egyszerűen a hangsúlyos küldetési parancshoz 
csatlakozhatott, nem hogy Ézsaiás talán Jahvehtól tudta volna meg, Acház 
hol tartózkodik és ugyancsak Jahvehtől vette volna az utasítást, hogy fiát 
is magával vigye. 
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egész sora ünnepélyes beszédének kezdeten,1) a „füstölgő 
üszkök" erős becsmérlése2) az ellenséggel szemben és e ki-
jelentés : „nem lészen meg".3) Az a kedves tény, hogy a pró-
féta fiát is magával viszi, szintén buzdítás, mert egy viruló 
gyermek ily névvel; ( = maradék megtér) a remény 
igazi symboluma,4) főkép atyjának, a ki életfeladatának tekin-
tette, az „erős Istenhez" megtérők maradékát keresni. 

Nem Acház országos politikája késztette Ezsaiást e fel-
lépésre. Sem egyelőre, sem az egész jelenet folyamán nincsen 
szó arról, mintha a király meg nem engedett intézkedéseket 
tett volna a város védelmében, akár úgy, hogy hajlandó volt 
volna az asszírellenes ligához csatlakozni, akár hogy idő-
közben már az assyrokkal bocsátkozott volna tárgyalásba.5) 
Azt meg épen nincs okunk jelenetünk alapján felvenni, hogy 
Acház követei már útban voltak Jahveh házának kincseivel 
az asszír nagykirályhoztí). Minden ily esetben a prófétának 
máskép kell vala szólnia és alig éri vala be a vita hevében 
e felszólítással: „Kérj magadnak jelet Jahvehtől!"7) — Az 
egész jelenet hátterében elegendő annak felvétele, hogy az 
asszír beavatkozás mint segítség tényleg kisértett, mint a 
hit politikájának megbénitója8). 

Ézsaiás ezt a politikát vallotta. Jellemző e gondolko-
zásra, hogy Juda ellenségeinek kudarcát ezzel indokolja 
Jahveh igazságszolgáltatásában: mert Damaszkusz feje Rezin 

*) 7, 4-
*) CJtPjn DHlxn 11133» W ' e —, tekintettel arra, hogy 738-ban Tiglat-

Pilesszár mind a két rakoncátlant megfenyítette, Damaszkuszban Rezint és Sa-
mariát, ahol akkor Menachem uralkodott, akinek nyomorúságos örökébe lépett 
volt Pekach. 

s) 7, ,· 
*) Szinte általános a feltevés, me ly szerint Ézsaiás a fiát azért viszi 

magával, hogy Acházot megfenyítse . — Ez még akkor s e m valószínű, ha a 
21B»'1 ")KtP n é v csupán csak motto volna, a mi lyen a próféta egy másik fiának 
vagy m á s próféták hasonló nevű gyermekeinek neve, ρ. ο. Κ'Π ,bbu> "ΠΕ 
TS (Jes. 8 , 1 ss. 1BJÍ. i ó (Hos. 1. 9.) és ΠΒΙΤί üb (Hos. 1, 6.) Olyan "atyátpedig, 
a ki Siti" nevű fiát magát nem számítja vala a „megtérők" maradékához, 
képzelni s e m lehet (V. ö. m é g Hos. 2, 25). 

6) Ezt Guthe (Das Zukunftsbild des Jesaia. Leipzig 1885. — 39. old. 7. 
jegyz.) 7, ss. által feltételezettnek állítja. 

e) Igy 2 Rg 16 alapján Kittel (Geschichte der Hebräer. — 2. Halbband. 
Gotha 1892. — 292 old.) 

') 7, u . 
8) A 12. versben foglaltakra nézve Duhm (Das Buch Jesaia übersetzt 

und erklärt. — Göttingen 1892) úgy sejti, hogy Acház akkor már lelkében 
— titokban —, foglalkozott az asszír segítség kérdésével és igénybevételének 
tervével. — Nézetünk szerint erre kezdettől fogva gondolhatott; hiszen az 
asszíroknak egy ellenük támadt ligával szemben való fellépésük nagyon 
valószínűnek látszott. 

13* 
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ós Samáriáé a Remaljah fia,1) a kik jogtalanul lépik át hatal-
muk körét. Ez a vallásos tudatnak naiv argumentációja, 
mely gyakran a legáltalánosabb és legközelebb fekvő meg-
alapítással beéri, midőn isten megsegítő kezének működésé-
ről van szó.2) 

Acház magatartása minden iS!<-jelleget nélkülözött. A 
Dávidháza képviselőjének szive nem kevésbbé megingott, a 
syr-efraimita hadsereg közeledtének hírére, mint a népé, 
sőt mi több: „meglágyult", különösen a hír hallatára, hogy 
már utódja is ki van szemelve.3) Lehet, hogy Ézsaiás már a 
vízvezeték körül tett intézkedéseket is kicsinyhitű kapko-
dásnak tekintette, melyet a Bheemin" hiányának tudott be. 

Kár, hogy 9" szójátékában: »?«!! Λ ^ b# — a 
he'min alig jelent többet mint: „állhatatosságot tanúsítani"; 
úgyhogy az a mondás semmi ujat nem foglal magában, ha-
nem csak a próféta buzdító szavainak nyomatékos végak-
kordja : „Hanem lesztek állhatatosak: bizony nem is állotok 
meg!" 

Nem tudhatni, mit felelt Acház a próféta szavaira; de 
hogy magatartásával ezúttal sem adta hiterős bátorságnak 
jelét, következtetni lehet abból, hogy a próféta, — szakaszunk 
szerint, — folytatja beszédét.4) Ε folytatásra Duhm azt mondja, 

') 8» és 9 " . 
2) Ugyanazért n incs okunk a szóbanforgó versek ( 8 ' é s 9 a ) hitelességét 

kétségbe vonni és elesik Stade (Β. u. Ο. Holtzmann, Geschichte des Volkes 
Israel. Berlin 1888/9.) aggodalma, hogy a 7. és 8» versek n e m nyújtják a 
ke l lő magyarázatot és a hatásos Ob versrész számára nem szolgálnak tám-
pontul. — 8 b , me lyAsszarhaddon 670 körüli telepítésére vonatkozik, oly glosszá-
tor műve, a ki ez e s e m é n y h e z közel állott s a ki közelebbről a 722 utáni 
nemzedékhez tartozott, me ly emez esztendő csapásán némileg megvigaszta-
lódott; miért is egy ujabb eseményben látta Rfraim végromlását . Másfelől e 
glosszátor alig tartozott a 670 utáni nemzedékhez, mely a végkifejlettől v issza-
tekintve, 722 ben látta ismét a nagy veszedelemnek évét, sőt tovább: ha még 
a 647 után eső Asurbanipal-fé le telepítést tekintjük, a glosszátort több-kevesebb 
valószínűséggel 722 és 647 közé helyezhetjük; a mi ny i lvánvalóan nagy mér-
tékben biztosítja a kommentál t he lynek régiségét. 

3) Minden e he lyhez fűzött theologiai spekuláció hiábanvaló . Nem 
h e l y e s 2 Chr. 20, 2 0 kiegészítése a WBiWl mellé : CWDJa s e m más „termi-
n u s , technicus" ρ. ο. ,ΊΙ.ΤΟ vagy ΓΠΠ "Í1K (Jud. 11, 20-ra való hivatkozással.) 
— Érdekes, hogy n é m e l y magyarázók (p. o. Stade, Duhm és részben Marti 
K., Das Buch Jesaia erklärt. Tübingen 1900.) a pÖKH itteni élőfordulásán 
kapva-kapnak, hogy val lásphi l isophiai észleletet merítsenek belőle , a „hit"-nek 
szerintök itt először kínálkozó fogalmát. Megfeledkeznek arról, hogy egy szó-
játék nagyon ingatag alap fogalmi meghatározások számára. Ε mellett abba 
a hibába esnek, hogy a próféta lelki állapotát vizsgálva jutnak a hit fogal-
máh oz , midőn úgy írják le, hogy az b izonyos „látás"-t és „ h a l l á s M jelent, 
—• holott legalább annyiban Acház álláspontjára kell helyezkedni , hogy a 
„jel" (10 v.) látását a fDKrt fogalmába bele ne vigyük. 

4) Valószínű, h o g y Acház magavise le te passzív részvét lenségben állott, 
a minek feljegyzése a próféta dialógusából bátran elmaradhatott. A szükséges 
új lélegzetvételt a 10. vers jelzi. 



Martony Elek. 1 9 7 

hogy Ézsaiás, „a leghatásosabb eszközhöz nyúl". — Talán 
méltóbb a prófétához, ha itt ós a következőkben mint olyant 
állítjuk szemünk elé, aki nem mint Jahveh „ügyvéd"-je, 
külön e célra kitalált „eszközökkel" igyekszik Acházot meg-
győzni, hanem aki — emberileg szólva — a Dávidháza kép-
viselőjének oldalán maga is feleletet vár Juda jövőjére nézve. 
És mit látunk? Mig a kicsinyhitű király eszmény nélkül té-
továz, a próféta lelkében megjelenik a jövő csodálatos képe. 

A jövőnek, közelebbről a „messiási ' jövőnek képe-e 
Immanuel és környezete? Ez szakaszunk sokat vitatott 
problémája. 

Buzdító szavainak hiteléül Ézsaiás ,.jel"-et (J™) ajánlott 
fel1) a mit Acház a lágymeleg ember közönyösségével vissza-
utasított.2) Erre Jahveh nevében maga a próféta ad „jel"-et 
(mx) Acházéknak: ,,Im' a nő fogan és szül fiat és nevezi őt 
így: ^ 

Mivel e jel megadása Acház elutasító magaviseletére ős 
a próféta haragos szemrehányására4) következett, a „jel"-nek 
gyengébb jelentése a második helyen nem valószínű. Az első 
helyen pedig Ézsaiás nem ajánlott kevesebbet: (Kérj magad-
nak jelt . . . . ) . . . . menj le a mélységbe va.gy szállj 
fel a, magasba,'δ) Ez általánosságban a ,.jel" csodás természe-
tére, a próféta lelkében pedig olyan állapotra enged követ-
keztetni, melyben a térnek és időnek korlátai eltűnnek, csak 

*) 11. vers . 
J) 12. vers. — Acház talán Dt 6, 16-ra való utalással igyekszik rész-

vét lenségét igazolni, annak érzetében, hogy úgysem tudna ősz inte szívvel 
Jahveh-hez járulni és tőle kérni. De eljárását nem kell épen ú g y értelmezni, 
hogy hívőnek akart látszani, mintha jel nélkül is hinne, t ény leg azonban 
attól tartott, hogy a jel valóban bekövetkezhetnék s akkor a theokratikus 
politikához kellene pártolnia. (Igy I. Michaelis nyomán többen). 

®) 14. vers. — Az HOTj? képzete az ó-szövetségi nyelvhasználat alapján 
— tagadhatatlan — a ,,szűz" fogalma felé hajlik, mint a ki az érettséget ( Ĉ J? 
puber) mint feltűnő tulajdonságot hordja magán, m é g i s nem jelent 
szükségképen szüzet, hanem jelenthet oly nőt is, akiről ez mondható : ΠΊΠ és 
JH^I1 — Kijelentésében Ezsaiásnak a nőre mint szülőre, és fő leg mint olyanra 
volt szüksége , a kit az Ó-Szövetségben a névadás szokása és j o g a illet. Mi 
sem természetesebb tehát mint az, hogy az "o'jy férjéről nem esik szó, — a 
minthogy ezt mindenki csak izetlenségnek minősítené, nem h o g y a férj nem-
említése a próféta gondolkozásában a szűztől va ló születés képzetét követelné. 
— Az a l m ä h előtt álló néve lő részben a fljfl következménye l ehet és a pró-
féta s z e m e előtt lebegő képzeletbeli női alakra mutat. Semmi esetre sem jelent 
minden asszonyt , aki legközelebb teherben jár é s szül. (Duhm ellen). 

4) 13. vers. 
') 1 1 b , - W ' helyett nem szükséges 

-t olvasnunk. A nekromantia 
gyanúját (Duhm) mindkét esetben elkerülhetjük, ha meggondoljuk, hogy a 
n S x C csak az irányt jelöl i meg. 
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formái maradnak meg. Ez a vizionárius állapot kezdete. 
Immanuel alakja e szerint egy eksztatikus kép, mely a pró-
féta lelkében megjelent feleletül a Juda jövőjére vonatkozó 
összes kérdésekre, azokra is, melyeket a törpe Dávidsarj 
hitetlensége támasztott . 

Hogy Immanuel mennyire ideális személy, kitűnik abból, 
hogy — a 15. vers szerint — 1) tej jel és mézzel táplálkozik 
és majdan 2) a jót választja és a rosszat elveti., — Igaz, hogy 

a mellett szakaszunkon kivűl az Ó-Szövetségben 
csak kétszer fordulj elő: 2. S. 17, 29, ahol e két eledel az 
Absalom elől bujdosó Dávidnak Mahanáim-ba hozott ajándékok 
közt szerepel, — és Job 20, 17, a hol „tejjel és mézzel folyó" 
patakokról1) van szó : e két hely eléggé igazolja, hogy épen 
úgy állhat az ideális eledel megjelölésére mint Az a nézet 
pedig, hogy a „tej és méz" szakaszunkban az ország (föld) 
pusztulását jelenti,2) elesik, tekintve azt, hogy a helyek, 
melyekre e jelentés alapítható volna — szakaszunk 16. verse 
ós 7, 21 ss. — nem hitelesek.3) (Többen4) a 15. vers hiteles-
ségét vonták kétségbe és a verset glosszának minősítették, 
a mely épúgy csúszott volna be a 16. vers előtt, a melyhez 
tartozott, mint 8 b a 9/a előtt. De ilyen glosszátor, aki nem 
látta, hogy a 16. versben nem Judáról, hanem ellenségei 
földjének pusztulásáról van szó, nem képzelhető). 

A tej és méz ideális tápláléka mellett a jó megválasz-
tása és a rossz elvetése erkölcsi súlyú, több mint a jó és 
rossz külömbségének ismerete: erkölcsi jellem, melynél fogva 
az almäh fia nemcsak kerüli a rosszat , hanem a gonoszságot 
elveti és a jót valósítja.5) 

Ama táplálkozás ós e jellem közt nincsen szorosabb ok-
vagy időhatározói kapcsolat, mint amilyet az egyszerűen 

1) πκοπι c'm i^m. 
2) így az összes szótárak épen Jes. 7, 15-re mint egyet len ó-szövetségi 

he lyre való h ivatkozással . 
®) A 16. vers h i te lessége ellen szól a l a k i tekintetben a 15. vers szavai-

nak ismétlése és az egyesszámú Π0*ΤΧ. A 7, 2 1 - 2 5 . terjedő szakasz pedig 
szinte témául tűzte ki a tej evés m e g o k o l á s á t , a m e l y e t igazán rabbi-
nikus reflexiókon vezet keresztül, — ú g y h o g y alig származik a prófétától, a 
kinek kezenyomát legfe l jebb 21'° és 22 b - b e n lehet felismerni. A próféta szer-
zősége el len szól 2 2 ' versrész; továbbá fi"1" a 23. versben négyszer is elő-
kerül s a 2 3 - 2 5 . v e r s e k b e n a tövis és gaz ugyancsak háromszor. Hogy e 
szakasz mennyire n e m támogatja a tejnek o lya tén jelentését, hogy az pusz-
tulást és nyomort jelent, mutatja épen 2 2 a , mely szerint a tej bősége (!) 
miatt vajat esznek. 

4) így Duhm, Marti. 
5) F igye lemremél tó a „rossz elvetesé·*-nek első h e l y e n való említése a 

15. versben, a aiNö és "ΐιΠ2 inflnitivi absolut i , melyek az igefogalom in 
abstracto való k i eme lé sére szolgálnak, m í g másutt, ahol csupán a választó-
képességről mint i lyenről v a n szó V'~'ige é s f 3 praepositio. (p. o. 2 S. 19, 36.) 
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mutató (W^-ben) megenged. Mig egyfelől jogos volna 
megütközni azon, hogy a jó ós rossz megválasztása a tej ós 
méz evésének legyen egyenes következménye, — vagy hogy 
ama megválasztásnak, kezdete a tej- és mózevésnek végét 
jelentené : másfelől a r - n e k célzatos jelentését kétségbe vonni 
nem lehet, amennyiben ezt demonstrativ jelentése magával 
hozza. Létezik az indogermán nyelvhasználatban is a célzatos 
kötésnek egy „depravált" alakja, melylyel egymásután be-
következett eseményeket hozunk az ok és cél kapcso-
latába, p. o. fürdőbe utazott, hogy ott meghaljon. Vagy: 
midőn két párhuzamosan haladó történési folyamat körül az 
egyik mintegy az alkalmat, a másik mintegy a főfejlődést 
képviseli, jóllehet ok- és okozati viszony, a kettő között 
szorosan véve meg nem állapítható. A îjl®? kapcsolata ide 
tartozik. Mivel a táplálkozás olyan életnyilvánulás, mely a 
születéssel kezdődik, míg ama szellemi tehetség, amint álta-
lában a szellemi élet, csak a testiség bizonyos fokú fejlett-
ségével kezdődik, — azért történhetett a kettő célirányos 
összekapcsolása; mely kapcsolat a fordításban is megtartható 
(és a latin „ut" értelmében fordítható), de a fentebbi meg-
jegyzések után azzal a fentartással, hogy a próféta tényleg 
nem akarta megjelelni: mennyi ideig fog az almah gyermeke 
tejjel és mézzel táplálkozni, azt sem, hogy mi célból vagy 
végből; hanem ezt mondja: így táplálkozik „és majdan" a 
rosszat elveti s a jót választja.1) Hogy viszont e választó-
tehetség nem alkalmas a tejjel-mézzel való táplálkozás ide-
jének meghatározására (mely esetben í1 = azon idő körül), 
azt mi sem mutatja jobban, mint hogy ama fejlettségnek 
kora meg nem állapítható,2) még megközelítőleg sem, a mint-
hogy a magyarázók tényleg egy-, két-, három-, de sőt tiz-, 
tizenhároméves korról beszélnek. 

Kérdem továbbá: Miért volt volna a prófétának szük-
sége, hogy a tej és méz evésének idejét megállapítsa?! Vagy, 
feltéve, hogy Immanuel mint üdvjel Juda megmenekülését 
hirdeti, minek kellett e megmenekülés időpontjának akár a 
vái'andós állapot ízetlen időszámításával, akár a jó és rossz 
megválasztásával meghatároztatnia ?! Nagyon különös volna 
ez időjelzés arra az esetre is, ha Immanuel mint a jövő 
„óramutatója" egy részben, t. i. születésével üdvöt (Juda 
megszabadulását), más részben ellenben, t. i. későbbi fejlő-
désével pusztulást és ítéletet jelezne. 

Az időmutatás ós az ország pusztulásában nyilvánuló 
l) A revideált Károli-fordítás (1898.) ugyani lyen értelemben: „Ki vajat 

é s mézet eszik, megtanulja a gonoszt megvetni és a jót választani.« 
') Dt. 1, jg alapján sem, mert ott a választótehetség hiánya áz öntudat-

lan gyermeki lét ártatlanságát jelenti csupán. 
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ítélet gondolatát az Immánueljeiben csak a 16. és 17. vers 
idézte elő, melyek közül az egyiknek hitelességét már két-
ségbe vontuk, a másiké pedig szintén tarthatatlan.1) A 
16. vers kétségkívül egy régi magyarázata Ézsaiás Immanuel-
jóslatának, míg 17. a 16-odikban kifejezett gondolatnak a 
18. és következő versek tartalmával2) való összekötését akarja 
közvetíteni: mivel a 16. vers Juda ellenségeinek pusztulá-
sáról szólott, szükség volt egy közvetítő gondolatra, mely a 
Judára irányuló fordulatot lehetővé tette. 

Hogy e mellett Immánuelnek komor háttere is van : ez 
a 17. vers nélkül is valószínű azok után, amik Acház és a 
próféta között történtek. De e vonás nem mehet Immanuel 
ideális voltának rovására, a miről szó lehetne akkor, ha 
Immanuel mint időmutató a 11. versben felajánlott üdvjellel 
szemben a Judára és Acházra elkövetkezendő ítéletet jelen-
tené.3) 

Ily „itélet"-nek épen elegendő: A Dávidházából termé-
szetesen származó utód helyett, — kiről Acház bosszantó 
magaviselete után nem lehetett már szó, — egy új (talán 
csodás származású) egyénnek képe, akinek nem a királyi 
tisztség kölcsönözte méltósága érdekel, azokkal az erkölcsi 
súlyú tulajdonokkal, melyek a jó megválasztásában és a 
rossz elvetésében nyilvánulnak. 

Hogy ez ideális vallásos egyén a „messiás", azt Ézsaiás, 
legalább a jelenet alkalmával, még nem tudhatta, de hogy 
innen kezdve szólhatunk tulajdonképen személyes messiás-
ról, azt Ézsaiás további prófétiája igazolja. Azért mond-
hatja Kittel: 

„Abban az emlékezetes órában, melyben Ézsaiás 
Acháztól búcsúzott, a személyes messiás eszméje született 
világra." 

*) A 17. vers hi te lessége el len s z ó l : az asyndetikus csatlakozás, holott 
egészen új gondolatról v a n s z ó ; a terjengőség: f ^ N JVa-bjil ^Sj?"'?^1,T^V 
A ""OK ΓΡ3 nem illik ide, s e m ha 1. Acháznak édesatyját (Jóthám), s em pedig 
úgy, ha 2. Dávid házát akarná jelenteni, — amelyről a sor legvégén csak 
a formaiság , kedvéért esnék szó. Valamint az is, hogy e ki fejezésből: 
ογτΕίί HC Di'ö^ az ősitől eltérő az a fe l fogás olvasható ki, hogy Efraim a 
maga jószántából pártolt el Judától (Marti). Még későbbi g lossza 17 b : fii? 
" W x —, mely a 16. vers o lvasásakor és a 17. vers kezdő szavaira 
való tekintettel származott, anélkül, hogy szerzője e jegyzetnek helyességét 
a 17. vers fordulatára va ló tekintettel kétségbe vonta volna. 

a) 7> ie—ιβ· pusztulásról (Judáéról ?) szó l két töredékben, amelyeket a 
81ΠΠ E>!3 formula bárhova csatolhat. 

s) Az „Immanuel" n é v ebben az esetben optativ értelmű vo lna („Isten-
•egits"?), ami nem valószínű. 
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II. 
Ézsaiás prófétai beszédei tényleg nem egy, lianem szo-

rosan véve két „messiási" összképhez szolgáltatnak vonáso-
kat, melyeket nem szabad liarinonisztikus érdekből egybe-
olvasztani.1) Az egyikben — a 724. év elé eső beszédekben 
— a jövendő messiás alakja lép előtérbe; a másikban, miután 
amaz évben az asszírok Juda tőszomszédságába jutottak 
(azzal, hogy IV. Szalmanasszár ostrom alá fogta Samáriát) 
az az alapgondolat, hogy Jérusálemet az asszírok nem vehe-
tik meg; — a messiás alakja hiányzik belőle. 

Immanuel a 724 előtti jóslatokat jellemző messiáskép-
nek központi alakja. Kezdetleges vonásait Ézsaiás prófétiája 
csakhamar az üdvjövőről festett nagyszerű képpé fejlesz-
tette. Ami az Acházzal való jelenetkor még befejezetlenül 
maradt, határozott kifejtést nyert akkor, mikor Ézsaiás a 
tejjel-mézzel táplálkozó gyermek önmagában nyugvó alakját 
hatalommal felruházva és királyi székben ülni látta.2) Míg 
az első alkalommal az egyszerű Immanuel név kifejezhette 
Istennek kegyelmi jelenlétét, melyet ama gyermekalak mint 
ilyen éreztetett, addig a béke birodalmát öntudatosan növelő 
fejedelmi alak lényét kifejezni — név alig elegendő.1) A 
rossz felismerésének és a jó megválasztásának tehetsége, 
melyben a gyermeknél még a természeti ós erkölcsi jelen-
tés koincidál, a és Jahveh ismeretén ('"Ή1 ^V) 
felépülő erkölcsi jellemévé fejlődött. Mikor pedig az ezsaiási 
messiáskép a legnagyobb teljességre jutott, azzal, hogy 
kerete az egész természeti világ megdicsőült a lakjára is ki-
terjed,·1) — ugyanakkor a próféta képzelete, mely a köz-
életnek legtökéletesebb alakját egyedül a királyságban szem-
lélhette s amelyre a „Dávidnak igért állandó irgalmasságok"5) 
az Acházzal való jelenet után ismét meghatározólag befoly-
tak, az „Isai törzsökéből származó vesszőszál" képzetével0) 
visszatért a Dávid nemzetségéből származó utód már-már 
elejtett gondolatához. 

De miért kellett Immanuel eszményi egyéni kópét, mely 
eredetileg a messiási remény typikus vonásait nélkülözte, 
ismét oly vonásokkal kombinálni, melyek az ország szeren-
csés állapotához fűződő hagyományos várakozást jellemezték ? 

') Ε nézetet Guthe (Das Zukunftsbild des Jesaia. Leipzig 1885.) érvé-
nyesítette először. 

') 9, 5· 

') Ε kifejezést Guthe Jess , 5 5 . a l a p j á n használja. 

«) 11, i· 
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Valószínű, hogy az Acházzal való jelenet után, a mely-
nek folyamán Ézsaiás a „maradék" megtérítésének reményé-
ről is lemondott, a „Jahveh szent népé"-nek eszméje újra 
erőt vett a próféta szellemén; Immanuel jelentősége pedig 
később mint az ideális magot magában rejtő népen kívül 
álló egyéniségé mutatkozott. Ugy látszik, Ézsaiás érezte a 
collisio-t, amely népéhez fűzött reménye és a vallásosságnak 
egy a népén kivül helyezett ideálja között támadhat: egy 
jobb pillanatában, midőn ezen ideálnak népe részéről törté-
nendő megvalósításáról le nem mondott, Immanuel mint az 
Izrael népének glóriáját betetőző messiás alakja tűnt fel előtte. 
Viszont valahányszor az első szomorú tapasztalatnak meg-
felelően, a lemondás diadalmaskodott, mindannyiszor enyhü-
lést szerzett a próféta lelkének az az ideál, melyet a végle-
tekig fokozott. Ε transversalis hullámzásoknak lehet ered-
ménye az a messiáskép, melyet Ézsaiás Immanuel képéből 
fejlesztett s a mely jelentőségteljes eredetével az ó-szövet-
ségi theologiában legjellemzőbb saját ja maradt. — Hogy ké-
sőbb, nevezetesen 722 után, midőn a történeti viszonyok a 
Jahveh népéért való aggodalmat állandóan foglalkoztatták, 
maga a próféta látszólag teljesen elejtette, ugyancsak azt 
mutatja, hogy főmotívuma, eredetének megfelelőleg tényleg 
a vallásosságnak Immanuel képében legtisztábban szem-
lélhető ideálja volt. Mert egy a Dávid házából származó 
király mint politikai nagyság Jerusálem megmenekült váro-
sában egészen jól helyet találhatott volna; nem igy az a 
nagyszerű ideál, amelynek oly mértékben kellett elhalvá-
nyulnia, amennyire előtérbe lépett az a másik, mely az ó-
szövetségi vallásnak legkitűnőbb eszméjét hordozta. 

Ha ez az ingadozás összefüggésben van az ó-szövetségi 
vallás történetével, úgy jellemző, hogy épen oly kiváló egyéni-
ségben merült fel a vallásosság ideálja egy egyénben való 
megszemélyesítésének szüksége, a minő Ezsaiásó volt, — 
jelezvén a fejlődóst az individuális vallásosság felé; egyben 
persze előjele Izrael vallása objektiválódásának, a mi egész 
vonalon a Deuteronomismusban ju tot t teljességre, mint a 
melylyel a „Jahveh ideális népe dynamikus elve" helyébe a 
theokratia lépett. Annál érdekesebb, — mivel az ó-szövetsógi 
vallásnak saját lényégéért folytatott küzdelmére vet világot, 
— hogy a próféta ki tudta küszöbölni ezt a másik elemet, 
— a mi természetesen nem jelenti azt, hogy az utóbbiból 
oly drágagyöngy nem képződhetett, mely egy későbbi fejlő-
dés jogosult álláspontjáról tekintve mint Izrael vallásának 
legszebb virága tűnhetett fel. 

Bizonyos azonban, hogy Ezsaiásra nézve a „messiás" 
általa megteremtett alakja nem volt absolut nagyság. Ε te-
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kintetben jellemző, hogy az Ezsaiást követő epigonok (Na-
hum, Sofoniás, Habakkuk) egyáltalán nem emiitik. De lát-
ható ebből az is, hogy az a „messiás" és vele Immanuel, 
akkor még nem volt olyan kijelentéstközvetitő „istenemberi" 
alak, a milyennek közönségesen venni szokás s a mivé csak 
a mennyei (ős) embernek eszméjével történt kombináció 
utján a zsidó apokalyptikában, és bátran hozzátehetjük: csak 
a keresztény theologiában lett. 

Az sem érdektelen, hogy ha Jeremiás kétes hitelességű 
messiásjóslataitól eltekintünk, Ezékiel „messiási" jóslataira 
nézve pedig beérjük azzal, hogy bennök a személyes messiás 
reménye az egész Dávid-dinastiára vonatkozó reménynyé 
kitágíttatott(l) és Deuteroezsaiás miatt a további fejlődést ki-
rekesztjük : ez ezsaiási messiásképnek hatása legalább a fog-
ság előtti prófétiában ki nem mutatható. Ezzel eldőlt minden 
olyan felfogásnak helyessége, amely szerint a messiás alakja 
Ézsaiás működésének második felében azért nem fordul elő, 
mivel jelentősége akkor már magától értetődött — hacsak 
azt nem kell gondolnunk, hogy a próféták, ha reméltek is 
valamit, e reményüket eltitkolták. Ha működésük nem állott 
elődeik kijelentéseinek ujrafelvételében, ez csak méltó ahhoz 
az álláshoz, melyet mint vallásos subjectumok az ó-szövet-
ségi vallás történetében elfoglalnak; nem hogy talán a „mes-
siás" nememlitése az ezsaiási jóslatok hitelessége ellen volna 
érvényesíthető. Az ezsaiási messiáskép újrafelvételét nem is 
várjuk előbb mint csak a fogság utáni kornak, „deduktiv" 
theologiájában. 

Ha az Immanuelkép üde vonásait már Ézsaiás messiás-
képe abszorbeálta, nem csodálkozhatunk azon, hogy az 
Immanuel-„jelenés" az ó-szövetségi theologiában külön nem 
érvényesült. Az egyetlen ó-szövetségi hely, mely Jes. 7, j _17 
hez határozott vonatkozásban áll: Mich. 5,2, a mely mint 
egy a fogság utáni korból való messiásjóslathoz csatolt köz-
beszúi'ás pusztán arra enged következtetni, hogy a messiás 
születésének körülményei akkor még figyelem tárgyát nem 
képezték. 

Annál érdekesebb, hogy a fogságban Immánuelénél sok 
tekintetben más talajon, a vallásosságnak egy másik ideálja, 
a szenvedő vallásosságé, termett, a mely a „Jahveh szolgá-
jáéról p1'"!1 ""-y) szóló prófétiának magvát alkotja. Hogy be-
menetelt talált a messiási reménykörbe, azért fontos, mert 
Immanuel mellett fólreismerhetlenül igazolja, hogy a messiás-
eszme lényege tényleg a vallásosság kihelyezett ideálja 
volt. — Az egyed· és gyűjtőfogalom együttléte „Jahveh szol-
gájáénak deuteroezsaiási képzetében ismét csak érdekes 
illusztrációja ama mozgó viszony ingadozásainak, a mely a 
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vallásosságnak egy különálló ideálja és a szomorú jelenre 
való tekintettel azzal vigasztalódó vallásos egyén közt fejlődik, 

* 

Azt a tényt, hogy a Septuaginta Jes. 7, 14-ben almäh-t 
7rß£<?m)s-szal fordítja, — mivel nem valószínű, hogy az ere-
deti helyen ""riran olvasandó, — úgy lehet magyarázni, hogy 
a η παρδένος a LXX-ba annak a hitnek alapján, mely szerint 
a messiásnak szűztől kell születnie, a fordítás keletkezése-
kor csúszott bele, a minthogy ez a hit a palästinai és ale-
xandriai zsidóság körében tényleg el volt terjedve. Mivel 
mégis a Septuagintának története a keresztyén korba nyúlik, 
a melyben Aquila, Symmachus és Theodotion polemizáló 
fordítása — ή νεάνις — az Ó-Szövetség kanonikus tekintélyre 
emelkedett görög fordításának keresztyén befolyás alatt 
keletkezett szövegezése ellen irányultában érthető: nem bizo-
nyos, hogy az a παρδένος a keresztyénség előtti kornak ter-
méke ; habár majdnem kétségtelen, hogy a neki alapul szol-
gáló képzet az eráni eschatologiából került a zsidóság világ-
nézetébe, innen pedig a keresztyén theologiába. 

Minő jogosultsága volt annak, hogy soterokosmologiai 
érdekből előbb a zsidóság, majd utóbb a keresztyénség Ézsaiás 
Immanuel-prófétiájára hivatkozott: erre csak részben felel az 
a körülmény, hogy az nyert itt jelentőséget, a mi Ezsaiásra 
nézve legalább is mellékes volt. Mert épen olyan fontos, 
hogy ehhez a spekulációhoz és nem Vergilius jóslatához fű-
ződött a történelemben egy nagyszerű újjászületés és fejlő-
dés az „Immanuel" név jelszava alatt, amely annál találóbban 
származott át Jézusra, mivel egyéniségénél fogva δ hivatva 
volt arra, hogy az egyéni vallásosság ó-szövetségi ideálját a 
maga és követői számára igénybe vegye. 

Martony Elek, 
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(Tanulmány). 

c) Harmadik szakasz (5—8 fej). 
Az előzőkben csak elvileg világította meg az apostol a hit 

által való megigazulásnak uj üdvrendjét, a midőn annak két 
tényezőjét: Istennél a kegyelmet, embernél a hitet hangsú-
lyozta, minta melyeknek közös találkozása egy egy személyben 
az üdvöt biztosítja. 

Ezzel azonban korántsem merítette ki ezt a tárgyat. 
Kiváló jelentőségénél fogva sorra előveszi az uj üdvrend 
által létesülő életviszonynak főbb megnyilatkozásait s rajzolja 
azoknak áldásos voltát. 

A hit által való megigazulás tana ugyanis azt jelenti, 
hogy az ember a maga Istenéhez nem a törvényesség a do 
ut des viszonyában érzi magát, hanem az isteni kegyelem 
viszonyában; abban a boldogító tudatban, hogy a bűnöket 
megbocsátó Isten keblére öleli a bűnöst, ha megtérve az δ 
szeretetére bízza magát s igyekszik arra méltóvá tenni magát. 
Négy fő megnyilatkozását rajzolja meg előttünk: az Istennel 
való békét, a bűntől való megszabadulást, a törvénytől 
való mentességet és a szentlélektől való függést. 

ct) Az Istennel való béke (5 fej). 
Az apostol nem szereti a frázisos előadást s hosszas 

bevezetéseket, hanem rögtön tárgyát ragadja meg, mert 
nincs ideje hosszasan időzni egynél; sőt egy-egy tárgy fej-
tegetésénél is sokszor akad valamelyes fontos gondolata, 
mely őt kitérésre birja. Ugy itt is rögtön az 5. fejezet elején 
kijelenti, hogy „miután tehát hitből megigazíttattunk, békénk 
vagyon az Istennel a mi urunk a Jézus Krisztus által", 
minélfogva abban a kegyelemben is részesülünk, hogy hozzá 
bármikor fordulhatunk ós biztosra vehetjük az Isten dicső-
ségében való részesülésünket; biztosra vehetjük a nyomorúság 
idején is, mert tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eszközöl, 
a kitartás erkölcsi derékséget, ez pedig reménységet szül. 
Az így kipróbált remény nem szégyeníthet meg; a mit 
remélünk, annak be kell következnie, mert Istennek irántunk 
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való szeretetét öntötte lelkünkbe a szent lélek. Ez a tudat 
tehát nemcsak boldogító és felemelő, de egyúttal biztos is. 
Páratlan jelentőségű és kiváló szépségű szavakkal világítja 
meg ezután az apostol szivünk e nyugalmát s lelkünk θ 
biztos tudatát. Az élettapasztalás azt tanítja, hogy alig akad 
ember, a ki a jóért, az igazért hal meg és ime Krisztus mi 
érettünk istentelenekért áldozta fel magát alkalmatos időben. 
Ebben a tényben Isten a maga szeretetét nyilvánította a 
bűnös emberi világgal szemben. De ha ezt az Isten kész 
volt megtenni, mielőtt megváltattunk, sokkal inkább lehetünk 
biztosak az ő kegyelme felől most, a mikor már hit által 
megigazultunk és nem kell tartanunk többé az ő haragjától. 
Mert ha mint Istennek ellenségei kiengeszteltettünk ő vele 
az ő fiának halála által, mennyivel inkább nyerhetjük el az 
örök életet most, ha már a kiengesztelés megtörtént és 
büszkén vallhatjuk magunkat Isten fiainak (5, 1—11). 

Az Istennel való béke viszonyát az ó-szövetség vilá-
gításánál is be akarja mutatni s e végből Jézust, e viszony 
közvetítőjét összehasonlítja Ádámmal, az első emberrel, a ki 
kezdője volt a megszüntetett harag viszonyának. 

Egy ember által, mondja az apostol, jött a világba a 
bűn és a bűn által a halál s mivel minden ember vétkezett, 
ez okból elterjedt mindenfelé a halál is. Ádám volt az az 
ember, ki Isten parancsának szándékos áthágásával bűnt 
követett el s így az emberen kivűl lévő bűn belefészkelte 
magát az emberbe s halálát okozta. Eljött a világba az ur 
Jézus s az 5 bűntelen élete s önfeláldozó halála megtörte a 
bün hatalmát, lehetővé tette a bűntől való megszabadulást 
s feltámadása által a halál utáni életet. Életének ez a hatása ép 
oly egyetemes jellegű volt, mint Ádáménak; irányára s hasz-
nára vonatkozólag azonban teljesen ellentétes. Sőt miután 
itt Isten kegyelme megnyilatkozott, az pedig jóval gazdagabb, 
mint a minő gazdagon uralkodott a bűn és a halál, annál 
fogva a Jézus önfeláldozásából származó áldásnak mennyi-
ségileg is jóval nagyobbnak kell lennie a bűn s következ-
ményei gazdagságánál. A bűn elterjedése mellett a törvénynek 
is van szerepe, de nem döntő. A bűn nem a törvény által 
jöt t a világba, mert a bűn s ennek folyománya a halál még 
a törvényadás előtt uralkodott azok felett is, a kik nem oly 
módon vétkeztek, mint Ádám, hogy határozott parancsot, 
törvényt szegtek volna meg. 

A törvény későbben jö t t a végett, hogy a vétkesség 
teljes legyen; előkészítette az üdvnek eljöttét s illetőleg a 
kegyelemnek gazdag megnyilatkozását. A megváltott ember 
nyugodt lehet, mert a mint a bűn uralkodott a halál által, 
akként uralkodik most a kegyelem az isteni igazságosság 
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által az örök élet elnyerése céljából, melyet Urunk a Jézus 
Krisztus által kapunk. (5, 12—21). 

β) A bűntől való megszabadulás (6 fej). 
Ennek a gondolatnak igazolását egy téves, de az apostol 

fejtegetéséből levezethető következtetésnek cáfolatával kezdi. 
Az előző fejezet utolsó verseiben ugyanis azt állította, hogy 
a bűnnek teljességével jár a kegyelemnek teljessége. Ebből 
nyilván azt lehetne következtetni, hogy minél teljesebbé, 
nagyobbá lesz a bűn, annál teljesebbnek, nagyobbnak kell 
lennie a kegyelemnek is s ebből kifolyólag azt is, hogy 
minél nagyobb mértékben kinyilatkoztathassa az Isten a 
maga kegyelmét, annál jobban kell törekedni a bűn teljes-
ségére s abban való megmaradásra. Hát ez lehetetlen dolog, 
mert a kik a bűnnek meghaltunk, miképen élhetnénk benne? 
A kik ugyanis a Krisztus Jézusba megkereszteltettünk, az ó 
halálára nézve kereszteltettünk meg; a keresztség által vele 
együtt a halálba temettettünk, hogy mint ő, ugy mi is feltá-
masztva az Atya dicsősége által uj életet éljünk. A kereszt-
ségben megfeszíttetett a bűnös tett, megszűnt a bűnnek való 
szolgálat és élet s kezdetét vette egy uj, Istennek tetsző s 
bűntől mentes élet ós Istennek való szolgálat. Az ember 
egy harcoshoz hasonlít, aki eddig testének tagjait az igaz-
ságtalanság és bűn fegyvereivó tette; a mint keresztyénné 
lett, az Isten harcosává válik s tagjait az igazságosság és 
élet fegyvereiként kell használnia (1—14). 

Ebből világosan következik, hogy a ker. ember urat 
cserélt. Előbb a bűn uralkodott felette, annak szolgált; most 
megszabadította az Isten ettől az uralomtól ós az igazsá-
gosság szolgájává tette. Mikor "a bűnnek szolgált, szabad 
volt az igazságosságtól; most az igazságosságnak szolgál, 
de szabad a bűntől. De micsoda következései voltak az előző 
és minő gyümölcsei vannak a jelen állapotnak ? 

Az előbbi bűn alatti állapotnak gyümölcse az, hogy a 
hivő pirul, szégyenkezik érte, mert annak vége halál; a jelen 
állapotnak gyümölcse a bűntől való megszabadulás s Istennek 
való szolgálat és megszentelés, vége pedig az örök élet. A 
bűnnek zsoldja a halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig, 
a mi Urunkban a Jézus Krisztusban való örök élet. 

γ) A törvénytől való mentesség (7 fej). 
A törvény, akár azt ó-szövetsógi alakjában vesszük, 

akár ugy, mint a pogányoknál volt elterjedve, kiváló hatású 
volt az emberiség erkölcsi s vallási felfogására s életére. Az 
apostol ismerve ezt a hatását ugy a bűn egyetemességének rajzá-
ban, mint az igazságosság ós üdv megszerzéséről szóló fejtege-
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tésében folyton hivatkozott a törvényre s a szükség szerint 
megemlítette, hol egyik, hol másik jellemző tulajdonságát s 
hatását. Azonban egészében s kivált a megváltott emberre 
való vonatkozásában még eddig nem tárgyalta. Ezt a feje-
zetet szentelte tehát ennek a vonatkozásnak közelebbi meg-
világítására. S minthogy törvény és bűn nemcsak együtt 
járó fogalmak, hanem a törvénynek sajátos rendkívüli hatása 
volt a bűnnek elterjedésére, ez okból ezt is felveszi fejte-
getésébe s nevezetes kijelentéseket tesz. 

Azzal kezdi a törvényről szóló taglalását, hogy a tör-
vénynek csak addig van joghatálya, a míg az illető, a kire 
vonatkozik, életben van. A házasságban élő nő is csak addig 
tartozik hűséggel férjének, amig él ; halála után szabad s 
férjhez mehet a nélkül, hogy ezért házasságtörőnek mond-
hatnák, holott ha azt férje életében tenné, házasságtörést 
követne el. Amint az ember Krisztushoz csatlakozik, meghal 
a törvényre nézve; azaz megszűnik engedelmeskedni a 
törvény előírásainak, a melyek által a bűn uralkodó hata-
lommá lett testének tagjaiban és egy uj elvnek kell enge-
delmeskednie : szolgál a szellem újságában és nem a betű 
óságában. 

Miért nem kell a törvénynek engedelmeskedni? Talán 
bűn a törvény? Nem bűn, hanem általa van a bűnismeret. 
S hogy a törvénynek ezen kárhozatos munkáját bemutat-
hassa, sajá t példájára hivatkozik. Egy parancsolatot idéz 
az ó-szövetségből: „ne kívánj". Ez a parancsolat a maga 
tiltó rendelkezésével alkalmat szolgáltat arra, hogy felköltse 
a vágyakat, holott jszek élettelenek, holtak maradtak volna 
a tilalom nélkül. Ο benne hasonlóan működött a törvény 
tilalma: élővé tette benne a bűnt, ő pedig meghalt; minél-
fogva az élet szolgálatára adott törvény halált hozóvá lett," 
annak dacára, hogy a törvény szent, a parancsolat is szent, 
igazságos és jó. 

Ennek a sajátszerű állapotnak a magyarázata s oka 
nem az, hogy a törvény, a mely eredeténél s lényegénél 
fogva jó, halált okoz, hanem az, hogy a bűn a jót is a 
bűnösség javára használta fel s ilyképen hatalmát kivétel 
nélkül az egész emberiség felett kiterjeszthette. Tehette 
pedig ezt annálfogva, mivel a törvény szellemi eredetű, az 
ember pedig, a kinek a törvény adatott, már teljesen a bűn 
hatalma alatt állott s testből való lény. Ellentét van a törvény 
és az ember teste között; minélfogva Pál is nem azt tette 
a mi jó, hanem a mit gyűlölt, ugy hogy elvileg helyeselte a 
törvény parancsolatait, gyakorlatilag azonban az ellenkezőjét 
tette. Annyira hatalmába kerítette a bűn, hogy a mit csele-
kedett, tulajdonképen nem is ő cselekedte, hanem a benne 
lakozó bűn; ő látta ugyan a jót, a melyet tennie kellett, de 
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hogy azt teljesítse is, ahhoz ereje nem volt. Ε szerint két elv 
volt benne: az egyik a belső ember szerint való, az ész 
törvénye, a mely teljesen egyező Isten akaratával s törvé-
nyével és a jót akarja; a másik pedig a bűn elve, mely a test 
tagjaiban van, az ész törvénye ellen harcol és a bűn fog-
lyává teszi az embert. Ennek folytán az ember meghasonlik 
önmagával, nyomorult ós sajnálatra méltó lény, aki tehetet-
lenül vergődik a bűn rabságában. Azonban csak addig, mig 
Krisztushoz nem fordul s hit által meg nem igazul, mert 
Krisztus az, a ki képes is és akar is minden hivőt ebből a 
kétségbeejtő helyzetéből megszabadítani. 

ό) A megváltott ember függése a lélektől (8 fej). 
Az előző fejezet a meg nem váltott embernek nyomo-

rúságos helyzetét s meghasonlását rajzolja meg igen élőnk 
színekkel, a melyet a bűn uralma az ember felett idéz elő 
s melyet csak a Jézus Krisztushoz való csatlakozás szüntet 
meg, mert az élet lelkének törvénye megszabadítja őt a bűn 
és halál törvényétől (8, 2). 

A mire ugyanis a törvény képtelennek bizonyult, mert 
a testiség által akarta előírásait érvényesíteni, azt az Isten 
a maga fiának a bűnös test hasonlatosságában való küldése 
által érte el, a mennyiben elitélte a bűnt s lehetővé tette a 
szent léleknek bennünk való működését s ez által uj lélek-
szerinti életet s üdvösséget (3—9). 

A hit által megigazult emberben ugyanis az Isten lelke 
lakik s mint uralkodó elv kötelességévé teszi, hogy szakítva 
a testiséggel s a testnek Istennel szemben ellenséges gondo-
lataival, Istennek tetsző életet éljen a lélekben, a Krisztusban 
legyen, mert csak az a kiben a Krisztus él, lehet bizonyos a 
felől, hogy a Krisztust feltámasztó Isten őt is felfogja tá-
masztani (6—11). 

A kiket Krisztusnak szelleme éltet, a kik tehát nem a 
test, hanem a szellem szerint élnek, azok Isten gyermekeivé 
lesznek, szabadok, mert a szeretet viszonyába lépvén, a 
szabadság lelkét vették s nem kell fólniök és Öröklő társai 
Jézusnak az üdvjavakban, melyeket az ur igért az őt félők-
nek (12—17). 

Oly becsesek ezen üdvjavak, hogy a ker. embernek 
e földi életben érdemes érettök szenvednie is. Ez idő szerint 
még nem valósulnak ugyan meg, de biztosak vagyunk jövő 
megvalósulásuk felől, mert nemcsak az emberiség, hanem 
az egész teremtett világ is sóhajtozik a teljes megújulás, 
a palingenesia után. Az a megújulás, palingenesia új viszo-
nyokat s állapotodat > ĝ teremteni az emberiség megváltá-
sának megfelelően; addig azonban a Krisztus követőinek 
ki kell tartaniok a reménységben (18—25). 

Theol. Siaklap VI. éyf. 1 4 
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Amint az Isten lelke egyfelől ezekre tanít s a remény-
ségben való kitartásra ösztönöz, úgy másfelől segítséget nyújt 
a mi gyengeségünkben. A mikor ugyanis azt se tudjuk, 
hogy mit és miképen kérjünk az Istentől, közbenjár érettünk 
érthetetlen sóhajtásokban segítve bennünket,melyeket azonban 
a veséket vizsgáló Isten megért és meghallgat. Tudjuk 
ugyanis, hogy a kik az Istent szeretik s a kik az ő végzése 
szerint elhivattak, azoknak minden javukra szolgál, mert a 
kiket δ előre ismer, azokat fiához hasonlókká rendelte, a 
kiket előre rendelt, azokat elhívta (a maga országába), a 
kiket elhívott, azokat megigazította s a kiket megigazított, 
azokat megdicsőítette (26—30). 

A keresztyén tehát biztos a maga hitében az üdve 
felől; az Isten mindig vele van. De ha az Isten velünk van, 
akkor az apostol joggal felkiálthatja, kicsoda ellenünk? A ki 
a saját fiának sem kedvezett, hanem feláldozta őt érettünk, 
az mindig kegyelmes lesz hozzánk! A Krisztusban hivő ellen 
senki sem lephet fel vádlónak, vagy bírónak; senki és semmi 
sem szakíthatja el a Krisztustól, mert bárminő csapások ós 
szenvedések érjék is, a szeretet által legyőzi őket. Ez okból 
nincs az a képzelhető hatalom, a mely a Krisztus Jézusban 
megjelent Isten szeretetétől képes lenne eltéríteni. 

Igazi diadalérzet foglalja el egész valóját s önérzettel 
állíthatja, hogy a ki Istenben hisz, az győztes marad az élet 
minden körülményei között s a legzordabb csapások sem 
ingathatják meg. 

d) Negyedik szakasz (9—11 fej), 

a) Összefüggés az előző szakaszokkal. 
A levélnek legnehezebben érthető, de egyúttal igen 

fontos szakaszához jutottunk el, a melyet Baurral igen sokan 
a levél törzsének tartanak (Weisse meg későbbi interpolla-
tionak veszi). A legnagyobb theologusok térnek el egymástól 
e három fejezet értelmezésében; ugy^hogy ez még most is 
igazi crux interpretum. A nehézségek nem annyira magában 
a három fejezet tárgyában keresendők, mint inkább egyes 
kitűnő theologusoknak az egyházi felfogásra vonatkozó döntő 
hatásukban. Augustinus óta egészen a legújabb időkig talál-
kozunk magyarázókkal, a kik e három fejezetben a predes-
tinatioi, sőt Kálvin nyomán a predeterminisztikus tannak 
kifejtésót találják s viszont olyanokkal, a kik Pelagius ós 
Arminius felfogásához csatlakozva tagadják azt ós vagy 
Istennek igazolását találják benne, hogy nem mellőzte a 
zsidókat, a mikor nem ők hanem a pogányok lettek Isten 
országának tagjaivá, (Beyschlag) vagy az evangelium ter-
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jedési utjának kifejtését s megokolását az ő-szövétség i 
ígéretek szempontjából. (Meyer, Tholuk, Godet sat.). 

A téves és egymást kizáró magyarázatok oka egyfelől 
abban keresendő, hogy a magyarázók legtöbbje nem vette 
kellő figyelembe e szakasznak összefüggését az előzőkkel s 
e miatt vagy többre, vagy kevesebbre becsülte, mint aminő 
értéke van a levél tartalmában, másfelől abban, hogy elha-
nyagolták a három fejezetnek szoros egymáshoz tartozását, 
ami nélkül a legnagyobb nehézségekbe ütközik a megértósök. 

Amint egy részről helytelen azoknak felfogása, akik 
csak függeléknek, vagy igénytelen kiegészítő szakasznak 
minősítik, amelyet az apostol az előző 8 fejezethez csak 
odabigyeszt egyes mellékes kérdések megvilágítására (Meyer 
Tholuk, de Wette, Filippi, Godet), mert ennek ellentmond a 
8-ik fejezet végén lévő hymnikus befejezés ós az átmenet 
nélküli u j tárgynak felvetése, amelynek kiváló fontosságot 
tulajdonit maga az apostol: ugy más részről nem helyesel-
hetjük azoknak nézetét, akik oly főszakasznak tekintik, 
melyre az előző 8 fejezet csak előkészítő jelentésű, mert 
miként e fejezetek tárgya igazolja, a keresztyén világnézet-
nek súlypontja a hit által való megigazulásról szóló tanban 
van (Baur, Mangold, Holsten). 

Ugy a tartalom kellő értékelése, mint a minden átme-
net nélkül való tárgyalás azt mutatja, hogy oly szakaszszal 
van dolgunk, amely a többiekkel egyrangu s azokhoz mél-
tóan sorakozik a maga fontos tárgyával. Az apostol elvi 
jelentőségű okoskodásában abból a tételből indult ki, hogy 
az üdvösségre vágyó ós törekvő embernek igazságosságra, 
dwaioauirj-ra van szüksége, hogy azt elnyerhesse s miután 
ezt az igazságosságot sem a pogány, sem a zsidó vallás által 
nem lehetett megszerezni, mert hisz a bűn miatt, mely 
egyetemes hatalomként uralkodik az egész emberiség felett, 
nem az igazságosság, hanein az Isten haragja jelentetett ki 
és lett osztályrésze az emberiségnek: ez okból az Isten a 
maga kegyelméből akként intézkedett, hogy ezt az igazsá-
gosságot Krisztus engesztelő halála s megváltása közvetíté-
sével, ingyen ajándékképen s érdemek kizárásával adja min-
den embernek, tekintet nélkül arra, hogy zsidó vagy pogány 
származásu-e. Az embernek Isten ezen kegyelmi adományával 
szemben nincs más feladata, mint hogy hivő lélekkel fogadja 
a nagy kegyelmet s Krisztushoz ragaszkodva s benne élve 
igaz keresztyén életet folytasson, mely különösen az Istennel 
való békében, a bűntől s törvénytől való mentességben s a 
szentlélek által való vezettetésben nyilatkozik. 

Habár az apostol a tárgyalás ós bizonyítás folyamán 
sűrűn hivatkozik az ó-szövetségre a maga állításainak iga-

14* 
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zolása céljából: azért még sem terjeszkedett ki mindenre, 
ami a hit által való megigazulás egyetemes vonatkozását 
érinti. Egy nagyon fontos körülmény maradt még, amelyet 
feltétlenül meg kellett világítania, nevezetesen az, hogy a 
zsidók ó-szövetségi magyarázata szerint a messiási ország 
először a zsidóknak és csak másod sorban a pogányoknak 
szólott s ezt bizonyos fokig elismerte az apostol is (3-ik 
fejezet eleje), mind az által a valóság azt mutatta, hogy a 
zsidók Jézust nem ismerték el messiásnak, evangéliumát 
nem fogadták el s maga Pál zsidó létére a pogányok között 
terjesztette az evangéliumot. Az apostol érezve ós tudva azt, 
hogy erről az oldalról erősen támadhatják egész apostoli 
működését s kétségbe vonhatják tanításának messiási ere-
detét, szükségesnek találja, hogy bebizonyítsa, miszerint az 
evangéliumnak tapasztalás szerinti elterjedése nincs ellen-
tétben az ó-szövetségi ígéretekkel, mert az ó-szövetségnek 
a zsidók üdvözítésére vonatkozó ígéretei egészen mást bizo-
nyítanak, mint amit a zsidók belőlők kiolvasnak. 

A keresztyénség terjedése a pogányok között szálkát 
képezhetett meg azok között a zsidók között is, akik Jézus-
ban hittek s az apostol tanítását helyeselték, mert az ó-szöv. 
Ígéretek s a zsidók nemzeti büszkesége, hogy ők a válasz-
tott nép, láthatólag mellettök szólott. 

Az apostol helyteleníti és cáfolja ezt a felfogást s ugyan-
csak az ó-szövetségből vett idézetekkel és példákkal bizo-
nyítja, hogy a keresztyén vallás tapasztalás szerinti terjedése 
nem ellenkezik, hanem egyezik az Istennek a zsidó népnek 
adott Ígéreteivel. A szakaszt tehát vallástörténetinek nevez-
hetjük, mert a keresztyénség elterjedésének történeti rajzát 
adja s okolja meg az ó-szövetséggel. A három fejezet egy-
egy fontos láncszem a tárgyalásban, egyik a másiktól függ 
s egymás megvilágítására szolgál, minek elhanyagolása hamis 
utakra s tanokra vezet. A 3. fejezet egy-egy főbb gondolatot 
foglal magában. A 9. fej. szerint az Isten nem vádolható 
azzal, hogy adott Ígéreteit be nem tartja; a 10. fej. szerint 
a zsidók magok okai annak, hogy nem részesei az evangé-
lium által adott üdvnek; végül a 11. fej.-ben kifejti, hogy 
az isteni gondviselés szerint, a pogányok után a zsidók is 
tagjai lesznek az Isten országának. 

β) Az Isten ígéreteinek betartásáról (9. fej.). 
Őszinte fájdalomkifejezéssel vezeti be az apostol az u j 

tárgynak fejtegetését. Fáj a szivének, hogy a zsidók nem 
tagjai Isten országának, habár készséggel elismeri, hogy sok 
kiválóságuk és egyébként dicséretre méltó buzgóságuk mel-
lett első sorban kellene abban résztvenniök (1—5.). 
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Azért azonban, hogy a zsidók nem lettek keresztyének 
s igy nem lehetnek részesei a messiási üdvnek, nem lehet 
az Istent azzal vádolni, hogy ő a zsidóknak tett igóreteit 
nem váltotta volna be. Először azért nem, mert az ó-szö-
vetség bizonysága szerint a zsidóknak erre semmi jogi 
alapjok nincsen, mert az Isten nem az összes izraeliták-
nak igérte a messiási országot és boldogságot, hanem 
szabad tetszése szerint csak azoknak, akiknek akarta. Ábra-
hám két fia közül csak az egyiknek: Izsáknak s ennek két 
fia közül nem Ezsaunak, hanem Jákóbnak igérte az üdvöt, 
pedig Ezsau idősebb ikertestvér volt és zsidó jog szerint 
neki kellett volna örökölnie az üdvösség Ígéreteit. Ezt a 
szabad választást pedig még akkor gyakorolta az Isten, 
amikor a 2 fia még nem is élt és igy tetteikre figyelemmel 
sem lehetett. Az Isten ugyanis teljesen függetlenül csak a 
maga kegyelme szerint cselekedett (9, 6-1 3 .) 

Másodszor nincs joguk őt igazságtalansággal vádolni azért, 
mivel a zsidóknak további története erre semmi alapot sem 
szolgáltat s ha az Isten a pogányokat választja és hívja el 
a messiási országba, abban semmi igazságtalanság nem rejlik 
a zsidókra nézve. Ilyesmivel csak abban az esetben lehetne 
őt vádolniok, ha kegyelmi választásakor kizárólag a zsidók-
nak igérte volna a messiási országot, vagy ha őket most 
kizárta s mellőzte volna a pogányokkal szemben. Ez azon-
ban nem történt. Igazolja ezt a független kegyelmi válasz-
tását Mózesnek és Fáraónak példája is. Az előbbinek ugyanis 
azt a kijelentést tette, hogy ő irgalmaz, akinek irgalmazni 
akar és könyörül, akin könyörülni akar ; az utóbbiról pedig 
azt mondotta, hogy azért keményítette meg, mivel meg 
akarta mutatni rajta az ő mindenhatóságát. A zsidóknak 
Egyiptomból való kivezetése alkalmával ugyanis sokkal 
könnyebben ért volna célt, ha nem költötte volna fel Faraó-
ban az ellenállási dacot; mégis keménynyé tette szivét, mert 
jónak látta igy cselekedni s hatalmát ily módon megmutatni. 
Az Isten e szerint a maga tetszése szerint irgalmaz és ke-
ményít (14—18.). 

De ha az Isten, — folytatja az apostol — ennyire kor-
látlan s akaratában, mint Fáraó példája is mutatja, ellenáll-
hatatlan, akkor miért fenyít, büntet? Hiszen ez esetben az 
ember nem felelhet tetteiért! Nem igazságtalanul cselekszik-e 
az Isten? A embernek nem lehet s nem szabad Istent vá-
dolnia s vele perbe szálnia, mert sokkal tehetetlenebb, sem 
hogy azt megengedhetné magának s célt érne vele. Ávagy 
az agyagedény kérdőre vonhatja e a fazekast, hogy miért 
formálta tisztességtelen s nem tisztességes célokat szolgáló 
edénnyé? (19—21). 
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Annál kevésbbó van joguk az Istent igazságtalansággal 
vádolni, mivel a zsidók további története is ellene szól az δ 
helytelen jogi álláspontjuknak. Mivel az Istennek érde-
kében állott megmutatni a maga haragját és hatalmát a 
bűnösökkel, mint haragedényekkel szemben és dicsőségének 
gazdagságát nyújtani a jóknak, mint irgalom-edényeknek; 
ez okból amazokat büntetnie, utóbbiakat pedig kitüntetnie s 
jutalmaznia kellett volna. Hosszútűrő kegyelménél fogva azon-
ban nem így cselekedett, hanem szabadon választotta messiási 
országának tagjait pogányok és zsidók közül egyaránt, hogy 
bekövetkezzék a próféták jövendölése, a mely szerint a hol 
Izraelnek, mint Isten gyermekének, kellene imádnia az Istent, 
ott pogányok, — a nem nép — neveztetnek Istenfiainak és 
habár Izrael fiainak száma egyenlő lenne a tenger fövényé-
vel, mind az által csak egy rész marad hű s mentetik meg 
az ítélet napján. Határozott és komoly az Úrnak végzése s 
mégis hiábavaló volt a próféták megtérésre intő szózata 
(22-29). 

így tehát a zsidóknak ezen alapjában véve helytelen 
jogi okoskodásával szemben, — mintha ők joggal követel-
hetnék magok részére a messiási országot — áll az, a mit 
Pál apostol tanít, hogy az Isten országa mindenkinek szól s 
a pogányok az üdvösség elnyerésének feltételéül szolgáló 
igazságosságot a hit által, a zsidók pedig a hitből s nem 
jogi követelések alapján kaphatják meg a kegyelem Istenétől. 

y) A zsidók okai a messiási országból váló kimaradásuk-
nak. (10. fej). 

Szemben az előző fejezettel, a mely szerint a zsidók 
Istent azzal vádolták, hogy nem tartotta meg igéretét, a 
midőn a ker. egyházba nem zsidók, hanem pogányok lépnek 
be s a mit az apostol éles logikával s az ó-szövetségből 
vett történeti és prófétai adatokkal cáfolt: ebben a fejezetben 
közelebbről feltünteti, hogy a zsidóknak magokban kell 
keresniök ennek okait. 

Ők törekedtek ugyan az üdvösség megszerzésére, de 
helytelenül, mert az Isten igazságossága helyett a magok 
igazságosságát keresték, a mely pedig nem lehet üdvszerző, 
mert a törvény, melyre azt alapították, csak átmeneti jelen-
tőségű Krisztusig. Az üdvszerző igazságosság megszerzése 
könnyű, mert nem kiván egyebet, mint az evangéliumnak 
hallását s az Ur Jézusnak messiásként való elfogadását, 
azaz hivő vallását. Az evangéliumnak hallására elég alkal-
muk volt, mert az Isten gondoskodott az evangeiium hirde-
tőiről, a kik bejárják az egész földet s terjesztik az Isten 
igéjét, hogy mindenki tudomást vegyen róla, higyjen benne 
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s Jézushoz csatlakozzék. Igy tehát a zsidók semmivel sem 
védekezhetnek, hanem csak magokat vádolhatják, hogy az 
evangelium által közvetített üdvjavakban nem részesülnek. 
Számos prófétai hely bizonyítja előképileg, mily részvétlen-
séggel fogadták az Úrnak követeit s konoksággal utasították 
vissza tanításukat úgy, hogy hiábavaló volt iparkodásuk az 
engedetlen ós mindent tagadó természetű zsidósággal szemben. 

')) A zsidók egyetemes megtérése (11. fej). 
A zsidóknak magok okozta egyetemleges kizáratása az 

Isten országából nem végleges, hanem csak ideiglenes; az 
apostol példája is igazolja ezt, a ki pedig Benjamin törzsé-
ből való. Megmondták már azt az ó-szövetségi próféták is, 
mert még a legrosszabb időkben is, a mikor prófétáikat 
üldözték s térdet hajtottak Baal előtt, kiválasztott magának 
az Isten egy maradékot, a mely hű maradt hozzá. Ez a 
maradék nem a saját akaratából, hanem az isteni kiválasztás 
alapján maradt hű, a többi megkeményíttetett, hogy szemeivel 
ne lásson, füleivel ne halljon s az asztala veszedelmévé és 
botrányt támasztóvá legyen (1—10). 

Kizáratásuk a pogányoknak vált javára, mert helyettök ők 
léptek be az Isten országába. De ha a zsidóknak kimaradása is 
már javukra vált, mennyivel inkább haszunk lesz majd abból, 
ha a zsidók is keresztyénekké lesznek. Az apostol a maga 
hivatásának megdicsőitését látja abban, ha működése által 
egyeseket a zsidók közül megnyer Krisztus számára. Ők 
tekintendők szent zsengének és gyökérnek; már pedig ha a 
zsenge szent, az egész tésztának kell szentnek lennie és ha 
a gyökér szent, az ágak is azok (11—14). 

De ép a zsidók ezen hivatásánál fogva nem szabad a 
keresztyén pogányoknak elbizniok magokat s annál fogva, 
mert a nemes olajfának1) ágai kitörettek s azok helyébe vad 
olajfának ágai oltattak (a zsidók egy része kizáratott s a 
pogányok egy része elfoglalta helyöket az Isten országában), 
és részesek lettek a nemes olajfa gyökerének zsírjában, ne 
dicsekedjenek a kitörött ágak ellenében, hanem gondolják 
meg, hogy ők is ne járjanak úgy, miként a nemes olajfaágak 
jártak hitetlenségöknél fogva, mert ha az Isten a nemes 
olajfának természetes ágait nem kímélte, annál kevésbbé fogja 
kimélni azokat, a vad olajfaágakat, a melyek oltás utján, 
mesterségesen, kerültek a nemes olajfa ágai közzé, hahogy 
hitetlenekké válnak. Viszont a most hitetlen zsidókat, ha 

*) A zsidók eszményi leg az Isten országának törzsfája, nemes olajfa, a 
pogányok ellenben vad olajfa. A pogányok ugy lettek Isten országának tagjai , 
hogy a n e m e s olajfa ágainak egy része kitöretett s abba vad olajfa ágai 
oltattak be. 
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megtérnek s keresztyenekké lesznek, behelyezi a maga 
országába, vagyis a kitört nemes olajfaágakat visszaoltja a 
nemes fába, a melyről letörettek. A mindenható Istennek 
módjában van ezt megcselekedni (17—24). 

Az evangelium terjedésének emberek előtt titkolt útja 
tehát az, hogy Izrael népének részszerű bukása csak ideig-
lenes s addig tart, mig a pogányok zöme be nem tér ; ha ez 
megtörtént, akkor az egész Izrael örömmel fog sietni Iste-
néhez. A zsidók az evangelium álláspontjáról ellenségei 
Istennek a pogányok miatt, a kiválasztás álláspontjáról ked-
veltjei Istennek az atyák miatt, mert megfoghatatlanok az 
Istennek kegyelmi adományai és választása. Miként a pogány 
keresztyének egykor engedetlenek voltak az Istennel szem-
ben, most pedig irgalmat találtak a zsidók engedetlensége 
folytán, hasonlóképen lettek ők engedetlenek a pogányke-
resztyének iránt való irgalom által, hogy most magok is 
irgalmat nyerjenek. Isten mélységes bölcsesóge és ismerete 
megfoghatatlan, ítéletei kipuhatolhatatlanok ós útjai nem 
követhetők, mert ő belőle s általa van a mindenség, néki 
legyen dicsőség mind örökké. Amen. (25—36). 

e) Ötödik szakasz (12—15, 13). 
Az előző szakaszok elvi jelentőségű ós egyetemes jel-

legű bölcselkedő okoskodása után az apostol a római 
keresztyének életére alkalmazza azon főbb erkölcsi elveket, 
a melyeket tárgyalása során megemlített s míg előbb főké-
pen a vallásos gondolkozást akarta szolgálni s kielégíteni 
különböző tanításaival: addig most a szívhez fordul s annak 
érzelmeit tisztítani s nemesíteni törekszik, hogy ily módon 
a keresztyén erkölcsi életet irányítsa. Hasonló utasításokkal 
találkozunk már a 6—8 fej.-ben, mindazáltal az apostol nem 
esik ismétlésekbe, mert míg 6—8. fej.-ben általánosságban 
szól a ker. ember erkölcsi életéről, addig itt egészen rész-
letes a római gyülekezet tényleges viszonyaira vonatkozó 
utasításokat olvashatunk. Tartalma alapján joggal nevez-
hetjük intő parainetikus szakasznak, de nem páli ethikának, 
mint Otto teszi. Legelői egy általános tartalmú intéssel for-
dul olvasóihoz s ezután köz.öl más intéseket ennek aláren-
delve minden különös logikai menet nélkül. 

„Intelek tehát titeket Atyámfiai az Istennek irgalmas-
ságára, hogy állassátok testeiteket élő, szent és Istennek 
tetsző áldozatul, — ebben áll ugyanis a ti észszerű Isten-
tiszteletetek, — és ne legyetek hasonlók e világhoz, hanem 
változzatok meg a ti elméteknek megújulása által, hogy 
meggyőződóst szerezzetek arról, miben áll az Istennek 
akarata, mi a jó, Istennek tetsző és tökéletes". Ezzel meg-
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adja az irányt, amelyet a római keresztyéneknek követniök 
kell. Közelebbről érinti a római viszonyokat az erre követ-
kező részletes intés, hogy óvakodjanak a bölcselkedés 
hiúságától, legyenek szerények és egyetértők, mert miként 
egy testnek sok tagja különböző munkát végez ugyan, de 
egymással teljesen egyetértve s a test javáért ól: ép ugy 
kell az egy testet alkotó s különböző gyülekezeti teendőket 
végző gyülekezeti tagoknak is egymással békében élniök s 
a nekik adott hit mértéke szerint végezniök a profétiát, a 
tanítást, a szeretetszolgálatot, vigasztalást sat. gyülekezeti 
megbízásokat (12, 3_8.). 

Azután szól a szeretetről, amelynek őszintének kell 
lennie s barátra és ellenségre egyaránt vonatkoznia. Legyenek 
előzékenyek, gyöngédek, buzgólkodók, vendégszeretők és 
szolgálatra készek keresztyén testvéreik iránt, jóindulatúak 
ellenségeikkel szemben, akik őket üldözik s ne átkozzák 
bántalmazóikat. Örüljenek az örülőkkel, sírjanak a sírókkal, 
a rosszat senkinek ne fizessék rosszal s éljenek békességben 
embertársaikkal; a bosszút hagyják el, a büntetést bízzák 
az Istenre (12, a-21)· 

Az egymás iránti szeretetre való intés után az állam, 
a szervezett társadalom iránti kötelességekre figyelmezteti 
olvasóit. A felsőségnek mindenki engedelmességgel tartozik, 
mert isteni eredetű s aki ellenáll neki, Isten rendelkezésének 
áll ellen. A jónak nincs oka félni tőle, mert a jó szolgálatára 
van rendelve. Ez okból meg kell adnunk mindenkinek, 
amivel tartozunk (13, A kötelességeknek embertársaink 
iránt való teljesítésében nem a tíz parancsolat az irányadó, 
hanem az egy parancsolat „szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat1'. És ideje már, hogy a rómaiak álmukból fel-
ébredjenek ; az éjszaka elmúlt, a nap elközeledett s ez okból 
le kell vetniök a sötétség fegyverzetét s felvenniök a vilá-
gosságét ; le kell mondaniok a test érzéki vágyainak kielé-
gítéséről s hogy a nappalhoz illendően járhassanak, felölteniök 
az úr Jézust (13, 8-14). 

A következő: 14-ik fejezet sajátszerű intéseket foglal 
magában. Vannak a gyülekezetben gyenge hitűek, akik azt 
gondolják, hogy nem szabad mindent enniök s olyanok, akik 
bőjtölés által különbséget tesznek az egyes napok között. 
Ezeket a hitben erős ne ítélje el. Maradjon mindenki a 
maga meggyőződése mellett, de amit cselekszik, úgy tegye, 
hogy az az Úrnak tessék, mert nem magunknak, hanem az 
Urnák élünk ős akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 
Senkinek sincs joga másoknak elitélésére (14, i_12), hanem 
inkább elnézőnek kell lennie ós semmivel sem szabad szol-
gáltatnia okot a megbotránkozásra. Ennélfogva, ha étkezé-
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síinkkel megszomorítanánk valakit, — mégha keresztyén 
szabadságunknál fogva mindent ehetünk is, mert az Úr előtt 
minden étel tiszta, — ne sértsük őt, mert ő érte is meghalt 
a Krisztus s Isten országa nem áll ételben, italban, bőjtölésben, 
vagy nem bőjtölésben, hanem igazságosságban, békében és 
örömben. Hitünket s vallásos meggyőződésünket ne kényszerít-
sük reá másokra, mert csak az a boldog, aki saját hitéből cse-
lekszik; „mind az ami nem hitből való, bűn (14, 13-23) . 

Folytatja az intéseket még a 15. fej. első 13 versében 
is s kiváltképen a gyengébbeknek türelmes elviselését ajánlja 
Krisztus példájára és az ó-szövetségre való hivatkozással, 
amely azért íratott meg, hogy belőle, okuljunk, vigasztalást 
merítsünk s egy szívvel szájjal az Úr Jézust magasztaljuk 
(15, i_i2), akinek szellemében Isten áldását kéri a gyüle-
kezetre s azzal befejezi a tárgyalást (13). 

4. A befejezés (15, 14—16, 27). 
A befejezés az a része a levélnek, melyet hitelessé-

gében legtöbbet vitattak, s melynek eredetére nézve még 
most is eltérők a vélemények. 

Tartalmilag a 15, i4_33 nagyon rokon a bevezetéssel, 
csak amennyiben itt terjedelmesebben szól az apostol, azért 
határozottabban s világosabban jelöli meg levélírásának célját 
s utiterveit. 

Az apostol ismeri ugyan a római keresztyének buzgó-
ságát s tudja, hogy őket inteni nem kell, helyenként mégis 
merészebben írt, mint ahogy talán szükséges lett volna. De 
mint az Úr Jézus evangéliumának Isten kegyelméből való 
szolgája nem mulaszthatta el velők szemben sem isten-
tiszteleti kötelességét, hogy őket Istennek tetsző áldozatként 
tűntesse fel; annál kevésbé mulaszthatta azt el, mivel 
dicsekvés nélkül elmondhatja, hogy az Isten nagy dolgokat 
cselekedett vele, amikor az evangéliumot Jeruzsálemtől fogva 
egész Illyricumig nagy sikerrel hirdettette vele. Még pedig 
oly helyeken, ahol előtte eddig senki sem járt (14-21). 

Ezentúl sem akar pihenni, hanem elvégezvén munkáját 
keleten, nyugatra törekszik Spanyolországba s reméli, hogy 
a rómaiak segíteni fogják e terve kivitelében. Egyelőre 
Jeruzsálembe megy, hogy a Makedoniaban és Achaiaban 
gyűjtött adományokat az odavaló szent gyülekezetnek átad-
hassa. Kéri olvasóit, hogy amennyiben küzdelmek előtt áll, 
imádkozzanak érette, hogy azokból győzedelmesen kikerülve 
jelenhessen meg náluk (22-33) . 

A 16. fej. első és 2-ik versében ajánja Foibet a kenchreai 
gyülekezet diakonisszáját, kitől a levelet küldte, hogy szívesen 
fogadják ós segítségére legyenek végzendő munkájában. A 
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3—16 versekben különböző személyeknek szóló üdvözletekkel 
találkozunk, majd megszakítva az üdvözléseket, újból (i7_2o) 
intéseket találunk, melyekben főleg pártoskodás és ál tanítók 
ellen int biztatva őket, hogy békességre igyekvő közremű-
ködésüknek nem marad el a sikere. Ismét egy áldáskivánás 
(20 vers vége) s utána üdvözlések következnek, melyeket az 
apostol környezete nevében fejez ki (21-24), végül egy 
doxologia zárja be a levelet, melyben magasztalja az egyedül 
bölcs Istent, aki az apostol evangeliumi hirdetése szerint 
egyedül képes olvasóit megerősíteni előbb ismeretlen, de 
most kijelentett üdvigóretekben ( 25 -27 ) . 

May er Endre. 



A magyar reformatio eredeti jellemének kérdé-
séhez. 

A Luther Társaság „Az ág. hitv. evangelikus egyház Régi 
Emlékei", címen egy ujabb vállalatott indított meg és ázt a 
„Formula Concordiae" 1598-ből való magyar fordításával 
nyitotta meg. 

Ε könyvecske, mely a kassai r. kath. püspöki könyvtár 
unicuma, egyebektől eltekintve egy régtől vitatott s ránk ág. 
hitv. evangélikusokra nézve felette fontos kérdést dönt el. Ε 
kérdés a magyarhoni reformáció eredeti jellemére vonatkozik. 
Református atyánkfiai közül ugyanis egyik másik tudós történet-
író, a történeti igazság nyilvánvaló meghamisításával, ugy állítja 
oda a dolgot, mintha hazánkban Luther szelleme egyházalkotó 
erővel eredetileg fel sem is lépett volna, sőt, hogy — mint 
legújabban Mokos Gyula mondja1) — „a reformált egyházat 
a vallásujítás (sic!) megindítójáról lutheránusnak nevezték ugyan 
nálunk is, azonban Melanchton rokonabb szellemének hatása 
alatt inkább philippista, illetőleg kryptokalvinista lett az, ugy 
hogy a svajciak iratainak elterjedése után — azokban látván 
tudományos rendszerbe foglalva saját hitelveit — nyiltan azokhoz 
csatlakozott a nélkül, hogy megakadályozhatta volna, hogy 
némelyek azoknak ellenök mondván tőlük (!) külön ne váljanak 
és külön egyházakat ne alakítsanak". Igy történt, hogy — 
ugyancsak a nevezett történetíró szerint — „nálunk külön szer-
vezkedett a kálvinista egyház mellett az ágostai hitvallás és a 
formula concordiae alapján a lutheri, valamint a vallás szabad 
gyakorlásának classikus földjén, Erdélyben, az unitárius". 

Ε szerint tehát Magyarországon a reformált egyház alakult 
volna meg kezdettől fogva előbb philippista, illetőleg kryptokal-
vinista, aztán nyiltan kálvinista szellemben s azt csak félreértésből 
nevezték lutheránusnak s ágostai hitv. evangélikusnak; tehát 
az 1523-iki budai s az 1525-iki rákosi törvénybe is csak téve-
désből került bele, hogy „a lutheránusok fej vétellel bünteten-
dők . . . . a lutheránusok megégetendők" — s György budai 
könyvkereskedőt is csak tévedésből égették meg Luther írásainak 

') L. Protestáns Szemle III. k. 1891. „A dunántuli ág. evang. egyház 
megalakulása és 1598-iki törvénykönyve" c. cikkét a 364-ik lapon. 
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terjesztése miatt, valamint egyebeket is. Hát, ha e vakmerő 
állítást csupán a tudatlanság számlájára írhatnék, ugy még csak 
meg lehetne azt bocsátani; de lehetetlen abból a szinte nevet-
séges hivalkodást és rosz akaratot ki nem olvasni. Gyarló visz-
hangja ez az Isten országa főhelyei felett való versengésnek. 

Kié az elsőség ? Kálviné, Melanchtoné avagy tán az utolsó 
sorba került Lutheré? Nos én azt hiszem: egyiké sem, hanem 
egyes egyedül az Úré, akinek ők mindannyian hűséges [szolgái 
s gyarló eszközei voltak. Miattuk ugyan a történeti igazságot 
kár meghamisítani. Azoknak nagyságát, akik egész életüket az 
igazság szolgálatára szentelték, ferdítéssel öregbíteni nem lehet. 

Az a tény, hogy Magyarországot a reformáció eszméinek 
eredetileg Luther szelleme hódította meg s hogy itt kezdetben 
más reformált egyház, mint az ágostai hitv. evangelikus, illetőleg 
lutheránus egyház nem volt, annyira kétségtelen, hogy e felett 
komoly s az igazságot mindennél jobban szerető tudósoknak 
vitatkozásba bocsátkozni tisztára felesleges dolog volna. 

Kérdéses csakis az lehet, hogy az eredeti lutheri vagy ág. 
hitv. evangelikus egyházból mikor váltak ki hazánkban a meg-
másított ágostai hitvallás, illetőleg utóbb egészben a Kálvin 
szellemét s értelmét valló elemek? 

Hát ez már igenis vitás dolog, mert a kiválás nem egyidőben 
s nem egyszerre, hanem csakis lassan s fokozatos átalakulás 
utján történt. S ez a könyvecske, illetőleg — mint mondám — 
annak elüljáró beszéde ép erre a kiválásra vet fényt ugy, amint 
az a dunántuli részeken végbe ment. 

A református történetírók — így épp a dunántuli részekre 
vonatkozólag régebben Tóth Ferencz1), ujabban ugyancsak Mokos 
Gyula azt állítják, hogy Dunántúl már jóval a csepregi colloquium 
(1591) előtt külön szervezett református egyház volt, sőt — 
Mokos szerint — „a Duna síkjain s a dunántuli vidék lankáin 
úgyszólván kizárólag csak református hivek laktak s csakis a 
Fertő környékén találkoztak a formula concordiaenek is buzgó 
szószólói". S épp ez alapon állítják a nevezett református 
történetírók, hogy már Huszár Gál (f 1577) s utána Beythe 
István is református püspökök voltak. 

Ε merész állítást márFabó András is alaposan cáfolgatta,2) 
adatokkal igazolván, hogy a nyilt szakadás, vagyis a Kálvin 
értelmére hajló elemek kiválása az ágost. hitv. evangelikus 
egyházból s a külön református egyház szervezése csakis a 
csepregi értekezlet után történt meg, s hogy épp azért Beythe 
István is evangelikus superintendens volt. S adatai ugyancsak 
nyomatékosak s érdekes fényt vetnek a dunántuli reformált 

') A helv. vallástételt tartó tul a dunai ref. Püspökök élete stb. 
Győr 1808. 

») Beythe István életrajza. Pest 1866. 
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felekezeti viszonyokra. Avagy nem érdekes adat-e épp a vitatott 
kérdés szempontjából, hogy a tó'sgyökeres lutheránus Sopron 
még 1570-ben is a dunántuli kalvinismus gyúpontjául tartott 
Pápáról hitt papot s még pedig a szintén reformátusnak rekla-
mált Sztáray Mihályt, hogy Beythe István eló'bb maga is soproni 
magyar pap volt és mint ilyen állása elfoglalása előtt, csakhogy 
a kalvinismusnak még a gyanúja se férközhessék hozzá, orthodox 
superintendens előtt új vizsgálatot tett, hogy a csepregi colloquium 
előtt a fő lutheránusokkal, még későbbi nagy ellenfelével Reczés 
Jánossal is teljes egyetértésben élt s 1587-ben márc. 12-dikőn 
a legtekintélyesebb és leghíresebb csepregi lutheránus gyűlésben 
hirdette ki azokat az evangelikus egyházi kánonokat, melyeket 
a sopronmegyei ág. hitv. evang. seniorok szerkesztettek s a 
melyek 1598-ban nyomtatásban is megjelentek? 

De végérvényesen eldönti a kérdést magának a csepregi 
colloquiumnak története és az az egykorú bizonyíték, amelyet épp 
az Egyesség könyvének fent említett elüljáró beszéde szolgáltat. 

A csepregi colloquium megtartását egyenesen a titkon 
mindinkább terjedő s szakadással fenyegető kalvinista, helyeseb-
ben Karlstadt s Zwingli-féle (kiváltképen az úrvacsorára vonat-
kozó) tanok terjedése tette szükségessé. 

Németországban e veszedelemnek 1577-ben az u. n. 
„Formula Concordiae"-vel akarták útját állani, — de az a con-
cordia még nagyobb discordiara vezetett s ennek hullámai átcsaptak 
hozzánk is slegjobban feltornyosultak éppen Dunántúl. Két hatalmas, 
mondhatni eró'szakos egyéniség, Beythe Istvánág. hitv. evangelikus 
superintendens s németujvári pap és Reczés János csepregi ág. 
hitv. evangelikus esperes és pap állottak egymással szemben. 

A vidék hatalmas ura Nádasdy Ferencz gróf látván, hogy 
a mindinkább kiélesedő hitviták elvégre is teljes meghasonlásra, 
sőt szakadásra vezetnek, különösen Stansith Horváth Gergelynek, 
a szepesi dinasztának és alispánnak ösztökélésére, a ki Sculteti 
Szörényt, Wagner Márton bártfai evang. pap hivatalbeli utódát, 
felszentelés végett az akkoriban tiszta lutheránus Grácba kisérve, 
épp nála időzött, elhatározta, hogy az egyházi béke helyreállítása 
céljából értekezletet hív össze. Ez értekezletet 1591. jun. 2. és 
3-dikán Csepregen meg is tartották s abban Nádasdy Ferencz 
grófon és a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth 
Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl igen sok világi s egyházi 
férfiú vett részt. Nádasdy Ferenc gróf meghívására természetesen 
megjelent ott maga Beythe István is s a vita főként az Ágostai 
Hitvallás 10-ik vagyis az úrvacsoráról szóló cikke felett úgy-
szólván kizárólag Beythe István és Sculteti Szörény között folyt. 
A második napon azonban hirtelen félbeszakadt, mert Beythe 
István a vitát folytatni nem akarván, nagy haragra gyúlva (ira 
vehementi exarsit) a gyűlést fiával, Andrással együtt boszúsan 
(indignabandus) oda hagyta. 
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Erre Nádasdy Ferencz gróf, mint elnök, Beythe Istvánt 
legyőzöttnek nyilvánítva kijelenté, hogy uradalma papjait rövid 
idő múlva összehívja s csakis olyanokat tűr meg birtokán, akik 
az Ágostai Hitvalláshoz ragaszkodnak. 

Ez rövidre fogva a hires csepregi colloquium története. 
Hallgassuk meg most már az egykorú tanút, az Egyesség-

Könyve elüljáró beszédét, amely minden valószínűség szerint 
Reczés János esperes tollából került ki. 

Ez elüljáró beszéd szerint, amelynek adatai ugy látszik 
eddig teljesen ismeretlenek voltak, — „édes hazánkban az 
evangéliom tündöklő világossága" kizárólag Luther szellemében 
és értelmében gyúlt ki és terjedt el s „az akkorbeli keresztyén 
tanítók nem választottanak más Confessiot, hanem bevették az 
Augustana Confessiot és a szerént tanítottanak egyebeket is és 
abban való állhatatos megmaradásukról mind Isten, mind az ő 
anyaszentegyháza előtt tudományt tettenek. S ennek az vallásnak 
őrizésére és Isten után való oltalmazására s az egész anyaszent-
egyháznak itt az ti (t. i. Nádasdy) uraságtok tartományában 
való igazgatására választatott Superintendensül amaz tudós és 
istenfelő Zegedi Mathe Praedikator, ki megemlékezvén tisztiről 
gondot is viselt, egyességben és nagy békességben tartván az ő 
tiszti alatt való anyaszentegyházat. Ennek az árnyék világból 
való kimúlása után (anno 1585) idejére és tudományára nézvén, 
választatott Beythe István Praedikator ugyan azonképen, mint 
amaz első, hogy semmit az Isten igéjéből vétetett Augustana 
Confessio szerént való isteni tiszteletben meg ne változtatna, 
hanem az szerént tanítana. Erre a mi közönséges gyűlésünkben 
fogadást is tett, de minémű szívvel és lelkiismerettel azt az ő 
utolsó cselekedetei megjelentik. Mert gondviseletlenségébül avagy 
inkább ugyan akaratjából lassan lassan az Carolostadius (tehát 
még csak nem is a Zwingli vagy Kálvin!) dögleletes tudományának 
hintegetői az ti uraságtok tartomanyába bemászkáltanak és az 
előbbi igaz és üdvösséges tudományt változtatván, botránkozást 
szerzetten ek". 

Reczés és társai ezt látván tisztük szerént intették Beythe 
Istvánt a velük való „előbbi egyességre", ámde ő a tan tisz-
taságának megóvása érdekében nem tett semmit, hanem csak 
hagyta, halogatta a dolgot. Sőt „mikor leginkább gondviselése 
kívántatott, akkor magát béres zolgává tevén, tisztit le tette s 
közülünk kiment". 

Ekkor mit tehettek egyebet a hithű evangelikus pásztorok, 
mint hogy az anyaszentegyház gondját magukra véve, 1597. 
elején, nem minden célzat nélkül éppen Hegyfaluban, ahol őt 
superintendensükké választották, gyűlést tartottak és „mind 
Isten, s mind az ű anyazentegyhaza előtt tudomant" tettek s 
mert Beythe István őket olyan ügyükben, mely sokaknak 
üdvüsségére való volt, elhagyta, ők sem akarták őt tovább 
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superintendensüknek tartani, hanem hivataláról letették és ezt 
„levelükben neki mégis jelentették". 

Beythe István erre éktelen haragra gerjedt — s kiket 
addig „szerelmes atyjafiainak tartott", — azokat most egyik 
hozzájuk intézett (valószínűleg hivataláról lemondó) levelében 
„fejenként lopóknak, paráznáknak, emberöldöklőknek, hüttül zakat-
taknak és mindenféle fertelmes bűnökben heverőknek" nevezte. 

Ez indította Reczéséket, hogy midőn az Egyesség könyvét, mint 
hitvallásukat magyar nyelven kiadták, előszavukban elmondják a 
szakadásnak történetét s egyszersmind urukNádasdy Ferencz 
gróf előtt a rájuk szórt rágalmakkal szembenmagukat igazolják. 

Nádasdy Ferencz gróf nekik adott igazat s éppen azért 
mindazoknak a papoknak, akik birtokain hivataloskodni akartak, 
az Egyesség könyvét alá kellett irniok. 

A könyv ezen aláírásokkal ellátva 1598-ban „Kerezturat 
Manlius János altal" meg is jelent. Az aláírások azonban már 
korább, a Szakonyban 1596-ban tartott gyűlésen megtörténtek, 
a mit egy véletlen körülményből tudunk meg. Mikor ugyanis a 
kéziratot sajtó alá rendezték, — végűi egy pótlást csatoltak a 
névsorhoz, amelyben elmondják, hogy Chapi, aliter Komári Péter 
a zákoni egyház papja, noha a szakonyi parokhián szintén 
aláirta az Egyesség könyvét és meg is esküdött arra, utóbb 
hitehagyottá lett s újra visszatért „korábbi okádékához". 

Sőt épp e véletlen körülménynek köszönhetjük azt is, hogy 
ismerjük immár azt az esküformát is, amelyet az aláíráskor 
használtak, amennyiben a Chapi aliter KomáriPéter esküjét szó 
szerint is közlik. 

Érdekes, hogy az aláírás és eskü szövege latin nyelven van 
szerkesztve. Azért szükségesnek látom, hogy legalább az esküt 
magyar szövegben is közzé tegyem. Hangzik pedig ilyen formán: 

„Én Chapi, másként Komári Péter, ez idő szerint szakonyi 
egyházi szolga, esküszöm Istenre, a menynek és földnek terem-
tőjére és Krisztusra s az ő Szent Lelkére: hogy aláírok a profeták 
és apostolok írásainak és ama három hitvallásnak, nevezetesen 
az apostolinak, a niceainak és az Athanasiusinak, meg az 
Ágostai hitvallásnak, úgyszintén az egész Egyesség könyvének, 
minthogy ezek az apostolok ideje óta hirdetett orthodox tannal 
egyetértenek. És bárha most aláírom az Egyesség könyvét, 
mindazáltal esküszöm, hogy a vitás cikkeket illetőleg sohasem 
térek el attól. Mivel az Egyesség könyve foglalja magában a 
tiszta értelmet avagy felfogást az Ur vacsorájáról, Krisztus 
személyéről, a sajátságok közléséről vagyis az emberi természet 
tulajdonságairól, a szabad akaratról, a praedestinatioról. Viszont 
ellentmondok a sacramentariusok, anabaptisták, pápisták minden 
eretnekségének és a fentebbi hiteles tannal ellenkező tanoknak". 

Beythe Istvánnak a superintendensi hivatalról való letétele 
után az ág. hitv. evangelikus anyaszentegyház vezetése Reczés 
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János kezébe került, aki is épp azzal mutatta meg, hogy őt a 
mozgalom megindítására nem személyes motívumok késztették, 
hogy a superintendensi címet holtáig elhárította magától s 
csakis annak tisztét gyakorolta esperestársaival teljes egyetértés-
ben s igen valószínű, hogy épp ez alapon tartották őt utóbb 
egyesek valóságos superintendensnek. 

Egyébként kétségtelen előttem, hogy Reczés János egyéniségét 
és törekvéseit általában igen balul ítélik meg protestáns történet-
íróink. Szinte közvéleménnyé lett az 1599-ben ismeretlen szer-
zőtől (talán ép Beythe István András fiától) irt és kiadott „Az 
igaz Köröztyénökteöl meg hasonlot confessionariusoknak ragal-
mazo Articulusok ellen Írattatott Igaz mentség" című irat alapján, 
hogy a dunántuli ág. hitv. evangelikus egyházban bekövetkezett 
visszavonásnak, egyenetlenségnek és szakadásnak — mint maga 
az írás szerzője mondja — Reczés János és „az ő tisztösség-
kivánása" az oka. S csodálatos, hogy ez állítást még a mi 
Fabónk is készpénznek veszi s a nélkül, hogy olvasta volna, 
mások szavára elhiszi, hogy „a megmagyarított Formula Con-
cordiae előszavában Beythe szemtelenül g y a l á z t a t i k — s örül, 
hogy a 70 éves aggastyánnak akadt megboszulója t. i., a már 
említett „Igaz mentség" irója.1) 

Hát aki az „Egyesség könyve" előszavát elolvassa, épp 
ellenkező eredményre jut s kénytelen megállapítani, hogy amily 
szerény (azon idők szokásához és az <adott körülményekhez 
képest) a Reczésék hangja, — oly durva, ne mondjam szemtelen 
az Igaz mentség irójáé. Hiszen Reczés egyebet sem tesz, mint 
hogy egész tárgyilagosan előadja az ág. hitv. evangelikus anya-
szentegyházban támadt veszedelmes visszavonás és az abból 
származott szitkoknak okait s védekezik az ellene és társai ellen 
szőrt utálatos rágalmakkal szemben, amiknek rejtett célja az ő 
igaz tudományuk gyűlölségessé tétele volt. Míg Beythet hivatal-
beli hűtlensége miatt kérdőre nem vonták, addig neki ő és 
társai „szerelmes atyafiak" voltak, sőt Beythe ép Reczést a maga 
helyettesítésével is megbízta „kieresztvén őt — az „Igaz 
mentség" irója szerint is — a gyülekezetek vizitálására is". 
Amint azonban az ágostai hitvallás védelmére keltek s a titkon 
terjedő Karlstadtféle s Zwingliféle tanok ellen síkra szálltak és 
Beythét felelősségre vonták, sőt hivataláról letették, — maga 
Beythe azonnal „káromló levelet külde rájuk ós elnevezte őket 
fejenként lopóknak, paráznáknak, emberöldöklőknek, hittől 
szakadtaknak és mindenféle fertelmes bűnökben heverőknek". 
Az „Igaz mentség" irója pedig Reczést egyenesen azzal rágal-
mazza meg, hogy: „A mig köztetek jára, csak borral háromszáz 
forint árával tódátok visitálását meg. Kit közöletek kurvafiának 
szidott, kit egyéb ondosággal. Ez végre kellött volna-e gyakran 

') L. Beythe I. életrajza Pest, 1866. 38 I. 
Theol. Szaklap VI. évf. 1 5 
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valakit közitökbe ereszteni, hogy megevett-ivott volna mindönö-
tökből ? Annak kivüle is tudjátok, kinek méhét, kinek könyvecs-
kéit és kinek egyéb marhácskáját eltolvajlotta és szegönyített, 
nyomorított bennetök." 

S mit és mint felel mind e súlyos vádra Reczés János? 
Urasága színe és személye előtt kérdi egyenesen Beythétől: 
„Látta-e ő nekünk ollyan bűnökben való életünket, az minemüket 
kinyomtattatott s álnokul reánk kiáltott?" S aztán az írásból 
olvassa fejére, hogy még ha látta volna is — akkor is Krisztus 
regulája szerint kellett volna vele, mint vétkessel szemben 
eljárnia s őt a gyülekezet elé állítania. De — úgymond — 
„mikor és mellykünkel cselekedte ezt Beythe István?" S ha 
nem látta, hanem csak hallotta, — nos hát elő vele, mondja 
meg kitől hallotta? „Igaz ember nem lehetett az, hanem csak 
afféle csélcsap ember". S aztán — ugyancsak folyton az írásból 
érvelve — ráolvassa a képmutatás bűnét. „Merth — úgymond 
— az ű maga felöl való ítéletit, cselekedeti hamissétya: Bár 
töbrül ne, hanem csak szegény Kálmán deák dolgáról (kit 
kezével ölt meg) gondolkodjék is, szemetöt talál Beythe István 
az maga háza előtt is, csak győzze söpörni, gerendát talál az 
maga szömébe is, csak vethesse ki". De e cselekedeteit — teszi 
hozzá — „Isten ítéletire hagyjuk, mert tudjuk, ki mondta azt: 
Enyém a boszuállás és én megfizetek". 

Szemtelen beszéd ez? 
Nem; ez az erős, sziklaszilárd hitű s egyháza igazait 

rendithetlenül s őszintén védő egyházi szolgának szava, aki 
tudja s nyíltan vallja, hogy „Isten igéjéből vétetett hite, tudománya 
és vallása miatt üldöztetik és szidalmaztatik". S ennek igazolása 
végett adja ki az Egyesség könyvét, mint az ágostai hitvallás 
igaz értelmének bővebb kifejtését. 

Egyesség könyve! Formula Concordiae! Elég a szót 
kimondani s szinte megborzadnak tőle. Pedig éppenséggel nincs 
okunk rá. Nem barát, — ellenfél költötte e műnek veszett hírét 
s mi felültünk neki; legtöbben a nélkül, hogy azt az Egyesség 
könyvét láttuk s olvastuk volna. 

Hát itt van. 
Értsük meg már egyszer mi, ág. hitv. evangélikusok, hogy 

ez az irat méltán foglal helyet a mi szimbolikus irataink között, 
hogy az valóban a mi egyességünk: a lutheri reformatio 
szellemének s értelmének leghívebb letéteményese. 

Kegyeletes és tiszteletre méltó ok hivta életre, evangéliomi 
igazságnak hirdetése s a vitázó lelkek egyességének megteremtése 
a célja. 

Nem ez irat támasztotta a vitákat, — ellenkezőleg fél-
százados vitát fejezett be a mi evangelikus egyházunkban, a 
midőn kiválásra kényszerítette közülünk azokat, akiknek eleitől 
fogva „más szellemök" vala. 

Dr. Masznyik Endre. 
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„Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft." Herausge-
geben von K. Marti 1907. 27. Jahrgang. X X + 3 2 4 oldal. 

Amit a folyóirat megalapítója, Stade Bernát, a 25. évfolyam 
kibocsátásakor még megakadályozott, hogy t. i. ez az ünnepi 
szám az alapító képével jelenjék meg: azt most már nem elle-
nezhette; 1906. dec. 6.-án 58 éves korában elhúnyt, a folyóirat 
27. kötetének első füzetét a hálás kiadó Stade szép arcképével 
díszítette, August Freiherr von Gall pedig rövid, markáns voná-
sokban megrajzolja a kiváló tudós életének külső keretét és ebben 
méltatja a giesseni theologiai fakultás regenerátorának, az egye-
temi tanárnak, az ószövetségi szaktudósnak és irónak érdemeit. 
Stade mint szöveg- és forráskritikus és mint Izrael történetének 
és az ószövetségi theologiának megirója a legszélsőbb kritikai 
iskola egyik oszlopa volt, de ezen az állásponton is, ellentétben 
sok elvtársával, mindig megóvta az ószövetség iránt való kegye-
letet, sőt — természetesen a maga értelmezése szerint — az 
előkészítő isteni kijelentés okmányát látta abban. Éppen „Biblische 
Theologie des Alten Testaments" cimű munkájában, amely most 
már. mint héber grammatikája is (1879), csak az első kötetre 
terjed s a melyet ő szándékosan nevezett ezzel a tradiciós névvel 
s nem ószövetségi vallástörténetnek, épp ezen munkájában „nem 
győzi eléggé hangsúlyozni, hogy a vallás egész fejlődése Jézusra 
utal és törekszik, őreá, mint Istennek legtökéletesebb és befejező 
kijelentésére, és hogy 6 toronymagasságnyira fölébe emelkedik 
a legmagasabb és legnagyobb ószövetségi jelenségnek is." Aki 
Stade egyik-másik munkáját ismeri, annak bizonyára jólesik majd 
a tanítványnak az a bizonyságtétele, hogy az ő elhúnyt mestere 
r minden theologiai munkában csak azt tartotta maradandónak 
ős értékesnek, amit a Jézus Krisztustól származó új élet ápo-
lására lehetett felhasználni." Vajha mindegyik tanítványa ezt a 
benyomást nyerte és ezt az elvet vette volna át a mestertől! A 
nekrológot Stade iratainak jegyzéke követi, számszerint 61; ezek-
ből nagyobbterjedelmű munkák a grammatika, Izrael története 
(1887—8) és az ószöv. theologia (1905). A kisebb munkák és 
cikkor, .egjavát a kiadó külön könyvbe gyűjtötte (Ausgewählte 
akademische Reden und Abhandlungen 1899), amelynek második, 
az elhúnyt emlékére rendezett és igen jutányos áru kiadását (IV. 296 

15* 
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old., 2 márka) most bocsátotta ki. Az is, aki e cikkekben foglal-
takhoz nem egy kérdőjelt jegyez, örömét találja Stadenek kerek-
ded, finom előadásában és sokat tanulhat pontos ós lelkiisme-
retes kutatásaiból, egész tudományos eljárásából. 

A folyóiratnak ez az évfolyama is német, francia, norvég, 
holland, orosz és magyar kutatók nemzetközi találkozóhelye. A 
norvég Messel (Die Komposition von Lev. 16), Benzingernek ugyan-
ezen folyóiratban közzétett s azóta a kommentárokban is elfo-
gadott nézetét cáfolva, arra az eredményre jut, hogy Lev. 16-ban 
nem háromféle törvénnyel van dolgunk, hogy különösen az 1.—28. 
versek nincsenek kapcsolatban Lev. 10-zel, hanem hogy e fejezet-
ben négy réteget kell megkülömböztetni (3 b 5—10; 2. 3 a 4. 11. 
14—16 a 17—28; 12. 13. 16 15 25; 29—34), amelyek az engeszte-
lési ünnep keletkezésének és fejlődésének tükörképét adják. Igen 
kérdésesnek tartom, hogy ez a komplikáltabb hipotézis egyhamar 
kiszorítja-e Benzinger egyszerűbb föltevését. Annál inkább győ'z-
het meg a hollandus Noordtaij rövid cikke, hogy „2. Samuel 
8, 3 - 6 m e l y n e k színhelye az Eufrates vidéke, nem lehet azonos 
10, j5_19-cel, mely a hélámi csatáról szól, hanem a hélámi csata 
utáni időbe esik. A hollandus Dijkema „Zu Psalm 45" cimű 
cikke e zsoltárnak az Énekek Énekével való sok és világos paral-
léláiból kiindulva, azt bizonyítja, hogy a zsoltár is eredetileg nem 
király, hanem közönséges vőlegény számára költött világi lako-
dalmi ének volt. A gyűjteménybe nem azért került, mivel a gyűj-
tők a messiásra értették (így Cheyne és Smend), hiszen a meg-
énekelt király egy király leánnyal készül egybekelni, „a messiás 
megnősüléséről pedig sehol sem esik szó, sem az ószövetség 
irataiban, sem az apokrifusokban, sem a többi zsidó iratokban". 
Az éneknek a zsoltárkönyvbe való felvételét úgy magyarázza, 
hogy a zsidó gyülekezet magamagát látta a király képében. Ezt 
elfogadhatjuk, de még ha a többi verset csakugyan a köznépből 
való házaspárra érthetnó'k is, a 7. 8. és 10. verseket mégsem 
szoríthatjuk bele a lakodalmi hyperbolák keretébe. A zsoltárnak 
két problémája (az ének eredeti értelme és a kánonba való fel-
vétele) közül a szerző csak a másodikat oldotta meg kielégítően. 
— A magyarországi Marmorstein a Scriptio plena et defectiva 
midrasjáról értekezik és annak három töredékét közli. Nestle 
(Alttestamentliches aus den griechischen Synaxarien) újra felhívja 
a figyelmet a synaxariumokra, amelyeket az ószövetségi tudo-
mány szempontjából még csak ezután kell kiaknázni. Közöl is 
néhány adatot a konstantinápolyi és egyéb synaxariumból, de 
azok csaki éppen ószövetségi vonatkozásúak, ,Γ különben pedig 
inkább az egyháztörténet körébe tartoznak. Houtsma hét szöveg-
kritikai jegyzete közül említésre méltó itt az, hogy nvitfp a régi 
keleti hadseregek egy külön csapatát jelenti. Ennek a csapatnak 
az volt a feladata, hogy a fákat kivágja, a kutakat betemesse, 
a házakat és épületeket lerombolja sat. — König Ede ismét 
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Winkler Hugó ellen száll síkra. A tagadhatatlanul túlbuzgó asszi-
riologus, aki régebben a prófétákat megtette, „politikai ügynökök-
nek," egy újabbi füzetében azt állítja, „hogy Ézs. 3, 2-ben a 
„ügyvédet" jelent, olyant „aki a beszédhez nem értő helyett be-
szél". König kimutatja, hogy ezt az állítást semmivel sem lehet 
bebizonyítani, hogy ellenkezőleg az ószövetség, bár elégszer szól 
még törvényszéki tárgyalásról is, egyetlenegyszer sem emliti a 
nábít mint szónokot vagy ügyvédet. — Az oroszországi Cramer 
Károly „Der Begriff bei Tritojesaia" cím alatt Duhm Bernát 
azon érvei közül, amelyek miatt ő az 56 — 66 fejezetek külön-
választását és Tritojesaia tételezését kívánta (1892), egyet vesz 
pontos vizsgálat alá, azt t. i., hogy „szedáká" Tritojesaiánál csele-
kedeti igazságot jelent, míg deuterojesaiánál e szó jelentése 
mindig a δικαιοσύνη τον dsov. A jelentés meghatározásának tör-
ténetét az a nagy táblázat szemlélteti, amelyen Cramer a jelzett 
fejezetekben húszszor előforduló npiy vagy ΡΊ>' szónak fordítását 
állítja külön-külön egymás mellé, még pedig a LXX, Pesitto, 
Arabica, Targum és Yulgata, valamint 25 XIX. századbeli nőmet, 
latin s angol fordítás szerint. A húsz hely beható exegesise alap-
ján Cramer a következő eredményre jut: rA két szó Deutero- és 
Tritojesaianál egyaránt négyféle jelentősben fordul elő, az lehet 
ugyanis az értelme: a mi helyes, szabályszerű, normális; továbbá: 
a nyilvános igazságszolgáltatásban megnyilvánuló igazságosság; 
Istennek birói igazságossága ; s végül igazság = megigazulás, 
megigazult állapot. Ámde e négyféle jelentésen kívül 56, j. 
57, í 2 . 58,2· 64, 4 . tanúsága szerint „a szedákának deutero 
ézsáiás-féle fogalma 56—66-ban nemcsak más színezetet nyer 
egyébként hasonló összefüggésben, hanem még más jelentést is, 
amely csak ezen fejezetekben mutatható ki és talán cselekedeti 
igazságnak fordítandó. E. körülmény magyarázatául szolgálhat 
az, hogy más a történeti helyzet, de még jobban az, hogy ezen-
kívül más a szerző is." A könnyebb magyarázat még nem a 
jobbik, és tekintettel arra a sok visszaélésre, amely manapság 
a fogalomeltérési bizonyságokkal történik, inkább azt a tagad-
hatatlan tényt kellene egymagában hangsúlyozni, hogy 56—66-nak 
más a történeti háttere. Minő eredményekre jutnánk, ha az ó-
szövetségi tudomány terén divó kritikai módszereket például 
modern költők munkáira alkalmaznék! Cornill, aki 1905-ben 
adta ki Jeremiás-kommentárát, ennek Stade által történt meg-
bírál tatása ellen védi álláspontját és ehhez a kérdéshez szól 
hozzá a francia (montanbani) Bruston is . — Az első füzetben 
foglalt apróságok közül még csak a következőket emelem ki. 
Strack egy tévesen Gáón Száadjának tulajdonított és először 1538-
ban megjelent „költeményről" szól, mely az ószövetségben meg-
levő betűk számával foglalkozik s amely szerint összesen 792077 
betű van, amit Strack, mivel már a pentateuchnek is vagy 300,000 
betűje van, nagyon kevésnek tart. A vegyesek (Miscellen) rova-
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tában Nestle az angol és héber biblia eltérő fejezet- és vers-
számozására utalva, a számozás rendezésének szükségességét 
hangoztatja. Mi is hozhatnánk fel példát a Károli bibliából! Leg-
alább ebben a pontban a revizoroknak konzervativizmusa való-
ban érthetetlen. Ugyancsak Nestle a héber grammatikákban sta-
tisztikát szeretne találni arról, hogy mikor van kitéve a makkéf 
különösen n s ^ és hasonló szóknál, hogy ezen írásjel haszná-
latának szabályait megállapíthassuk. 

A 2. füzetben, az évfolyam második felében a jeruzsálemi 
Spoer János a sokat vitatott 18. zsoltárnak egy új magyaráza-
tát kísérli meg. Már Graetz két önálló éneket külömböztetett 
meg e zsoltárban (1—29 és 33—50, 51 liturgiái toldalék). Spoer 
most elsőnek figyelmeztet arra, hogy a 8 —16-ban leírt theophania 
csak nagyon lazán függ össze a zsoltár egyéb részeivel, hogy az 
isteni hatalomnak ily nagyszerű megnyilatkozása semmiféle arány-
ban nincs azzal a veszedelemmel, melyben maga az énekes forog, 
hogy végül a 17. v. a legtermészetesebben csatlakozik a 7. vhez, 
amiáltal még ezt a hármas feloszlást is nyerjük: segélykérés, 
felelet és megmentés. A zsoltár tehát három darabból áll: a) 
8 — 1 3 + 1 5 — 1 6 a theophania rajza; b) 1 - 7 4 -14+17—29 + 31, 
amely zsoltár szerint Isten" erkölcsi lény, a Jahve törvényének 
követői és megvetői közt folyó vértelen harcban végül amazok 
győznek; c) 30-+32—51, amely zsoltárnak istene a rég izraelita 
hadiisten s amely véres bosszuállásról, valóságos harcról szól. 
Természetes, hogy ámbár újabbak is a zsoltárt Dávidféle győzelmi 
éneknek tartják, Spoer egyik részét sem keltezi a fogság előtti 
időbe. Az első két részben nem talál a keletkezés idejének kö-
zelebbi meghatározására történeti támpontot, a harmadik rész 
történeti tartalma szerint a Kr. e. 129. év után keletkezett, mert 
ez az ének Hyrkanus Jánost (135—104 Kr. e.) dicsőíti, az erő-
szakos ember pedig, akitől az Ür őt megszabadította (49 ν.), VII. 
Antiochus (Sidetes), akinek hirtelen halála 129-ben következett 
be. A magyarázathoz fűzött terjedelmes szövegkritikai jegyzetek, 
melyek II. Sámuel 22-re és a versmértékre is tekintettel vannak, 
több figyelemreméltó s elfogadható javítást tartalmaznak. 

Az évfolyam legjelentősebb közleményének tartom a tübin-
gai Caspari Vilmos „Über semasiologische Untersuchungen am 
hebräischen Wörterbuche" című terjedelmes (162—211) cikkét. 
Épp 16 éve, hogy megjelent Siegfried Károly és Stade Bernát 
héber szótára, amelyből az oroszlánrész Stadet, e folyóirat meg-
alapítóját illeti, s amely a címlapján viselt jeligét. „Est quaedam 
etiam nesciendi ars et scientia" az előszóban a következőleg 
magyarázta : „Elvileg mellőztük az úgynevezett alapjelentéseket 

Különösen azon általános jelentéseket, amelyek az utolsó 
évtizedekben a héber szótárt és a kommentárokat ékítették, a 
modern gondolkodás produktumainak tartjuk, vagy ha úgy tet-
szik, fantómoknak, amelyeknek soha semmiféle valóság nem felelt 
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meg Továbbá szándékosan nem mentünk bele abba, hogy 
az egyes szók jelentésfejlődésének történetét a jelentések sor-
rendje által jelezzük. Sokkal messzebb esik tőlünk ama kornak 
gondolkodás módja, amelyben e történet lefolyt, semhogy az ily 
kísérlet sikerrel járhatna." Ez a tartózkodás bizonyára helyénvaló 
volt is a sokat tudó Geseniusféle szótárral szemben, de elvben, 
abban, hogy a nyelvtudomány nem elégedhetik meg a jelentések 
egyszerű felsorolásával, mégis csak a régi Geseninusnak volt igaza. 
Amit az indogermán nyelvtudomány terén régóta követelnek és 
részben létre is hoznak, az előtt a héber filológia sem fog elzár-
kózhatni, t. i, az úgynevezett semasiologia elől. A semasiologia, 
vagy még szerenesétlenebb nevén a semantika, az a tudomány, 
amely arra a kérdésre igyekszik megfelelni, hogy valamely nép 
nyelve „minő úton-módon fejtette ki történetileg a szóalakokkal 
kapcsolatos jelentéseket", más szóval „a szótári nyelvalakok jelen-
téséről vagy funkciójáról való tan." Magyarul nevezhetjük jelen-
téstörténetnek, a németnek is volna reá szava: Bedeutungsge-
schichte, de hát ő jobb szereti az idegen műszót! Caspari előtt 
sem ismeretlenek ama nehézségek, amelyek miatt Siegfried-Stade 
a sikeres kisértet reményéről lemondottak. Sőt épp ezekkel fog-
lalkozik (cikkének nagyobb része). Reámutat arra, hogy a nyelv-
nek praehístorikus. vagyis irodalomelőtti állapotáról való bizonyos 
képzetek nélkül a történeti nyelvállapotot sem ismerhetjük meg 
teljesen. De másrészt bízik abban, hogy ezen képzetek azért nem 
tévesek, mivel nyelvtörténeti analogiákon és oly reáltörténeti 
adatokon alapulnak, amelyeket az ezen nyelvet beszélő népekről 
ismerünk. Ezt azután igyekszik a héber nyelvre vonatkozólag 
legalább általánosságban kimutatni. Az eredmények közül csak 
néhányat ragadhatok ki. „A bibliai héber nyelv nem idősebb a 
Kanaánba való bevándorlásnál, és mostanáig még kérdéses, hogy 
azon dialektusok közül, amelyek a bibliai héberhez hozzájárultak, 
ki lehet-e mutatni a keverék későbbi produktumában az egyiket 
mint annyira túlsúlyban levőt, hogy úgyszólván már in nuce 
magában foglalja a hébert" (177) De ennél határozottabb ítéletre 
is eljut.· „Nem olyan tehát ez a nyelv, hogy egynapon egyszerűen 
urat cserélt volna, hanem az uj háziurak előtt ez a nyelv, amely-
hez az ótestámentom tartozik, általában nem is létezett, sem 
Kánaánban, sem másutt. Ahelyett az ezóta egységes törzs vissza-
felé a maga gyökérszálaira ágazik el, persze genealógiai, nem 
etymologiai értelemben. Ε gyökérszálak között van egy kana-
neus, esetleg egy babilóniai, minaeus, sőt hitteus. De az ószövet-
ségi nyelv sajátosságára valamennyi kisebb befolyást gyakorolt 
annál az egynél, amelyet a többivel ellentétben izraelitának ne-
vezhetünk". (186) Izraelnek a pusztai életre s az állattenyésztésre 
vonatkozó szókincse kétségtelenül sokkalta nagyobb volt, mint 
a viszonylag magasabb kulturával biró kananeusoké, de ennél 
mostohább sorsa azért volt a bibliai héber nyelvben, mivel 
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maga az a természeti élet lassankint megszűnt; a psychologiai és 
vallási nyelvkészletben is a szók partikuláris jelentéseinek meg-
állapítását az izraelitáknak s nem a kananeusoknak kell tulaj-
donítanunk (185). Különösen tanulságos továbbá, amit Caspari az 
ószövetségi és a modern irodalomnak egyik lényeges külömb-
ségéről mond. Ez határozottan individuális jellegű, amabban az 
egyén háttérbe szorul s ha vannak is irói egyéniségei, a nyelv-
fejlődés nem ezekhez kapcsolódik, sőt mennél kifejlettebb ez az 
egyéniség, annál kisebb volt a befolyása a nép nyelvének fejlő-
désére. — Az eddig megjelent jelentéstörténeti monográfiákat 
Caspari két csoportra osztja aszerint, amint főleg synonymologiai 
vagy etymologiai jellegűnek. A synonymologiai részlettanulmány 
tárgya valamely kiváló fogalom, illetőleg több egymással rokon-
fogalom (pl. idő és örökkévalóság, Orelli; igaz és jó, Ryssel sat ) 
s az ezeket kifejező kitételek tartalmi rokonságuk alapján állít-
tatnak egymás mellé. Az etimologiai monográfia egy-egy gyökeret 
és ennek összes származékaiban való alkalmazását vizsgálja, 
egyelőre tekintet nélkül mindama gondolatoknak tárgyi rokon-
ságára, amelyeknek kifejezésére a gyökér és származékai szol-
gálnak. A kettő közül Caspari az utóbbi tárgyalási módot ajánlja, 
mert a jelentések változását az etymologia segítségével megismer-
hető határozott tárgyon vizsgálhatjuk. Ellenben a synonymologiai 
eljárás alig kerülheti el azt a hibát, hogy a problémákat moderni-
zálja ; t. i. olyan fogalmat választ tárgyául, amelynek ma ilyen 
meg ilyen határozott tartalma van, s a végén reájön arra, hogy 
a fogalomnak ezen tartalmával egykoron általában nem gondol-
kodtak (204 209). — Ha nem is mindenképen szerencsés, de 
eléggé megvilágítja azt, amiról szó van, a jelentéstörténetnek a 
nemzeti történettel való összehasonlítása. Ez utóbbi az egymást 
követő nemzedékekről szól; de ezeken könnyen felismerhetők bi-
zonyos maradandó momentumok, amelyeket a faj fogalmába fog-
lalunk egybe. A jelentéstörténelemben a gyökerek és alapjelen-
téseik az az állandó tényező, mely a jelentésárnyalatok vagy 
átmenetek keletkezésére befolyik, bármennyire rejtőzzék is el 
később az a maradandó tényező, (209) Végül nagyon ügyes, való-
ban kifogástalan annak a bebizonyítása, hogy a jelentéstörténet 
művelése minő haszonnal jár. Wundt mondja Völkerpsychologie-
jában, amelyet különben Caspari alaposan ismer, hogy „a jelen-
téstörténet az emberi szellem történetének egy része." Azért még 
a többé-kevésbbé hiányos jelentéstörténeti családfa is a héberek 
psychologiájának sok rejtélyét fejti meg, viszont psychologiájuk 
révén megérthetjük vallásosságukat is. Hiszen a modern psy-
chologia nagyon kiemeli azon érzelmi elemek fontosságát, amelyek 
minden psychikai képződményhez hozzátartoznak. Amikor az 
érzéki világ köréből nemérzéki képzetek jelölésére, tehát vallásiak 
jelölésére is, kifejezéseket választunk, akkor ennek a választás-
nak a két képzethez tartozó érzelmek azonossága vagy hasonló-
sága szab irányt. Ha tehát a magyarázó a héber kifejezéseknél, 
azon érzéki képzetekre gondol, amelyekből a kifejezések vétettek, 
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akkor lehetőleg azon érzelm eket is kelti fel magában, amelyek 
a kifejezésekhez s a velők kapcsolatos képzetekhez fűződnek. 
Világos, hogy csak ha ez sikerült, állhat ismeretünk szoros kap-
csolatban ama képzetvilággal, amelynek kedvéért a héber nyelv-
vel foglalkozni érdemes. Erre pedig megsegít a héber jelentés-
átmenetek története, amely ilyformán egyaránt fontos úgy a tu-
dományos, mint a gyakorlati írásmagyarázóra nézve." (211). Na-
gyon kívánatos, hogy különösen ezt az utóbbi intelmet necsak 
a theologusok, hanem a lelkészek is megszívleljék! A jelentés-
történet a szent nyelvek studiumának koronája; és Luther, akit 
talán az elmélet elől teljesen elzárkózó, s ezért a gyakorlatot mes-
terséggé alj ásító lelkész sem minősíthet egyoldalú szobatudósnak, 
így itélt róluk: „Amennyire szeretjük az evangéliomot, annyira 
tanuljuk a nyelveket; és legyünk meggyőződve arról, hogy az 
evangéliomot nem igen tarthatjuk meg a nyelvek nélkül." Erre 
emlékeztetni nem felesleges dolog épp a mi korunkban s épp 
hazai egyházunkban. 

Margolis Miksa, aki a Septuagintának ós a többi ószövetségi 
görög fordításoknak oxfordi concordantiáját átdolgozza, „Studien 
im griechischen alten Testament" címen (212—270) azokat az 
összefoglaló eredményeket és megfigyeléseket kezdi közölni, a-
melyeket majd ama nagy munka bevezetésébe fog felvenni. Ebből 
a kritikai apparátusból a görög filológiának van legtöbb haszna, 
de a héber szöveg kritikája is tanulhat belőle. Nem közömbös, 
hogy a nagyszámú példából, amelyeket Margolis áttekinthetően 
csoportosít, a fordítók igen szabad eljárását, nyelvtudását és exe-
gesisét megismerhetjük ; közvetlen a kritikai értékük azon varián-
soknak, amelyeket a fordítás alapjául szolgáló héber szövegre 
lehet visszavezetni. De néha még akkor is conjecturához kell 
fordulni, amikor a szövegtanuk egyhangúlag a masszóra mellett 
bizonyítanak; ilyenkor nélkülözhetetlen a változások összes mód-
jainak és lehetőségeinek az az ismerete, amelyet csak az analog 
tényleges változásokból szerezhetünk. 

A második füzetet is apróságok zárják le és Gall báró 
bibliográfiája, amely az első füzetével együtt 44 oldalra terjed 
és a folyóiratok legkiválóbb cikkeit is felveszi. Jausz V. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift." 1907. évi folyamának utolsó 
negyedrésze (a 10—12. füzet) változatos tartalommal megjelent. 
Ezúttal csak egy cikkel számolhatunk be, amelynek ó-szövetségi 
vonatkozása van. Az König bonni tanár cikke a keresztyén 
ember és az ótestamentomi törvényről. A szerző röviden kifejti, 
hogy az Úr nyilatkozatai alapján reánk nézve is kötelezők az 
ó-szövetség vallási elvei és erkölcsi törvényei, míg a ceremoniális 
törvények elvesztették jelentőségüket. Ide tartozik pedig a szom-
batnap megünnepléséről szóló parancs is, amiért is a szomba-
tosok mozgalma, amelyre való tekintettel szerző cikkét megírta, 
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tévúton jár. Mi pedig útját egyengetjük ezen sektának, ha a káté 
magyarázatában úgy tüntetjük fel a dolgot, mintha mi a vasár-
napot a szombatnap helyett ünnepeinők. Ezen kérdéssel kapcsolat-
ban felhívom az olvasó figyelmét egy jő kis könyvecskére, mely 
nem rég megjelent s e kérdést tárgyalja: Lic. Dr. Joh. Stier, 
Wider den sabbatarischen Adventismus. Elberfeld 1907. Verlag 
des luther. Büchervereins." (90 fillér.) 

Grützmacher rostocki tanár a modern-positiv theologia néhány 
problémájáról értekezik. Tudvalevőleg ő volt Seeberg berlini 
tanár eme uj theol. jelszavának első és legbuzgőbb követője. De 
azóta már sokan szóltak pro és contra a kérdéshez. Legújabban 
Beth bécsi tanár elég nagy könyvet írt az uj theologia elveinek 
tisztázása céljából, melyet Seeberg az Alig. ev. luth. Kztg. hasáb-
jain legtöbb pontjait helyeselve üdvözölt. Most Grützmacher fog-
lal állást Bethtel szemben még pedig — amint csalódással lát-
tam — nem oly határozottan, mint Beth támadásai ellene és 
könyvének gyenge oldalai után várni lehetett volna. Sokkal 
jobban tetszett nekem Bachmann, erlangeni dogmatikus cikke a 
vallásos élmény méltatásáról. Ennek az élménynek méltatásában 
három álláspontot különböztet meg. Az első a naiv álláspont, 
amely minden reflexió nélkül akármily élettapasztalatot is képes 
istenre visszavezetni esetleg még azt is, ha az ember önző céljai 
megvalósulnak. A második a kriticismus álláspontja, amely a 
tapasztalás, az élmény fogalmát szűkebbre vonja és esetleg az 
érzelemre, a vallásos tapasztalásét a vallásos érzelemre szorítja. 
Persze innen aztán nehéz a positiv vallások tartalmához eljutni, 
legfelebb úgy, hogy ennek a benső vallásos élménynek magya-
rázatát (Deutung), mint okozatnak okát keressük. Igy felépülhet 
aztán a belső vallásos élmény világa felett egy magasabb külső 
világ. A szerző azután hosszasabban bírálja ezen álláspontot. 
Legfőbb hibája az, hogy az élményt annyira subjektivizálja, hogy 
az isten képzetét még csak a magyarázat útján hozza vele kap-
csolatba. Mi is különbözteti a vallásos érzést más érzelmektől? 
Quantitás tekintetében a vallásos érzelem az érzelmek skáláján 
úgy positiv mint negativ irányban a legszélsőbb végleteken, 
mozog. A vallásos érzelem oly kellemes vagy kellemetlen érze-
lem, mely mellett a többi érzelmek kellemes vagy kellemetlen 
volta elenyészik. Qualitás tekintetében pedig a vallásos érzelem 
az, amelyben a kellemes és kellemetlen egymást le nem rontja, 
hanem a kellemes felveszi magába a kellemetlent és a maga 
fokozására használja. Az így jellemzett érzelmek azonban csak 
bizonyos képzetek, az istenképzet valamilyen alakjának felvétele 
folytán jönnek létre. Tehát az istenképzet nem utólag, mint ma-
gyarázat lép csak hozzá, hanem kezdettől fogva benne foglaltatik 
a vallásos érzelemben. Vagyis az istenfogalom nem nő ki a val-
lásos érzelemből, hanem az érzelem kísérője az istenképzet fel-
vételének. Más szóval: a vallásosság tényezői nem néma élmény 
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és annak magyarázata, hanem isten kijelentése és annak az 
ember lelkébe való befogadása. Igy lép tehát a kriticismus sza-
bálya: „élmény és magyarázata" helyébe szerzőnk szerint ez: 
„kijelentés és élmény." Az élménynek meg kell telnie a kije-
lentés tartalmával és nem az isteni kijelentést az élmény 
szerint magyarázni. Ε szerint a keresztyén istenigazság semmi 
egyéb, mint a kijelentésnek, személyes tapasztalás alapján 
való kifejezése és ez a harmadik, a positiv álláspont a vallásos 
élmény fogalmának meghatározásában. Ezen fejtegetések, melye-
ket a szerző sok helyütt részletekbe is visz, kétség kivül nagy 
jelentőségűek a vallásos tapasz talásnak sokat használt, de sok 
tekintetben fel nem derített fogalmának megállapítására. 

Ugyancsak Bachmann írt volt a mi folyóiratunk mult év-
folyamába egy cikket a teremtés történetének bibliai szövegéről. 
Abban ennek hitelességét feladva csak vallásos gondolatainak 
fenntartására törekedett. Ezen cikke ellen írt Hoppe hamburgi 
tanár és most Bachmann Hoppe ellenvetéseivel szemben meg 
akarja mutatni, hogyan lehet és kell az ő felfogása mellett a 
teremtés történetét az iskolai tanításban előadni. Dogmatikai 
tárgyú még Stange greifswaldi tanár cikke, melyben kimutatja, 
hogy a végső ítéletnél a hívőkre is bekövetkező ítélet, melyet 
az Űr cselekedeteik alapján fog fölöttük kimondani, nem ellen-
kezik a kegyelemből való megigazulás elvével. A szerző ezt igen 
szépen és éles elméjű bizonyítással mutatja ki. 

Az egyháztörténet körébe vág Dräseke tanár és jeles görög 
irodalomtörténész cikke Bekkos Jánosról és az ő theol. kartár-
sairól, azután Tschackert göttingeni tanár kritikája, melyet Spitta 
ama kísérlete fölött, hogy Luther egyházi énekei nagyrészének 
még 1524. előtt való megírását kimutassa, gyakorol. Spitta 
ugyanis abból indúl ki, hogy Luther 1524. fordította le a zsoltár 
rokat. Ha most valamely éneke nem e zsoltár fordítása hanem 
a Vulgata felhasználásának nyomait mutatja, akkor ő azt az 
1524. előtti időbe utalja. Csakhogy Tschackert kimutatja, hogy 
vannak positivabb történeti adataink, amelyek Spitta konstruk-
ciója ellen szólnak. Érdekes továbbá Cornelius lelkész cikke is, 
amely a poroszországi lutherániáról szól nagy szeretettel az u. n. 
separált lutheránusok iránt, ha nem is azonosítja magát velük 
oly mértékben, mint pld. mi is helyesnek tartanók. De azért 
cikkéből sokat tanulhatnának azok, kik a porosz önálló luth. 
egyházról becsmérlö'leg szeretnek beszélni a nélkül, hogy ezen 
vértanúegyházat és történetét kellőleg ismernék. Még csak meg-
említjük, hogy Wiebers lelkész, a missiói prédikációkról Kelber 
lelkész pedig Klopstock „Messiás"-áról értekezik, hogy folyóira-
tunk ezen három füzete tartalmának gazdagságáról az olvasót 
meggyőzzük. A folyóirat évi előfizetési ára 10 márka = 12 korona, 
kiadója: A. Deichert'sche Yerlagsbuchhandl. Nachf. Leipzig, 
Königstr. 25. Járatását és szorgalmas tanulmányozását melegen 
ajánljuk. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 
Jézus. Lélektani tanulmány Szt. Lukács evangeliuma men-

tén. Irta Dr. Wajditsch Alajos. Budapest 1907. „Pátria" kiadása. 
Ára 2 korona. 

Korunk jellemző sajátsága, hogy mindent a tudós szem-
üvegén keresztül szeret vizsgálni és megítélni, természeti és 
vallási jelenségeket egyaránt. Lázasan kutatja a törvényszerűséget 
az anyagi és szellemi világban s ha nem találja meg, ritkán 
ismeri be az „ignorabimust", de hypothesisek felállításával véli 
szolgálni az emberi gondolkodás előrehaladottságát. A tudóst 
rendesen a legnehezebb s eddig még meg nem fejtett problémák 
izgatják; áll ez minden tudományra, így a theologiára is. És itt 
első sorban a vallásalapító személyisége képezi a kutatás igazi 
tárgyát, mert ezzel esik vagy áll maga az általa alapított vallás 
is. Nem csoda tehát, ha Jézus személyisége is kezdettől fogva 
érdekelte a kutató emberi észt. A különböző korban írt, külön-
böző irányú művek természetesen más-más eredményre jutnak 
s tagadhatatlan, hogy írójuk egyéniségén kivül sokszor magukon 
hordják koruknak vallási, bölcsészeti hatását, általában a kor-
hangulatot. Korunk mai irányzatát „modernnek" szoktuk nevezni 
Ez a modernismus jellemzi Dr. Wajditsch — az orvos — tanul-
mányát is. A természetbúvár módja szerint igyekszik a „páratlan 
ember", Jézus személyiségével tisztába jönni s országa törvényei-
nek, — kikutathatlanoknak látszó tényezők hatástanulmányozása 
alapján — legalább sejtelmére eljutni, mert dicséretre méltó 
őszinteséggel ismeri be, hogy „Jézus országát a mai (természet-
tudománnyal egészen megérteni és ismertetni lehetetlen." Ezek 
alapján szerzőtől a becsületes jószándékot elvitatni nem lehet. 
De több érdeme a kérdés fejtegetése körül nincs is, mert új mód-
szerével egyetlen kérdést sem tudott, s nem is tudhatott meg-
oldani általános érvényszerűséggel. Sympathiából Lukács evan-
géliumát veszi alapul s fontosabb adatait lépésről lépésre vizs-
gálja, miközben magukat az adatokat történeti valóságoknak 
fogadja el. És épen ebben a körülményben rejlik a legyőzhetetlen 
nehézség a szerző számára, mert az egyes valódi csodákat a 
természetbúvárnak is vagy hittel megértenie vagy egyszerűen 
elvetnie kell, természettudományilag megmagyarázni vagy épen 
igazolni épen azért nem lehet, mert „csodák." 

Lukács iránti bizalmának kifejezése után szerző keresztelő 
János születéséről elmélkedik. Zakariás a templomban alvás 
közben, vagy álomszerű állapotban egy oly tényleg létező erő-
nek megnyilatkozását látta, melynek természettörvényszerű ha-
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tása Zakariásra Gábriel angyalnak hatása volt. Ez auto-
suggestióból származó visionárius hallucinatio megdöbbenti 
Zakariást, s igy ideiglenes némasága orvosilag is lehetségesnek 
ismerhető el. A gyermek némának megjósolására — úgymond 
— már sokszor volt példa, Erzsébet késő vénségében való foga-
nása ellen az orvosi tudomány mit se tud felhozni. Tudományos 
szempontból Jézus parthenogenesisét illetőleg sem mellette, sem 
„ellene" nem hozhat fel érveket. A Szt. Lélek létezését — spiri-
tiszta jelenségek hatása alatt — elfogadja, de természetesen az 
ó' szent lelke nem a keresztyén Szent Lélek, hanem „a testi 
érzékkel nem érzékelhető erő, mely emberfeletti módon intelligens 
és az embert, mint a maga mivoltában gondolkodó lényt res-
pektálja s tőle különváló". A pásztorok látomását nem tömeges 
érzékcsalódásnak, de tömeges „távolbalátásnak" tartja, ami min-
denesetre nagyon is modern hypothesis. Jézus gyógyításait — 
mint nem csodákat — a mai orvosi tudomány tapasztalataival 
igazolja: a hysteriás betegek s ördöngösök meggyógyulásának 
oka Jézus suggestiója s a betegek nagyfokú autosuggestiója 
(hite) volt s ez alapon „Jézus gyakorlati ügyessége a suggestiv 
terapia tudományában messze fölötte áll minden idevágó modern 
tudásunknak s képességünknek". Ezzel azonban szerző semmi 
ujat nem mondott. 

Módszere különben az, hogy amit kézzel foghatólag az or-
vosi vagy természettudomány alapján megmagyarázni nem tud, 
ahhoz csekély jelentőségű analógiát keres s ennek a meghosszab-
bítási vonalába, vagyis tökéletesebb fokára, helyezi a Jézus által 
eszközölt s megfejthetetlen csodákat. Csakhogy itt jut a szerző 
önmagával ellentétbe, mert amikor e „meghosszabbítási vonalon" 
Jézus minden csodatettét valóságnak veszi, akkor már nem a 
természetbúvár szól belőle, hanem — a hivő. PL: Jézus lecsen-
desíti a tengert. Ezt a tényt is elfogadja s magyarázza a maga 
módja szerint. Szerinte u. i. ha komoly tudósok puszta akarat-
nyilvántartására, minden érintés nélkül, az asztal felemelkedhetik 
a gravitatio törvényének csúfságára, sőt a mérlegre állítva veszt-
het vagy nyerhet súlyában ugy csak a tények „meghosszabbítási 
vonalába" kell állítanunk Jézus akaratnyilvánítását s megérthet-
jük rationális alapon a csodát. Hogy ez nem „magyarázat" vagy 
„megoldás", az nyilvánvaló dolog, mert ha hiszünk Jézus csodái-
ban, úgy meghosszabbítási vonal nélkül is hivők vagyunk, ha 
pedig nem hiszünk, ugy a mi meggyőződésünk megváltoztatására 
absolute semmi komoly jelentősége sincs a mozgó asztalnak, — 
hátha még annak lehetőségében kételkedünk is! Ker. János kétel-
kedését is a spiritismus alapján szeretné megérteni: Ker. János 
oly medium lehetett, ki a saját productumában — a fehér galamb 
látományában — abnormis módon nem hitt. Hogy micsoda ér-
téke van e hypermodern hypothesisnek, azt ki-ki könnyen el-
döntheti önmagában. 
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Jézus magnetikus erőt, „odot" bocsájhatott ki magából a 
„hit szívócsövén keresztül", amely gyógyított, még pedig vagy 
közvetlenül (vérfolyásos asszony Mk. 5 28) vagy közvetve a tanít-
ványok által aképen, hogy azok magnetismusát „a köbre emelte". . . 
Ε magnetikus erő birtokában gyógyíthatta meg Jézus még 
a vakot is s gyógyíthattak a tanítványok is. Ezért érthető — 
mondja a szerző', hogy miért tartja vissza Jézus tanítványait az 
ő jövendő szenvedéseinek közhírré tételétől: mert ezzel a nép 
autosuggestiója megszűnvén, az ő ősi keletű suggestiv magnetikus 
ereje is meggyöngülne. — Amint Jézus csodás tetteinek ismeretlen 
tényezőit a szerző a már ismert természettudomány, ugy az 
ő országát is a mi lelki világunk „meghosszabbítási vonalába" 
helyezi s szerinte az a jó ember jár az Isten országa felé vezető 
uton, akinek nemes tulajdonságai a képzelhető legnagyobb töké-
letességre törnek csupán az egyéniségben rejlő, jó lelki lényegből 
kifolyólag. 

Szerzőnek, mint orvosnak, lehetnek szép természettudományi 
ismeretei, de theologiai ismereteinek hiányát — amin elvégre 
csodálkozni nem igen lehet — többször elárulja, amikor egyes 
h elyeket a valódi értelemmel homlokegyenest ellentétben magya-
ráz, vagy egyes helyekből képtelen következtetéseket von le. 
Igy pl. egyenesen meglepő, hogy Luk. 7, 24- 35 fejtegetésében a 
segítségül vett Mt. 11, 14.-et s 17 io-i8--at szószerint véve ráol-
vassa Jézusra, hogy e helyeken Illés próféta szelleme Jánosban 
a buddhista lélekvándorlás eszméjének javára beszél!? Bőveb-
ben foglalkozik e kérdéssel János 9 1 _7 tartott eszmélkedésében. 
Jézus a szájnyál terapiának meghosszabbítási vonalán meggyó-
gyítja a vakonszületett ifjút, mielőtt még a tanítványok meg-
kérdezik: „Mester, melyik vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy 
ez vakon született?" Szerző szerint ez a kérdés csakis ugy ért-
hető, hogyha a tanítványok kérdését megelőzte volt Jézusnak 
egy oly kijelentése, mely szerint az ember megszületése előtt is 
létezik oly állapotban, hogy vétkezhetik is. Hogy Jézus oly nyi-
latkozatot tett volna, azt az írásnak mind betűje, mind szelleme 
egyenesen kizárja, de szerző nem is az irást hivja bizonyságul 
roppant merész hypothesisének igazolására, hanem a Somnam-
bulismus terén szerzett — saját tapasztalatait, ami mindenesetre 
igen furcsa dolog. Most ezen feltételét alkalmazza Jézus egyes 
mondásaira, helyesebben belemagyarázza azokba. Ε szerint — 
úgymond — Jézusnak eme szavait Ker. János felől: . . . „ő amaz 
Illés, aki eljövendő vala" (Mt. 111 4) szószerint érteni tényleg 
volt alap. Továbbá Jézus Nikodemushoz intézett eme szavait 
is: „Ha valaki újonnan nem születéndik, nem láthatja az Isten-
nek országát" s „Ne csudáljad hogy azt mondom néked: Szük-
ség néktek újonnan születnetek" (Ján. ev. 3, 3_7) feltétlenül szó-
szerint értette, mert különben — úgymond — miért kérdezné 
Nikodemus csodálkozva: „ . . . Mi módon születethetik az ember, 



Könyvismertetés . 2 3 9 

aki vén?" (Ján. 3 4). Ε primitiv exegesisen kívül még egy nem 
kevésbbé naiv érvvel támogatja felvételét. „És mindezektől elte-
kintve, vájjon elegendő lehetne egyetlen emberélet a végleges be-
gyakorlására mindannak, amit Jézus „hegyi beszédében" (Mt. 5. 6. 7) 
foglaltatnak"? Végezetül merészen kimondja a következményt: 
„Bizonyos, hogy Jézus hitt a reincarnatióban." . . . Nos mi az 
igazság tudatában még merészebben mondhatjuk, hogy Jézus soha 
sem hitt a reincarnatióban, mert erre sehol még csak egy halo-
vány nyomocskát se találunk. Jézus nem volt buddhista, hanem 
— Jézus. 

Jézus feltámadását szerző a spiritismussal igazolja. Saját 
tapasztalatai szerint u. i. egy szellem képes testbe tömörülni s 
ez a test, — bár szemmel még nem látható, — de íefotografál-
ható. Jézus szelleme tökéletesebben tudott testbe tömörülni. 

A „függelékben" szerző a már ismert „meghosszabbítási 
vonal" segítségével azon csodákat fejtegeti, melyek a többi evan-
géliumokban találhatók. — Végeredményül pedig levonja ama 
következtetését, aminek bizonyítására törekedett kezdettől, hogy 
lelki világunk tapasztalt jelenségeiből kialakulhat egy Jézus-
kaliberű ember fogalma. 

Bizonyos, hogy szerző könyve megírásában eredeti, uj csa-
páson haladt s a maga módja szerint célját el is érte, mert ön-
magával elhitette, hogy egy Jézus-kaliberű ember lehetséges . . . 
Azonban nem gondolta meg, hogy a „mozgó asztalt" Lázár fel-
támasztásától oly véghetetlen óriási távolság választja el, hogy 
ha azt mégis a maga „meghosszabbítási vonalán" valónak tudja 
elfogadni, ugy már nem a tudomány, de a hit régiójában él, 
amikor aztán nincs szükség se spiritismusra, se somnambulis-
musra, se buddhismusra.. se orvosi- s természettudományra, ha-
nem Péter vallomására: „Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek 
fia". — Könyve különben épen eredetiségénél fogva érdekes s nem 
tekintve a bevezetés triviális stílusát s néhány ugyanilyen szel-
lemű hasonlatát, szépen van megírva, sok helyen élvezhető is. 

* * 
* 

Die Gemütsart Jesu. Nach jetziger wissenschaftlicher, ins-
besondere jetziger psychologischer Metode erkennbar gemacht 
von Julius Baumann, ord. Prof. der Philosophie an der Universität 
Göttingen. — Leipzig 1908. 

Ε munka szerzője — egyike a leghallgatottabb göttingeni 
egyetemi tanároknak — még jobban hangsúlyozza munkájának 
a mai kor színvonalán álló tudományos alapját, mint az előbbié. 
Azonban Baumann egészen más eszközökkel dolgozik s más 
eredményre is jut, mint Wajditsch. Ennél el kellett ismernünk 
az eredetiséget s tárgya iránti tiszteletteljes kegyeletet, mindez 
Baumannnál hiányzik. Önálló theol. ismeretei nincsenek — ön-
állóan egy véleményt se kockázhat meg —, hanem ha ilyenekre 
szüksége van, Wellhausen, Harnack, Schürer, Holzmann, Heitmüller 
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stb. theologusok munkáit idézi. Alapul Márkot, textusul mintegy 
Werner: „Der rel igiöse Wahnsinn" c. iratát veszi, melynek egyes 
tételeit sorban alkalmazza Jézusra s környezetére. 

Baumann v e z e t ő gondolatai ilyesfélék: Jézust nem tartja 
szükségképen val lásos őrültnek, megelégszik „mai tudományos 
psychologiai ismeretei" alapján azzal a felvétellel, hogy kezdettől 
fogva egész életén keresztül „Nervenüberreizung "-ban szenvedett. 
Jézus működésének koronája az ördögűzés volt, amint Pál szerint 
is a keresztyénség nem egyéb, mind a daemonokkal való küz-
delem, ugyanígy fogta fel azt az ős keresztyénség is. (?) Jézus 
messiási öntudatát autosuggestióból, Ker. János suggestiv prédi-
kációjából s az Ó-Testamentum h a m i s felfogásából merítette. 
Természetes, hogy Jézus suggestióval gyógyított, az összes meg-
gyógyult betegek hysterikusak voltak, Jairus leánya tetszhalott, 
az öt kenyér és k é t hal csak biztatás volt, hogy a közellevő 
falvak lakói el lássák az éhező sokaságot, a tengeren járás visio 
stb. az ismert recept szerint. Jézus Jerusalemben demonstrative 
földi messiásnak proclamálja magát, mert a nép ugy fogadta s 

ϋ nem tiltakozik e felfogás ellen. Különben halálát az 0-Testa-
mentumból olvasta ki magának — bár alaptalanul — s azt hitte, 
hogy országa halála után nemsokára be fog következni; az ő 
mennyországa pedig lényegileg n e m más, mint daemonűzés, 
beteggyógyítás és másokon való segítés. — Az angyal látása 
Jézus koporsójában az asszonyok víziója volt, akikbe maga Jézus 
suggerálta a feltámadás hitét. 

Szerző idáig jutva — miután tulajdonképeni feladatát nem 
is fejtegette — levonja a konsequentiát: az evangéliumban való 
hitet a mai tudomány kizárja. Jézus jövendölései nem teljesedtek 
be, amit Jézus magára vonatkoztatott az Ó-T.-ból, tarthatatlan, 
daemonok kiűzése, hysterias betegek gyógyítása manapság is 
előfordul, a csodákat ama rajongó kor fantáziája szülte. Még 
tovább megy egy lépéssel: a val lás sem egyéb, mint bizonyos 
mértékű „Nervenüberreizung" — idegtűlfeszültség. A keresztyén-
ségből semmit se lehet megtartani, kivéve a mások felsegítésének 
tanát, a mennyországnak lényegileg ezt kell nyújtani. Az eddigi 
tévelygő nézetekkel szakítani kell, a hit ( = az érzelem és fan-
tázia kívánsága) helyébe lépjen a tudás. Ezzel szerző szerencsé-
sen eljutott a nihilbe. Ujat azonban semmit se mondott, mert 
ugyanezeket elmondották már előtte is sokan, ha nem is oly 
fitymálva mint ő. Eredeti a műben csak az, aminek a valóság-
ban semmi alapja sincs s amit nem is lehet komolyan venni, 
hogy Jézus működésének koronája, országa, Pál ap. keresztyén-
sége, nem volt egyéb mint ördögűzés. Érdekes jelensége e mű 
annak, hogy hová sodorhat egy különben elismert tudóst is az 
absolut tagadás, a mások s a m a g a tudományának imádása. 

Göttingen. Törteit Lajos. 
cand. theol. 








