
A keresztyénség vallástörténeti helyzete. 

(Második közlemény.) 

Hogy a keresztyénség vallástörténeti helyzetére nézve tudo-
mányos megegyezés jöjjön létre, elsőrendű fontosságú, bárha az 
ellentétes megoldási kísérletek miatt egyhamar kilátásban nincs s 
épen azért óhajtandó volna, hogy a vallásbölcsészetet emez első 
sorban érintő kérdés többek figyelmét magára vonja. Mondottam, 
hogy én semminemű evolucionisztikus theoriát el nem fogadhatok 
és pedig nem csak, mert a keresztyénség helyes méltatására 
képtelen, hanem azért is, mert történetileg nem igazolható. Minden 
evolucio a vallás általános fogalmából indul ki, ahoz kell alkal-
mazni minden tartalmat és így az egyes vallások individuális 
jellemvonásait figyelembe nem veheti. Ami a többi vallásokban 
nem található meg, azt legértékesebb ismérvnek nem tekintheti s 
így első sorban a keresztyénség iránt lesz igaztalan. Hogy apologiája 
legyen a keresztyénségnek, azt meg épen nem várhatjuk tőle, ép 
oly kevéssé, mint ahogy hitünket nem attól tesszük függővé, ha 
vájjon Isten lételét philosophiailag sikerül-e bebizonyítani, vagy 
nem. Intellektuális theoriáktól nem is lehet a vallás érvényességét 
függőben levőnek képzelni, hiszen a hit tapasztalat, személyes 
élmény, melynek minden vallásnál meg kell lenni specialis tar-
talmának. Ezért, hogy a legtöbb vallás exkluzív jellegű, az 
egyedül idvezítés igényével lép fel. A többi vallásoknál ugyanennek 
elismerése a benne, idvezítő erejében vetett hitnek gyöngí-
tésére szolgál. 

Keresztyén vallásphilosophusnak nem kell külön keresni a 
vallás általános fogalmát, mert azt a keresztyénségben készen 
bírja. Ezt a subjectiv álláspontját kell aztán természetesen psycholo-
giailag és ismeretelméletileg igazolni tudni. Más vallásos tapasz-
talatból kiindulni annyi volna, mint annak előnyét elismerni. Ha 
tehát igaznak fogadjuk el azt az elvet, hogy a tökéletlenebb 
vallás a tökéletesebb lépcsőfokról Ítélendő meg, akkor a keresztyén-
ségnek kell lenni a vallások amaz ideáljának, melyhez a többiek 
is hasonlítandók, ennek kell lenni annak a legmagasabb világ-
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nézletnek, aliova semminemű philosophia fel nem érhet. Kriterium 
nélkül nincs helyes Ítélet. S tagadjuk, hogy ezt a kritériumot a 
philosophia önmagától megtalálhatná. Az emberi ész az istenségnek 
csak bizonyos attribútumáig juthat el, de pláne legtökéletesebb 
vallásos s legtökéletesebb istenfogalmat nem konstruálhat.1) Erre 
nézve mindig a személyi tapasztalat lesz a döntő. 

A vallás eme specialis értelmezése mellett tisztába kell 
azonban jönni a vallással, mint egyetemes jelenséggel is, hogy 
így az egyetemes vallástudománnyal való kapcsolat megmaradjon.2) 
Ugyanaz a kapcsolat ez, mint a theologia naturalis és supra-
naturalis volt, csakhogy persze a modern nézetekhez alakítva. A 
vallásos öntudat vagy kegyesség vizsgálata például Schleiermacher 
óta alkalmazásban van, hiszen kétségtelen, hogy a többi vallások 
ismerete által a keresztyénség megértése is tökéletesebbé lesz.3) 
Némelyek már a dogmatikai kiindulást innen vették (Häring), 
csakhogy ez esetben a vallás felöli általános vizsgálatnak a keresz-
tyénség álláspontjára ke l l helyezkedni, mint azt fentebb mondot-
tuk. Hogy ez a keresztyénségnek nem régi értelemben vett 
izolálását jelenti, az íme kétségtelen. Nincs szó izolálásról a többi 
tudományokkal szemben, mert hiszen a keresztyén üdvbizonyosság 
a mindenkori tudományos világképpel megegyezőleg lehetőleg 
azokhoz alkalmazkodva jön létre; nincs a többi vallásokkal szem-
ben, mert hiszen ezek megértése csakis így lehető. A vallás-
történet így fog mindenütt a keresztyénségre utalni. 

Hogyan osztályozzuk a vallásokat, az egészen másodrendű 
dolog. Fő, hogy úgy Is ten fogalmában, mint a hozzá való viszony 
felfogásában a keresztyénség a tökéletes kijelentés, vagy mondjuk 
a vallások ideálja. Ami most már azt jelenti, hogy a keresztyén 
hit alapján lehetséges a személyes, világ feletti Istennel való 
tökéletes érülközésbe lépés. Ez alapon tehát különbséget tenni 
nem lehet, mert Isten vagy közli magát, vagy nem. Tény, hogy 
a pantheisztikus és deisztikus szélsőségek közt mozgó istenfogal-
maknak s a legfőbb lényhez való viszonynak különféle fokai 
lehetnek, azok erkölcsi értékét véve figyelembe, azonban ennek 
oka nem az isteni működésben, hanem psychikai okokban, tehát 
az emberi közvetítést feltételező más külsőleges tényezőkben 
keresendő. Ilyenek a kulturális viszonyok. A kul tura a szellemi 
életnek a természethez való viszonyát mutatja. Nem fejlődhetik 
ki önálló szellemi élet a természeti mellett ott, ahol annak a 
törzsekre oszlás von határt. Ez az u. n. törzsvallás a kultura 
nélküli népeknél, mely főleg a természeti hatalmak perszonifikáció-
jában áll. Körülbelül egyenlő ér tékű a természeti és szellemi élet 

1) V. ö: Lelkészegyesület 1909. 2. sz. Theol. s theol. szakoktatás. 
2) Kaftan: Dogmat ik 1910. 10 k v . 
s) V. ö.: Reischle: Die Frage nach dem Wesen der Religion. 8. 
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ott, ahol a különböző törzsek néppé egyesülése folytán a szellemi 
élet számára mintegy Organismus fejlődik; az ilyen nemzeti 
vallásokban a természeti hatalmakat a költészet mythoszai vált ják 
fel. Végre ahol a nemzetiség határait is áttörve, az emberiség 
eszméje előtérbe lép, a kultura is, mint a szellemi élet célja és 
feladata, jelenik meg s vallásilag ennek felel meg a világvallás.*) 
Itt aztán nagyon sok függ megint magának a népnek természe-
tétől. A fejlődő igények mind távolabb tüntethetik fel az elérendő 
ideált s vezethetnek aszkézisre (brahmanismus, buddhismus), vagy 
belevonják azt az elérendő ideált a gyakorlati élet körébe s 
mindjobban érzékiesítik (görög, római va! llás). 

Amennyiben az egymáshoz közel álló népek egy ugyanazon 
kultura eredményeit mutatják, a vallások osztályozása kiindulhat 
az egyes népfajok csoportosításából is, amint azt Chantepie de la 
Saussayenál látjuk, s manapság sokszorosan alkalmazást talál. 
Egyéb felosztásoknak az a nagy hátránya van, hogy kellő határ-
vonalat vonni sohasem lehet polytheisztikus és monotheisztikus 
elemek, természeti és erkölcsi motívumok között, mert ezek többé-
kevésbbé mindenik vallásnál ott találhatók. A váltság fogalma 
pedig szűkebb körű, mint az előbbiek akármelyike, a vallásnak 
pusztán egyetlen momentumát foglalja magában. 

De mondom, ez az osztályozás mellékes. Fődolog, hogy a 
keresztyénség vallástörténeti helyzetével tisztába jöjjünk s mi 
annak önállósága, semmi másból le nem vezethetősége, egyedül 
álló volta mellett foglaltunk állást. Hogy mily nehézségek merül-
nek itt fel. mikor egyfelől a buddhismus, izlam a keresztyénség-
gel konkurrenciába lépnek, másfelől tudományos ellenvetések 
tömegével kell megküzdeni, azt nem szükséges hosszasabban 
rajzolni. Kérdés, ha a magunk vallásának kijelentésszerű jellegét 
elismerjük, más vallásokkal szemben tagadó álláspontra szabad-e 
helyezkedni ? vagy amit másutt a képzelet szüleményének tar-
tottunk, azt a keresztyénségben isteni eredetűnek nyilvánítani ? 
Próbáljunk röviden az ellenvetésekkel szembeszállni. Előre is 
kijelentjük azonban, hogy az ó- és új-szövetségi kijelentés szerin-
tünk egységes s hogy eredményre juthassunk, a vizsgálódásnak 
mindkettőre ki kell terjeszkednie. 

Tehát első sorban Istennek az ószövetségben közlött kije-
lentését kell fenntartanunk, úgy, amint az nagy üdvtörténeti 
tényekben s azokhoz kapcsolódó tanokban előttünk feltárul. 
Ismeretes, hogy a boncoló kritika az ószövetségi vallásnak kétféle 
fejlődésszerű előállásáról tud. Kuenen-Wellhausen és az ő vallás-
történeti iskolája bizonyos „ideologikus konstrukció" alapján j á r 
el. melynél fogva Izrael vallási története magokból az ótestamen-
tomi forrásokból merítendő ugyan, de a kezdetet mindenesetre 

*) Stange: Grundriß der Keligionsphilosophie. 32 kv. 
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a nomád állapot képezi. Ezért, hogy fetisizmus, totemizmus és 
animizmus nélkül a patriarkhák vallása el nem képzelhető. Mózes 
adta meg a külön vallási fejlődés irányát, ő teremtette meg a 
vallási egységet; valóságos monotheismusról és erkölcsi istenfoga-
lomról szó sem lehet, valamint ez időben csak arab befolyásról 
beszélhetni. Izraelt csak lassan népesítik be az izraelita törzsek, 
hol kanaanita befolyás alá kerül a vallás és csak a később elkö-
vetkezett sok nemzeti nyomorúságok alatt fejlődött ki az ethikai 
monotheismus, mely közben a próféták, mint különös vallási 
személyiségek is figyelembe veendők, végre a deuteronomium és 
az ótestamentomi iratok papi rendezésének kora keleti, különösen 
babyloni befolyást is mutat. A másik megfejtési kísérlet Winckler 
és követőié. Ez a felfogás egységesnek veszi az egész keleti kul-
túrát, mely Babylonból indul ki. Ezen kultúrkörzeten belől a 
zsidóság mintegy nemzeti szektát alkot. Izrael egész vallási iro-
dalma bizonyságot tesz egyfelől a babyloni asztral, majd egyptomi 
napkultuszszal való érülközés felől, másfelől tendenciósus iratok 
azok, vallási és politikai célzattal, melyek tehát nem az igazi 
képet mutatják. 

Hogy totemisztikus eredetű, sociális képződménynek tartsák 
a vallást, az manapság sokaknál vallásphilosopliiai kiindulást képez, 
hangsúlyozzuk, hogy ez puszta bölcsészeti feltevés s maga Smith 
Róbert, ki a sémi népek törzsvallásáról igyekezett ezt utána 
kutatni, bevallja, hogy „elhatározó bizonyságai" nincsenek.*) Hozzá 
tehetjük, hogy a héber vallásban hasonló vonások sem találhatók, 
valamint biztos alapot nélkülöző feltevés, nála egy félvad, nomád 
korszakot felvenni. De ha pl. animisztikus analógiát találnának 
is, abból egyenesen a vallás eredetére következtetni, merész dolog-
nak kell tartanunk. Ki bizonyította azt még be, hogy minden 
nép vadállapotból lett kulturnéppé, mindenütt animisztikus kor-
szakok állanak a későbbi fejlődés kezdetén ? Az őskijelentés 
nehéz problémáját itt tárgyalni nem akar juk. Pusztán a nemrég 
elhalt, alapos tudású Köberle történeti Ítéletéhez tartjuk magun-
kat : a vallások animisztikus jelenségei mindig és mindenütt ott 
vannak a magasabbak mellett és a meg nem tagadható psykhikus 
okokból és motívumokból származnak; teljesen visszás dolog, 
ebből történeti lépcsőfokot állapítani meg,**) Csengey úgy képzeli 
magának a dolgot, hogy Jahvéban Izrael valami egészen ismeretlen 
Istent fogadott el a magáévá, ki az Egyptomból való kiköltözéssel 
kapcsolatban „szabadítónak"" bizonyította magát, mely jellemvoná-
sának Izrael történetére átvitele képezi aztán a mózesi magból 
továbbfejlődés alapját, mialatt a személyes, nemzeti Isten mellett 

*) Die Keligion der Semiten. Ford. a „Lectnres on the Religion of 
Semites" 2-ik kiadása után. Stübe 87 kv. 

**) Theologie der Gegenw. í. Jahrg I . Η. 20. 
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a dämonok lassanként elenyésztek.1) Mindenesetre valami meglepő, 
nagy fordulatnak kellett Mózessel elkövetkezni Izrael vallásában. 
A neki magát kijelentett Jahve nem természeti Isten, hanem lát-
hatatlan, ki nem ábrázolható, kegyelmes, de szent és igaz is (Ex. 
20; 34; Ám. 3, 1 kv.), oly jellemvonások, melyeket a theológusok 
tekintélyes tábora manapság mózesieknek vall. 

A minden átmenet nélküli, áthidalhatatlan űr a korábbi és 
mózesi istenfogalom között kétségtelen tény. Ennek megmagya-
rázására szolgálna tehát a babyloni ősmonotheismusból való eredet. 
Ámde Winckler ama tételéhez, hogy minden magasabb vallásban 
benne van az egységes istenségnek fogalma, hozzá kell tennünk, 
hogy ő itt ezoterikus monotheismusra gondol s papi spekuláció 
volt az pusztán Babylonban is s nem a nép közkincse. A nép-
szellemtől annyira idegen, hogy „az erkölcsi monotheismus talaján, 
természeti fejlődés útján, monotheisztikus vallás nem állhatott 
elő." A tudósok ama spekulációja visszavezetett a polytheismushoz, 
mert hiszen épen olyan természeti istenről volt itt szó, mint 
amilyen a többi volt, mialatt Izrael Istene „világfeletti, szellemi 
személyiség, ki nem pusztán ethikai tulajdonságokkal van felru-
házva, hanem belső lényegében erkölcsi és szent, kit Mózes is 
nem spekuláció útján, hanem vele való személyes érülközésből 
ismert meg".2) Ez képezi az elhatározó különbséget: egy népével 
személyes éritlközésbe lépő, élő Isten és a természeti jelenségek-
hez hozzáfűzött, spekuláció útján nyert summus deus. 

Sőt tovább kell mennünk. Legkevésbbé sem érint bennünket, 
hogy vájjon a Jahve név megvolt-e s mily alakban más népeknél, 
de az Elohistának a név kizárólagosságára vonatkozó tudósításával 
szemben Gen. 4, 26. alapján a szót vissza kell vinnünk az ős-
időkbe, úgy, hogy Mózes kijelentésében nem a név, hanem annak 
jelentése volt új . Ez esetben tehát Izrael monotheismusával vissza 
kell menni Ábrahámig.3) Peisker naiv monotheisztikusnak nevezi 
a patriarkhiák hitét és hogyha a henotheismusnak is találhatók 
nyomai, onnan van, mert ez utóbbi nézet a tapasztalat útján létre-
jött korrektúrája az elsőnek, mivel látták, hogy a körüllakó népek 
nem Jahvét imádják.4) A Jahve vallás universalismusa aztán ki 
van mondva a dekalogbati, bárha Mózesnek közelebbről célja az 
volt is, hogy egy Jahvét tisztelő gyülekezetet hozzon össze. Ámde 
a prófétáknál, tisztultabb világnézet mellett okvetetlen ide kellett 
jutni a fejlődésnek. 

Mindenesetre a bibliai kijelentés egységéhez és eredetiségé-
hez tartozónak véljük a bűn eredetéről és lényegéről való kérdést 

Μ Izrael története 1909. 148. kv. 506. 
2) Sellin: Die altt. Religion im Rahmen der anderen altorientalischen. 

66. kv. 
8) Kuyper : Evolutie of Revalatia 1905. Rektori székfoglaló. 
*) Theol. Rundschau 1909. 446. kv. 
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is. Ismeretes Delitzschnek hírhedté vált analógiája, melyet egy 
babyloni pecsétkúpról következtetett anélkül, hogy a rajta levő 
két alakról bizonyos volna, hogy férfiút és nőt ábrázol-e, vagy 
az egyiknek háta megett levő bizonytalan vonásról, hogy az kígyó 
lenne.1) Megjegyezzük, hogy itt nem is az elbeszélés külső formája 
a fontos, hanem az a vallásos élmény, amit az kifejezni akar. 
És e tekintetben bizonyos, hogy a népek a bűnnek egyszeri világba 
lépéséről, annak olyan felfogásáról, hogy az Isten elleni ellen-
szegülés, melynek folytán az ártatlanság helyére bűnösség lépett, 
semmi analogont felmutatni nem képesek. A babyloni. bűnbánati 
zsoltárokat pedig a bibliával összehasonlítani, már csak azért sem 
lehet, mert amazok forrásai a földi bajok, betegségek, melyeket 
néha ismeretlen bűnökből és istenektől eredeztetnek s polytheisz-
tikus jellegök kétségtelen,2) mialatt a bibliai zsoltárokban a szen-
vedés a baj — periferikus jelentőségű, a bűnbáuat, Isten kegyelmé-
nek érzete a fő (Zsolt. 32, 5; 51, 10), a kegyes lélek Istenben 
örül, a legfőbb nyomorúságban őt tartja egyedüli nyereségének. 
(Zsolt. 73. 25 kv. stb.) Ilyen felfogásáról azonban a bűnnek egyet-
len vallás sem tud. 

De végig mehetnénk így a vallásos élet minden megnyilat-
kozásain, Izrael vallásos öntudata mindenütt azt bizonyítaná, hogy 
Isten vele oly különös kijelentést közölt, amilyenben a többi népek 
nem részesültek és emez ő kijelentését megbizonyította csodákkal 
és különös cselekedetekkel. [V. ö. Deut. 4, 19. kv. 32. kv.]3) 
Papsága a Jahvénak van szentelve, annak nevében végzi minden 
funkcióját, a próféták, kik csodálatos módon, századok hosszú 
folyamán lépnek fel. saját bizonyságuk szerint Istentől nyert kül-
detés alapján őrködnek a Jahve vallás kizárólagossága felett s a 
nép tudatával bír annak, hogy Isten neki szavakban és tettekben 
kinyilatkoztatta magát s egy csodás történeten át vezeti nagy 
célok felé. Ez a történelmi keret adja meg Izrael vallásának 
egyedülállóságát, mely az idegent önmagában nem tűri. Helyesen 
konstatáltatott, hogy az ószövetségi vallás az asztralmythologiával 
ellentétben fejlődött, más világnézettel, természetfelfogással, úgy 
hogy egyik törekvés épen, még maradványainak is kiirtása. Az 
egész összefüggő kijelentés eredeti s máshonnan le nem vezethető 
akar lenni. Amit önmagába felvesz, azt az egésznek céljához ala-
kítja át. Mert hiszen minden pontjára az eredetiséget nem állit-
hatni; elképzelhetetlen volna pl., hogy elejétől végéig teljesen új 
ismeretek és tanítások foglaltassanak benne. Senki sem tagadja 
pl., hogy a mózesi törvény és Hammurabi törvénykönyve sok 
dologban megegyeznek. S talán valami gondviselésszerű tényt kell 

!) Babylonía és a Biblia 1903. 34. kv. 
2) Chantepie d. 1. S. I. 322. kv. Wurm 120. 
3) V. ö. Sellin művét. 
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ebben is látnunk, hiszen manapság Ex 20., továbbá 21—23. 
részeknek mózesi eredetét tagadni sokkal bajosabb, mikor tudjuk, 
hogy 500 évvel előbb hasonló törvény létezett Babylonban. A 
társadalmi életnek normái bizonyára meg voltak állapítva jóval 
előbb Mózesnél, de egész különleges jelleget nyer maga a deka-
logus az első és 2-ik parancsolat által, ahol Jahve egy történeti 
ténnyel kapcsolatban ismerteti meg magát és mint népének Ura, 
saját maga adja annak törvényeit, az ő akarata szerint kell annak 
kormányoztatnia. Izrael egész történetének hosszú folyama alatt 
tudta, hogy a törvényben a legtökéletesebb kijelentést, Jahve 
akaratát bírja. Jahve speciális vezetésének tudata minden többi 
vallásoktól különállóvá tette az övét, sőt befolyt bizonyos fokig 
a nép elkülönülésébe is. Izraelnek összevegyíthetetlenűl meg kellett 
tartani a nyert kijelentést s az ezért folytatott küzdelem Jahve 
által támasztott képviselői voltak a próféták. Egyszóval üdvtör-
téneti egység s annak megfelelő tan jellemzi az ószövetségi szent-
írást, kisebb fontosságú s psykhologiailag közvetített analógiák 
pedig nagyobb jelentőséggel nem bírhatnak. 

Nem tárgyalhatjuk itt mindamaz analógiákat, melyeknek 
alapján az egyetemes vallástörténeti fejlődésbe akarták bevonni 
az ó és újtestamentomi kijelentéseket, hogy azokat egyedülálló 
jellegüktől, történeti különállásuktól megfosszák. Hogy mely 
irányban halad a kutatás, azt bizonyítja Troeltschnek egy pár tu-
dományos meggyőződést kifejezni akaró véleménye. „A keresz-
tyénség — mondja — különösen kezdeténél teljesen történelmi 
jelenség"*) nagy assimiláló erővel, úgy, hogy „Jézus prédikációi 
minden eredetiség mellett zsidó példabeszédbülcsességhez és fogság 
utáni apokalypsishez csatlakoznak". „A váltságtant csak a bűn és 
ősállapot kidolgozása vonta be.a történelem körébe". „Akijelentés 
koncentrációja egy ponton későbbi theol. munka".**) Ennyiből is 
világos, miért tartja a heidelbergi systematikus első feladatnak, 
hogy Jézus életével tisztába jöjjenek, szóljunk hát mi is itt e 
kérdésről röviden. 

A keresztyénség eredeti, le nem vezethető jellege s ennek 
következtében kijelentésszerűsége Jézus életével áll kapcsolatban, 
nem csoda, ha ez a kérdés a theol. munkálkodásnak annyira elő-
terében áll. Különös lendületet neki korunk jelszavai: az evolucio-
nismus és historismus adtak. Emez Jézus életére vonatkozólag 
forrásúi azt az eredeti történeti elbeszélést ismerte el, mely leg-
hívebben Márknál van fentartva s azt a beszédgyűjteményt, 
melyet meg Máté és Lukács dolgoztak fel, mialatt a 4-ik evan-
gyéliom, mint görög philosophiai befolyás terméke, figyelembe nem 
jöhet; amaz különös bizonyságot nyert a múlt században feltalált 

*) Absolutheit etc. 32., 2. 
**) Gesch. u. Met. 6. kv. 13. kv. 



88 I)r. Lencz Géza. 

későbbi kori zsidó irodalmi termékek és az újabban felfedezett, 
keresztyénesített apokalypsisek útján, melyek egy kész christo-
logiát mutatnak előttünk, mielőtt Jézus a földre jött volna. Krisztus 
koráról összefoglaló munkát írtak Schürer, Holtzmann, ki Jézus 
személyében az ekstatikus momentumot hangsúlyozta és Bousset.') 
Itt felemlítem, hogy különösen kétféle felfogásával a Messiásnak 
lehet a fenti irodalomban találkozni. Egyfelől a Messiás a Dávid 
törzséből származó, nemzeti király, ki ellenségeinek legyőzése 
után az óhajtott földi országot fogja megalapítani; másodsorban a 
Messiás a präexistens, világfeletti emberfia, kinek eljöveteléhez 
phantasztikus képzetek csatlakoznak. Az a kérdés tehát, hogy ezek 
a messiatikus-apokalyptikus képzetek milyen szerepet játszottak 
Jézus öntudatában ? Az említett pseudepigraf irodalom alapján 
Baldensperger a) úgy rajzolja őt, mint aki közeli visszatérését a 
felhőkön dicsőségben várta s ez adott neki erőt is, szembenézni 
a halállal. A békés Jézuskép eltűnt, Weiss János 3) szerint Jézus 
apokalyptikus katasztrófát várt, amelyben ég és föld elmúlnak; 
Schweitzer Albert4) az ítéletnek közeli várásából magyarázta 
meg Jézus egész erkölcsi személyiségét, olyan „interimisztikus 
ethika" az, mely a lemondást és áldozatot az eljövendő dicsőség 
érdekében hozza; puszta fanatismus alkotná Jézus nagyságát. 

De más irányban is megindult a vizsgálat. Baur tübingai 
iskolája a mester nyomain az őskeresztyénség történeti megértését 
tűzte céljául s e közben világossá lett, hogy az ős ker. gyülekezet 
messiatikusabb hajlamú volt, mint maga Jézus, kinek példázataiban, 
allegóriáiban csodálatos jövendöléseket látott s ezen buzgalmában 
fokról-fokra előbbre haladt, úgy, hogy utoljára a szavaihoz hasonló 
mondásokat mind neki tulajdonította. Ezt konstatálták különböző 
theol. álláspontról Weizsäcker, Harnack, Pfleiderer.5) Harnack 
híres mondása szerint Jézus nem tartozik az evangyéliomba, saját 
személye eredetileg nagyon háttérbe szorúlt. Előtte tanítása a fő. 

Ujabb pliasist képeztek ismét a vallástörténeti kutatások 
eredményei. Ismeretessé lettek előttünk — mondja Weinel6) — a 
római birodalomnak és Elő-Ázsiának vallásai, melyeknek örökébe 
a keresztyénség lépett s láthatjuk, mily sok idegen elemet vesz 
fel magába. így lehet utána kutatni az egész Krisztusról való 
tant, miért nevezték őt „az ő nagy Istenüknek és Szabadítójoknak", 

*) Geschichte des jiid. Volkes etc.; Neutest. Zeitgeschichte; Die 
Religion des Judentums etc. 

2) Das Selbstbewusstsein Jesu. 
3) Die Predigt Jesu etc. 
4) Von Reimarus zu Wrede. 
5) Das apost. Zeitalter etc.; Wesen des Christentums; Das Urchri-

stentum, die Entstehung des Christentums. 
ö) Jesus im 19. Jahrhunder t 1907. 71 kv . V. ö. különben az előzőket 

is 69 kv.. 
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fejére tették a római császár koronáját, imádtatták a mágusokkal, 
Mithra tiszteló'ivel, kik csillagát látva eljönnek, neki tiszteletet 
adni, akár csak a császárnak. Indiától Spanyolországig mindenütt 
ugyanazon kulturális egységet találhatni, mindenütt ott vannak 
az „Idvezítők, kik küzdenek az emberi szívek megnyeréséért". 
Gunkel szerint nem is zsidó Messiásról lenne itt szó, hanem az 
egész transcendentalis messiatikus előterjesztést egy gnosztikus 
szektának tulajdonítja, mely Jézus halála után a gyülekezetbe 
betolakodott.1) Pedig sem a nevezett szektáról semminemű törté-
neti adattal nem rendelkezik, sem megmagyarázni nem tudja, 
hogyan emelkedett az fölibe azoknak az apostoloknak, k ik Jézussal 
együtt ettek és ittak, vele éltek. Wernle2) már az evangéliomokban 
bizonyítékokat vél feltalálni a vallástörténeti felfogás számára. 
Eichhorn3) a Jézus szenvedéséről szóló jóslatokat találta apologéti-
kus célzatúaknak s a szenvedésre vonatkozó gondolatokat az 
urvacsoráról szóló tudósítással egyben törlendőnek vélte. Wrede4) 
megtagadta, hogy Jézus magát egyáltalán Messiásnak tartotta 
volna, ennek öntudata először a tanítványoknál, aztán a népnél 
ébredt fel. Bousset5) nem. megy idáig, szerinte a messiási elő-
terjesztéseknek reá alkalmazása Jézus előtt óriási tehernek tünt 
fel, oly meggyőződés volt az, mely neki soha örömöt nem okozott. 
Tehát ő is elismeri a modern Jézuskép és a messiási előterjesztés 
közötti különbséget, ámde Jézusnak Istenről való evangéliomában 
mégis Pálnál lett a Krisztusban való hit s járult aztán hozzá a 
specifikus váltságeszme. Ez a páli-lutheri Jézus azonban nem az 
egyedüli többé, az 6 történeti alakját kell előttünk megjeleníteni. 
Istenségéről többé nem beszélhetünk, sőt fel kell adni a kettős, 
egyetemes és speciális kijelentésről szóló tant is. Az emberiség 
egész története isteni s a keresztyénség a vallástörténet egyik 
alkotórészét képezi. Meyer Arnold kérdésbe teszi, hogy Pál ala-
pította-e a keresztyénséget, vagy Krisztus, mialatt Jülicher a már 
Wrede által felállított alternatíván korrektúrákat tesz, Traub pedig 
a csodák ellen ír.l;) Egy szóval a keresztyénség, mint egyszeri, 
történeti kijelentés van megtagadva, ezt az egész anyagot bele 
kell illeszteni a rendes történeti fejlődés keretébe. „Csakhogy itt 
meg kell maradni a praktikus agnosztikus állásponton, — mondja 
Troeltsch. — A vallásos ismeretek symbolikus, inadäquat jellegűek 
s így a vallás felöli, gyakorlati meggyőződés és a modern tudo-
mányos világfelfogás között állandó közvetítésre van szükség."7) 

!) Alig. ev. luth. Kirchenzeitung 1909. Walter : Das Jesusbild im 
Wechsel der Zeiten 1240. 

2) Die Anfänge unserer Religion. 
3) Das Abendmahl in Ν. T. 
4) Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. 
5) Wesen der Religion. 
β) V. ö. Religionsgeschichtl. Volksbücher. 
7) Theol. Rundschau 1909. 532. 
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Semmi okunk nincs tagadni a keresztyénség létrejövetelének 
történelmi feltételezettségét, csakhogy persze mást akarunk ezzel 
kifejezni, mint a vallástörténeti iskola. Maga a Krisztus korabeli 
zsidóság vallása nem az ó-testamentomi kijelentés egyenes folyta-
tása többé, nemzeti ideálok szolgálatába szegődött az s nem szük-
séges vele hosszasabban foglalkozni, hogy Jézus minden nemzeti, 
cliauvinisztikus reményt a Messiás fogalmából törölni igyekezett; 
más felöl holttá lett a Jehova és Izráel közötti viszony, rideg tör-
vényszerűségbe sülyedt s hiába igyekezett hellenisztikus philosophia 
útján újjászületni. Csak vágyakat ébresztett politikai és vallási 
tekintetben egyaránt, de azokat kielégíteni nem volt képes, teljesen 
a politikai konstellációk befolyása alá került. Hasonlót állíthatunk 
az antik világról. Ismeretes, hogy az ó-kori fejlődés csúcspontján 
álló görög-római világban a különböző vallások vegyülése folytán 
mily zavar uralkodott, mialatt a felvilágosultak bölcseségükben 
mindennemű vallást kicsinyeltek. De sem synkretisztikus törek 
vések, sem philosophia nem bírta megadni az emberiségnek a 
békét, kimutatni az óhajtott célt. Kimondhatatlan aggály, vágy, 
törekvés vesz erőt a lelkeken, melynek megragadó példáit adja 
a világirodalom. íme az előkészítettség: negative az antik, nemzeti 
vallások romlása, a régi, erkölcsi értékek változása folytán, posi-
tive pedig abban a vágyakozásban, mely egy legfőbb lénnyel 
való összeköttetést keresett s melyet a mysteriumok minden titok-
zatossága sem elégíthetett ki. Ez az újszövetségi kijelentés adventje.*) 

Erre a vágyra adott feleletet a Krisztus fellépése. Hogyan 
történt ez, hogyan lett ő az Istennel való életközösség közvetítője 
s magának az élő Istennek megtestesülése, csak valószínűleg 
következtethetjük. Mindenesetre az első keresztyének vallásos 
öntudatában kell erre nézve a támaszpontokat keresni, ámde el-
fogulatlanul, vagyis nem azon felvételből kiindulva, hogy az első 
hívőknek ilyen és ilyen theol. fogalmaik nem lehettek, ami aztán 
döntő érvül szolgálhatna. Az egyelőre megfejthetetlen psykhologiai 
tüneményeknél nem az az eljárás, hogy egyszerűen letagadjuk 
őket, hanem próbáljuk megtalálni megfejtésüket. 

Jézus életében személyére vonatkozólag tartózkodó és meg-
tiltja pl. tanítványainak Uäsarea Philippiben (Máté 16, 20 ν. ö. 
Lk. 9, 20), hogy Messiás váltáról a népet értesítsék s a zsidók is 
Jánosnál türelmetlenkedve kérdezik: meddig tartod kétségben a 
mi lelkünket ? ha te vagy a Krisztus, mondd meg nyilván (Ján. 
10, 24). íme ennyire távol áll az Idvezítő a fanatizmustól. 
Ámde pünköst után rögtön megváltozik a helyzet, az apostoli 
prédikáció központjává azonnal a Krisztus lesz. A Csel. köny-
vében Péter beszédeinek központja a Krisztus halála és feltámadása 
úgy, amint az írások előre megjövendölték; tehát nemcsak Jézus 

*) Dicsó'fi : Evang. elmélkedések 117 kv. 
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tanításai, hanem az üdvtények is előtérben állottak. De hát, mond-
ják, a Csel. könyve a második ker. generációban állott elő, abból 
biztos következtetést vonni nem lehet. Nos, még ezt megengedve 
is, pusztán a páli levelekből lehet az első ker. generáció véle-
ményére visszakövetkeztetni. 1 Kor. 15-ben a korinthusiak hitetlen-
ségével szemben kifejti az apostol a feltámadás hitét s valószínűleg 
olyan összeállításról van itt szó, melyet Pál is máshonnan vett át, 
mindenesetre azonban olyan anyag közléséről, melyet ő régibb 
keresztyénektől hallott. Es így Krisztus halála, feltámadása és 
mennybemenetele, melyek említtetnek, üdvjelentőséggel bírnak. 
Ugyancsak 1. kor. 1, 2-ben olvassuk, hogy „minden helyen van-
nak, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét segítségül hívják". 
Pál itt oly keresztyénekről is szól, akiket nem mind ő nyert meg 
a Krisztusnak s akiknek mégis közös ismérvük, hogy a Krisztus 
nevét segítségül hívják. Jézus tehát imádatra méltó, isteni lény 
volt előttük. Iine, ha a források kevés volta miatt tüzetesebb adat 
nincs is, az az egy bizonyos, hogy az első keresztyének Krisztust 
Istenhez emelték, őt imádat tárgyává tették s arról, hogy lassanként, 
a messiatikus váradalmaknak reá alkalmazásából származott volna 
a benne vetett hit, történetileg nem lehet szó. 

Hogyan lehet ez ? a szigorú, monotheisztikus hagyományok 
között felnőtt apostolok hogyan merészeltek ilyet tenni ? Ha fel-
tevésekre vagyunk utalva, ezt csakis Jézus önbizonyságtételére 
vihetjük vissza. A feltámadás ténye maga nem volna elegendő a 
megfejtésre, hiszen más feltámadottról is tétetik említés az írás-
ban, az csak bizonyságául szolgálhatott annak, amit maga Jézus 
mondott íme, ha messiási öntudatának bizonyítékát a kritika sze-
rint Jánosnál nem volna is szabad keresni, kétségtelenül a synoptiku-
soknál található önbizonyságtételnek a tanítványokra olyan befolyást 
kellett gyakorolnia, hogy ennek folytán az Urat imádás tárgyává 
tették. Figyelembe veendő az is, hogy az első gyülekezet a Szent-
lélek, az l ' r lelkének birtokában tudta magát s milyen kilátáso-
kat nyerünk ez által visszafelé a Krisztusra, ki maga Ígérte azt 
meg tanítványainak s az ó-testamentomra, melynek jövendölését 
látták beteljesülve ! 

Mindenesetre a megdicsőült Idvezítőt látjuk ebben a tény-
ben előtérbe állítva, ugyanazt, ami a Pál prédikációjának tartalma, 
ki senki másról, mint a megfeszített, de feltámadott Idvezítőről 
akar bizonyságot tenni. Elismerjük, hogy ez utóbbi apostol jóval 
tüzetesebb christologiát ad, ámde az is bizonyos, hogy nem az ős 
ker. Krisztuskép túlhaladását, vagy elavulását, hanem annak követ-
kezetes kifejtését jelentette ez. Különben önálló christologiai fejtege-
tést Pálnál nem találunk, hanem csak utalásokat, mintegy felté-
telezvén olvasóinál, hogy ismert dologról szól előttük. És itt nem 
tesz különbséget, hogy olvasói az általa vagy más által alapított 
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gyülekezethez tartoztak-e. Tudjuk, hogy a paläsztinaiak mily 
kellemetlenül ellenőrizték munkásságát s evangyéliomáért a jeru-
zsálemi gyűlésen helyt kellett állania. De e konfliktusok közben 
sohasem került szó a christológiára. Gondolhatjuk-e pedig, hogy 
a zsidók a kedvező alkalmat meg nem ragadták volna, ha lett 
volna reá ok ? *) Hogy Pál és János között erős a megegyezés s 
pusztán lényegtelen különbségek vannak, az manapság mind álta-
lánosabb nézetté lesz. A Philó és János-féle logosz használata 
között pedig oly nagy a különbség, hogy pl. Daxer ez utóbbinak 
eredetét az ó-testamentomi igére viszi vissza s úgy Pálnál az 
apostoli igehirdetés ismeretét felveszi, mint általában mindkét 
apostol christologiájának alapjául az igazi történetet s ezen alapuló 
legbensőbb vallomást tartja.**) Ezzel persze minden kortörténeti 
vonatkozást megtagadni nem akarunk s különösen kívánatos volna 
annak eldöntése, hogy mely christologiai vonások kölcsönöztettek 
a zsidó messiási váradalmakból. Ámde ezeket a kölcsönzéseket 
olyan természetűeknek tartjuk, melyek a keresztyénség külön-
állásának megszüntetésére nem alkalmasak 

Mint az ó-szövetségnél, ugyanúgy tar t juk az újszövetségnél 
is fontosnak a bűnnek különleges felfogását és az azzal összefüggő 
váltságot. Épen ez képezi Jézus prédikálásának speciális jellegét: 
az emberiség egyetemes bűnösségének hangsúlyozása s ezzel szem-
ben az Istennek általa és benne kijelentett kegyelme A messiási 
várakozásoknak mondai vonásait visszautasította, e tekintetben 
azonban népének igazi Messiása akart lenni. Ε motívumból indul 
ki a hegyi beszéd, az Isten kegyelme előtti feltétlen megalázko-
dást találjuk az „Uri imában". — O, az Idvezítő a törvénynek 
vége, aki mégis nem a törvény eltörlésére jött, mert hiszen az a 
szent, isteni akarat kifejezője. Innét nem fogadhatunk hát el 
semminemű analógiát, mely a kereszténység történelmi külön-
állását létrejövetelében megdöntené: Jézus nevéhez, az ő vallásos 
öntudatához fűződnek a ker. tanok kezdetei; mint egykor Mózes-
nél a specifikus istenhit, úgy szolgált a Krisztushit a ker. világ-
nézlet központjául, tette azt, ami átvétetett, keresztyénivé. Igaz, 
a keresztyénség minden többi vallással ellentétben lépett fel, 
amely minden más vallást feleslegessé akart tenni, amely más 
idvességet nem ismert, mint ami Krisztusban van. Kétségtelenül 
a korviszonyok befolyása alatt állt tanfejlődésében, de paktum, 
vagy összevegyülés számára lehetetlen volt. Ezért, hogy az a római 
birodalom, mely mindenik vallással kitudott békülni synkretis-
musával, a keresztyénségnek ellene fordult, ezért, hogy a császár-

*) Wal te r : Das Jesus bild etc. 1132. kv. 
**) Dr. Daxer: A páli és jánosi theologia központi eszméjének össze-

hasonlítása. 1909. 53. 63. 70. stb. 
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kultusz, mely a római birodalom minden alattvalóját összekötötte, 
a keresztyéneknek nem kellett.1) 

De hát hogy ért jük ezek szerint azt. hogy a többi vallá-
soktól való izolálásról nincs szó s ezek megértése is a speciális 
kijelentés alapján lehető? Hadd újítsuk itt fel Zwinglinek pár 
gondolatát, melyek ugyan általános, konfessionalis elismertetést 
nem nyertek, de mindenesetre első útbaigazításul szolgálhatnak. 
A reflexió abból indul ki, hogy hiszen minket nem a hit idvezít, 
hanem Isten kegyelme, mely a Krisztusban örök időknek előtte 
elválasztott. És így időileg az élet valamely pontjához kötni a 
megigazulást nem lehet, Isten örök akaratának puszta realizálásáról 
van a hit felköltésénél szó. Különösen világos ez a keresztelet-
lentil elhalt gyermekekre vonatkozólag. Az „Auslegung der Schluß-
reden" etc. 1523-ban még csak a ker. szülők vigasztalására ta r t ja 
szükségesnek, hogy gyermekeik idvességből kizárását ne tanítsuk 
nekik.2) De már az 1530-ban Zwingli által Károly császárhoz 
küldött „fidei ratio" abból az indokból kifolyólag, mert „a 
Krisztusban, a 2-ik Ádámban épúgy életet nyertünk, mint az első 
Ádámban halálra adattunk", helyteleníti, ha „vaktában kárhoztat-
j u k a ker. szülők gyermekeit sőt a pogányokét is". Krisztus 
váltságának egyetemes érvényűnek kell lenni, az világos, különben 
nem felelne meg az Ádámban elkövetkezett kárhoztatásuak; ámde 
honnan tudjuk, hogy őbenne azok is nem választattak-e el, k ik 
előbb meghaltak, mint sem hogy a hit felébredhetett volna bennök: 
„hiszen Isten szabad elválasztása nem követi a hitet, hanem a hit 
követi az elválasztást".8) 

Érdekes indokolás mindenesetre, melynél szinte önkénytelenül 
feltesszük a kérdést: csak a kereszteletlentil elhalt gyermekek 
vannak olyan helyzetben, hogy Krisztusban való váltságuknak 
tudatára nem ébredhetnek? Az azonban, minden esetre bizonyos, 
hogy a látható egyházhoz való tartozás nem szükséges az idves-
ségre: a (láthatatlan) egyház alatt azokat a választottakat ér t jük, 
kik Isten akaratából örök életre rendeltettek . . . Ez egyedül 

A Bauer Brúnónak Kalthoff s legújabban Drews Arthur által 
(Die Christusmythe 1909.) felújított nézetével, mely szerint Jézust a tör té-
nelemből egészen törölni kell, élete puszta költői képzelet alkotása, itt bő-
vebben foglalkozni nem érdemes, valamint a Wellhausen meglehetős elszigetelt 
nézetével sem, aki csak egy aram nyelvű, ős Márkot hajlandó elismerni s 
Jézusból egy törvényhű, zsidó tudóst csinál. Mit csinálnánk Jézusnak tör-
téneti személyisége nélkül a Pál leveleivel? viszont egy szegény rabbi 
hogyan emelkedhetett volna oly mythikus dicsőségre, kinek élete hihetetlen, 
csak képzeletben létező? Ez a két irányzat egymást dönti meg. Jézus tör -
téneti nagysága kimaradhatatlanul következik belőlök. 

η Egli-Finsler: Corpus Kef. vol. LXXXIX. Zwingiis sämtl. Werke I I . 
Β. 455. 

s ) Niemeyer: Collectio confessionum 1846. Fid. sat. 21 kv.; Müller 
K.: Die Bekenntnisschriften der ref. Kirche 1903. 83 kv. 
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Isten előtt ismeretes, mert Salamon szerint egyedül δ ismeri az 
emberek fiainak szívét . . . A (földi) egyház tagjai is választottak-
nak tarthatják magukat, ha hittel bírnak, de a többiek ezt nem 
tudhatják".1) Az elekcio különös feltételhez nincs kötve s pusztán 
kritériumát képezi annak a hit. Az egyháznak universalis jellege 
s az egész föld kerekségén elterjedése pedig ismét és ismét hang-
súlyozást talál.-) 

De Zwingli még ennél is tovább megyen. Az egységes 
üdvtörténet legkevésbbé sein zárja ki, hogy Isten azon kívül is 
ne nyilvánítsa akaratát és a Krisztusban megvalósult váltság nem 
azt jelenti, hogy tehát ez a váltság per absolute az üdvtörténet 
idői lefolyásához volna kötve. Igen helyesen, ha Isten előtt min-
denek jelenvalók, akkor itt is a történelmileg realizált váltság 
mögött az isteni örök akaratot kell felismerni. Érdekes e tekin-
tetben a Bullinger által szerkesztett „Wahrhafte Bekenntnis" etc. 
okoskodása 1545. Izráelen kívül — mondja ez — már Ábrahám 
előtt, Isten kegyelme által boldogokká lettek a patriarkhák. 
Ábrahámmal egy új szövetség jön létre s illetve újíttatik fel s a 
körülmetélkedés elrendeltetik; de e mellett az írás épúgy mutat 
fel pogányokat, kiknek üdvre s boldogságra jutását remélhetjük . . . 
Ezért Augusztinussal egyetértőleg helyesnek és keresztyéninek 
tartja, hogy Izraelen kívül nem mindennek vesztek el és sokan 
vannak a pogányok közül is, kik Isten városához és népéhez 
tartoznak.8) Égészen Zwingli szellemében szól, ki I. Ferenc király-
hoz, halála előtt kevéssel benyújtott „fidei expositiójában" lelke-
sedve rajzolja, mint remény tárgyát, „a szenteknek, bölcseknek, 
hívőknek, állhatatosaknak, erőseknek, minden erényeseknek, kik 
világ kezdetétől fogva éltek, társaságát, gyülekezetét, együtt lako-
zását, hol az ó-testamentomi kegyesekkel együtt Herkulesz, Theseusz, 
Szokrates, Arisztidesz, Antigonusz, Ν urna, Camillusz, a Catók, 
Scipiók, a Ferenc kegyes elődjei láthatók. Non fűit vir bonus, 
non erit mens sancta, non est fidelis anima ab ipso mundi exordio 
usque ad ejus consummationem, quem non sis isthic cum deo 
visurus".4) 

íme az üdvtörténet világkezdetétől fogva az egész emberi-
ségnek szól és így a pogány világ elfogult kirekesztéséről szó 
sincs. Nem a keresztyénség az igaztalan irányában, hanem elfogult 
volna az az evolucionisztikus theoria, mely a tökéletlenebb és 
tökéletesebb vallás birtokának- igaztalan mértéke szerint akarja 
az idvességet is osztogatni, mint ha csak különböző utak vezetnének 
el annak elnyeréséhez: nehezebben, vagy kevésbbé nehezen jár-

1) Müller 84; Niemeyer 22 kv. 
2) Niemeyer fid. exp. 53. 
3) Müller 153 kv. 
4) Niemeyer 61 kv. 
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hatók. Az idvesség egyedüli fundamentoma a Krisztus és azok 
a pogányok is nem Krisztuson kívül, vagy Isten kijelentése és 
ihletése nélkül lettek boldogok. Ahol áldás, élet vagy üdv van, 
Istennek az ő áldott fiában, a Jézus Krisztusban való kegyelme 
által van az. Isten pedig különböző utakon és módokon teszi 
nyilvánvalóvá igéjét és kijelentését az embereknek.') A kegyelem 
munkájának valami egyetemes felfogásával találkozunk itt, amely 
abszolúte nem érinti a speciális kijelentést. Hát nem Isten kegyelme 
mindaz a szép, jó és nemes, amit földi ember cselekedhetik? 
Isten a bűnös, örök kárhozatba sülyedt emberiségben sem szűnt 
meg működni, választottai azok, kik az emberiség fáklyavivői voltak 
tudományban, művészetben egyaránt. Választottai azok is, kik 
közben-közben Istentől nyert kijelentést adtak tudtul az emberi-
ségnek. „Az Úr az ő ismeretére vonatkozó egyes dolgokat a 
pogányokkal is közölte volt, ámbár ezen ismeretközlés gyér és 
nem egészen világos."2) Igen. mert mindenik csak eszköz volt 
egy utolsó cél érdekében, hogy Krisztushoz vezéreljen. 

Manapság szoktak beszélni u. n. „valláspsykhologiai kény-
szerről" oly analógiáknál, melyek között semmi történeti össze-
függést nem találhatni; pl. Krisztus hegyi prédikációjában az 
ellenség szeretéséről való előterjesztés és Laotse-nél a Taoteking 
ide vonatkozó tana, a sákramentomok és mysteriumok analógiája 
stb. A teremtés és vele összefüggő elbeszélések pedig csaknem 
minden népnél megvannak, akár ős-kijelentésből, akár a népek 
érintkezéséből származtatják azokat. Nekünk egyáltalán nem áll 
érdekünkben mindezeket letagadni s önként érthető, hogy fenti 
fejtegetésünkkel nem ezt céloztuk. Az analógiák önmagukban 
minket nem bántanak, csak a speciális kijelentés történeti való-
ságát ne támadják meg, amilyenek volnának pl. az ó-szövetségi 
vallás evoluciószerű létrejövetele, vagy Krisztus és Buddha ifjúsága, 
Krisztus megkisértetése és a perzsaparallel, a szentháromság s a 
brahmanismus trimurtija stb. A keresztyénség szándékos mythi-
zálásán kívül eső u. n. valláspsykhologiai kényszerből létrejövő 
analógiák létezését ezek szerint egyáltalán nem vonjuk kétségbe, 
megfejtésök az lenne, hogy hasonló körülmények között hasonló 
módon viselkedik Isten az emberrel szemben, ahonnan az emberi 
lélekben is hasonló képzetek támadnak. Ilyen analógiák létre-
jövetelére aztán e három volna szükséges: hasonló helyzet, hasonló 
lélektani szervezet, hasoidó isteni működések.3) Ennek megfelelőleg 
mondja aztán Grützmacher: „Valamint a kijelentés tényei a terem-
tés alapján, kemény szikláján, zöld mezején játszódnak le, valamint 

1) Müller: Wahrhaf te Bek. 153 kv. 
2) Zwingli Commentarius etc. ford. dr. Tüdős és Pruzsinszky 27. 
8 ) Grützmacher: Modern-positive Vort räge 1906. Die Keligions-

geschichte etc. c. dolgozat 76. 
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az üdvtörténet alakjai húsból és vérből voltak, épenúgy vonat-
kozásban áll a váltság kijelentett tartalma a teremtés fejlődésén 
belől létrejövő szellemi és valláserkölcsi eredményekkel. Nem 
csupán sötétség honol ama teremtés és váltság kijelentései közötti 
évezredek felett, hanem inkább csillagvilágos éjszakához hason-
lítanak. Isten volt munkás a pogány népek vallásos életében is, 
ki magát soha bizonyság nélkül nem hagyta, vagy amint az egy-
házi atyák kifejezték: Krisztus, mint Logosz Spermatikosz, tehát 
magszerű állapotában, már emberré létele előtt munkás volt." Ami 
tehát arról tesz bizonyságot, hogy „már a pogányságban úgy-
szólván ker. elem volt".1) 

Ámde, hogy ezt megérthessük, a kegyelmi működésnek 
Zwinglinél talált specifikus, református felfogása szerint kell átala-
kítanunk a kijelentés fogalmát. Exkluziv supranaturalismust nem 
taníthatunk. Isten mindenütt és mindenkor kijelenti magát, mert 
hiszen ő mindenütt jelenlevő és munkás. De hiszen az ő kijelen-
tésének adäquat felfogására az ember sohasem képes, ezért, hogy 
temérdek zavarásokat, babonát látunk a népeknél. De exkluzívvá 
nem tehetjük a kijelentést már csak azért sem, mert hiszen a 
népek nem zárathattak ki mind az idvességből, Isten kegyelmi mű-
ködése közben-közben csodásan megmutatta magát; ezért, hogy a 
II. helvét hitvallástétel a pogányok között is minden szépet Istenre 
visz vissza.2) A kegyelem működése sem történeti időponthoz, 
sem az életnek valamely szakához nem köthető. Emellett termé-
szetesen a psykhologiai feltételezettséget sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, amely nélkül személyi hit egyáltalán nem jön létre. 
Amaz az objektiv, ez pedig a subjektiv momentum a vallásban 
s hogy amannak felfogása, megértése emettől függ, az természetes; 
ezért, hogy a kulturális befolyások az isteni akarat többé-kevésbé 
világos megértésével összefüggenek, bárha ismét máskor degenerációt 
eszközölnek. Igen, a természeti embert semmi esetre sem tekinthetjük 
egyenlőnek „a kővel és tuskóval", meg van képessége a javulásra, 
megvan a romlásra is s a vallástörténeti vizsgálat ezt mindenkor 
figyelembe tartozik venni. Egy bizonyos, hogy Istennek kezdettől 
fogva egy akarata volt: Krisztushoz vezérelni. Erre előkészítésül 
szolgált a pogány népekkel közölt kijelentés, úgy hogy e tekintetben 
elmondhatjuk Beth-tel: „Az egész emberiség isteni nevelés alatt áll s 
ezt az ο'.κονομία-t nevezzük kijelentésnek."3) A ker. kijelentés szolgál 
megfejtéséül a pogány vallásoknak is, mert hiszen az isteni sze-
retetakarat egységes. A világkormányzás célja nem lehet más, 
mint hogy az ember az ő utait ismerje meg a többi vallásokban is s 
a keresztyénség így beleszövődjék az egyetemes emberi történetbe. 

Grützmacher etc. Evolution und Offenbarung c. dolgozat 58. kv . 
2) I)r. Erdős fordítása. 30. 1. 
s) Beth K.: Die Moderne und die Prineipien der Theologie. 339. 
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Legtávolabbról sem valami philosophiai, evolucionisztikus 

princípiumról van azonban itt szó. A népek is előkészíttettek a 
Krisztusra. A speciális kijelentés e mellett teljes érvényben marad, 
szükség van egy egységes üdvtörténetre, melynek folyama alatt 
Isten az emberrel önmagát mind tökéletesebben közölje, míg végre 
teljes életközösségbe lépjen; szükség van a bűn és kárhozat alóli 
szabadulásra, mely mint valódi adósság nehezedik az emberiségre 
s ezzel kapcsolatban a váltságnak oly biztos fundamentumára, mely 
nem gyönge, emberi erőtől teszi függővé az idvességet. Ezen fontos 
momentumok igényelnek még rövid méltatást. 

Hogy eszhatologikus váradalmak egy eljövendő, boldog ország 
felől az igazságos Istentől kedvelt király alatt, a keleti népek 
legrégibb hagyományai közé tartozuak. azt újabban ismételten 
bebizonyították.1) HiS ezzel teljesen megegyezik az ószövetségi 
hagyomány, amely szerint volt idő, amidőn Jahve egyformán volt 
Istene minden népeknek s lesz idő ismét, midőn Ábrahámnak 
áldása a föld minden népeire kiterjed. (Gen. 12., 3.) Csodálatos 
aztán végig kisérni ezt a várakozást az ótestamentomon, amint 
ama messiási ország mind szellemibb tartalmat nyer, átalakul Isten 
országának valláserkölcsi eszméjévé, melyhez a népek önként 
csatlakoznak. Azután mind határozottabb alakot ölt ama messiási 
király képe, ki utoljára nem is annyira király már, hanem Jeho-
vának szegény szolgája, ki életét bűnért való áldozatul adja sokakért 
és ez által igazságot és üdvöt szerez sokaknak. És mégis maga 
az örökkévaló Jehova jelenik meg benne. Évszázadokon át készíti 
elő erre a nagy tényre népét, először kegyelmének nagy tényeit 
mutatja meg rajta Kanaánba vezérléséig, aztán viszontagságos 
történet folyamán szól a próféták által, hogy jelentse eljövetelét 
s mikor Izraelnek és az egész óvilágnak megbomlott viszonvai 
legnagyobbá tették az utána való vágyakozást, mikor az óviíág 
romokban hevert: akkor elérkezett az időknek teljessége. Az 
ószövetségen — mondja egyik egyházi írónk 2) — egyetlen szó harsog 
felénkés pedig mindig erősebben, mint a közeledő mennydörgésnek 
szava: íme eljő! azt mondja a seregeknek Ura! (Mat. 3., 1.) 
Nincs a láncnak egyetlen szem híja sem, összefüggő történet áll 
előttünk, melyben az előzmények a következményekre s ezek 
viszont amazokra utalnak. „A ker. kijelentésnek az adja meg 
különleges jellegét, hogy a váltság Istenének a történelemben 
megvalósuló és Krisztusban befejezett életközösségre lépése képezi 
tartalmát."3) Avagy hol lehet ehez csak távolról is hasonlót fel-
mutatni a vallások történetében ? 

1) Gressmann: Der Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie; 
Ed. Meyer. Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. sc. Sellin műve. 39. kv. 

Dicsőfi : Templomi gondolatok. 248. 
3) Alig. ev. luth. Kirchenzeitung 1907. Ihmels: Das Christentum 

und die Religionsgesch. 629. kv. 
2 
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Igazuk van azoknak, akik a ker. kijelentés specifikus voltát 
Krisztus Istenségére vezetik vissza (Girgensohn, Herrmann stb.) 
s azt az isteni hatalom tényéül fogják fel. Itt tehát puszta, tör-
téneti felfogásról nem lehet szó, ennek a megértéséhez objektiv 
történettudomány és szubjektív hit dualizmusa szükséges. Ennek 
kapcsolódása pedig az írás olvasása közben történik meg, „miköz-
ben ugyanis érezzük azokat az isteni erőket, melyek Jézus szemé-
lyéből kiáradnak, megtesszük az utolsó lépést is az üdvözítő hithez, 
Krisztus istenségének hitéhez". Ezt a hitet pedig maga Isten 
lelkének ereje leöltheti fel bennünk. Ez úton juthatunk el egyedül 
a keresztyénség igazságának megértéséhez, ez úton kél bennünk 
életre annak ereje. Az Istennel való életközösség egészen prak-
tikus természetű, a hívő öntudatában kell annak gyökereznie. 
Másként gondolja ezt persze Dorner. Szerinte az istenemberi ter-
mészet helyreállításáról volna itt szó, amely mellett „Krisztus 
halálának jelentősége nem lényeges". Metaphysikai értelmet nyer 
a kifejezés, a vallásos fejlődés zárköve és ezzel együtt abszolút 
vallás azért lehet a keresztyénség, mert benne az isteni és emberi 
egysége megvalósúlt, még pedig ez alatt nem egyszeri kijelentést 
kell érteni. Ez a felfogás megengedi azt is, hogy a keresztyénség 
úgy jelenjék meg, mint amely „más vallásokból a lényeges tar-
talmat önmagába felveszi, hogy ekként az öntudat haladásával 
lépést taitson."J) Mondottuk már. hogy a ker vallásos tapasztalat 
tartalma nem úgy tűnik fel előttünk, mint valami közös fejlődés 
csúcspontja, amely összegében az emberi szellem fokozatos fejlő-
désével összeesnék. Bármily méltánylattal vagyunk is a többi 
vallások iránt, azokban az isteni akarat emberileg közvetített, 
elmosódott kifejezéseit láthatjuk pusztán. A keresztyénség egyszeri 
történeti tény, még pedig nem pusztán olyan értelemben, mint 
azt Sabatier mondja, hogy t. i. .a Krisztusban a kegyesség a 
maga tökéletességét érte el, mi mindannyian annyiban vagyunk 
keresztyének, amennyiben Jézus gyermeki kegyessége bennünk 
életre kél".2) Az az egyszeri történeti tény az Istennel való élet-
közösség fundamentuma és állandó forrása; annak, hogy Isten 
jelent meg testben, praktikus vallásos jelentősége nem merül ki 
a vallásos kegyesség újjáalakításában, hanem a hitbizonyosság 
záloga is az. Vizsgáljuk meg még ez oldaláról a dolgot. 

Milyennek képzelik az egyes vallások az Isten, vagy Iste-
nek és ember közötti visszonyt? A legkevésbbé művelt népeknél 
alapja ennek az, hogy az ember az istenségtől várja fenyegető 
veszélyek elhárítását, bizonyos, előtte értékes javak megadását. 
Fél az 6 istenétől, akinek hatalma alatt érzi magát s ennek cso-
dálatos ellentéteként mégis nála keres menedéket, Isten iránti 

Dorner : Grundriss der Religionsphilosophie 173. 179 kv. 182 kv. 
2) Esquisse etc. Le Principe chretien 183 kv. 
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bizalom híján szolgálatokkal akarja kiérdemelni adományait. Nem 
nélkülözi már ezen népek vallása sem az ethikai elemet, annak 
csiráit fel kell ismerni a félelemben, magasabb fokon lép ez 
azonban fel a kulturnépek pogány vallásaiban. Az Isten után 
kutató, tapogatózó elme őt ethikai tulajdonságokkal ruházza fel, 
de egyszersmind a hozzá való viszonyt is ethikaivá teszi. Azonban 

' ez csak annyit változtat a dolgon, hogy most már ethikai cselek-
mény az, amely az Isten és ember közötti visszony rendezésére 
megkívántatik, egyébként épeuúgy az embernek kell azt létre-
hozni, mint előbb. Sajátságos, hogy amennyiben eme képzetekhez 
a váltság fogalma járul is, az tulajdonképeni, mélyebb, átalakító 
hatásra nem képes. Ott látjuk pl. a buddhismust, melyet legjobban 
szeretnek a keresztyénséggel összevetni. Bármily megragadó ki-
fejezésre talált is benne a váltság utáni vágy, azt másként elérni 
nem képes, mint a saját személyiség megsemmisítése árán. S mi 
az a váltság? a gonosz, a világi nyomorúságok, a lélekvándorlás 
kínzó gondolatától való megszabadulás, tehát az emberiség leg-
nagyobb nyomorúságából, a bűntől való megszabadulásról fogalom 
sincs. Igaz, hogy úgy Buddha, mint Mohamed az universalismus 
igényével lépnek fel, de amannak vallása a folytonos alkalmazkodás 
által kivetkezett eredeti alakjából s a pogány dämontiszteletet is 
felvette magába, az izlam pedig a nemzeti korlátokat sohasem 
tudta kellőleg áttörni s erkölcsileg sok kifogásolni valót elfogadott. 
De ettől eltekintve is, ezeknek a vallásoknak igényük az abszolut-
ságra csak formális lehet, mert az utat mutatják meg, amelyen 
valaki szerintük a váltságot megszerezheti, de saját szolgálatok 
szükségesek annak elnyeréséhez. 

Mindezektől különbözik a keresztyénség felelete az Istennel 
való viszonyra nézve. Itt válik el a keresztyénség a zsidóságtól 
is, mely utóbbi szintén törvény vallás. A keresztyénségben az 
Istennel való ellenségeskedés és abból származó kárhozatra méltó-
ság tudata még fokozódik, úgy hogy a kegyesség sehol másutt 
szabadulást nem lát, mint Istenben. Az ő mindeneket determináló 
akarata a váltság ténye is. melynek egyetlen momentuma sincs, 
ami nem az ő örök elhatározásától lenne függővé téve. Ez az ő 
akarata pedig .mint vallásos tapasztalat, ju t a hívő tudomására. 
Ama legtökéletesebb kijelentés úgy mutatja előtte Istent, mint 
legfőbb erkölcsi személyiséget, kit csak úgy tehet magáévá, ha ő 
is tökéletessé lenni igyekezik. De azt is tudja, hogy eme törek-
vésében bűnös volta akadályozza őt. amelytől önmagában szabadulni 
képtelen. Ingyen kegyelem hát az. amely neki váltságot készít s 
melynek folytán aztán ő köteles a váltság nagy Istenének dicső-
ségére rendelni életét Isten kiengesztelődést szerez, hogy teljes 
életközösségbe lépjen az emberiséggel és az emberiség ekként 
erkölcsi hivatásának megfelelni tudjon. Seeberg Rajnold reá-
mutatott a pogány vallások sok inkonzekvenciáira. Az istenek 
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imádatot követelnek, mégis sok esetben nem segíthetnek, korlátolt 
lényeknek tűnnek fel; erkölcsi rend őreiként szerepelnek, mégis 
maguk az érzékiség rabjai. A vallás az emberség vigasztalója akar 
lenni és ime a pogányoknál mégis pessimismusra vezet. A vallás 
Isten lelkének műve és ime ott látjuk a varázslatot, babonát, 
mint nevetséges eszközöket az ember kezében az istenekkel szem-
ben.1) Hol áll ettől a keresztyénség következetessége, mely az 
egy Istenen kívül semmi más hatalmat el nem ismer s idvessé-
gének minden mozzanatát egyedül csak tőle teszi függővé és ezen 
hitében teljes biztonságban érezi magát. 

A keresztyén kijelentés az Istentől rendelt Szabadító vagy 
Megváltó és Közbenjáró személyében éri el a maga abszolút 
érvényét és pedig itt már nem formális, hanem tartalmi abszolut-
ságról van szó. Az újabb theologia, különösen a Ritschl iskolája 
elégnek tart ja a váltság tényében a legtökéletesebb kijelentést, 
az Isten országát és kiengesztelődést összefoglalni. Szerintünk 
nem elég az Idvezítőben Isten teljes kijelentését látni, mert hiszen, 
mint mondottuk, buddhismus és izlam is hasonló igényekkel 
lépnek fel, sőt az illető vallásalapítók is az Istennel való élet-
viszony megalapítói, tehát közvetítők Isten és ember között 
akartak lenni. A keresztyén kijelentés nem puszta közvetítésről 
tud, hanem a satisfactio vicaria alapján történő közbenjárásról is. 
Isten szeretetének legmagasabb kijelentése, hogy az ő szent Fiát 
adta érettünk. Az Idvezítő, illetőleg a feltétlen engedelmesség 
ténye az. De más felől önkéntes akarata is kifejezésre jut benne, 
ő , kinek egész sereg angyal sietett volna segítségére, istenségének 
erejével megszabadulhatott volna tőle, önként áldozatul adja magát. 
Ha egyszer elfogadtuk istenségét, következni kell az elégtétel 
tanának, vagy következetlenek leszünk hitünkben. Istennek fia 
nem hiába vérzett el a kereszten. 

„Krisztus személye, élete és halála képezi azt az értéket, 
azt a díjat, amelyért Isten részéről az emberekkel az életközösség 
lehető."-') „Ami igazságunk és teljességünk a Krisztusban van."3) 
Ugyanazt fejezi ki az „egyedül Krisztus által" számtalan variációja 
a konfessziókban. Csakis így nem kisebbíttetik meg a Megváltó 
személye, csakis így van meg teljes bizonyossága a hitnek az 
idvesség felől. Ahol Isten szerez váltságot, ott nincs szükség 
emberi közreműködésre. Egyúttal az elégtétel eme ténye által 
nem pusztán felül nem múlt, hanem egyáltalán felülmúlhatatlan 
vallássá lesz a keresztyénség. Isten kijelentése lezárult, váltság-
akarata megvalósult. Egy a közbenjáró, ki felülről adatott az 
Atya által s nem is lehet több. Az ember pedig ismerje azt a 

x) Die Grundwahrheiten der christl. Religion 4-ik k. 1906 26 kv. 
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feladatot, melyet a szent és igaz Istennel való életközösség reá 
ró s gyermeki engedelmességben szolgálja az ő Urának, Istenének 
dicsőségét. 

Fenti fejtegések szorosan összefüggenek a keresztyénség 
supranaturalismusával. Mit értünk e kifejezés alatt, annak bővebb 
magyarázata nem ide tartozik. Tulajdonképen supranaturalismus 
az is, mint mondottuk, ahogyan mi a pogány vallásokról gondol-
kozunk, vagyis e tekintetben a vallástörténeti iskola által támasz-
tott igények előtt deferálunk. Isteni beavatkozás útján jöttek létre 
ezek a vallások, amennyiben a Örökkévaló akaratáról és törvé-
nyeiről jelt akart adni az embereknek. Es így teljesen felesleges 
itt a felől vitázni, hogy „az ilyen kijelentés természetes, vagy 
természet feletti uton közöltetik-e az emberrel". „A rendkívüliség 
jellegét minden szorosabb értelemben vett kijelentés magán viseli." 
Az inspiratio pl „jöhet hirtelenül, váratlanul, mint a villámlás, 
amikor az ember lelkét bevilágítja s abban hidat \rer e kijelentés 
befogadására . . . . előttünk ez is természetfeletti".*) Egy szóval 
minden vallás állíthatja inspirált voltát, alapítójának isteni külde-
tését, mi úgy fogjuk azt fel, mint a keresztyénségre előkészítést. 
De ha ennek elismerése által a vallástörténeti iskola az immanens 
fejlődés határát áttörte s elfogadta Istennek a történelembe belé-
folyó működését, akkor nincs joga a supranaturalismusnak vagyis 
speciális kijelentésnek egyházi értelmezését sem megtagadni. A 
kijelentés számunkra specialiter az Ür, az Idvezítő, az ő supra-
naturalis kijelentése nélkül nincs keresztyénség. A teremtés célja 
az Istennel való közösség volt. Ez zavartatott meg a bűn által, 
mely csak úgy volt visszaállítható, ha felülről jön segedelem. 
Isten maga jelent meg az ő szent Fiában alázatos, emberi alak-
ban, hogy legyen beteg lelkek orvosa, ingadozók erősítője, hívők 
reménye. Persze valami más ez, mint Visnu avatárái, melyeket 
erkölcsi alapeszméje sem engedi összevetni. A keresztyénség nem 
különböző mythikus kalandokról, hősi tettekről, bajból való újra 
meg újra megismétlődő szabadításról szól, hanem az időknek ama 
teljességéről, amikor Isten akarata az emberiség váltságára vonat-
kozólag egyszer s mindenkori, isteni tény utján megvalósulhatott. 
Annak az égből származó segedelemnek hite a keresztyén supra-
naturalismus. 

Hogy a bűnükből való szabadulás vágya nem hiú ábránd, 
amellett századok tapasztalata tesz bizonyságot. Ott élt az emberi-
ség szívében s mégis először csak kevesen, az apostolok s környe-
zetük érzette meg, kik Idvezítőjökben keresték s találták meg 
idvességöket, mindazt, amire lelkök békessége szempontjából 
szükségük volt. De majd kilépett a megváltói tény eszméje a 
szük határok közül, hogy világhódító útjára induljon. Nem a 

*) Erőss Lajos: Apologétika 276 kv. 
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későbbiek, hanem azok a küzdelmek voltak a kereszt jé η ségre 
döntők, melyeket a nyugat és kelet befolyása alatt létrejött világ-
vallásokkal, a Mithra-tisztelettel, manicbäismussal megvívott. Azóta 
a vallások egész sora semmisült meg mellette, nem erőszak tette 
tönkre: leélte magát, elvirágzott, mint a virág. Az emberiség 
mindig újat kivánt helyette. Hol vannak a keleti és nyugoti 
klasszikus kor vallásai ? Ott hevernek a romok alatt, melyek 
egész kulturájokat eltemették, mert szorosan össze voltak velők 
forrva. A kulturális változás a vallás pusztulását is magával 
hozta. Szemünk láttára folyik hasonló jelenség az eddig félvad 
állapotban élt népek között, melyek egymásután veszik fel a 
keresztyénséget. A hajdan hatalmas parsismusnak alig 70.000 
követője hajol meg a tűz titkos ereje előtt. A buddhismus, 
bralimanismus még él, önmagát megtagadva, de ki tudja Chinának, 
Indiának kulturális változása nem fogja-e őket is romjai alá 
temetni? Es az egykor világot rettegtető izlam beteg, mintha 
halálos sorvadásba esett volna. Ezzel szemben a keresztyénség 
átélt három kulturát, mint phönix-madár, csak újjászületett olyan 
hatalmas viharban is, mint a reformáció. S hisszük, hogy nem is 
múlhat el. Ott bent, az emberi szív mélyén vannak gyökérszálai, 
a legalázatosabb kegyesség talajából fakad fel. mert az van el-
választhatatlanúl a legmélyebb bűntudattal összekötve. Azt mondják, 
míg lesz halál, mindig lesz vallás is; épígy igaz a másik is: míg 
lesz bűntudat, mindig lesz keresztyénség is. Philosophia túl nem 
szárnyalhatja, művelődés feleslegessé nem teheti, mert alapja a 
milliók szívében kiolthatatlanul benne élő, kegyes öntudat. 

(Vége.) 
Dr. Lenes Géza. 



Abaelardus Péter. 
(Második közlemény.) 

Nem feszegetjük Hausrathtal azt a közelebbi kérdést, hogy 
nevezetesen Heloiset mennyiben befolyásolta a bibliának ily szem-
pontból való olvasásában az a keserű hangulat, amely lelkét meg-
szállta akkor, mikor azt tapasztalta, hogy szerelmi kitöréseit 
Abaelardus a gyóntató atya szavaival viszonozta s őt a biblia olva-
sására buzdította: tény az. hogy ő és apáca társai ily kritikai, 
mondjuk kicsinyes, filisteri. Reimarusi kritikai szemmel olvasták 
a bibliát. Hogy Abaelardus szellemének hatása alatt foglalkoztak 
ezzel: ezt világosan bizonyítja Heloise panaszának, mely szerint 
érzik, hogy eredménynélktil foglalkoznak (dum infructuosum laborem 
sentimus) egészen Abaelardi szellemben való indokolása. „Amit 
meg nem értenek — azt nem is szerethetik." (169. 1.) Ő maga 
(Abaelard) mondta néki, hogy tükör ugyan a szentírás, amely 
előtt a lélek vőlegényét várva feldíszíti magát és felismeri foltjait, 
hiányait — de csak akkor, ha nem vak szem tekint abba. Nem 
vak a szem akkor, ha a bibliát nemcsak olvassuk, hanem egy-
szersmind meg is értjük. Heloise panasza: „Amit a szent dictumokból 
kevésbé értünk, azt csak kevésbé szerethetjük, mivel azt érezzük, 
hogy munkánk hiábavaló." (Hausr. 166 I.) 

Ez a tétel igazán Abaelardi tétel! Kritikájának, tudományos 
törekvésének, \'ilágnézeté.nek alaptétele! 

Szellemi életünknek, így hitéletünknek is igazi alapja a 
megismerés, a tudás, amely a logikának törvényeihez szigorúan 
ragaszkodik, dialectice mindennek a megértésére törekszik. 

Mint fiatalember — családot, előkelő állást, elsőszülötti jogot, 
az örökséget — mindent otthon hagy s oda vándorol, ahol a 
Dialectica virágzik. (Epistola I.. quae est história calamitatum ad 
amicum scripta Ed. Cousin I. Β—37.) 

Ez a szellem alapténykedése s nem a hit. amint azt Anselmus 
követeli (fides praecedit iutellectum) s amint azt korának mystikusai 
nevezetesen Clairvauxi Bernhard is kívánja. Az igaz hit a meg- · 
értést feltételezi. (193. 1.) A hitnek könnyű elfogadása könnyel-
műség. (220. 1.) Csak a belátott, megértett hit — igazi hit. Ezt az 
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észszerűséget kívánja Abaelard mindenbe belevinni, s ezzel kívánja 
egyházát szolgálni. (Hausrath 196/7.) 

Szolgálhatja is ezzel egyházát; mivel 
I. arról van meggyőződve, hogy a megértés, a tudás magában 

véve jó. „Még a rosszra vonatkozó tudás is jó, mivel éppen 
az igaz ember nem lehet el enélkül. Hogy az igaz ugyanis 
megóvhassa magát a rossztól, kell, hogy azt előbb megismerje, 
enélkül azt el nem kerülhetné. Bűnt elkövetni rossz, de a bűnt 
ismerni: jó; mert enélkül azt el nem kerülhetnők. Még azt a 
tudományt is, amelyet mathematikának (varázslásnak) neve-
zünk — ismerni nem rossz, de azt gyakorolni gyalázatos; mert 
nem bűntény tudni azt, hogy mily szolgálat avagy áldozat 
alapján teljesítik a daemonok a mi kivánatainkat, de végezni 
ezt igenis bűntény. Ha ugyanis rossz volna a tudás, úgy Isten 
sem lehetne ment a rosszakarattól." Ez Abaelardnak szilárd 
meggyőződése. Az emiatt oly sokat szenvedő — életének utolsó 
évében is a tudás, az ismeret zászlóját e szavakban magasan 
lobogtatja. Megható vallomás. (Hausrath 286. 1.) 

II. De meg van győződve arról is, hogy az intelleetualismus, a 
rationalizálás e követelménye teljesen egyezik a ker. vallásnak, 
Krisztusnak szellemével is. 

1. Krisztus a sadducaeusokat éppen azért vádolja, hogy ők mint 
vakok akarnak vakok vezetői lenni (63.); viszont pedig a ke-
resztényeknek tartja fenn azt, hogy ok a világ fölött fognak 
Ítélkezni. (Lk. 22. Sap. 3.) Tehát látni, érteni, ítélni kell. 

Péter apostol is azt kívánja, hogy elkészülve legyünk szám-
adásra mindenkivel szemben; 

Pál apostol pedig, hogy sóval legyen fűszerezve beszédünk, 
avégett, hogy tudjunk kinek-kinek kellőképen felelni. Enélkül 
még tévtant sem cáfolhatnánk meg. Nem azért, mivel Isten 
mondta: hiszünk, hanem mivel a mondottakról meg vagyunk 
győződve. (184. 1.) 

2. Abaelard azonban nemcsak egyes bibliai helyekre hivatkozik, 
amelyekkel az ész fontosságát, a megértés nagy jelentőségét 
kívánja a keresztény vallás szempontjából igazolni. Ő a keresz-
tény vallás lényegéből, Istennek, Krisztusnak a világhoz való 
viszonyából kívánja az ő rationalis álláspontját bebizonyítani. 

a) Az észben nyilatkozott meg Isten kezdettől fogva, a 
midőn az ő szellemét az ember szívébe lehelte. (184.) Mind-
nyájan kezdettől fogva részesei vagyunk az isteni szellemnek. 
Ez az az eredeti, egyetemes, a pogányokban is mint természeti 
törvény meglevő isteni kijelentés. 

b) Ezt az eredeti, észben megnyilatkozó kijelentést refor-
málta Krisztus. Ο is ezt éppen a megértéssel, az ésszel hozta 
közelebbi kapcsolatba. Ő maga nevezte magát az igazságnak·. 
úgy hogy „mi annál inkább vagyunk Krisztus tanítványai . . . 
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minél erősebbek vagyunk az érvek igazsága által." Krisztust, a 
szentháromságnak fid Istenét „λογος''-nak, Istenbölcsességnek ne-
vezzük. Krisztusnak ezért is — úgy látszik — leginkább van köze 
ahhoz a tudományhoz, amely nevével kapcsolatos (Logika); valamint 
ugyanis Krisztus után neveztetünk ypta-ciavoi-oknak, úgy a logikát 
— amint azt látom — különösen a λογος után nevezzük el. (Migne 
178,333. Hausr. 197. 1.) 

A logikának ezértis Abaelardus világmegváltó jelentőséget tulaj-
donít. A logika útján találjuk meg a λoγoςban kijelentett igazság 
és a mi gondolkozásunk közt létező harmóniát. (11. 1.) Ε kettő 
közti kiegyenlítés művészetét — a dialektikát ezért nevezte 
Augustinus a tudományok tudományának. 

A keresztény vallás tehát épp úgy az Isten eredeti, az em-
ber eszében érvényesülő kijelentésre vonatkozó tana, valamint 
Krisztusnak sajátos lénye (igazság) és neve (λογος) alapján a 
legbensőbb kapcsolatba jut az észszerűvel, a rationalismussal. Az 
észben jelenti ki Isten önmagát s Krisztus nem egy új, hanem 
egy teljesebb kijelentésnek elve. 

A keresztény vallásnak ezt az észtermészetét Abaelardus szerint 
különösen a mai korban kell hangsúlyozni. A csudaszerűre, a 
csudákra hivatkoznak ellenségei, nevezetesen a Clairvauxi Bern-
hardt cisterciták és általában a szerzetesi mystika. Az ember 
önálló gondolkozásában látják, mint a dölyfös viselkedésében az 
alapbűnt; ellenben a tekintély alá való rendelésben, az alázatos-
ságban az alaperényt. Krisztus megdicsőülése rabszolgai halálában, 
a kereszthalálban szemlélhető. — Nem az ész természet érvénye-
sülése és ez érvényesülésben, e küzdelemben való edzés, a lelki 
és testi egészségnek és táplálásnak főeszköze, hanem ellenkezőleg 
csak a befogadás, az odaadó hittel való befogadása az isteni 
kegyelmi eszközöknek, a sacramentomnak, az eucharistiának c*uda-
szerű hatása: ez okozza lelki és testi egészségünket. Krisztus Ο Ο 
könnyei mossák tisztára az egyház testét; az ő testének és véré-
nek az élvezése a mi életünk igaz tápláléka, egészségünk esz-
közlője. Csudaszerű, mysticus minden! Maga Clairvauxi Bernhard 
csudák végzése útján kívánt hatni. — Abaelardus ezzel a csudaszerű, 
mystikus és érzelgős kereszténységgel szemben állítja, hogy a 
csudák kora mai nap lejárt ; nincs más meggyőző eszközünk, 
mint a logikai bizonyítás. (Hausr. 50. 1.) 

A logika, az ész erejében, autonómiájában bízik meg feltét-
lenül Abaelardus. Ez észtermészetben való teljes megbízás az az 
erő, amellyel a szentírást, a traditio tanait megvizsgálja, megítéli, 
s mellyel különösen a „Sic és non"-ban felszabadul a tekintély 
járma alól. — Valamint nincs tekintély, amelvet nem vetne alá 
az ész kutató, analysaló élének : úgy nincs érdek, amely őt e 
törekvésétől visszatartaná. Az igazságnak, az igazság bevallásának 
ő fanatikusa, martyrja. Beda iratait tanulmányozva Set. Denis 
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zárdában rájut arra, hogy a zárda szentje az Areopagita Dionysios 
nem athéni, hanem korinthusi püspök s így a szerzetnek, sőt 
Franciaországnak (Set. Denis a királyok temetkezési helye volt) 
büszkeséggel vallott traditiója a történeti igazságnak meg nem 
felelő. Egy percig sem gondolja meg azt, hogy ezzel a felfede-
zésével önmaga ellen zúdítja szerzettársait: közli felfedezését. 

Az észbe helyezett bizalmában bírta Abaelardus a szentírás 
és a dogma terén érvényesülő kritikájának erejét. 

De volt e bizalmában még egy más irányban is megnyilat-
kozó erő. — Az észben bízva az ókor, nevezetesen a classikai 
ókor. valamint a zsidóság is egészen más színben tünt fel előtte. 
— Az észben való közösségnek ereje kiemelte nevezetesen a görög 
philosophiát és ennek képviselőit az Isten kijelentésétől ment 
barbár, sötétségben élő népek balvéleményének köréből. 

Az emberiség, mely a keresztény kijelentés specificus ortho-
dox fogalma miatt kettészakadt, Abaelardus szerint egy orga-
nikus egészet képez, amelyben nem minőségi, hanem fokozati 
különbségek léteznek. Az általános vallástörténet gondolata, mely 
még ma is az egyházra nézve csak téves utópia, fényével bevilá-
gít Abaelard emelkedett gondolkozású lelkébe. 

Avagy tán hallott ő is valamit az Abassidák udvarának 
szelleméről, arról az időről, amidőn Akbar alatt Bagdadban egé-
szen szabadon vitatkoztak egymással a muhamedán, a keresztyén, 
a zsidó vallásfelekezetűek képviselői a közös ész világossága 
mellett. Tán ezért nem volt csakis szorongatott helyzetének ötletes 
gondolata, hogy az izlam követőihez menekül, hogy ott találjon 
nyugalmat. (Hausr. 107.) 

Minél inkább lépett előtérbe ugyanis az észtevékenység 
jelentősége: annál inkább omlottak le a dogmatikai vallás sorompói, 
annál inkább lehetővé az ókori classieus népnek, a görögnek, 
nevezetesen a görög philosophiának is objectiv megítélése. 

Abaelard tényleg az egyházi sorompók dogmatismusának 
századában — meglepő objectivitással itéli meg a görög philoso-
phiát, s így nem egyszer még előnyt is ad tanainak szemben az 
egyházi tannal s hajlandó oly tanok csíráit, nyomait fellelni a 
görög philosophiában is, amely tanokat mint sajátos keresztényi-
eket büszkén vall az egyház kizárólag magáénak. 

Midőn a teremtésre vonatkozó relatiot úgy mint az Plató 
Timaeusában és Mózes Genesisében olvasható — egymással össze-
hasonlítja, a Platóét tekinti értékesebbnek. Míg Mózes megelég-
szik azzal, hogy Istennel elmondatja, hogy minden jól van meg-
csinálva: addig Plató közelebb meg is okolja azt, ami Isten jósá-
gát tényleg dicséri is. 

Az erkölcsi cselekvésre nézve a zsidók a külső törvényt — 
betűszerint külső parancs indítására külső cselekvények útján — 
teljesítik : a philosophusok ellenben azt kívánják, hogy az erény 
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iránti szeretet indítson a jóra, s hogy ennek következtében a 
cselekedet jóságának kritériuma maga az érzület. 

Állami tekintetben is a görögök igazán magas fokú szerve-
zettel bírnak, amely alapon az egyes polgárok jólétéről, szellemi 
cultúrájáról is gondoskodtak : úgy hogy az erkölcsi és jogi állami 
életet együttesen megítélve — mondhatjuk, hogy az az evangé-
liomi avagy apostoli tökéletességnek megfelel, hogy az csak 
kevésbé vagy tán éppen nem is áll a keresztény élet mögött. 

A Platói világiélekben felismeri Abaelardus a szent szelle-
met s a szentháromság tanát is nem egy görög philosophusnál 
megleli. 

Mindezek alapján nem is látja annak okát, hogy miért, 
mily alapon zárhatnék ki a görög bölcseket az üdvözülés lehető-
ségétől. Külső törvény nélkül szivükben bír ják a törvényt s 
mértékletes és igazságos életükkel részesülnek az isteni kegyelemben 
a kegyelmi eszközök — a sacramentumok — élvezete nélkül is. Nincs 
tehát a keresztény vallás és a görög philosophusok vallása között , 
lényegszerű (nembeli) ktilömbség. A természeti törvény, mellyel a 
pogányok is bírnak, megvan az emberben: a keresztény vallás 
nem e helyett hozott újat, hanem a már létezőt csak reformálta, 
bővebben kifejtette. Az igazság oly idős, mint maga a világ: a 
kereszténység érdeme abban áll, hogy ezt az igazságot tágabb 
körben terjesztette. (L. Hausr. 52. 53. 1.) 

Ezek után nem lep meg. hogy Abaelardus mint a XII. század 
Lessingje — a külömböző vallásfelekezet űeket — az é*s alapján 
disputálva egymással ki akarja békíteni. A XII . század Nathan 
drámáját Abaelardus: a „Dialógus inter philosophum, Judaeum et 
Christianum" című művében í r ja meg. 

A bölcsész az, aki először a zsidóval, azután a kereszténnyel 
vitába ereszkedik. A felekezetbeli sajátos tanokat, főértékeiket, 
amelyekre büszkék, előterjesztik: amire a philosophussal vitatkozva 
ez érték a kellő mértékre leszáll s mint ilyen a megegyezés 
alapját képezi. 

A zsidó a hitére, a törvényére és az áldozatokra büszke. 
A philosophus most már figyelmezteti a zsidót, hogy e hit 

inkább a szájnak, mint a szívnek a dolga s így inkább csak a 
szokáson, mint a meggyőződésen alapul. 

Ami pedig a törvényt illeti, úgy a zsidó irott törvény mellett 
ott van a természeti, mely amannál régibb, örök s mely mindazt 
is tartalmazza, ami szükséges az üdvösséghez. 

Ami végre az áldozatokat illeti és mindazokat a szertartá-
sokat, amelyek tisztító természetűek: úgy mindez szükségtelen, 
ha igaz az, hogy a megigazuláshoz és szentesüléshez elégséges a 
szeretet. 

Mindezek alapján nincs szükség a zsidó törvényre és a 
ceremoniális cselekvényekre: ezek helyébe az erkölcsösség lép, 
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amelyre az Ó-Testamentom prófétai alakjai épp úgy tanítottak, 
mint a philosopliusok. (Hausr. 55). 

A keresztény büszke a kijelentésre, amely a legfőbb jóra, a 
túlnani életre és az oda való eljutásra vonatkozik. 

A philosophus megengedi, hogy a legfőbb jó az Isten; meg 
azt is, hogy Istennel való közösség, mely még csak a tulnanban 
lesz tökéletes, vezet minket is a legfőbb jóhoz a boldogsághoz; végre 
azt is, hogy Krisztus ide biztosabb útmutató mint a philosophus, 
amennyiben különösen a hegyi beszédben erősebb rugókat alkal-
maz a jó végzéséhez, mint a philosophus, (aki a jót csak a jóért 
teszi); de viszont a keresztény is megengedi azt. 

1. hogv Istent, mint a legfőbb jót nem elégséges a tekintély 
(kijelentés) alapján elismerni, hanem szükséges az észokok 
alapján megismerni; 

2. hogy Krisztus nélkül is — bár nem oly biztosan — el 
lehet jutni a legfőbb jóhoz; 

3. hogy a túlnan érzéki vonásait (Isten látását, a localis 
mennyországot, a pokolnak érzéki képeit) el kell hagyni; 
hogy nevezetesen a mennyország ott van, ahol az Istennel 
való belső közösség megvan s pokol ott. a hol meg-
van az Istentől való idegenkedés, elpártolás. 

Midőn az ember mindezt olvassa: el sem akarja hinni azt, 
hogy e szózat a XII. századból hangzik fel. Az általános vallás-
történetnek, a theologiának, mint interconfessionális vallásbölcse-
letnek, a tudomány észalapjával, problémáival tűnik fel jövendö-
lésképen szemeink előtt s a keresztény vallásnak és világnézetnek 
oly alakja, amely az isteni szeretet elve alapján tényleg az 
emberiség egészét egységesen átöleli. 

Ennek, valamint a mindenre kiterjedő kritikának az alapja 
Abaelardusnak ama mindenek előtt és mindenek fölött domináló 
észösztönében, intellectuális természetének erejében rejlik. Ez 
észösztön érvényesülése volt az az erő, mely függetlenül az 
egyháztól, az államtól önmagában letesítette az egyetemet. Léte-
síthette azért, mivel a köztudatban is meg volt ugyan ez az 
ösztön mint szabadon ható erő. 

Csakis ez magyarázza meg azt, hogy Abaelardus szava egy-
általában megnvilatkozhatott és hogy szavának oly nagy volt hatása. 

Abaelardus már akkor, midőn még tanult — már is disputált — 
és tanított: épp úgy a nominalista Roscellinusnál, mint később a 
realista Champeauxi Vilmosnál. 22 éves korában már Párisban 
önállóan tanít; s midőn Champ. Vilmos ellenségeskedése miatt itt 
nem volt maradása, a Páristól 10 órányira fekvő Meluuben, ahol a 
király is szokott időzni, folytatta tanítását; majd a Párishoz 
közelebb fekvő Corbeilban. Betegség viszi őt haza Palaisba. 

Felépülve ismét Párisba megy, hogy újra hallgassa a Sct. 
Victoreba vonult Champeauxi Vilmost. A tanítványból újra csak 
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tanító lesz. a kinek Cliamp. Vilmos helyettese, a párisi Notre Damei 
kathedrális iskola vezetője — hódolva szellemének — átadja a 
kathedrális iskolában a tanítást. Csak rövid ideig taníthat, mivel 
Ch. Vilmos az ő helyettesét elejti, mást bíz meg helyettesítésével, 
aki Abaelardot állásától megfosztja. Újra Melunbe megy, hogy 
rövid idő múlva ismét visszatérjen Párisba, ahol Set. Genoveva 
hegyén tanít. Gosvin, fiatal barát, szemtelenül, gorombán támadja 
Abaelardust előadása közben. Abaelardust családi ügyek is (szülei 
zárdába vonulnak) haza viszik. 

1114-ben felkeresi Laoni Anselmust Laonban, hogy itt 
theologiát hallgasson. Anselmust únja (tíize csak füstöt, de vilá-
gosságot nem hagy hátra); opponál néki; s annak bebizonyítása 
végett, hogy theologiát, nevezetesen exegesist theol. Studium nélkül 
is lehet tanítani, a laoni Dom iskolában Ezekiel próféta iratáról 
tart minden igazi minősítés nélkül erősen látogatott előadásokat. 
Midőn Anselmus ezeket betiltja, Párisba megy s ott a Notre Damei 
dom-iskolában dialectikájával, a melyet a theologiára is alkalmaz, 
magával ragadja a világ minden részeiből összesereglett tanítványait. 

Fulko, deuili prior szerint , Róma küldte előadói termeibe 
növendékeit s ezzel elismerte Abaelardusnak szellemi fölényét. 
Sem hegyek, sem folyók, sem völgyek, sem távolságok, sem még 
oly terhes és veszélyes utak sem ijesztették el előadásainak láto-
gatóit. A tengeren átkelve Angliából jöttek, jöttek Bretagneból, 
Normandiából; Flandriából, a Baszkok hegyeiről, Poitouból, Anjouból, 
Spanyolországból és Németországból. Gallia lakói közül — Páris 
polgárságát meg sem említve, kik tanítása után úgy szomjúhoztak, 
mintha ily tanítást csak tőle kaphatnának. Szellemének világossága, 
előadásának bája, tárgyalásának könnyűsége, valamint tudomá-
nyának élessége mindnyájukat Abaelardhoz vonzották, mint a 
philosophiának legtisztább forrásához." (251.) Páris lázasan felka-
rolta őt, büszkén mutogattak reá az utcán; az utca az általa 
szerzett dalait, verseit visszhangzá, Hcloise meg van arról győződve, 
hogy királynék, a leghatalmasabb nők is megirigyelték tőle Abae-
lardus kegyeit, Abaelardus szerelmét. (26.) Párisi diadalainak, 
eltévelyedésének és tartózkodásának véget vetett életének ismert 
tragédiája. Ő bűnhődés végett szt. Denis, Heloise pedig engedelmes-
ségből, szeretettje kedvéért Argenteuil zárdába vonul. 

Itt sem zárkózhatik el azonban Abaelard az ő benne és kor-
társaiban hatásos észösztön, tudományszomj és tanítási élvezet ha-
talma elől. A scholarok itt is felkeresik. Az apát kezdetben az 
apátsághoz tartozó templomot jelöli ki néki tanításra, majd később 
felmenti őt a clausura szabályainak betartása alól, úgy hogy Cham-
pagneban az apátsághoz tartozó Cellaban a dialektikáról, valamint 
a theologiáról oly nagy hallgatóság előtt tart előadásokat, hogy 
azokat a szűk helyiségek nem képesek befogadni s a vidék kellő 
táplálékkal ellátni. (Hausr. 49. stb.) 
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Mily hatalmas volt e tudományos irányzat a köztudatban 
akkor, midőn a szerzet megengedi azt, hogy egy szerzetes világi 
tudományt és pedig nem a szerzet falai közt, a szerzetes szabályai 
alól felmentve taníthasson; s mily elnéző lehetett az apát. valamint 
a püspök, midőn e szerzetes theol. előadásokra való képesítés 
nélkül, minden ellenőrzés (sine magistro) theologiai cursusokat 
önállóan vezetett! 

Egy csúnya per, amelyet személyes ellenségei külömböző 
formai és dogmatikai okok pajzsa alatt indítanak ellene, amely a 
védelem lehetőségének kizárásával zsinati elitéltetésével végződött — 
szakítja meg e mélyreható tanítói működését. Még sem triumphált 
a rosszakaratú tudatlanság és nyers erőszakoskodás fölötte. Meg-
alázó fogságából (Medardusi zárda, mely javító-intézet és őrültek 
háza volt) kiszabadul, visszatérhet Set. Denis zárdába. Tudás vágya 
és professzori természete, mely nem engedi meg, hogy a ' felis-
mertet, ha az a környezetre nézve kellemetlen is - ne hirdesse — 
újra ellenkezésbe hozza szerzetével (Beda tanulmányok Dionysius 
areopagitára nézve) s nevezetesen az apáttal, úgy hogy ez felség-
sértési perrel fenyegeti őt, az egyelőre szerzetesi fogságra elitéltet. 
Abaelard megszökik — Champagneba, ahol barátjai közvetítésének, 
különösen az apát halála után sikerül — és pedig a király jelenlété-
ben a kibékülés olyformán (1. Hausr. 88—93.), hogy Set. Denis zárda 
Abaelardot más zárdának nem engedi ugyan át, de megengedi 
néki, hogy a zárdán kívül magában reguláit életet éljen. 

Abaelard szabad! Mint remete visszavonul 1127-ban Nogent 
sur Seine enyhe éghajlatú erdőbe. I t t épít magának kápolnát. 
Alig hogy elterjedt ennek híre: a scholarok újra elhagyták a 
városokat, a városok kényelmét, felkeresik őt. agyag- és szalmából 
építenek kunyhókat, megelégedetten répával és kenyérrel táplál-
koznak; széna, szalma az ágj^uk. földkupuc asztaluk. (95. 1.) 
Abaelardus büszkén emlegeti: Minden szükségletemről fölösen is 
gondoskodtak tanítványaim; ételről, ruházatról, a föld műveléséről, 
házak építéséről, úgy hogy házi gond tanulmányaimat nem zavarta. 
Minthogy imaházunk annyira szűk volt. hogy a jelenlevőknek 
kis részét sem fogadá be: a szükséghez képest tágították és újra 
jobban felépítették kőből és fából. Minthogy a szentháromság 
nevére építettem és néki szenteltem e szentélyt s minthogy én 
mint bujdosó, aki immáron az isteni kegyelmen is kétségbe estem — 
itt lélekzettem fel némileg ú j ra : e jótét emlékéül ,Parakletosnak' 
neveztem, mely nevet a főfal oromzatára alkalmaztam." (Hausr. 96.) 

Heloise-a méltán mondhatta e helyről, a midőn apácáival e 
megürült lakba költözött, Abaelardushoz írt levelében: „Isten mellett 
Te vagy e helynek egyedüli alapítója, ez imaháznak egyedüli 
építője, ez alapítványnak egyedüli szerzője. Mit sem építettél itt 
idegen talajon; mindaz ami itt van — egészében a Te teremtésed. 
Ε sivatag csak vadállatok és rablók tartózkodási helye volt, nem 
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látott azelőtt emberi lakot, házat. A vadállatok tanyáin, a rablók 
odúiban, ahol még Isten nevét sem emlegették — isteni sátort 
feszítettél ki és a szent szellemnek ajánlottál fel külön szentélyt. 
Mitsem vettél ennek építésére a királyok és a fejedelmek kin-
cséből. mivel a legtöbbre és legnagyobbra magad voltál képes, úgy, 
hogy az, ami létesült, mindaz egyedül néked tulajdonítható. Kleri-
kusok és tanítványok, kik tanításod által vonzatva, itt egybesereg-
lettek, versenyezve nyújtották néked azt, amire szükséged volt 
és azok is, kik egyházi javadalmakból élve máskülömben nem 
adományok adására, hanem vevésére hozzászoktak — pazarok, 
sőt tolakodók lettek adományok nyújtásában." íMigne u. o. 161. stb. 1.) 

Ez élet pedig nemcsak kényelmi és ellátási szempontból nem 
volt rózsás, hanem Abaelardus szigorú asketikus követelményei 
miatt egyenesen terhes. Aki az ő fegyelmének nem vetette magát 
alá, azt ő száműzte telepítvényéből s csak bűnbánó kérésére fogadta 
ismét vissza. 

Elegiában kérlelik végre a mestert: 
Desolatos, magister, respice, 

Spemque nostram, quae languet, refice. 
Tort avers nos li mestre. 

(L. az egész eiegiát Migne 178 k. 1855. 1.) 
Mily megható megnyilatkozása ez ama tudásvágynak, mely 

ama kort tanár és tanítványban egyaránt áthatotta, lelkesítette. 
A szabad tanulmányozás ez idylljét a régi személyes ellen-

ségek és sötét árnyszerűen már Clairvauxi Bernhardnak szelleme 
zavarta meg. Abaelardus ez ellene folytatott aknamunka megtud-
tával már-már arra gondolt, hogy a Kalifa védnöksége alá 
Krisztus ellenségei elől Krisztushoz meneküljön. Nem tette meg 
ezt: „a fenyegető fegyver csapásának elkerülése végett örvénybe 
(Abgrund) vetette magát" (1. 109), midőn a zord fekvésű Rhuysi 
Szt. Gilgas apátságnak apátjává választatva — ezt elfogadta. Az 
elviselhetlen, az élet kockázatával járó viszonyok egyrészt, más-
részt az akkori gyakorlat is megengedé, hogy az év legnagyobb 
részét ne ott, hanem otthonában, a Parakletos-zárda közelében, 
ahová Heloise apácáival beköltözött, tartózkodjon, élve stúdiumá-
nak és e zárdának liturgikus, és rendi szervezésének. Amint ez 
utóbbi munkát befejezte, nem volt nyugta. Professori vére ú j ra 
elviszi Párisba: Szt. Genovefa hegyén újra tanít az ifjúságnak 
nagy örömére 1136-ban. — Hiába óvja Clairvauxi Bernhard az 
ifjúságot, hogy ne hallgassa Abaelardot! hiába panaszkodik: „Mé-
reggel telített könyvei nem fekszenek nyugodtan a szekrények-
ben, nem. a keresztútakon olvassák azokat. Szárnyaik vannak. Ő 
városokat, várakat nem világossággal, hanem sötétséggel tölt meg; 
nem mézzel, hanem mézben méreggel; néptől néphez, nemzettől, 
országtól elhatolnak másokhoz". Egész Franciaországban, városok-
ban, falvakban és várakban vitatkoznak a scholarok nemcsak az 
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iskolában, hanem országútakon; nemcsak a tudománynak érett 
fértiai, hanem gyerekek és suhanczok is a szentháromság kérdé-
seiről" és pedig kegyeletlen hangon: „Új evangéliumot hirdet a 
népeknek; ú j hitet terjeszt elő, más fundamentomot alapoz, mint 
amely le van fektetve. Erkölcstelenül vitatkoznak az erényekről, 
hit nélkül a legszentebbről, kegyeletlenül az isteni háromság tit-
káról; mindent fonákul, szokás és hagyomány ellenére tárgyalnak. 
A kegyes ember hisz és nem kérdez ; Abaelard ellenben Isten 
fölötti kételyeiben mit sem akar hinni, amit megelőzőleg értel-
mével szét nem boncolt". (Ep. Bernh. 337, 189. 1. Migne 182, 
540. 1. Hausr. 229. kk.) 

Az elitélt, elnyomott és mégis a köztudat ereje út ján hiva-
tása gyakorlására mindig új ra feltámadó Abaelardusnak nagy 
hatásáról Vilmos, cistercita irata is, amelyet bizonyára Bernhard 
apáttal közrejátszva a Chartreusi G-aufried püspökhöz intéz, 
tanúskodik: „Abaelardus Péter ismét újat tanít, újat ír; könyvei 
átszelik a tengert, áthágják az Alpokat, s a hitre vonatkozó nézetei 
és új tanai tartományokon és királyságokon végig elterjednek, 
nyíltan praedikálják, szabadon védik azokat, úgy hogy azt mond-
ják, hogy még a római Kúrián is tekintélyre vergődtek. Állítom, 
hogy veszéllyel jár hallgatásod, épp lígy Reád. mint Isten egy-
házára nézve" „Tőled fél, Tőled tart az ember. Ha Te lezá-
rod szemeidet, kitől féljen ő ? ! s ő, ki ma már azt mondja, amit 
mond, mit fog akkor mondani, ha nincs akitől féljen. Minthogy 
ugyanis az egyházból az egyházi tanítók majdnem mind kihaltak: 
ezért is behatolt az ellenség, valamint az egyháznak üressé vált 
községi szervezetébe, és abban magához ragadott egy külön sajátos 
tanítói hivatalt; ez már most úgy bánik a szentírással, mint a 
dialektikával; ad új dolgokat, koholmányokat, amelyek az ö sa-

játjai; a hitnek birája s nem tanítványa, javító ós nem követő." 
L. Hausr. 237/8. 

Ezt a külön, sajátos tanitói hivatalt, amely mind csak az 
ész alapján (dialectica) működő, újat, sajátosat produkáló és szaba-
don azt mindenkinek előterjesztő hivatás, mint egyetemi professori 
hivatás tűnik fel — töltötte be Abaelardus újra. 

Clairvauxi Bernardnak, a szerzetesrendnek sikerült ugyan őt 
párisi tanszékéről újra leszorítani; sikerült az is, hogy a Sens-i 
zsinat őt elitélte, sőt még az is, hogy Rómában maga a pápa II. 
Innocentius a szt. Péter temploma előtt egyes tételeit elégette, őt 
és Bresciai Arnoldot, mind a kettőnek minden védekezése, sőt az 
utóbbinak idézése nélkül az egyházi közösségből kitaszította, mind 
a kettőt életfogytiglani fogságra elitélte; elérte még azt is, hogy 
a pápa külön breveben Abaelardnak zárdában való elzáratását, 
könyveinek — bárhol leljék is azokat — elégetését elrendelte: 
s még sem sikerült Abaelardnak, Abaelard ügyének elnémítása. 
Párisban Arnold folytatja Abaelard előadásait Szt. Genovefa hegyén 
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— még élesebben kikelve a hierarchiai irányzat ellen. — Berengar 
megírja a szerzetesek különösen Bernhard ellen kirohanó Apoló-
giáját: s a Cluny benczés Péter apát Abaelardot, e számkivetettet 
oltalmába fogadja, kieszközli, hogy Abaelard nála, az ő rendjébe, 
a legtekintélyesebb rendbe felvéve élhesse életét. Itt mint a Cluny 
apátság praefectusa ú j ra tanít, s Dagobert testvére, illetőleg unoka-
öcscse részére megírja ú j ra dialecticáját. 

Még mint tanuló professorként kezdte meg nyilvános életét 
s sajátos tanítói hivatalt teremtve, melyben önmagát, sajátos tanait 
adta elő most élete alkonyán — annyi csapás, üldözés után — 
professorként fejezhette be. 

Lehetetlen lett volna mindez, hogy ha a kor nem érett 
volna meg akkor az egyéni sajátos gondolkozásra, ha ennek meg-
nyilatkozása nem talált volna egész a római kúriáig felhatva a 
köztudatban visszhangra. — Nem a köztudat, nem a kúria 
fordult tulajdonképpen Abaelardus ellen, hanem a mystikában 
isteni missióra felavatottnak önmagát érző Clairvauxi Bernardus 
azokkal egyetemben, k ik a gondolkozástól hi tük érdekében fáztak. 

Abaelardus még 1131-ben II. Innocentius pápát a Morigni 
bencés apátságban üdvözölte s az apátság krónikája őt, mint az 
iskolák legkiválóbb tanárát és mesterét, akihez majd az egész 
latin kereszténység világából a tanulás után vágyók özönlenek, 
(1. Hausr. 118.) ünnepli. A későbbi pápa III . Sándor, Magister 
Rolandus Bolognában theologiájának sententiáit Abaelardus theolo-
giájára alapítja; ugyancsak ezt műveli a bolognai Magister Omne-
bene Jacinctus, a későbbi római cardinális is az utolsó válság 
idejében Abaelardus mellett küzd; Angliában Salisbury János 
Clairvauxi Bernhardot élesen elitéli, kortársa II. Henrik király 
kegyence Map Walter költeményében Abaelardot mondja Francia-
ország legkiválóbb tanítójának; Freisingi Otto magyarázni kívánja 
Bernhard eljárását, de nem helyesli azt; amint 7 évvel később 
még a Bheimsi zsinat is, amelyen Bernhard a Poitieri Gilbertet 
kívánta elejteni, el is ítélték Bernhardnak Abaelard elleni eljá-
rását, midőn azt mondták, hogy „ilynemű fondorlatokkal támadta 
meg annak idején az apát Abaelardot is". (270. 1.) 

Lehetséges volt ily korszakban az egyetemnek keletkezése. 

(Folyt, köv.) 

Dr. Schneller István. 
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A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati 
theologia minden ágában. 

(Második közlemény.) 

IV. A szen t í r á s je lentősége é s kezelése a katechet ikában. 

Az egyháznak mint „congregatio vere credentium"-nak, 
tehát mint a hitben élő ós folyton meg-megújuló organismusnak 
öntevékenységéhez tartozó föladatát képezi, hogy a keresztség által 
kebelébe fölvett, de az egyház javainak — a kegyelmi eszközök-
nek — öntudatos használatára még meg nem érett tagjait, a 
keresztyén hit alapigazságaiban oktatva öntudatos keresztyénekké, 
továbbá ezeknek az igazságoknak, saját életükben való tapasztalása 
és saját életükre való alkalmazása útján, a Krisztus testének élő 
tagjaivá, más szóval: ker. életre nevelje. Az egyház ezen öntevékeny-
ségének e szerint nem lehet egyoldalúlag1) célja, bizonyos ismeret-
anyag közlése és elsajátíttatása, mert a keresztyénség valódi lényege 
szerint nem tudás, hanem élet·, (I. Kor. 8, 1: „Az értelem — egy-
magában — fölvuvalkodtat") viszont azonban ez az élet, amely 
nem más mint a Krisztusban való életközösség az Atyával,fföltéte-
lezi ennek a Krisztusnak és az általa üdvösségünk érdekében 
véghezvitt kijelentési üdvtényeknek ismeretét. Mert „mimódon 
hisznek abban, aki felöl nem hallandanak?" . . . „Azért a hit 
hallásból vagyon a hallás, pedig az Istennek Igéje által." (Róm. 
10, 14 és 17.) Az egyháznak a maga fölnövekedő tagjaira, ezek 
vallásos oktatására és nevelésére irányuló tevékenysége tehát lénye-
gileg szintén nem más mint igehirdetés,2) amelynek csak alakja, 
formája módosul, az igehirdetés ezen nemének tárgyául (objectum) 
szolgáló kátekumenoknak értelmi fejlettségi fokához képest. 

!) Ilyen egyoldalú fölfogásra vall, midőn p. o. Nitzsch a katechetikát 
„Kirchlicher Unter r ich t" névvel jelöli. 

L. erre nézve Hauck: ßealencyclopädie, 10. köte t 122. 1. 
2) „Jede ev. Katechese ist darum, wie die Predigt , lebendiges Gottes-

wort, d. h. eine besondere Ausgestaltung des Evangeliums." Knoke i. m. 
90. 1. 
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„Elmenvén tanítsatok minden népeket, azaz: tegyétek tanít-

ványaimmá („μαθητεύσατε"), megkeresztelvén őket Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek nevébe, megtanítván őket hogy megtartsák mind-
azokat,, amelyeket én parancsoltam néktek", — Krisztusnak ezen 
örökérvényű, az objectiv, isteni, kegyelmi tényt (keresztség) és 
a subjectiv ismeretet („megtanítván őket") s ker. életet („hogy 
megtartsák" . . .) egyformakép hangsúlyozó és követelő parancsától 
az ő nevéről nevezett egyháznak soha és ; semmi körülmények 
között nem lehet és nem szabad eltérnie. Es miként ez az egyház 
mint a hívőknek közössége, földi létezésében felnőtt tagjaira nézve 
sohasem mellőzheti és nélkülözheti az Igének hirdetését s ha 
mellőzné, vagy akár csak elhanyagolná, vagy hűtlenül teljesítené ezt 
a föladatát, saját fennmaradását tenné kockára, ill. eredeti és legfőbb 
rendeltetésétől térne el — amint hogy ez története folyamán 
csakugyan be is következett: — éppúgy nem mellőzheti az Ige 
hirdetésének kötelezettségét föluövekedő, fölserdülő tagjaira nézve 
sem, ha azt akarja — már pedig ez minden törekvésének végső 
«élja, — hogy „eljussanak mindnyájan a hitnek és az Isten fia 
ismeretének egységére és legyenek teljes férfiakká a megöröködött 
(helyesebben „teljes" — πληρώματος = Fülle) Krisztus állapotjának 
mértéke szerint." (Efez. 4, 13.) 

A ker. egyház ezen utóbbi föladatának szükségessége és 
fontossága természetszerűleg szükségessé teszi a ker. vallásos okta-
tás és nevelés elméletét, amelyet a 18-ik század vége óta (Masius 
és Gräffe) általában véve a vKatcchetikau elnevezéssel szoktunk 
megjelölni.*) 

A katechetikának, mint gyakori, theologiai disciplinának 
föladatát képezi tehát egyrészt megállapítani a vallásos oktatásnak 
anyagát, másrészt azokat az elveket, amelyeknek alapja a Krisz-
tusban nyújtott, és elnyerhető s a hit által elsajátított váltság 
(bűnbocsánat, megigazulás), célja pedig az örök üdvösség elnyerése. 

A ker. vallásos oktatásnak és nevelésnek tehát legfontosabb 
anyagát és egyúttal eszközét Istennek Igéje képezi. A szent 
írásnak, mint az Isten Igéje történeti okmánytárának az Isten 
Igéjéhez való, és e dolgozat bevezető részében bővebben kifejtett 
szoros viszonyából önkényt következik a szent írásnak fontossága 
és jelentősége a ker. vallásos oktatásra és nevelésre nézve, amely-
ről a következőkben közelebbről kell immár szólanunk. 

II. Tim. 3, 15 szerint Pál tanítványa, Timotheus „gyermek-
ségétől fogva", tehát mindenesetre a keresztség fölvétele előtt, 
„tudta a szent iratokat" — nevezetesen azoknak ótestamentomi 
részét, amelyek őt „bölcscsé tehették", vagyis előkészíthették, 
rávezették és nevelték „az idvességre, a Krisztus Jézusban való 
hit által". 

*) Knoke i. m. 50. 1. 
3 * 
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Efez. 6, 1 és köv. arra enged következtetni, hogy a gyer-
mekek, k ik az istentiszteletben, a keresztyének összejöveteleinél, 
midőn az apostoli levelek is fölolvastatnak, jelen vannak (vti mag-
zatok") — mindenesetre a szent írásban nyert oktatás alapján — 
ismerik a 4-ik parancsolatot. 

Az u. n. proselyta-katekumenátus idejében a symbolum, oratio 
dominica (traditio és redditio) és az úrvacsorát megelőző mysta-
gogikus tanítás (disciplina arcani, a scrutiniumok utolsó foka) 
képezik a vallásos oktatás legfőbb anyagát, e mellett azonban a 
szent írás tanítása és ismertetése — bibliai történet és olvasás — 
is helyet követel magának a vallásoktatásban. így Chrysostomus 
(Ad Epli. Horn. II. c. 3), valamint az Apostoli Constitutiok (IV. 
c. 11, 1., VII. c. 39.) arra intenek, hogy a katekumenok az í rás 
ismeretébe bevezettessenek. Cyrill (IV. kat. 35, 36.) 22 ótesta-
mentomi könyvet és — János Jelenések kivételével, az összes újtesta-
mentomi könyveket, Athanasius pedig a kánonon kivtil még egyéb 
könyveket is említ, mint amelyek a katekumenoknak fölolvasandók.') 

A középkorian, miként az igehirdetés, úgy a vallásos oktatás 
terén is a szent írás nagy mértékben háttérbe szorul. A ftilbe-
gyónás intézményével kapcsolatban a vallásoktatás legfőbb jellem-
vonása a szoktatás, helyesebben mondva: dressura az egyház szo-
kásainak, parancsainak elsajátítására és követésére. A bibliai tör-
ténetek a „legendákkal" egy színvonalon állanak. 

Luther a vallásoktatás legfőbb anyagául a 10 parancsolatot, 
Hiszekegyet és Miatyánkot jelöli meg,2) ugyanő azonban — a szent 
írással szemben elfoglalt egész álláspontjának megfelelően — alsóbb 
és magasabb fokú iskolákban egyaránt a szent írás ismertetését, 
tanítását és tanulását sürgeti,3) habár ebben az utóbbi tekintetben 
a lelki tanítókat egyúttal a túlzásoktól való óvakodásra is inti, 
midőn az egyházlátogatók számára kiadott utasítás előszavában 
arra figyelmeztet, hogy nem tanácsos és célravezető eljárás az 
ifjúságot „magas és nehéz" könyvekkel megterhelni, miként egyesek 
Ézsaiás próféta könyvét, a rómaiakhoz írott levelet, János evan-
géliomát és hasonló könyveket olvastatnak, a saját maguk dicső-
sége kedvéért;4) amely felfogásból és intelemből is kitűnik Lu-

J) W . Caspari: „Die geschichtliche Grundlage des evang. Gemeinde-
lebens." 147. 148. 1. 

2) „Diesen Unterricht, oder Unterweisung weiss ich nicht schlechter, 
oder besser zu stellen, denn sie bereits gestellt ist von Anfang der Christen-
heit und bisher bleiben, nämlich die drei Stücke: Die 10 Gebote, der Glaube 
und das Vaterunser." („Vorrede zur Deutschen Messe.") 

3) „Vor allen Dingen sollte in den hohen und niederen Schulen die 
vornehmste und gemeinste Lection sein die heil. Schrift." (An den christl. 
Adel deutscher Nation. Erl. 21, 350.) 

4) „Es sei nicht f ruchtbar , die Jugend mit schweren und hohen 
Büchern zu beladen, als etliche Jesaiam, Paulum zu den Römern, Skt Johannis 
Evang. und andere dergl. um ihres Buhmes willen lesen." (Unterricht der 
Visitatoren. Erl. 23. 69.) 



A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati tlieologia minden ágában, 117 
thernek józau, higgadt ítélete, helyes paedagogiai érzéke és kora 
igényeinek és egyúttal — hogy úgy mondjuk — „tehetségeinek" 
helyes fölismerése. Hiszen a reformációval egyidejűleg kifejlődő 
általános népkatekumenátusban nagyon is számolni kellett a ker. 
ismeretek nagyfokú fogyatkozásaival, azzal a gyönge alappal, amelyre 
nem lehetett — veszély nélkül — nehéz, massiv épületet emelni. 

A vallásos ismeretanyag legfőbb tárgya még a reformáció kora 
után is jó ideig a káté marad. A Luther által 1521-ben kiadott 
„Passionsbüchlein" tekinthető első kísérletnek a „bibliatörténetu-
irodalom terén. Comenius „Didactica Magna"-jában sürgeti, hogy 
a gyermekek a kátén kivül a bibliai történeteket és a szent írás-
nak legfontosabb helyeit ismerjék és kívülről el tudják mondani. 
Mindazáltal a szent írás mint vallástani ismeretanyag, bibliai tör-
ténetek, bibliaolvasás és bibliaismertetés alakjában csak az iskola-
ügy általános fejlődésével kapcsolatban válik a vallástanítás rend-
szeres tárgyává. A bibliatörténet irodalom terén kiváló fordulatot 
jelentő Hiibner-féle „Zweimal zweiundfünfzig Biblische Geschichten" 
(1714.) is még csak leginkább és első sorban „olvasásra" van 
szánva.1) 

A prot. orthodoxiánalc a szent írásról alkotott és fentebb 
már röviden vázolt mechanikus, merev felfogása végeredményében 
a r. kath. egyház álláspontjára vezetett, amely szerint a szent 
írás nem a laikusok kezébe való könyv, akik könnyen tévtanokat 
meríthetnek belőle. Ennek következtében természetesen a szent 
írás mint a vallástanítás tárgya többé-kevésbé háttérbe szorúl, rö-
vidséget szenved és leginkább mint a kátétanítás segédeszköze, 
mint az egyházi tan helyességének föltüntetésére szolgáló „bizo-
nyítási anyag" („Beweismaterial") jön tekintetbe. 

Ezzel szemben a pietismus érdeme, hogy úgy a templomban, 
mint a magánjellegű áhitatosságban (lásd a Francke-féle „Collegia 
philobiblicau-t), valamint a vallásoktatás terén megnyitja a szent 
írásnak életteljes forrását. így a bibliatörténet tanításának meg-
honosítása legfőkép a pietismusnak köszönhető. »A kátét — Francke 
szerint — a bibliai történettel kell összekötni s a hittani anyagot 
„quasi per catechismum aliquem historicum"-mal kell tárgyalni.«2) 
A fentebb említett Hübner-féle bibliai történet is a pietismus be-
folyása alatt lát napvilágot. 

A rationalismus korában a vallásoktatás — az itt is érvé-
nyesülő „hasznossági" szempont mellett — egészen a methodus, 
didaktikai fogások és technika uralma alá kerül. Az isteni kije-
lentésben foglalt ker. üdvigazságokat általános vallási és erkölcsi 
tételek, a bibliai történeteket pedig moralizáló elbeszélések és 
mesék szorítják ki és így — miként a szószéken, úgy a vallás-

Zetzschwitz i. m. 213. 1. 
s) Payr Sándor: „A pietismus paedagogikája." 44. 1. 
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oktatásnál is, a szent írás a maga tulajdonképpeni, objectiv üdv-
tartalma és — értéke szerint háttérbe szorul. Míg végre — 
a XIX. század elején bekövetkező vallási megújhodás a szent írásnak 
újból biztosítani igyekszik a ker. vallásoktatásban azt a helyet, 
amely őt, evang. egyházunk szellemében méltán megilleti és 
amelyet számára már Luther biztosítani kivánt s amelyet mi is, 
még pedig a vallásoktatás összes fokozatain számára biztosítva 
látni kívánunk. 

Ha már most — mint fentebb érintettük — a ker. vallásos 
nevelés végső sorban csakugyan nem más, mint Isten Igéjének 
bizonyos formában való hirdetése, vagyis egyrészt a tanításnak 
tárgya, másrészt a nevelésnek eszköze az Ige, úgy ez — hozzá-
tehetjük — a szent írás és az egyházi tan (káté) életteljes köz-
lése és tartalmuknak hivő elsajátítása útján történik. Nékünk itt 
legfőkép az előbbiről kell szólanunk. 

A szent írásnak mint vallásoktatási ismeretanyagnak és ne-
velési eszköznek ismertetését és legfőbb tartalmának elsajátítását 
a ker. vallásos oktatás és nevelés a bibliatörténet tanítása, továbbá 
biblia-olvasással kapcsolatos biblia-ismertetés útján eszközli. Ezen-
kívül természetesen a szent í rásnak az egyházi tan (káté) ismer-
tetésénél is fontos szerepe van. 

A szent í rás ismeretének, illetve ismertetésének tehát kettős 
célja van. Egyrészt az Isten nagyságos dolgainak megismerése, 
amelyeket az emberekkel és az emberek üdve érdekében csele-
kedett; másrészt az isteni kijelentés történeti okmányának meg-
ismerése, megkedvelése és ennek alapján — később — önálló és 
öntudatos használata. Az előbbi célnak a bibliatörténet-tanítás, az 
utóbbinak — az oktatás magasabb fokán — a biblia-olvasással 
kapcsolatos biblia-ismertetés áll szolgálatában. 

És ezzel egyúttal megjelöltük tehát első sorban magának a 
bibliatörténet tanításának alapvető és önálló jelentőségét, valamint 
legfőbb és tulajdonképeni föladatát és célját. 

A keresztyénség első sorban ugyanis nem tanítás, hanem 
történet. A keresztyénség nem rendszeres dogmák, hanem történeti 
tények alakjában lép föl a világban és követel bizalmas, hivő fo-
gadtatást az emberi öntudatban.*) Ezért tehát a keresztyén üdv-
igazságok megismerésének, a ker. vallásoktatásnak és nevelésnek 
alapját az isteni üdvtényék megismerése és hívő elsajátítása képezi. 

*) Das Christentum, wie die bibi. Offenbarung überhaupt hat es zu 
seinem Wesen nicht zunächst als Leh re aufzutreten und in einem System 
von Dogmen zu bestehen. In Tatsachen geschichtlichen Charakters ist das 
Christentum in die Welt eingetreten und tritt es zunächst an das mensch-
liche Bewusstsein Glauben fordernd heran." Zetzschwitz i. m. 208. 1. 

„Das Christentum ist eine T a t s a c h e . . . als solche wird es auch in 
der Schrift bezeugt, hier aber als Endpunkt einer grossartigen, zwischen 
Got t und der Menscheit sich begebenden „Geschichte." Buchrucker i. m. 
138. 1. 
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Ezeknek az isteni üdvtényeknek sorozatát a bibliai történet tünteti 
föl s így a bibliatörténet tanításának alapvető jelentősége van a 
ker. vallásoktatásra nézve. Első sorban ezért képezi a bibliatörténet 
tanítása a vallásoktatásnak kiindulási pontját. Ezért és nemcsak 
azért, mivel a történetek általában véve s a bibliai történetek 
különösen legnagyobbrészt családias jellegüknél fogva az elvont 
igazságokkal, fogalmakkal operálni nem képes gyermek felfogásához, 
gondolatköréhez legközelebb állanak. 

Miként a profán történet·tanításnál is mindinkább felülke-
rekedik az a felfogás s az ennek a felfogásnak megfelelő eljárás, 
hogy t. i. a történet első sorban magának a történetnek, a történeti 
események megismerésének, nem pedig bizonyos tanúságok levo-
násának vagy érzelmek (p. o. hazafias érzelem) föl keltésének 
kedvéért tanítandó: úgy ez a felfogás bizonyára fokozott mértékben 
bír jogosultsággal a bibliai történettanítás terén, aminthogy ezt 
az újabbkori katechetikai irodalom legkiválóbb gyakorlati és el-
méleti képviselői (Zetzsch witz, Buchrucker,') Kübel) a leghatáro-
zottabban vallják és hirdetik is. 

Így tehát a bibliatörténet tanítása — még pedig a vallás-
oktatás minden fokozatán első sorban történettanítás legyen,2) 
amelynél viszont a fősúly nem arra esik, hogy mit vagy mit nem 
cselekedtek a történeti eseményeknél szereplő emberek, hanem 
arra, hogy mit cselekedett ezekkel az emberekkel (egyesekkel, 
népekkel, az egész emberiséggel) üdvösségük érdekében maga 
az Isten. így lehet és lesz a bibliatörténet-tanítás az egész 
ker. vallásoktatásnak és nevelésnek positiv kijelentési tényeken 
nyugvó megalapozása (Zetzschwitz:3) „OfFenbarungsmitssig posi-
tive Grundlegung.") Nem mintha mindezekkel azt akarnánk 
mondani, hogy — különösen az oktatás legalsó fokain — az üdv-
események összefüggő történetét kellene vagy lehetne a biblia-
történet tanításnak nyújtania. Ez már a gyermekek szellemi tehet-
ségeinek alacsony fejlettségi fokánál fogva sem lehetséges. Ε 
mellett azonban teljes mértékben megállhat az a követelés, hogy 
az egyes bibliai történetek tárgyalásánál is történetet4) — habárcsak 
egyes, össze nem függő események alakjában is — tanítsunk; 
vagyis hogy más szóval az üdvtörténeti szempontnak a bibliai 
történet tanításának minden fokán — a növendékek fejlettségéhez 
képest fokozatosan, utóbb az összefüggésnek lehető tekintetbe 
vétele mellett is — érvényesülnie kell. Ezt az eljárást már csak 
az egész vallásoktatás egységességének fontos érdeke is megköveteli. 
Ha p. o. az oktatás alsóbb fokain a bibliai történetek pusztán csak 

!) Buchrucker: „Der biblische Geschichtsunterricht." Bevezetés. 
2) R. Kübel: „Katechetik" 127. 1. 
3) I. m. 208. 1. 
4) Hauck: Realencyclop. 10. küt. 124. 1. 
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mint bizonyos általános vallási igazságok szemléltetésére s így 
megértésére szolgáló képek, vagy mint erkölcsi tanúságok levonására 
szolgáló példák jönnének tekintetbe, úgy később az üdvtörténeti 
szempont érvényesülésével ugyanazok a történetek a gyermek 
előtt egész más színben tűnnének föl, ami egész gondolatvilágában 
bizonyos fordulatot, vagy zökkenést idézne elő. Ami egyébként 
az általános vallási igazságok, alapelvek, fogalmak p. o. Isten 
létezése, szemléltető megértését és a bibliai történetekből bizonyos 
erkölcsi tanúságok levonását illeti,1) nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy egyrészt a gyermekek a keresztségben birják a vallásos 
nevelés objectiv alapföltételét, azonkívül pedig mint keresztyén 
szülőktől származókról föl kell tennünk, hogy már a családi nevelés 
alapján a vallás alapfogalmai nem idegenek, ismeretlenek előttük;2) 
másrészt erkölcsi tanúságok levonására (sok esetben csak negatív 
formában) csakugyan akármilyen — már t. i. a ker. erkölcsiség 
szempontjából egyébként kifogás alá nem eső — más világi, 
profán mesék, elbeszélések is alkalmasak lehetnek, amint hogy 
a rationalismus tényleg „Robinson Crusoe"-val igyekezett 
kiszorítani azt a bibliai történetet, melynek kijelentés! objectiv 
értéke [reá nézve megszűnt s a mellyel éppezért nem tudott 
mittévő lenni. A legújabb, modern vallástanítási reformtörekvések 
is lényegében a régi rationalismus álláspontjára helyezkedve, 
kívánják a bibliai történeteket általános, morális és az ő fölfogásuk 
szerint „vallásos" szellemű és tartalmú profán mesékkel, példákkal, 
költeményekkel stb. pótolni. (Hiába „nincsen semmi ú j dolog a 
nap alatt!" Prédikát. kve 1, 9.) Pedig azok a mesék, amelyeket 
ilyen célból valaha kitaláltak, vagy összegyűjtöttek és rendszerbe 
foglaltak, többnyire laposak, unalmasak és ha még ezek nem 
volnának is, egy hiányuk van: nélkülözik azt az isteni auktoritást, 
tekintélyt, mely a bibliai történeteknek sajátjuk,3) de amelyet 
éppen csak akkor ismerünk el és ismertetünk el, ha bennök első 
sorban nem az emberek többé-kevésbbé épületes, de sokszor éppen· 
séggel nem követésre méltó dolgait, hanem Isten cselekedeti, azokat 
az üdvtényeket lát juk és tárgyaljuk, amelyek elsősorban önmagukért 
történtek,4) nem pedig azért, hogy belőlük erkölcsi tanúságokat 
vonjunk le. így, hogy a legnagyobbat említsük, Krisztus nem azért 
halt meg, hogy az ő halálából, akár a szószéki igehirdetés, akár 
a vallástanítás alkalmával, „tanúságokat" vonjunk le, hanem hogy 
az ő halála által a bűntől és haláltól megváltva éljünk. 

1) Mindkettőt a theol. rationalismus, paedagogiai téren Ziller és az 
i f jú Herbar t is ták hangsúlyozták. 

2) L. az igehirdetőnek hallgatóihoz való, az előbbi részben kifej tet t 
analog viszonyát. 

») Realancyclop. 10. k. 124. 1. 
4) „Um ihrer selbst w i l l e n . . . " Palmer: Katechetik 118. 1. 
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Egyébként a vallási és erkölcsi életre vonatkozó tanúságokat 

nem kívánjuk az előadottak alapján sem végkép kiküszöbölni a 
bibliatörténet tanításból, de ez — a fő- és tulajdonképeni cél 
mellett — mindenesetre csak másodsorban jöhet tekintetbe; sőt 
ez, ha az Augustinus által is már hangsúlyozott „narratio", a 
történet előadása, elbeszélése a katecheta részéről életteljesen, 
meggyőzően történt, már magától, szinte természetszerűen bekövet-
kezik ott, a hol erre szükség van. De ha a bibliai történetek már 
magukban és azután a megfelelő előadás által is a katechumeuokat 
mintegy magasabb légkörbe emelték és azután az erre következő 
talán mesterséges, vagy éppenséggel erőszakolt argumentátiók, 
demonstrátiók, alkalmazások, tanúságok újból levonják őket a 
mindennapiság porába, a sokszor rideg, hideg valóba, úgy az 
csak a netalán elért siker rovására történhetik.') Éppigy nem 
szabad természetesen sem a pietismus által hangsúlyozott „építési" 
momentumnak, sem a theol. pragmatikus módszernek a bibliatürténet 
tanítás fentebb kifejtett főcéljának rovására érvényesülnie. 

A vallástanítási „tantervnek" föladatát képezi, hogy a kate-
chetika és általános paedagogika elveinek figyelembe vétele mellett 
— kiválassza és megállapítsa, szám és név szerint, azokat a bibliai 
történeteket, amelyek a tanítás különböző fokain a vallásoktatás 
tárgyát képezik Ebben a tekintetben a vallásoktatásra nézve is 
ugyanaz áll, amit az igehirdetés alapjául szolgáló szentírási 
szakaszokra vonatkozólag mondottunk. Az egyes bibliai történetek 
értéke a vallástanítás η ál való használhatóság szempontjából is attól 
a közelebbi, vagy távolabbi viszonytól függ, amelyben azok az 
egész írás központi, örök tartalmához: a Krisztushoz állanak. Ez 
a körülmény egész természetszerűleg vonja maga után azt a 
követelést, hogy a bibliai történetek kiválasztása minden egyes 
csoportra nézve úgy történjék, hogy — a Ziller-Herbart-féle 
„fejlesztési" methodussal („entwickelnde Methode") szemben, a 
bibliatörtén et-tanítás concentrikus körükben mozogjon, vagyis 
olyan körükben, amelyek mindegyikének — tehát a legalsóbb 
fokon is — küzpontja a Krisztus és az ő benne megjelent üdv. 

Ha már most a vallástanítás terén jelentkező legújabb reform-
törekvések látszólag ugyanezt a küvetelést támasztják; ha nevezetesen 
a szászországi tanítók egy tekintélyes csoportjának hírhedté vált 
és nagy port fülvert „zwickaui tézisei" (1908.) azt kívánják, hogy 
a „vallástanítás lényegileg »történet-tanítás« legyen, melynek köz-
pontja »Jézus személyisége«, föladata pedig az, hogy »Jézus érzületét« 
a gyermekben fölébressze", (4-ik tézis) úgy ez könnyen megtéveszt-
heti azokat, akik nem tudják, hogy ugyanez a törekvés lényegileg 
arra irányul, hogy a vallástanítás a megváltás tényét hirdető 
és „Jézusról szóló evangélioin" helyett a „Jézus evangéliomát". mint 

i) Pa lmer i. m. 118. 119. 1. 
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pusztán erkölcsi tanítást nyújtsa, holott pedig a „Jézus érzülete" 
valójában nem lehet állandó élettartalommá senkire nézve, aki 
az ő megváltói üdvtényét hívő lélekkel el nem sajátította, amire 
nézve talán legjobban utalhatnánk Filipp. 2, 5—11-re, ahol Pál 
apostol ugyancsak azt követeli, hogy „azon indulat („érzület" —-
„τούτο φρονείτε") legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban", 
de azután elsorolja mindazt (lényegében), amit Krisztus érettünk 
cselekedett, s amiért föl is magasztaltatott annyira, hogy „a Jézus-
nak nevére minden térd meghajoljon. . . és minden nyelv vallja, 
hogy a Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére." A „tör-
ténet" és Jézus „személyiségének" és „érzületének" hangsúlyozása 
mellett itt is lényegileg nem a vallástanítási „módszer"-nek, hanem 
lényeges „anyag" -ának megváltoztatásáról van szó, ha szabad így 
kifejezni magunkat: a forgalomban levő „üdv-értékek"-nek ügyes 
és könnyen megtéveszthető utánzatokkal való kicserélése mellett. 

A bibliai történetek tanításának önálló jelentősége mellett 
föladatát fogja képezni az is, hogy elvezessen magához az örök, 
élő forráshoz: a szent íráshoz és a fölserdülő evang. keresztyéneket 
annak önálló, öntudatos és állandó használatára vezesse. Ez pedig 
az oktatás magasabb fokain a biblia-olvasással kapcsolatos biblia-
ismertetés útján történik. Nem több, mint természetes követelmény 
ez a vallásoktatásra nézve azon egyház részéről, amely egész létével 
a szent írásban gyökerezik és abból táplálkozik. 

Ha a szószéki igehirdetésnél és egyébként is sokszor han-
goztatott az az állítás és követelés, hogy evang. egyházunk minden 
egyes tagjának egyetemes papi joga és kötelessége közvetlenül 
meríteni, lelkének szükséglete szerint az Életnek forrásvizéből, a 
szent írásból, ha ez az állítás és követelés nem akar pusztán 
hangzatos frázis lenni, úgy az evang. egyháznak mindenesetre 
elsőrendű föladatához tartozik, arról gondoskodni, hogy fülserdülő 
tagjai azt a „tiszta és hamisítatlan evangéliom"-ot megismerjék, 
megkedveljék és ne csak tiszteletben tartsák, hanem öntudatosan 
és szorgalmasan használják is, abban és azzal éljenek. Ez bizto-
síthatja és gyarapíthatja a szószéki, templomi igehirdetésnek is 
sikerét. Mert, ha, különüsen manapság, sokszor és joggal vet jük 
föl azt a kérdést: „miért nincs több eredménye prédikálásunknak?" 
úgy erre a kérdésre — ha őszinték akarunk lenni — azt kell 
felelnünk: egyéb figyelemre méltó okokon kívül nem csekély 
részben azért sem, mert gyülekezeteinknek, egyháztagjainknak egy 
tekintélyes része azt a szent írást, amelyre mi igehirdetésünket 
alapítjuk, vagy — sok esetben — alapítanunk kellene — nem 
ismerik, vele nem foglalkoznak, igen sokan talán éppoly kevéssé, 
mint akár a római egyház hívei, melyet mi lesajnálunk és leki-
kicsinyliink, mert híveinek „a bibliaolvasást megtiltja." Hányan 
mondanak — saját híveink köréből — elitélő kritikát arról a 
könyvről, mellyel behatóan foglalkozni nem tart ják érdemesnek. 
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Hiszen a biblia alighanem az egyedüli könyv, melyről számtalanok 
jogosítva érzik magukat kritikát gyakorolni, anélkül, hogy azt 
ismernék, holott ugyanők ezt — ha bármi más könyvről, dologról 
vagy személyről volna szó — könnyelműségnek és felületességnek 
minősítenék. Hányan tekintik még az „egyetemes papság" hirdetői 
közül is, a szent írást a legjobb esetben — mint Palmer mondja1) — 
valami Dalai Lama-félének, melyet el kell rejteni, hogy megma-
radjon nimbusa, vagy olyan könyvnek, amellyel éppen csak a 
„papok"-nak kell foglalkozniok, azoknak is leginkább csak hiva-
tásukból kifolyólag, hogy róla prédikálhassanak. 

Hogy a szent írás híveink közül minél többekre nézve élet-
könyvvé legyen, hogy a családi életben is újból visszanyerje azt 
a helyet, amely őt megilleti és így egyházunk méltán nevezhesse 
magát a „biblia egyházának", erről gondoskodni és erre törekedni 
képezi a ker. evangéliomi vallásos oktatásnak és nevelésnek egyik 
szép, de tagadhatatlanul éppoly nehéz föladatát. 

Jttis a nehézséget vájjon mi okozza ? Talán a szent írás csak-
ugyan — mint sokan gondolják és állítják — a gyermek erkölcsi 
tisztaságát veszélyeztető könyv? Akik erre a kérdésre határozott 
„igen"-nel válaszolnak, szem elől tévesztik azt, hogy az erkölcsi 
tekintetben intakt, romlatlan gyermeki kedélyre nézve a szent 
írásnak u. n. „veszedelmes helyei" sem rejtenek magukban veszélyt; 
ez az eset inkább csak ott foroghat fenn, ahol p. o. különösen 
a nemi élet kérdéseiben a gyermek fantáziája már más úton-módon 
meg van mételyezve, amitől a gyermekek erkölcsi tisztaságát féltő 
szülők vagy nevelők igen sok esetben sokkal kevésbé igyekeznek 
a gondjaikra bízott gyermekeket megóvni, mint amilyen mértékben 
féltik őket a bibliától. 

Ezért foltétlenül igaz és elvi szempontból legkevésbé sem 
kifogásolható az a felfogás, amely szerint, egyházunknak a szent 
írással szemben elfoglalt álláspontjából (alaki alapelv) folyólag a 
katechetának nem szabad visszariadni azoktól a nehézségektől, 
amelyek azzal járnak, hogy a katechumenoknak a teljes bibliát 
kell kezükbe adni. Az ő katechetikai belátásától és paedagogiai 
tapintatától elvárható, hogy le tudja küzdeni azokat a veszélyeket, 
amelyek ebből a katechumenokra származhatnak. Magának a szent 
írásnak isteni tekintélye képes ezeket a veszélyeket ellensúlyozni."2) 
Viszont azonban tagadhatatlan az is, hogy a szent írás a maga 
egészében nem gyermekeknek van szánva, nem gyermekek számára 
van írva.3) És másrészt hogyan áll a dolog, ha a katecheta a 
„katechetikai belátás"-nak és „paedagogiai tapintat"-nak nincs 
oly mértékben birtokában — amint hogy a való életben igen 

η I. m. 173. 1. 
2) Knoke: i. m. 69. 1. 
3) Kübel: i. m. 139. 1. 
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sokszor nincsen — hogy a katechumenokra származható veszé-
lyeket leküzdje? Ezek a körülmények és a velük járó nehézségek 
vezettek bizonyára ezen a téren különféle, többé-kevésbé elfogad-
ható kísérletekre, amelyeknek behatóbb ismertetése ée tárgyalása 
föladatunk által kitűzött kereteken túl fekszik. Csak azt említjük 
meg, hogy itt is a rationalismus az, amely a XVIII . század végén 
megkezdi a harcot a biblia iskolai használata ellen. Majd jóval 
utóbb 1867-ben a szászországi parlament is foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, nevezetesen azu. n. bibliai kivonatok kérdésével, 1872-ben 
pedig a thüringiai _ tanító-egylet Jénában ugyanezen kérdésben 
indít mozgalmat. így keletkeznek sorba a különböző „iskolai 
bibliák", „bibliai kivonatok", „bibliai olvasókönyv"-ek, amelyekre 
vonatkozólag álláspontunkat röviden a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

a) Paedagogiai és praktikus (p. o. könnyebb kezelhetőség) 
okok — a katechetikai oktatás bizonyos fokain — válogatott 
bibliai szakaszokat magában foglaló segédkönyvnek (talán még 
legcélszerűbben „bibliai olvasókönyvének) használatát javaihatják 
ugyan, de azzal az elengedhetetlen megszorítással, hogy ennek a 
könyvnek soha sem szabad a gyermekekkel szemben azzal az 
igénnyel föllépni, hogy magának a bibliának tartassék, amiért is 
az u. n. iskolai bibliák („Schulbibel") használata az evang. vallás-
oktatásnál föltétlenül kizárandó, mert ez olyan falsumot foglal 
magában, amely sem az általános paedagogia, sem a ker. nevelés 
szempontjából nem engedhető meg; b) a bibliai olvasókönyvnek 
vagy kivonatnak — különösen a katechetikai oktatás tulajdon-
képpeni befejezése előtt, tehát p. o. konfirmáció-oktatásnál nem 
szabad a teljes bibliának használatát végkép kiszorítania, ha ezt 
tenné, úgy szem elől volna tévesztve a biblia-olvasásnak az 
a fontos célja, hogy a katechumenok magában a bibliában ottho-
nosak legyenek és azt később helyesen, lelkük épülésére használni 
tudják. A bibliai olvasókönyvnek tehát nem lehet önálló jelentő-
sége, inkább csak a segédeszköz jelentőségével bír, mert különben 
a szent írásnak iskolai és egyházi (esetleg, ahol meg van, családi) 
használata között olyan űr támad, amelyet utóbb alig lehet ki-
egyenlíteni. A bibliai olvasókönyvnek tehát éppúgy, mint a bibliai 
történeti tankönyvnek mindig magára a forrásra — a teljes írásra kell 
utalnia és vezetnie.*) 

A bibliaolvasást egyes vallásoktatási tantervek szerint a 
tanítás legközelebbi magasabb fokozatán a biblia-ismertetés, vagyis 
bizonyos — a katechumenok fejlettségi fokának megfelelő „beveze-
tési" ismeretanyagnak (könyvek sorrendje, keletkezése, szerzői, 
tartalma) közlése követi. Felfogásom szerint azonban célszerűbb, 
ha a bibliaolvasás és biblia-ismertetés egymással parallel haladnak, 

*) Kübel i. m. 140. 141. 1. 
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vagyis az utóbbi az előbbivel kapcsolatban történik, miáltal a 
biblia-ismertetés életteljesebbé válik. Ebben a tekintetben általános 
elvül volna szem előtt tartandó az, hogy — különösen az oktatás 
alsóbb fokain, amelyeket mi itt első sorban tartunk szem előtt — 
többet nyújtsunk a bibliáóö'Z, mint a bibliáról. 

Itt felmerülhet még a „szent írás kezelését" illetőleg az a 
kérdés is, melyet mi természetesen csak érinthetünk — hogy a 
bibliaolvasásnál és ismertetésnél mennyiben és ha igen, milyen 
mértékben jöhetnek tekintetbe az u. n. bibliai kritika kérdései 
és eredményei? Erre nézve talán szabad egyszerűen visszautalnunk 
fejtegetéseinknek a homiletilcára vonatkozó részében fölállított 
általános elvekre. Ha e szerint a bibliai krit ika kérdéseit nem 
zárhatjuk is végkép ki a vallásoktatás köréből, mindazáltal ezeknek 
a kérdéseknek az esetleges tárgyalásánál (nem feszegetésénél, 
száraz fejtegetésénél) különösen a vallásoktatás alsóbb fokain, a 
legnagyobb óvatosságra, kíméletre és tapintatra van szükség a 
katecheta részéről, akinek tehát nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy nem minden ami a tudóst illeti és érdekli, illeti és érdekli 
egyúttal a gyermekeket is. Arra a katechetának — az egész 
vallásoktatás harmóniája érdekében — mindenesetre vigyáznia 
kell, hogy a vallásoktatás alsóbb fokain olyan állításokat ne tegyen, 
vagy mondjuk olyan positivumokat ne nyújtson, amelyeket egy 
felsőbb fokozaton negálni, földönteni kénytelen.1) 

Egyébként „az igaz keresztyénség" — mondja Buchrucker 
helyesen — „nem kritikával, hanem kegyelettel kezdődik"2) és 
azért nem is volna szabad a vallásoktatást, az egyháznak ezt az 
alapvető, fontos munkáját, soha olyan egyénre bízni, aki az egész 
írással, annak örök kijelentési alapjával, életteljes tartalmával 
szemben nem bír a helyes álláspontra, hanem csak a negatív 
kritika álláspontjára helyezkedni.3) 

Habár már az írás (bibliatörténet, biblia-ismertetés) tanítá-
sánál egyházunk tanbeli felfogása általánosságban érvényesülni 
fog, ez mégis leginkább az egyházi tan (káté) közlésénél, ismerte-
tésénél fog kidomborodni, vagyis itt lesz a vallástanítás már 
határozattan felekezeti jellegűvé. 

Az írás természetesen itt is mint „unica regula et norma", 
ill. „norma normans" szerepel, még pedig egyrészt az egyházi tan 
illusztrálására és a tanítás élénkítésére szolgáló bibliai történetek 
gyakorlati alkalmazásával, másrészt bibliai dictumok életteljes 
közlésével és tanításával. 

Ami az utóbbiakat illeti, ezeknek föladata és rendeltetése 
abban áll, hogy az egyházi tannak az írással való megegyezését, 

!) Kübel: „Bibelkunde" 6. lap. 
ή I. m. 156. 1. 
3) Kübel: „Bibelkunde" 6. 1. 
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tehát írásszerűségét, meggyőzően föltüntessék, olykép, hogy nem ami 
hitünknek kell az írást, hanem az írásnak ami hitünket támogatnia.1) 
Ebben a tekintetben különösen megkövetelhető, hogy a fölhasznált 
szentírási helyek az írásban ugyanabban az összefüggésben álljanak, 
amelybe azokat az egyes tanok ismertetésénél beállítjuk, vagyis 
alapjuk és céljuk, mintegy intenciójuk egymás között és egy-
mással azonos legyen.2) 

V. A s z e n t I rás j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a l i turgikában. 

A liturgika a ker. vallásos cultusról, vagy istentiszteletről 
szóló elmélet. 

A vallásos cultus egész általánosságban többek (vallási 
közösség) közös vallásos meggyőződésének és érzelmeinek, bizonyos 
külső formák között való közös és nyilvános3) kifejezése, amely-
nek célja az Istennel (istenséggel — „ismeretlen Istennel", Act. 
17, 23.) való közösség keresése, helyreállítása, ill. biztosítása, meg-
erősítése és gyarapítása. 

Természetes tehát, hogy minél tisztább és tökéletesebb az 
Istenről való tudat, minél biztosabb alapokon nyugszik az Istennel 
való közösség keresése, ill. birtoklása, annál tökéletesebb lesz az 
ezt a közösséget kifejezésre juttató cultus is. És így a keresz-
tyénség, mint az Isten kegyelmi cselekedetein, tehát a legbiztosabb 
alapokon felépülő absolut vallás,4) amelyben az Istennel való 
közösség a Krisztusban nyújtott üdv által a legtökéletesebb meg-
valósulást nyerte, van hivatva magából és magában a legtökéletesebb 
cultust is organice kialakítani. 

Ha tehát már most a liturgikának, mint a ker. vallásos 
cultusról szóló elméletnek föladatát képezi, megállapítani azokat 
az elveket, amelyek szerint a ker. cultus a keresztyénség lénye-
gének megfelelően kialakulhat,") kérdés, hogy ebben a tekintetben 
a szent írásnak milyen szerepe és jelentősége van ? A feleletet erre 
a kérdésre, az eddig kifejtettek alapján — a nélkül, hogy ismét-
lésekbe bocsátkoznánk — röviden úgy adhatjuk meg, hogy azon 
központi és alapvető jelentőségnél fogva, amellyel a szent írás 
általában a ker. hitre és életre nézve bír, ugyanilyen jelentősége 
van a ker. cultusra nézve is, mint amelyben a ker. hit és élet 
külső kifejezést nyer. 

Buchrucker: „Schriftbeweis im Katechismusunterricht." 114. 1. 
2) U. ο. 127. 1. 
8) Az u. η. magánáhitatosság tehát már a szorosabb értelemben vett 

cultus fogalmának körén kívül esik. 
4) L. e. munka 1. 1. 
5) Tehát nem az, hogy milyen a cultus tényleg, hanem, hogy milyen-

nek kell lennie. 
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Közelebbről nevezetesen a szent írás egyrészt mint a ker . 

cultust, ennek lényegét, helyét, idejét, lefolyását szabályzó elv, 
másrészt pedig mint a cultusnak, a maga egészében és egyes 
alkotó elemeiben, forrása és anyaga jön tekintetbe. 

a) Ha a szent írásnak a ker. cultushoz való viszonyáról 
először is azt állítjuk és követeljük, hogy a szent írás a cultust 
szabályzó elv, úgy ez természetesen itt sem veendő külső, mechanikus, 
helyesebben: nem törvényszerű, legális értelemben. 

A helyes, evangéliomszerű felfogás és az ezen alapuló ker . 
szabadság u. i. a szent írást a cultus dolgában és kérdéseiben sem 
tekinti „nova lex"-nek vagy törvény-codexnek. 

Míg az ótestamentomi cultust a cerimoniális törvény a leg-
apróbb részletekre kiterjedőleg pontosan szabályozza és előírja, 
sem maga Krisztus, mint az ő egyházának örök alapja és feje, 
sem az apostolok a ker. cultusra vonatkozó utasítást vagy törvényt 
nem adtak. 

így a ker. cultus azokból az elemekből, amelyeket Krisztus 
maga egyrészt az ő Igéjében, másrészt az általa elrendelt sakra-
mentomofcban a benne hívőknek nyújtott, egészen szabadon fej-
lődik és alakul ki. Vagyis: a ker. cultus a Krisztusban hivők 
gyülekezetének, ezen hitben gyökerező és ebből a hitből fejlődő 
szabad és önálló alkotása.1) 

Ezzel a felfogással ellenkezik egyrészt a r. kath. egyháznak 
az a fölfogása és az ebből a fölfogásból kifejlődött cultusa, amely 
szerint az ótestamentomi cultus, nevezetesen ennek áldozati jellege, 
valamint az egész ótestamentomi cerimoniális törvény alkotják a 
ker. cultusnak typusát, illetve az ótestamentomi áldozati cultus és 
cerimoniális törvény a ker., nevezetesen a r. kath. cultusban éri 
el tetőpontját és teljes megvalósulását. Ezzel szemben az ellenkező 
szélsőséget képviseli, a leginkább a kálvánizmusban gyökerező és 
érvényesülő u. n. puritán felfogás, amelynél fogva a ker. cultusban 
csakis annak volna helye és jogosultsága, ami a szent írásban, 
nevezetesen az új testamentomban s itt ismét különösen az apostoli 
iratokban az ős keresztyén egyháznak cultus-elemeiből föltalálható.2) 
Mindkét szélső fölfogás megegyezik egymással abban, hogy a szent 
írást, az leginkább az ó-, ez inkább az újtestamentomot, az inkább 
positive, ez inkább negative, a cultus tekintetében is a törvény 
szempontjából tekinti és értékeli. Mig azonban a r. kath. egyház 
a maga cultusában, mint tulajdonképeni lényege szerint áldozati 
cselekedetben, szem elől téveszti azt, hogy Krisztusnak örökérvényű, 

!) Knoke: i. m. 99. 1. — Th. Harnack: „Liturgik." — A Zöckler-
féle „Handbuch" III. kötetében, 453.1. — Kliefoth: „Theorie des Cultus" 6.1. 

2) Erre a nálunk is igen elterjedt fölfogásra is sokszor áll, amit az 
Apol. Conf. VII. és VII I . c. 38. pontjában olvasunk: „ 0 religiosos homines! 
Ritus ab apostolis sumtos retinere volunt, non volunt retineri doctrinam 
apostolorum." 
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tehát nem ismételendő és nem is ismételhető, hanem egyszer s 
mindenkori áldozati halála az előkészítő jellegű ótestamentomi 
cerimoniális törvénynek, nevezetesen az áldozati cultusnak végét, 
betetőzését, tökéletes megvalósulását és beteljesedését jelenti: addig 
a fönt már röviden jellemzett puritán fölfogás, amely az újtesta-
mentom betűjéhez való visszatérést sürgeti, megfeledkezik arról, 
hogy a ker. cultus nem ilyen törvényes alapokon, hanem a Krisz-
tusban megjelent üdvön és váltságon, mint örök, megmásíthatatlan 
alapon nyugszik, épül föl és fejlődik ki, annak az igazi ker. sza-
badságnak szellemében, amelyet az Üdvözítő maga a benne hívők-
nek és az ő egyházának megszerzett és örökül hagyott. 

Ezt az utóbbi helyes és szabad fölfogást képviseli általában 
véve a Luther irányát és szellemét követő reformáció, amely sem 
a szent írás külső betűjéhez, sem pedig valamely érvényben és 
gyakorlatban levő cultus-formához görcsösen nem ragaszkodik, 
hanem annak értékét ós jelentőségét egyrészt a ker. hittan mértéke 
szerint, másrészt a történeti fejlődés alapján ítéli meg.1) 

Ebben a fülfogásban gyökerezik az a conservativismus, amelyet 
Luther a cultus reformálása tekintetében tanúsított s amely hit-
vallási iratainkban is megfelelő kifejezést nyert. 

így tudjuk, hogy Luther nem a misének, általa a „Deutsche 
Messe"-ben legnagyobbrészt megtartott alkotó elemei, hanem sokkal 
inkább annak tulajdonképeni lényege és jelentősége, nevezeteseii 
áldozati jellege ellen foglal állást és ezért mondja a misét a smal-
kaldeni cikkekben a „legeslegundokabb fertelmességnek."2) 

A szent írásnak, nevezetesen az ú j testamentomnak erre a 
ker. szabadságra vonatkozó útmutatásaival és elveivel (Gal. 5., 1.; 
4., 9., 10.; Kol. 2., 10.; Zsid. 10.. 1.) megegyezik hitvallási ira-
tainknak egyrészt a szabadság elvét hangoztató, másrészt a tör-
téneti fejlődést is tiszteletben tartó fölfogása. „De ritibus eccle-
siasticis docent, — mondja az Ág. Hitv. XV. cikke — quod ritus 
illi servandi sunt, qui sine peccato servari possunt et prosunt 
ad tranquillitatem et bonum ordinem in ecclesia. sicut certae feriae, 
festa et similia, de talibus rebus tarnen admonentur homines, ne 
conscienciae onerentur, tamquam talis cultus ad salutem necessarius 
sít." Hasonló értelemben és szellemben nyilatkozik a Form. Conc. 
is (Sol. Deel. X. 9.): „Credimus antem. . . quod ecclesia D e i . . . . 
liberrimam potestatem habeat (in rebus vere adiaphoris), aliquid 
mutandi, abrogandi, constituendi, si tarnen id absque levitate et 
scandalo, decenter et bono ordine fiat" etc. 

így tehát — hitvallásaink helyes, evangéliomszerű fölfogása 
szerint — az egész cultusra és annak alkotó elemeire vonatkozólag 
nem az a mérvadó, ami ebben a tekintetben az írásban föltalál-

!) Harnack: i. m. 448. 1. 
2) Smalk. Cikkek II. rész, 2. cikk. 
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ható, hanem az, ami az írással, nevezetesen az evangéliom egész 
szellemével nem ellenkezik. („Qui sine peecato servari possunt.") 
A fődolog — az Ág. Hitv. VII. cikke szerint: „consentire de 
doctrina evangelii et administratione sacramentorum." Ez tartozik 
legfőkép „ad veram unitatem ecclesiae", nem pedig „ubique esse 
similes traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias, ab hominibus 
institutas." 

Látni való, hogy hitvallási irataink, a szabadság elvének és 
az evangéliomnak hangsúlyozása mellett, a történetileg kifejlődött 
istentiszteleti szokásokat magukban véve, mindaddig, amig az evan-
géliom szellemével nem ellenkeznek, nem vetik el1) és legfőkép 
csak az ellen az evangéliomellenes balvélemény ellen foglalnak 
állást, mintha bármiféle cultus vagy cerimonia „ad salutem neces-
sarius sit." Igaz, hogy ebben a tekintetben különösen maga Luther 
egy bizonyos egyoldalúságba esik, amelyet a viszonyokból érthetünk 
és megmagyarázhatunk, de nem követhetünk. A reformátoroknak, 
nevezetesen Luthernek és segítő társainak föladatát képezi ugyanis, 
hogy a megtisztult evangéliomi fölfogásnak megfelelő istentiszteleti 
(cultus-) közösséget neveljenek. Ezért a cultus dolgában is érvé-
nyesülő legfőbb törekvés a „docere" — még pedig „docere im-
peritos."2) így nyer a cultus egyoldalúlag paedagoqiai jelleget és 
jelentőséget, ami bizonyos tekintetben a r. katli. fölfogáshoz való 
visszahajlást jelent. A különbség csak az. hogy míg a r. kath. 
cultusban pap és laikus, itt tudós és tudatlan állanak egymással 
szemben, de ott is, itt is nem a gyülekezet, mint hivő, cultus-
közösség tartja az istentiszteletet, hanem a pap, ill. igehirdető 
(lelki tanító) tartja helyette és számára.3) Az „imperitos" pedig, 
akiket tanítani kell, Luther szerint: „das Junge Volk4) und der 
arme Haufen"; ezeknek a számára kell istentiszteletet tartani és 
bizonyos külső cultus-formákat követni „dass sie etwas zum Gaffen 
haben." Ellenben: „intelligentes et eruditi Christiani nihil opus 
habent feriae."5) Ez a fölfogás látszólag igazat ad azoknak, akik 
„intelligentiájuk" és „eruditiójuk", valamint „tisztességes, igaz és 
erkölcsös életük" révén, magukat a ker. istentiszteleti kö-
zösségben való részvétel alul fölmentve érzik. Csakhogy kiket 
ért Luther az „intelligentes et eruditi Christiani" alatt? Azokat 

L. erre nézve még az Apol. Conf. VII. és VIII . cikkének 33. pont já t : 
„Quamquain piacet nobis, ut universales ritus propter tranquillitatem ser-
ventur . Sicut et nos in ecclesia ordinem missae, diem dominicum et alios 
dies festos celebriores hbenter servamus·" 

η Aug. Cont. XXIV. 3. 
3) Achelis: i. m. 558. 1. 
4) Ezek számára L. még latin, görög vagy héber nyelvű istentiszte-

letek tartását is lehetségesnek tar t ja , hogy így alkalmuk legyen ezeket a 
nyelveket megtanulni. 

5) Luther Catech. major I. 83. 

5 
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semmi esetre, akik magukat ilyeneknek tartják. Mindenekelőtt 
pedig önmagát sem. Hiszen ismeretes Luthernek a nagy káté 
előszavában ebben a tekintetben kifejtett álláspontja, amely 
szerint ő, mint a káté nagymestere, („Ich bin auch ein Doctor 
und Prediger") mégis ennek a káténak tanítványa és gyermeke 
akar maradni, annak kell is maradnia és szeret is az maradni.1) 
Az „intelligentes et eruditi" tulajdonkép azok, akik Róm. 12, 1 
értelmében „az ő testeiket állatják szent és Istennek kedves 
áldozatul", akik a hitben élnek, Isten Igéjével naponként és 
állandóan foglalkoznak, imádkoznak, hűséggel töltik be egész 
keresztyén és földi hivatásukat. Ezeknek azonban — és éppen 
ezt nem látjuk a „docere" egyoldalú hangoztatása mellett, Luther 
és a reformátorok fölfogásában kellőleg kidomborítva •— ezeknek 
ker. hivatásuk betöltéséhez, hitük erősítéséhez éppúgy szükségük van 
annak a hitbeli közösségnek ápolására, amelyre a ker. cultus, mint 
istetisztiszteleti közösség hivatva van. Talán helyesen Ítéljük meg 
ezt a kérdést, ha azt mondjuk, hogy a reformáció eredetileg 
lényegében a „missa catechumenorum'4 és „missa fidelium" állás-
pontjára helyezkedik, aminek az őskeresztyén egyházéhoz hasonló 
átmeneti állapotban megtalálhatjuk ugyan magyarázatát, de aminek 
állandó jogosultsága a ker. cultusban annál kevésbé lehet, mert 
a hitbeli közösségnek megszakításával, kettéválasztásával jár. 

Már pedig ez, t. i. a közösség, a szabadság mellett, a szent 
í rás szellemében a ker. cultusnak egyik lényeges momentuma és 
követelménye, még pedig egyrészt mint a ker. gyülekezetnek 
Istennel való életközössége, ill. ennek az életközösségnek egyik 
megnyilvánulása, amelynek alapját a Krisztusban nyújtott és a 
hitben elsajátított váltság képezi; másrészt mint a liturgusnak ill. 
igehirdetőnek — mint a ker. gyülekezet hitben élő tagjának és 
egyúttal meghatalmazottjának — a hivő gyülekezettel és a gyüle-
kezet tagjainak egymással való hitbeli közössége. Ez a közösség adja 
meg a ker. cultusnak egyrészt sacramentális, másrészt sacrifiaális 
jellegét, amelyek mindegyike megfelelő módon és mértékben 
érvényesülést követel, még pedig oly formán, hogy a sacramentom2) 
(Ige és szentségek), amelyben Isten az ő kegyelmének ajándékait 
nyúj t ja a hívők gyülekezetének és ez befogadólag (receptive) 
szerepel, képezi alapját és forrását a sacrificiumnak, amelynél a 
hívők gyülekezete — közös imájában, énekében, bűn- és hitvallá-
sában stb. — hozza Isten elé azt, amit tőle vett. így tehát a ker. 
cultusban, nevezetesen ennnek a sacramentumon alapuló és abból 

1 ) „Ich muß ein Kind und Schüler des Katechismus bleiben und 
bleibs auch gerne". Cat. Maj. Praefatio. Müller-fcle kiadás 376 I. 

2) „Sacramentum est cerimonia, velopus, inquo Deus nobis exhibethoc, 
<|Uod offert annexa promissio . ., econtra sacrificinm est cerimonia, vel opus, 
quod nos Deo reddirnus, ut eum honore afficiamus". Apol. Conf. Art. XXIV. 
,.De missa". 18. p. (Müller-féle kiad. 251. 252. 1.) 
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táplálkozó sacrificiális alkotó elemeiben, mint cselekvő alany nem 
a pap, liturgus vagy igehirdető, hanem a hívők gyülekezete 
szerepel, amely éppen itt és első sorban itt nyúj t alkalmat és 
módot minden egyes tagjának legszentebb és legszebb „egyetemes 
papi" jogainak (I. Péter 2, 19.) hívő és buzgó gyakorlására. És 
éppen ebben áll a tulajdonképeni és lényeges, a való életben és 
gyakorlatban azonban nem mindig szembetűnő és megvalósuló 
különbség az evangéliom szellemétől eltérő r. kath. és az evan-
géliomban gyökerező evaug. cultus között. Mert hisszen egy-
házunkban is meglehetősen elterjedt, sőt majdnem uralkodová lett 
a praxisban az a fölfogás, hogy a lelkész „tartja" az istentiszteletet, 
mig a gyülekezet többé-kevésbbé passivitásra van utalva, mert 
vagy még a sacramentom is leginkább a lelkész által végzett 
sacrificiummá válik, vagy a sacrificiális elem, melynél a gyülekezet 
actív közreműködése leginkább érvényesülhetne — majdnem 
teljesen háttérbe szorul és úgyszólván csak a közös gyülekezeti 
énekre szorítkozik. 

A ker. cultusra nézve — mint láttuk — annyira fontos 
közösség elvéből azután természetesen, sőt szükségszerűleg folyik 
a cultus helyére, idejére, lefolyására vonatkozó egy bizonyos 
rendnek megállapítása, amely éppenséggel nem ellenkezik az 
evangéliomi szabadsággal, ellenben igenis szükséges ellentétét 
képezi a szabadosságnak, az önkénynek, annak az „έθελοθρτ,σκια"-
nak (Károli: „szabad akarat szerint való istentisztelet"), amelyet 
Pál apostol is (Kol. 2, 23.) elitéi. Ez a rend nem ellenkezik 
nevezetesen Jézusnak azzal a sokat emlegetett, de talán éppoly 
sokszor rosszul értett és értelmezett nagyfontosságú nyilatkozatával 
sem, amely szerint: „Az Isten lélek és akik őt imádják szükség, 
hogy lélekben és igazságban imádják"·. (Ján. 4, 24.) Mert ezek a 
szavak — az összefüggést tekintve — első sorban a Krisztusban 
megjelent és az emberiségnek fölajánlott váltság által meghaladott 
azon ótestamentomi. törvényes álláspont ellen vannak irányítva, 
amely szerint az Isten imádása, tehát a cultus, egy bizonyos 
helyhez (legyen az akár Gárizim, akár Jeruzsálem) és azután — 
ezt a következtetést már szabad levonnunk — bizonyos időhöz és 
bizonyos külső formákhoz (cerimoniákhoz) van kötve. De nem 
jelentik ezek a szavak azt, hogy az Isten imádásánál — a mig az 
itt e korlátolt földi létben, emberek által történik, hely, idő és 
formák végkép nélkülözhetők volnának.*) Mert hiszen ha az Urnák 
egyes szavait és nyilatkozatait, a r. kath. egyházban és a szekták-
nál divó gyakorlat szerint, összefüggésükből kiragadva törvény 

*) A cultus helyének és idejének evangéliomszerű megítélése tehát 
abban áll, hogy mindkettőre a közösség érdekében, szükség van, de mayában 
véve e g y k sem bír a szentség jellegével, hanem az Ige és sacramentumok 
által nyeri csak ezt. (Máté 18, 20; u. o. 28. 20.) 

5* 
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paragrafusokká akarnók megtenni, úgy p. o. Máté 6, 6 alapján 
(.Mikor imádkozol menj be a te titkos házadba.. . ") általában 
véve minden nyilvános és közös istenimádás (cultus) ellen is állást 
kellene foglalnunk és csakis a magánáhitatosságnak tulajdonít-
hatnánk jogosultságot és utoljára talán ennek is csak abban az 
egy formában, amelyet az Ur ezen szavait követő „Miatyánk"-bau 
nyújtott. A tévedés azonban ott rejlik, hogy Jézus fentidézett 
szavaiban (Ján. 4, 24.) azt mondja: „Az Isten lélek", — de nem 
azt, hogy „ti emberek is lélek vagytok, olyanok, mint maga Isten", 
— a minthogy δ maga is földi létezésében nem volt csupa lélek, 
hanem testének korlátai által legtöbbnyire bizonyos helyhez, 
időhöz, sőt formákhoz is volt kötve. így és természetesen fokozott 
mértékben így áll ez minálunk is, akik mindaddig, a mig e földön 
élünk, a tér, idő és formák korlátai kőzött mozgunk és ezeket 
sehol és így az emberi lélek legfőbb és legszentebb élet-
nyilvánulásában, az Istenhez való viszonyunkat kifejezésbe juttató 
istentiszteletben sem nélkülözhetjük.*) És az istentiszteleti külső 
formáktól irtózó, túlzott spiritualistikus puritanismust követelő 
fölfogás éppen ezt téveszti szem elől. Eddigi összes fejtegetéseink 
alapján talán nem szükséges védekeznünk azon gyanú ellen, mintha 
utóbbi megjegyzéseinkkel az evangéliomi igazságok külső, kény-
szerítő formákba erőszakolásának, más szóval a cultus tekintetében 
— talán éppen a tartalom rovására — a külső törvényszerű forma-
lizmusnak akarnánk szószólói lenni. Csak azt az egyet nem volna 
szabad szem elől téveszteni — és erre utalni volt megjegyzéseink 
célja — hogy bármiféle tartalom és így a legértékesebb, legszentebb 
vallási természetű tartalom, vagyis az evangéliomban foglalt igaz-
ságok sem használhatók és élvezhetők a megfelelő formák nélkül, 
sőt minél értékesebb a tartalom, annál értékesebb — de a tartalom 
értékét természetesen soha túl nem haladható — formába szoktuk 
azt foglalni és önteni, anélkül, hogy attól félnénk, hogy a tartalom 
ezáltal értékéből veszítene és megfordítva, anélkül, hogy azt 
gondolnánk, hogy a forma adja meg a tartalom értékét. Ezt 
akárhány a mindennapi életből merített példával lehetne illustrál-
nunk. így, hogy csak egyet említsünk: aki valamely drágakövet 
hordani akar, annak ezt valami formába kell foglaltatnia és 
bizonyára nem fogja azt képzelni, hogy ha a foglalat aranyból 
van. ez a drágakőnek magának értékét csökkenti, ha pedig fából 
— vagy más értéktelen és dísztelen anyagból — emeli. Utóbbi 
eljárásával legfeljebb föltűnést okoz. 

Azért — fejtegetéseinkhez visszatérve — azt mondhatjuk: 
a fődolog az, hogy a ker. cultusban tartalom és alak egymásnak 

*) Ebből a szempontból Ítélendő meg p. o. a művészet jogosultsága a 
cultusban, melynek azonban egyúttal természetes korlátait a cultus legfőbb 
céljában, az épülésben lát juk. 
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megfeleljenek, egymással kölcsönös harmóniában álljanak. Ha 
hiányzik a megfelelő tartalom, a forma üres; ha hiányzik a meg-
felelő alak (forma), a tartalom szétfolyik. A ker. cultusnak tehát 
alak és tartalom tekintetében meg kell felelnie az igazság 
követelményének, amint erre az Úrnak föntidézett szavai utalnak: 
„Akik Istent imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják." 

Igenis, igazságban, még pedig objectiv és subjectiv értelemben. 
Istennek Igéje az igazságnak beszéde (Efez. 1, 13; Ján. 17, 

17.) és így a ker. cultus az igazság követelményének akkor fog 
objectiv értelemben megfelelni, ha központját, lényeges tartalmát 
Isten Igéje és ennek objectiv kijelentési alapja és forrása: az 
írás képezi. Más szóval az igazság elve megköveteli a cultus írás-
szerüségét; miután pedig a cultus egy bizonyos egyháznak az írással 
és annak igazságaival szemben elfoglalt egész álláspontját közelebb-
ről hitvallási irataiban juttat ja kifejezésre, az igazság megköveteli 
a cultus hitvallásszerűséqét is. 

Subjectiv értelemben a cultus annyiban fog megfelelni az 
igazság követelményének, amennyiben összes alkotó elemeiben 
úgy a liturgusnak, mint az egész gyülekezetnek egymással is 
megegyező hitbeli meggyőződését juttatja kifejezésre. Ellenkező 
esetben a cultus — akármilyen, sok vagy kevés, gazdag vagy 
szegényes formák között folyik le — képmutatás, külső forma, 
u. n. cerimonia, vagy opus operatum. Az igazság subjectiv értelem-
ben megköveteli egyrészt az érthetőséget, mire nézve a reformáció — 
és ez egyik legnagyobb vívmánya — az anyanyelv használásának 
jogosultságát juttatta érvényre az addig s a római egyházban ma 
is használatos idegen és érthetetlen cultus-nyelv helyett; kizárja 
másrészt az érthetetlenséget szóban és cselekvényekben, nevezetesen 
az érthetetlen, félreérthető, vagy nehezen érthető symbolikus 
cselekvényeket és ezeknek egymásra halmozását. (V. ö. I. Kor. 14.) 

Fejtegetéseinket most már röviden egybefoglalva, azt mond-
hatjuk: a ker. cultus örök és változhatatlan alapja Krisztus és 
ezen az alapon épül föl és fejlődik organice az egész cultus a 
szabadság, közösség, rend és igazság elvei mellett, mire nézve a 
szent Írás a maga egységében és szellemében mint szabályozó elv 
jön tekintetbe. 

Ezen szabályozó jelentőségén kivül azonban 
b) a szent írás szolgáltatja a ker. cultusnak és a keresztyén 

cultus legfőbb alkotó elemeinek állandó, kiapadhatatlan forrását, 
anyagát is. 

A szent Iratok használata már kezdettől fogva gyakorlatban 
van a ker. gyülekezet, illetve egyház cultusában. A „Mischna" 
szerint az ótestamentomi zsinaqoqai cultus főalkotórészei: az u. n. 
„Schma" (Deuteron. 6, 4—9; 11, 1 3 - 2 1 ; Num. 15, 37—41) 
recitációja, továbbá ima, azután a parasák (Thora — mint lectio 
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continua, — három évi ciklusban, 154 részre osztva) és haftarák 
(prófétái szakaszok — mint lectio selecta) fölolvasása, utóbbiak 
magyarázata és az u. n. Ároni áldás.') Az ótestameutomi, neveze-
tesen zsinagógai és újtestamentomi (ker.) cultus között a történeti 
összefüggés tagadhatatlan ugyan, mindazáltal nem a zsinagóga 
tekintélye, hanem az ó- és újtestamentomi gyülekezetnek egymás-
sal megegyező azon tudata, hogy az objectiv üdvkijelentés talaján 
állanak, indítja a ker. gyülekezetet arra, hogy ezen isteni kijelen-
tés történeti okmányát, a szent írást, istentiszteletében nyilvánosan 
és közösen használja.2) És ez a használat, a νομος, προφηται, έυαγγελιον 
és άποστολος-ra kiterjedő olvasás (άναγνωσις, I. Tim. 4, 13; I . 
Thessal. δ, 28; Kol. 4, 16) mellett,3) amellyel kapcsolatban 
csakhamar a „lectori" intézmény is kialakul és amelyhez mint 
„verbum scriptum"-hoz a „verbum praedicatum" (egyházi beszéd, 
absolutio és áldás) is hozzájárul — az ó- és újtestamentomban 
található zsoltárokat, hymnologiai részleteket, imádságokat, doxo-
logiákat is felöleli.d) így nyer az istentisztelet az Isten kegyelmét 
nyújtó sacramentom (Ige és szentségek) mellett egyúttal sacrift-
ciális jelleget is, úgy hogy tehát mindkettőnek, a sacramentomnak, 
és sacrificiumnak anyagát, forrását az Ige és ennek történeti ok-
mánytára a szent írás szolgáltatja. 

Lényegileg erre az álláspontra helyezkedik a reformáció, 
nevezetesen Luther, a midőn azt mondja: „Ein Christ soll wissen, 
daß auf Erden kein größer Heiligtum ist, denn Gottes Wort, denn 
auch das Sakrament selbst durch Gottes Wort gemacht und 
gebenedeit und geheiligt wird und wir alle auch dadurch geistlich 
geboren und zu Christen geweiht werden" — és: „Wo nicht 
Gottes Wort gepredigt wird, ist's besser, daß man weder singe, 
noch lese, noch zusammenkomme. Alles Gottesdiensts das größte 
und fiihrnehmste Stück ist, Gottes Wort predigen und lehren." 

Luthernek a ker. cultus lényegéről alkotott, már fentebb 
érintett és imént idézett szavaiból is látható túlnyomóan paeda-
gogiai fölfogása, amely szerint: „Diligens verbi praedicatio pro-
prius cultus novi Testamenti," könnyen vezethet, amint hogy 
vezetett is, arra az egyoldalú vélekedésre, mintha a ker. cultusban 
az Ige és ennek objectiv forrása a szent írás, csakis a szorosabb érte-
lemben vett igehirdetésben, prédikációban érvényesülhetne. Luther 
azonban, aki p. o. egyházi énekeiben, részint a középkori egyház-
ban keletkezett s a szent írásban gyökerező értékes hymnologiai 
kincseknek (sequentiák, hymnusok) fölhasználásával, részint eredeti 
alkotásokkal, a cultus egyéb alkotórészeire nézve is értékes anya-

1) Achelis i. m. 368. 369. 1. 
U. o. 

3) Harnack i. m. 465. 1. W . Caspari i. m. 82. 1. 
4) Knoke i. m. 100. 1. 
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got szolgáltatott és erre másokat is buzdított, ilyen merev egy-
oldalúságba nem eshetett. Es ilyenbe nékünk sem szabad esnünk. 

Az egész ker. cultusnak alapja igenis föltétlenül és minden 
csorbítás nélkül, az Ige; célja pedig az épülés, az όαοδομειν, (objectiv 
és subjectiv értelemben) ezen az alapon. Ezért az egyházi beszéd, 
mivel és amennyiben Isten Igéjének hirdetése, az egész cultusnak 
központját képezi, de ez nem azt jelenti, hogy vele azonos és így 
a cultusban egyéb alkotórészeknek vagy éppenséggel nem volna 
jogosultságuk, vagy hogy ezekben Isten Igéje szintén nein érvénye-
sülhetne. Az egyházi beszéd, mint igehirdetés és cultus-cselekvény, a 
cultusnak központja azért, mivel benne a sacramentom és sacrifi-
cium egyesül.1) A sacramentom, amennyiben Isten kegyelmét 
nyújtja (hirdeti), a sacrificium, amennyiben az igehirdetó'nek és a 
gyülekezetnek közös hitbeli tudatát jut ta t ja kifejezésre és így a 
nyújtott isteni kegyelemnek hívő elsajátítása. Ezért az igehirdetés 
mint sacramentum, szükségkép föltételezi a hívő gyülekezetet 
(nem úgy, mint a r. kath. egyház miséje, mely hívők nélkül is 
tartható és magában véve „ex opere operato" hatékony); miként 
a szorosabb értelemben vett sacramentomoknak (szentségek), neve-
zetesen az Uri szent vacsora teljességéhez nem elegendő az, amit 
Augustinus hangoztatott s amiből a r. kath. egyház a fentjelzett 
következtetést levonta, hogy t. i. „accedit verbum ad elementum 
et fit sacramentum", mert ehhez még azután a „distributio"-nak 
és „manducatiou-nak (hívő élvezés) is hozzá kell járulnia.2) 

A szorosabb értelemben vett igehirdetés, vagyis prédikáció 
tehát — mint mondtuk — ezen sacramentális és sacrificiális jelle-
génél fogva képezi a cultus központját. De miként benne, éppúgy 
az istentisztelet egyéb alkotó-elemeiben is az Igének és az Ige 
objectiv kijelentési alapjának, a szent írásnak, kell érvényesülnie 
s amennyiben ez nem történik, az egyiknek éppoly kevéssé van 
helye és jogosultsága a ker. cultus körén belül, mint a másiknak. 

A cultusnak ezen egyéb lényeges alkotórészei nevezetesen: 
a közös gyülekezeti ének és ima, amelyek ha az igehirdetés mellett 
meg vannak, nem lehet azt mondani, hogy az istentisztelet lényeges 
fogyatkozásban szenvedne. De ha az az egyházi ének egész tar-
talmával nem gyökerezik az Igében, a szent írás szellemében és 
a benne foglalt üdvigazságokban, hanem p. o. csak valami álta-
lános, subjectiv vallásos hangulatot jut tat kifejezésre; ha az ima 
nem bírja alapját Istennek az ő igéjében nyújtott ígéreteiben, ha 
nem válasza mintegy a hivő léleknek s a hivők közösségének 

!) Harnack i. m. 467. 1. 
2) „Vera conseeratio consistit non tantuin in quattuor illorum verborum 

(„hoc est corpus meum"), sed in eo, ut faciamus, quod Christus fecit i. e. 
ut panem (et calicem) accipiamus, benedicamus. distribuamus, et manducamus 
juxta Christi institutionem ac mandatum". Gerha rd : „Loci." l larnack i. m. 
467. 1. 
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Istennek hozzá intézett szavaira,*) vagyis ha célja első sorban nem 
az imádkozás, hanem — amint azzal, különösen az „ima" formá-
jába öltöztetett „beszédeknél" (ahol a „Mindenható Isten" stb. 
helyett bátran lehetne használnia „Keresztyén Testvéreim azúrban" 
megszólítást) — gyakran tálálkozunk — oktatás, reflexió, buzdítás, 
emberek vagy intézmények magasztalása vagy éppenséggel „hatás-
keltés" és „tetszésaratása" — úgy mind a kettő igazi alapját ós 
legfőbb célját, t. i. a hitben gyökerező épülést tévesztette szem 
elől és így a cultus körébe nem való. Viszont azonban, a szorosabb 
értelemben vett „éneken" és „imán" kívül, mindazoktól a cultus-
elemektől, amelyek az Igében, az írás egész szellemében gyöke-
reznek s a benne foglalt üdvtényeket és üdvigazságokat tükröz-
tetik vissza, (p. o. az apostoli hitvallás) vagy éppenséggel az í rás 
„ipsissima verba"-ival juttatják kifejezésre, a jogosultságot elvi-
tatni nem lehet. 

Ezeknek az általános elveknek és szempontoknak, nem pedig 
a katolicismustól való alaptalan félelemnek kellene — fölfogásunk 
szerint — érvényesülniük azoknak, a nálunk megszokott legegy-
szerűbb istentiszteleti rendnél sokkal gazdagabb, u. n. „liturgikus" 
elemeket magukban foglaló istentiszteleti rendeknek megítélésénél, 
amelyek p. o. egyes külföldi protestáns (ág. hitv. evang.) országos 
egyházakban, a ker. szabadság és történeti fejlődés alapján és a 
szent írásban gazdagon található liturgikus kincsek fölhasználása 
mellett létrejöttek. Ezeket a szempontokat nem volna szabad szem 
elől téveszteni azoknál a legújabb időkben hazai egyházunkban is 
megindult törekvéseknél, amelyek az istentisztelet liturgikus ele-
meinek gazdagítására irányulnak és a melyeknél a minden erő-
szakosságot és önkényt kizáró ker. szabadság mellett, az irásszerüség 
és evangéliomszerüség elvének a megjelölt értelemben döntő befo-
lyással kellene lenniök. Mert vájjon p. o. az apostoli hitvallás, 
amelyről Harnack többször idézett munkájában találóan azt mondja, 
hogy az úgy viszonylik minden más hitvalláshoz (p. o. a gyülekezeti 
énekben) mint a bibliai textus a prédikációhoz, vagy a Miatyánk 
más imádságokhoz — nem Istennek Igéje? Avagy csak a nálunk 
is megszokott „Adjutor ium" (124. zsoltár 8. vers : „A mi sege-
delmünk jöjjön az Úrtól" stb.), „Votum Davidicuin" (121. zsolt. 
8. ν.), „Beneaictio' (Num. 6, 24—26 — ároni áldás). „ Votum 
apostolicum" (II. Kor. 13, 13; I. Kor. 1, 3), vagy „Jcis Gloria" 
(Róm. 16, 27, Efez. 3, 2Í, Filipp. 4, 20) gyökereznek az írásban, 
nem pedig éppúgy a többi, gazdagabb liturgiákban föltalálható 
u. n. „formuláé sollemnes", vagy „verba sollemnia" is, amilyenek 
az „introitus"-ok, a „nagy Gloria" („hymnus angelicus" — Luk. 
2. 14 alapján), a „ Uallelujah" (Ján. Jel. 19, 1. 3. 6), a „Hozsánna" 
(„118. zs.'25. vers, Máté 21, 9), a „Nunc dimittis" (Luk. 2,29), 

*) Az ő Igéjében Isten szól mihozzánk; az imában mi szólunk őhozzá. 



A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati tlieologia minden ágában, 137 

a „Benedictus" (Luk. 1, 68). „ Magnificatum" (Luk. 1, 46), „Agnus 
Dei" (Ján. 1, 29) stb., valamint a különféle „zsoltár-részletek 
„dictumok" és „lectio"-k amelyek az objektiv Isten Igéjének ér-
tékével és hatásával b í rnak? 

így tehát az egyházi beszéd, mivel és a mennyiben Isten 
Igéjének hirdetése, a ker. cultusnak igenis központját képezi, de 
emellett az istentisztelet minden egyéb u.n. objectiv alkotórészében 
lehet, sőt kell is Isten Igéjének érvényesülnie, úgy hogy az egész 
cultus lénvegileg Isten Igéjének hirdetése (sacramentum) és hivő 
elsajátítása (sacrificium). 

VI. A s z e n t Irás j e l e n t ő s é g e é s k e z e l é s e a l e lk ipász torkodás tanban . 

A lelkipásztorkodástan a lelkész egyik legfontosabb, legszebb, 
de egyúttal legnehezebb gyakorlati tevékenységének, az u. n. 
„lelkipásztorkodás"-nak, vagyis a lelkek gondozásának („eura 
animarum") elméletét, illetve az ezen tevékenységre vonatkozó 
általános elveket és részletes (de nem causuistikus) útbaigazításokat 
van hivatva nyújtani. 

A r. kath. egyház papjainak összes gyakorlati tevékenységét, 
azt, amit mi a „practica theologia" alá foglalunk, a „pastoralis 
theologia" névvel jelöli; csakhogy persze itt a papi hivatalról, 
mint „ordo*-ról alkotott egész fölfogásból kifolyólag a pap összes 
teendőinél, tehát a szorosabb értelemben vett „lelkipásztori" teen-
dőknél is nem annyira mint „curator", — a lelkek gondozója — 
hanem inkább mint „rector animarum", tehát mint aki a lelkek 
fölött uralkodik, jön tekintetbe. Nem ugyan ilyen értelemben, 
mégis a „Pastoraltheologie". vagy „Pastoraltheorie' névvel jelzik 
a gyakorlati theologia egyes kiváló protestáns képviselői is1) az 
evang. lelkész összes gyakorlati tevékenységének elméletét. Az 
elnevezés annyiban csakugyan megfelelőnek mondható, amennyiben 
az evang. lelkésznek összes teendői, helyesen fölfogva és gyako-
rolva, a lelkipásztorkodás jellegével bírnak, illetőleg, p. o. külö-
nösen az igehirdetés, a lelkipásztorkodás hűséges és állandó gya-
korlását föltételezik. De éppen ez a körülmény mutatja, hogy a 
gyakorlati theologiának a szűkebb értelemben vett lelkipásztor-
kodással, kiváló fontosságánál fogva, mint külön, önálló, disciplinával 
is kell foglalkoznia, amint hogy ez Schleiermaeher föllépése óta, 
különösen Palmer ez irányú működése nyomán meg is történt,2) 
még pedig oly formán, hogy egyesek (Zetzschwitz, Achelis), félre-
értések elkerülése végett a szűkebb értelemben vett lelkipásztor-

Gräfte: „Handbuch der Pastoraltheologie" 1803; Kaiser : „Entwurf 
eines Systems der Pastoraltheologie" 1-^16; Cl. Harms: „Pastoraltheologie" 
1830; újabban Cremer: „Pastoraltheologie". 

2) Palmer: Evang. „Pastoraltheologie" 1860; Schweizer: „Pastoral-
theorie" 1875 stb. Ujabban: Zetzschwitz, Harnack, Achelis, Knoke. 
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kodás elméletét megkülönböztetésül külön névvel (Poimenika) 

Fölfogásunk szerint azonban ilyen megkülönböztetésre nincs 
szükség, ha a lelkész összes gyakorlati teendőit1) nem a lelki-
pásztorkodás, hanem az igehirdetés szempontja alá helyezzük, 
miként ezt a gondolatot már eddigi fejtegetéseink folyamán is 
igyekeztünk érvényesíteni. Eszerint tehát nemcsak a szorosabb 
értelemben vett igehirdetés (egyházi beszéd), hanem a fölserdülő 
egyháztagok vallásos erkölcsi nevelése, sőt az egész cultus összes 
alkotó elemeiben lényegileg igehirdetés és a lelkipásztorkodás is 
csak az igehirdetésnek egy bizonyos módja és neme, amely az 
összes egyéb lelkészi teendőkkel állandó és életteljes kölcsönha-
tásban áll.2) 

Az egyház u. i. „congregatio vere credentium". Fennállásának 
föltétele, alapja és így külső ismertető jele („notae externae), végső 
célja (congregatio sanctorum) elérésének legfőbb eszköze az „evan-
gélium et sacramenta", amelynek ő maga letéteményese és — 
hivatalos közegei, organumai, megbízottjai által, kezelője és kiszol-
gáltatója. Hogy ez a „kezelés" és „kiszolgáltatás" valóban élet-
teljessé és így eredményessé váljék, azért annak nemcsak az 
egyháznak, mint összességnek, hanem az egyes gyülekezetnek és 
egyeseknek speciális és személyes viszonyaira és szükségleteire 
való tekintettel kell történnie. Ez a követelmény, illetve ennek 
teljesítése adja meg az egyházi beszédnek, a vallásoktatásnak és 
az egyes cultus-cselekvényeknek (esketés, temetés, koufirmáczió 
stb.) lelkipásztori jellegét és föladatát. Miután azonban az isten-
tiszteleti közösség ápolása — természetesen nem törvényszerű 
értelemben, hanem a gyakorlati szükségletből kifolyólag — bizo-
nyos időhöz és helyhez van kötve; miután különösen az egyházi 
beszéd és vallásoktatás nem lehet kielégítő mértékben tekintettel 
minden egyes hívő különös, személyes lelki szükségleteire; miután 
minden egj'es hívő az igehirdetés szokott és közönséges formái 
által nem érhető el minden esetben, részben azért, mivel az illetőkre 
nézve az istentiszteleti közösségben való részvétel valami okból 
lehetetlen, (betegek, öregek stb.), részben mivel ők magukat ebből 
kivonják (hitetlenek, sectáriusok), azért az igehirdetésnek még arra 
a különös módjára is van szükség, amelyet speciális lelkipásztor-
kodásnak nevezünk és amely nem egyéb, mint az Isten Igéjének 
a személyes érintkezésen alapuló alkalmazása az egyes hívők 

!) Tehát nemcsak az igehirdetést (egyházi beszédet) és katechetikai 
működést, mint p. o. Nitzsch, aki ezeket „Dienst am Wort"-nak mondja. 

2) így Schweizer a lelkipásztorkodás elméletére vonatkozólag: „Die 
Pastoraltheorie t r i t t . . . mit dem anderen Disciplinen der prakt . Theologie 
in heilsame Wechselwirkung, daher alle Zweige des geistlichen Kirchen-
dienstes mit Recht in Ein Amt zusammengefasst werden. „Pastoraltheorie." 
10. §. 20. 1 
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különös, személyes szükségleteire, (vigasztalás, intés, tanítás stb.) 
valamint az Isten Igéjének segítő, megmentő, megóvó, irgalmas 
cselekedetekben való gyakorlati megvalósítása. („Gyakorlati keresz-
ténység" — „Praktisches Christentum", — az u. n. „belmissió" 
különféle ágaiban). így, habár a lelkész a szűkebb értelemben 
vett lelkipásztori teendőket is, mint az egyház meybízottja és 
meghatalm·!zottja gyakorolja, természetes, hogy — nem csalf, de 
különösen ott, ahol az Isten Igéjének cselekedetekben való alkal-
mazásáról van szó — minden egyes hívőnek is tág tér és bő 
alkalom nyílik egyetemes papi jogainak és kötelességeinek gya-
korlására. 

Ha tehát a lelkipásztorkodás, röviden jelezve ennek lényegét 
és föladatát, az Isten igéjének mintegy személyes és személyhez 
szóló applicatiója. úgy természetes, hogy a szent írásnak ebben 
a tekintetben is kiváló szerepe és alapvető jelentősége van, még 
pedig közelebbről azért, mivel egyrészt a testté lett Igében, Krisz-
tusban, az igazi lelkipásztor örök mintaképét állítja elénk, más-
részt, mivel a lelkipásztorkodás gyakorlásának kimeríthetetlen 
gazdag forrását nyitja meg és ezzel egyúttal eszközét is nyújt ja . 

a) Krisztus, az írás örökkévaló központja, a ποιμην, a „fő-
pásztor", ennek a szónak egyetlen értelmében, úgy hogy ennek a 
névnek emberekre való alkalmazása nem evangéliomszeríí fölfogás 
és gyakorlat.*) O, akit az ótestámentom koronás költője a hitnek 
és reménységnek szemeivel az ő pásztorának vall (23-ik zsolt.), 
ő aki önmagát, „ama jó pásztor"-nak mondja (Ján. 10, 11.) és 
mint ilyen Pétert (és vele együtt a többi tanítványokat is) az ő 
bárányainak legeltetésére utasítja (Ján. 21, 15 és kk.), akit ugyanaz 
a tanítvány „ποιμην και έττίστισπος των ψυχών ity.öiv"-nek nevez, a 
lelkipásztornak örök példányképe, mert ismeri az ő juhait és az 
ő életét adja érettök. Egész élete, cselekvő és szenvedő engedel-
messége, megalázkodása, csodás és irgalmas cselekedetei, tanítása, 
szenvedése, halála lelkipásztorkodás a szó legmagasztosabb, 
legszentebb értelmében, keresése, megmentése, üdvözítése annak, 
ami elveszett és elkárhozott vala. 

így minden, az emberek, mint az ő tanítványai és szolgái 
által, az ő nevében és megbízásából gyakorolt és az iránta táplált 
szeretetből fakadó (Ján. 21, 15 és kk.) lelkipásztorkodásnak alapja 
és föltétele a Krisztus által szerzett váltság, a benne megjelent 
üdv. Ο „a juhoknak amaz ajtaja" (Ján. 10, 7 és 9.), „valaki 
őáltala bémenend (az Isten országába, Istennel való közösségbe) 
megtartatik, és bémegyen és kimegyen és jó fűre találkozik"; ő 
„az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, hanem 
általa". (Ján. 14, 6.) Azért a lelkipásztorkodásnak célja sem lehet 

*) A prot. külföldön p. o. tényleg a „főpásztor" (Oberhirte) elnevezés 
idegenszerű, sőt részben teljesen ismeretlen. 
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inás, mint Ő. Nem az egyházhoz való külső hozzátartozandósághoz, 
szokásainak tiszteletben tartásához és gyakorlásához, (r. kath. 
egyház) nem a lelkipásztor egyénisége iránt táplált ragaszkodás-
hoz, szeretethez, bizalomhoz, hanem Őhozzá vezérelni, szoktatni 
és nevelni a lelkeket, képezi a lelkipásztorkodás legszentebb föl-
adatát. Erre a célra u ta l ják az apostolok: Péter (I. lev. 2, 25.) 
és Pál (I. Kor. 9, 18—22.) az őket hallgatókat és így lesznek a 
lelkek fhű pásztorai, amire elhívattak. 

Es ez a hű lelkipásztor, a Krisztus ismeri az övéit és ismer-
tetik azoktól. Ismeri őket, az ő külső bajaikat, éppúgy mint belső 
szükségleteiket és így mindegyiknek azt adja, amire leginkább 
szüksége van és úgy, ahogyan szüksége van. Az emberekkel, akik 
őt keresik, vagy akiket ő fölkeres nem bánik egy bizonyos sablon 
szerint. Másként beszél a nyilvános bűnösökkel·, a samáriai asz-
szonynyal (Ján. 4, 4. kk.), a házasságtörő nővel (Ján. 8, 1 kk.), 
a kereszthalált szenvedő, megtérő latorral (Luk. 23. 40 kk.); más-
ként azokkal, akik „elhitték vala magokban, hogy ők igazak 
volnának!" Azokban fölébreszti, életre kelt i annak a tudatát, hogy 
az ő számukra is van még menekülés az Isten bűnbocsátó kegyel-
mében és „aki őhozzá jön, semmiképen nem veti ki." (Ján. 6, 
37.) Ezeknek, sokszor kíméletlen szigorral (Máté 23, 23. kk.) 
fölrázza lelkiismeretöket, vagy utalja őket a törvény felületes 
megítélésétől, annak legmélyebb értelmére. (Máté 5, 17 kk.) 
Másként beszél a farizeusokkal, másként a sadduceusokkal. Más-
ként azokkal, akik külső indító okokból közelednek hozzá (Ján. 
4, 48.), másként azokkal, akik elhatározták magokat, hogy őt 
követik. Az éhező sokaságot, a meggyógyított vakot (Ján. 9.), 
Zakheust (Luk. .19.), Nikodémust a láthatóról a láthatatlanra, a 
földiektől a mennyeiekre, a mulandótól az örökkévalóra utalja és 
akik őt követni akarják, azokat figyelmezteti azokra a nehéz-
ségekre, küzdelmekre, veszélyekre, amelyekre az ő szolgálatában 
el kell készülve lenniük. (Luk. 14, 28; Máté 8, 20 kk. ; Luk. 9, 
59 kk.; 14, 26; Máté 16, 24.) Másként beszél azokkal, akiknél 
erős hitet talál (Máté 15, 22 — kananeus asszony), másként 
azokkal, akik kételkednek vagy ingadoznak. (Máté 15, 4 kk., 
ker. János; Ján. 20, 28., Tamás stb.) Azoknak hitét próbára teszi, 
mélyíti és erősíti, ezekkel türelmes és bizalmukat fölkelteni igyek-
szik. (Ján. 14, 1; János 15, 15.) A szomorkodók iránt meleg, 
odaadó részvétet tanúsít (Ján. 11., Lázár föltámasztása) és a bán-
kódókat a viszontlátás és örök élet reményével vigasztalja. (Ján. 
14, 2. k.) Ο a léleknek amaz igaz orvosa (II. Mózs. 15, 26 — 
Máté 9, 12.), aki a bűnök bocsánatának és az isteni kegyelem-
nek balzsamával meggyógyít minden betegséget és megszabadítja 
a koporsóból a veszendő életet. (103. zs. 3. 4. vers — Máté 9, 
2. 6. Luk. 7, 47.)*) 

*) Blaikie: „Unser H e r r als Lehrer u. Seelsorger". 259 és kk. 1. 
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Az ő életüket adniok „ama jó pásztor" szolgálatában álló 

„pásztoroknak" ma, rendes körülmények közütt nem kell ugyan; 
az ő isteni természetében gyökerező, „a szíveket és veséket vizs-
gáló" mély emberismeretét sem közelíthetik meg: de amily készek-
nek kell lenniük Pál apostollal arra, (Acta 20, 24: . . . „az én 
életem is nékem nem drága". . .), épp úgy kell türekedniük, 
alapos önismeret, psychologiai tudás és tanulmány útján erre is. 
Azért a reábízott lelkeknek igaz és hűséges pásztora csak az 
lehet, aki nemcsak példányképül tartja szeme előtt „ama jó pász-
tort", hanem őt a maga pásztorának is vallja és ismeri. Ezen az 
alapon gyakorolják az apostolok a hivők gyülekezeteiben a lelki-
pásztorkodást; ezen az alapon nyúj t ja Pál apostol az ő „pásztori 
levelei" -ben azokat a lelkipásztori utasításokat, figyelmeztetéseket, 
intéseket, amelyek a lelkipásztor magatartására, eljárására nézve 
legnagyobbrészt ma is érvényesek és megszívlelésre méltók; ezen 
az alapon gyakorolják az első ker. gyülekezetek és annak egyes 
tagjai, részben szabadon, (Tabea, Lydia stb.) részben rendszeresített 
munkában (Diakonusok, Acta 6.) szenvedő, segélyre szoruló tag-
jaikkal és testvéreikkel szemben a szeretet és irgalom munkáját. 

b) A szent írás azonban nemcsak a lelkipásztorkodás örök 
mintaképét állítja elénk Krisztus személyében, hanem egyúttal a 
lelkipásztorkodás gyakorlásának legfontosabb eszközét is nyúj t ja 
és forrását nyitja meg. 

Ha a lelkipásztori működés füladatát közelebbről, az apostoli 
levelek erre vonatkozó utasításai alapján, (I. Tim. 4, 13; Tit. 2, 
15; I. Thess. 3, 2; 5, 14; Róm. 1, 11; Acta 15, 82 és 41 stb.) 
az έτισκοπειν (άγρυπνεΐν Οπερ των ψυχών —- Zsid. 13, 17.), δ'.ϊασν,ειν, 
στηριζειν, παρακαλειν és έλεγχέιν-ben látjuk,1) úgy mindezen fölada-
tok teljesítéséhez nem emberi szó, nem emberi bölcsesség, hanem 
Isten Igéje nyújt ja a szent írásban a célra vezető és hatást, 
sikert biztosító eszközt. A lelkipásztornak, naponként az írásban 
és írásból élve, csak bele kell nyúlnia az írásnak ebbe a kifogy-
hatatlan gazdagságába, hogy belőle merítsen ót és újat, kinek-
kinek számára azt, amire éppen szüksége van.2) 

A lelkipásztorkodás elmélete a jelzett föladatok teljesítésére 
nézve természetesen részletes, casuistikus utasításokat nem ad és 
nem is adhat. Még kevésbbé lehet jelen dolgozatnak föladata, 
ilyen részletekbe bocsátkozni. 

1) Knoke i. m. 181 és kk. 1. 
2) Ezen fő- és alap-eszköz mellett mint sef/e'deszközök egyéb vallásos-

erkölcsi, építő iratok is ( traktátumok, épülési irodalom termékei) j ó és 
hasznos szolgálatokat teljesíthetnek a lelkipásztorkodásnak, de csak annyi-
ban, amennyiben magok is az í rásnak szellemében gyökereznek, belőle me-
rítenek és nem tőle el, hanem ho.zá vezetnek, amiért is az ilyen i ra tok 
kiválasztásánál és terjesztésénél megfelelő körültekintésre és óvatosságra 
van szükség. 
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Csak az utolsó helyen említett έλεγχειν-re, mint a lelkipász-
tori munkásság egyik nagyfontosságú, de a gyakorlatban talán a 
legnagyobb nehézségeket okozó föladatára és az ezzel a föladattal 
fölmerülő u. n. „egyházi fegyelem" kérdésére tart juk szükségesnek 
néhány megjegyzést tenni. Szükségesnek tar t juk ezeket a meg-
jegyzéseket, mivel az egyházi fegyelem gyakorlásának alapját a 
szent Írásban találjuk, melynek jelentőségéről és kezeléséről a 
lelkipásztorkodásban és annak elméletében kell most szólanunk. 
Es hogy ezt ezen a helyen tesszük, annak oka abban a meg-
győződésünkben rejlik, hogy az egyházi fegyelem kérdése, külö-
nösen amennyiben az egyház tagjaira, nem pedig egyes alkal-
mazottjaira vonatkozik, első sorban a lelkipásztorko<lás és nem 
az egyházi kormányzat, vagy szervezet szempontjából Ítélendő 
meg. Nem mintha azt akarnánk mondani, hogy az egyház szer-
vezete bizonyos fegyelmi intézkedéseket nélkülözhetne, vagy 
ilyenek abban helyet nem foglalhatnának, hanem azért, mivel 
— véleményünk szerint — az egyház által gyakorolt fegyelem, 
az általa alkalmazott büntetés első sorban a „poena meniC'náhsu 

jellegével bir.*) a melyet épp ezért pusztán csak rideg törvény-
paragrafusokkal elintézni és kezelni nem lehet. De áll ez bizonyos 
tekintetben az egyház alkalmazottjaira, szolgáira, nevezetesen a 
„lelkipásztorokra"' is, a kiknek úgyis mint keresztyéneknek, úgyis 
mint az IJr és az ő egyháza szolgáinak, tehát mint lelkipászto-
roknak, viszont lelkipásztori gondozásra — lelkésztestvéreik, 
egyházi felsőbbségök (esperes, püspök) részéről szintén állandó 
szükségük van, a melynek kellő időben és módon való gyakorlása 
által talán akárhány „fegyelmi esetu-nek lehetne az egyházi 
tisztviselők körében elejét venni. 

Az egyház a maga földi alakjában, mint „ecclesia visibilis", 
a hívők mellett hitetleneket, a jók mellett gonoszokat, az igazak 
mellett hamisakat is foglal magában. De habár, a konkolyról 
szóló példázat (Máté 13, 24 és kk.) értelmében, az „aratás ura" 
tartotta fenn magának azt a jogot, hogy az „aratás idején'' a 
konkolyt és gabonát egymástól elválassza, ez nem jelenti azt, 
hogy a gonoszokat és istenteleneket ne kellene meginteni, figyel-
meztetni és türelemmel, szeretettel, minden áron arra bírni, hogy 
megtérjenek az ő utaikról és éljenek; mert a „konkolyJ-ból nem 
lehet ugyan sohasem „gabona" (miként a „tövisről szőlőt" és „a 
bojtorjánról fügét" nem lehet szedni Máté 7, 16), de az isten-
telenekből lehetnek istenfélők, a gonoszokból jók, a hamisakból 
igazak. 

így már az ótestamentom prófétájának, mint Izrael háza 
fülé rendelt őrállónak, kötelessége, hogy „megintse" a hitetlene-
ket, kik ha nem hallgatnak az ő szavára, meghalnak az ő isten-

*) A Ε . E. „Kirchenzucht" c. cikke. 10 köt. 484. 1.) 
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telenségökben és álnokságukban, de a próféta az ő lelkét meg-
mentette, és viszont ha elmulasztja őket meginteni, meghalnak, 
de az ő vérüket az Úr a vétkes mulasztást elkövető próféta 
kezéből kívánja meg. (Ezékiel 3, 16 kk.) 

Az Ür Jézus is, Máté evang. 18. fej.-ben tett és az egyházi 
fegyelem kérdésére nézve általában alapvetőnek elismert nyilat-
kozatában, az ő követőit arra kötelezi, hogy egymást intsék, 
„dorgálják", (,,έλεγςον αυτόν", se. τον αοίελφον σου) Közelebbről Jézus 
ennek a dorgálásnak három fokáról szól: „te közötted és ő kö-
zötte", „két vagy három bizonyság" — és a „gyülekezet" előtt. 
Az intés ezen harmadik és utolsó fokának sikertelensége esetén 
a megintett olyannak tekintendő, mint „valamely pogány, vagy 
fukar" (τελώνης — publikánus), akivel a közlekedés és érintkezés 
megszakad. 

Kétségtelenül az Úrnak ezen, nemkülönben Pál apostolnak 
több hasonló (II. Thess. 3, 6. 14; Í.-Kor. 5, 11 és 13.) nyilatkoza-
tára alapította az őskeresztyén egyház azt a korán meghonosodott 
gyakorlatát, a mely szerint azokat, a kik magatartásukkal bot-
rányt okoztak, közösségéből, nevezetesen az urvacsorai közösségből, 
kizárta (Excommunicatio.). Ez az eljárás vezetett utóbb az u. n. 
„excommunicatio major"-ra, amelynek az egyházi közösségből 
kizártra nézve, egyéb, polgári természetű életviszonyai tekintetében 
is súlyos következményei voltak.1) 

A reformáció ezt az „excommunicatio major"-t a leghatá-
rozottabban elveti, de épp oly határozottsággal fenntartja az 
„excommunicatio minor"-t, mint „vera et christiana excommuni-
catio"-!; „quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit 
nd sacramentum et communionem ecclesiae, donec emendentur et 
scelera vitent." 2) 

Általában véve azonban a Luther-féle irányú reformáció a 
gyakorlatban az „egyházi fegyelem"-re kevesebb súlyt fektetett, 
mint p. o. a református egyház, amely az egyházi fegyelmet — 
inkább törvényszerű fölfogásából kifolyólag is — nagyobb komoly-
sággal, sőt szigorral (1. „ekklézsia-követés") kezelte és mig az ág. 
h. evang. egyházban a fegyelem gyakorlása csakhamar a „consis-
toriuma hatáskörébe kerül, a ref. egyház inkább a gyülekezet 
közreműködésére és befolyására helyezi a súlyt; mig ott az egy-
házi fegyelem leginkább „urvacsorai fegyelem", (Abendmahlszucht) 
itt szélesebb körre terjed. 

Hazai ág. h. evang. egyházunk régebbi közismert kánonai 

!) W . Caspari i. m. 232. 1. 
2) Art . Smalc. Pars III. Art. IX. Hasonló értelemben nyilatkozik, 

persze inkább a „iurisdictio episcoporum"-ot szem előtt tartva az Aug. 
Conf 28-ik cikke és az Apol. Conf. XXVIII . (XIV.) cikke. („Habet epis-
copus potestatem iurisdictionis, hoc est auctoritatem excommunicandi, 
obnoxios publicis criminibus" etc.) 
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az egyházi fegyelem kérdéseivel vagy egyáltalán nem. vagy 
keveset foglalkoznak. De ez nem jelenti azt, hogy az egyes 
gyülekezetekben az egyházi fegyelmet általában nem gyakorolták 
volna. így a „ sopronvármegyebeli Ecclesiác Senioraitól írattatott", 
1650-ben Somorjában, egy szertartásos könyv — felfogásom 
szerint — Il-ik kötetének függelékében, Il-ik kiadásban „nyo-
mat tátott" és közrebocsátott „Canones"1), az egyház szolgáira, az 
egyébként nagy hatáskörrel fölruházott superintendensekre, es-
peresekre és „tanétókra" vonatkozó nagyszámú büntető határozatok 
mellett, a XLI. cánonban, a már előzőleg is (XII. can.) említett 
Máté 18-ra való hivatkozással, szól az excommunicatióról: „Az 
keresztyéni gyülekezetből való kitiltást, miképpen eleitől fogva 
megtartót az Isten népe között, most is meg akarjoc tartani. 
Annak okáért az Isten Igéjének tanítása szerint kitiltunc minden 
nyilvánvaló cégéres és. . . bűnben heverő embereket, az kic soha 
élteket nem igeközik és akarjác jobbétanyi, mint az részegeseket, 
fösvényeket, telhetetleneket, hamis esküvőket, szitkozódókat, lo-
pókat, paráznákat és az kic usorával kereskednec, és az Eccle-
siáb&n botránykozást szereznek stb." A XLVII. canon azokat, a 
kik nem élnek az urvacsorával. kitiltja az „Ecclesiából", azzal a 
hozzáadással, hogy „az, kinec nehéz, tégyen róla", mig a 
XLIX. canon a „haragtartókat és gyülölködőket" eltiltja az úr-
vacsora élvezésétől. 

Az 1791. pesti zsinat 6-ik canonának 4. pontjából is kitűnik, 
hogy az egyházi fegyelmet egyik-másik helyen még gyakorolják, 
azonban mint olyan szokást, amelyet általánosan kötelezővé tenni 
nem lehet: „Quidquid pertinet ad disciplinam ecclesiasticam, in 
quantum illa limites localis conventus non excedit". (sc. officium 
conventus localis.) Az úrvacsora kiszolgáltatását illetőleg a 19-ik 
canon kimondja, hogy a lelkész attól senkit „proprio ausu ne 
removeat", de hozzáteszi . sed, sí quos indignos esse censet, eos 
senioratiu (tehát nem a gyülekezet, hanem mint fentebb említet-
tük a „consistorium" elé) deferat, et fereudae ibidem sententiae 
semet conformet". Az öngyilkosok „honesta quidem, sed in silentio 
(tehát mégis még bizonyos megszorítással) sepeliendi sunt". (25. 
kanon.) 2) 

Jelenleg érvényben levő „Egyházi alkotmány"-unk, az 
egyház tisztviselőire vonatkozó „egyházi vétségek" felsorolásán 

„Canonef, azaz Egyházi szolgák keletnek, tisztének, magatartásá-
nak Regulái irattattanac, az Sopron vármegyebeli Ecclesiák Senioraitól, 
Isten tisztességére és az Anyaszentegyháznac abban való tanétoknak épü-
letekre. I. Tini. 3. Nyomatott Samariaban 1650." A soproni lyceum könyv-
tárában lévő példányon ez a kézirati megjegyzés olvasható: „Édest in I-ma 
editione." 

2) Joannes Szeberinyi: „Corpus Synodorum". Pest, 1848. 107, 129 
és 130. 1. 
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(Ε. A 324. 325. §.) s az ezzel kapcsolatban megállapított büntető 
határozatokon (326. §.) és törvénykezési eljáráson kívül, a szo-
rosabb értelemben vett és az egyháztagokra vonatkozó „fegyelem" 
kérdéseire egyáltalán nem terjeszkedik ki. Az E.A. 36. §-a meg-
állapítja az egyháztagok kötelességeit, („az egyházközségi tagoktól 
megkívántatik, hogy". . .) de arra nézve, hogy mi történjék azok-
kal, akik ezen kívánalmaknak meg nem felelnek, nem intézkedik. 

De — miként aprót, külföldön — ügy hazánkban is, az u. n. egy-
házpolitikai törvények, nevezetesen a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallására vonatkozó s az 1868. LXX. tczikket meg-
változtató 1894. évi XXXII. törvényczikk, legújabban egyház-
fegyelmi természetű intézkedéseket tettek szükségessé1) és fognak 
talán még szükségessé tenni. 

Azonban ezektől a külső körülmények által előidézett, vagy 
talán csak elősegített viszonyoktól eltekintve, az egyház legbelsőbb 
és legszentebb életnyilvánulásaiban, nevezetesen a jelenlegi ur-
vacsorai praxis tekintetében, hovatovább komolyabb és szigorúbb 
eljárás fog kívánatossá és szükségessé válni. 

Mi ugyan az eljárás sikerét és eredményét ebben és egyéb 
egyházfegyelmi kérdésben, nem várjuk és reméljük újabb sza-
bályrendeleti intézkedésektől és paragrafusoktól, hanem sokkal 
inkább attól a lelkipásztori hűségtől, bölcsességtől és tapintattól, 
amely a Máté 18. f.-ben adott útmutatás (készakarva nem az 
„utasítás" szót használjuk!) értelmében, a nyilvános és botrányos 
bűnükben élőket — ha kell a gyülekezet befolyásának és közre-
működésének igénybe vétele mellett — az úrvacsora szentségének 
élvezésétől visszatartja, illetve (Ezékiel 3. fej. értelmében) meg-
felelő komoly, lelkipásztori intelemben részesíti.2) 

így tehát a helyes egyházi fegyelem lehetőségét, alapját, 
föltételét két tényezőnek harmonikus együttműködésében látjuk, 
és ezek: egyrészről a ker. szeretet által parancsolt és vezérelt 
„ελεγχειν" gyakorlásában is megnyilatkozó hűséges lelkipásztor-
kodás, másrészről az egészséges egyházi és gyülekezeti élet, mert 
— ami különösen az utóbbit illeti — föltétlenül igaz és a törté-
neti tapasztalat is igazolja, hogy semmiféle egyházi fegyelem 
állandóan fönnmaradni nem képes, hacsak nem gyökerezik a ker. 
gyülekezet tudatában.3) 

!) L. az 1909. évi egyet, gyűlés (42. jzó'kvi p.) által kiadott „Uta-
sítást az egyházi tisztviselők részére a vegyes házasságok dolgában". (13. 
és 17. §.) 

2) Spener, aki szigorúbb egyházi, ill. árvacsorai fegyelem szükségét 
érzi, ágy vélt a bajon segíteni, hogy különbséget tesz „absolutio" és „eom-
ínunio" között, azt meglőhet, ezt nem lehet megtagadni. Csqkhogy ezzel 
igazán segítve nines, mert absolutio nélkül nincs communio. Ο egyébként 
az egyházi fegyelemtől nem sokat vár. Caspari i. m. 242. 1. 

3) R. E. idézett cikkében. 
5 
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VII. A szent Irás j e l e n t ő s é g e és k e z e l é s e az egyházjogtanban. (Kybernet ika-
egyházkormányzat . ) 

Miként Jézus sem maga, sem apostolai által, az általa alapí-
tott, ill. általuk terjesztett egyháznak nem adtak bizonyos meg-
határozott cultusformákat, vagy a eultusra vonatkozó utasításokat, 
hanem ezek a hit alapján és az í rás szellemében, mint a gyüle-
kezet szabad alkotása jönnek létre, éppúgy nem adott ilyen uta-
sításokat. vagy törvényeket az egyház külső szervezetére, vagy 
kormányzására vonatkozólag sem. A szent írás tehát az egyház 
kormányzata és szervezete tekintetében sein képez „nova lex-'-et, 
törvénykönyvet, hanem a maga egész szellemében és egységes, 
örök központi tartalma szerint jön, mint szabályozó elv, tekintetbe. 

Krisztus a maga egyházát, mint Isten országának földi alak-
ját, a hitre alapította, (Máté 16, 19.) amelynek végső ezélja és 
egyúttal eredménye az üdvösség. Az egyház tehát a hiten alapuló 
és felépülő üdvközösség. Hogy az egyház a maga egészében és 
egyes tagjaiban ezen az alapon megállhasson és épülhessen, azért 
Jézus rendelkezésére bocsátotta az ő kegyelmi eszközeit, az Igét 
és a sakramentomokat, és mindkettőben és mindkettővel együtt a 
„kulcsok hatalmát". (Máté 16, 19.) Ezeknek a kegyelmi eszkö-
zöknek örököse, letéteményese és kezelője tehát a ker. gyülekezet, 
ill. egyház, amely miután ezt a jogát, ill. kötelességét a maga 
egészében nem gyakorolhatja, ezt egyesekre, az egyházi hivatal 
viselőire, mint megbízottjaira, fölhatalmazottjaira ruházza át. 

Az egyház külső fennállásának, kormányzásának, szerveze-
tének kérdésében tehát legfőkép ennek a két fontos tényezőnek, 
t. i. a gyülekezetnek, ill. egyháznak és az egyházi hivatalnak helyes 
megítélése, fogalma, szentírási jelentősége és így egymásra gya-
korolt kölcsönhatása jön tekintetbe. 

a) Az „εκκλησία" szót maga Jézus kétféle értelemben hasz-
nálja. Máté 18, 15—17. szerint „εκκλησία" alatt érti az egy bizo-
nyos helyen együtt élők és Krisztusban hívők közösségét, tehát 
azt, amit a mi nyelvhasználatunk szerint „gyülekezet"-nek (,.Ge-
meinde") is szoktunk nevezni. Máté 16, 16 — 18-ban az „εκκλησία" 
szó a Krisztusban hivők összességét, vagyis az „anyaszentegyházatu  

(Kirche) jelenti.1) 
Az apostoli levelek keletkezése idejében az εκκλησία elne-

vezés, a συναγωγη-tól való megkülönböztetéskép, a Krisztusban 
hívők közösségének megjelölésére már általában használatos.2) 

Az apostoli (különösen a Pál-féle) levelek a ker. hívők 
összességére, tehát az anyaszentegyházra, valamint az egyes gyüle-
kezetekre, sőt az egyes ker. hívőkre is :i) ugyanazokat a jelzőket 

J) A c h e l i s : G r u n d r i s s d. p r a k t . T h e o l . 10. 1. 
2 ) I v n o k e i . m . 15 . 1. 
3 ) I K o r . 3, 1 6 k ; II K o r . 11, 2 ; I K o r . 12, 27 . 
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alkalmazzák, nevezetesen a „szentek" gyülekezetének (Róm. 8, 
27; 12, 13; I Kor. 6, 2; Efez. 1, 15.18.), Isten templomának, 
(Efez. 2. 21; I. Tim. 3, 15) „Krisztus menyasszonyának" (Jel. 
könyve 21, 2.9; 12, 17.), „Krisztus testének" (I Kor. 10, 16; 12, 
12.13) mondják őket. A liívők összessége, az anyaszentegyház, az 
az ideális nagyság, amely az egyes gyülekezetben (és egyes ker. 
hívőben) reális megvalósulást nyer, úgy, hogy tehát az egyes 
gyülekezet az anyaszentegyháznak, mint a hívők összességének, 
nem önállótlan részét képezi, hanem ezen belül és ezzel össze-
függően önálló egészet alkot.1) Ez az evangéliomi elv és fölfogás 
megfelelő kifejezést nyer, a magyar nyelvhasználatban sokszor 
található azon elnevezésben, amely az „egyház" szót éppúgy az 
„anyaszentegyház", mint a „gyülekezet" megjelölésére alkalmazza. 

Az evangéliomban gyökerező ezen alapelvtől való fokozatos 
eltérés okozza, hogy az egyház a maga összességében az egyes 
gyülekezet rovására érvényesül és ez már nem alkot önálló 
egészet, hanem — mint önállótlan rész — beleolvad, kezdetben 
a tartományi püspökök, utóbb a pápa — mint „vicarius Dei", 
vagy „Christi" főhatósága alatt — az egészbe és egységbe; mig 
végre az egész egyházi kormányzat, hatalom, a „potestas iuris-
dictionis, magisterii stb. a pápaságban központosul, a pápa sze-
mélyében mintegy kicsúcsosodik. így lesz a r. kath. egyház a 
pápa főhatósága és a papság mint „ecclesia militans" vezérlete 
alatt álló, a római császárság mintája szerint alakult „pot estes 
tyrannica", a mely alattvalóitól . törvényei" iránti föltétlen „en-
gedelmességet" kiván ós ezen engedelmesség fejében részükre, 
mint ellenszolgáltatást, az üdvöt biztosítja. Mert habár az egyház 
hármas ismertető jele: 1. Eiusdem Christianae fidei professio; 2. 
eorundem sacramentorum communio; 3. régimen legitimorum 
pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii, Romani 
pontificis",2) nem a két első, tehát nem az „interna virtus", hanem 
a harmadik, az egyházhoz („externa quam nulla salus") való külső 
hozzátartozandóság és az általa gyakorolt uralom előtt való meg-
hajlás, az „externa professio fidei et sacramentorum communio" a 
fő és lényeges. Sőt az utóbbi a „régimén pastorum et Romani 
Pontificis", tehát az egyház külső szervezete, kormányzása annyira 
fontos, annyira iényegehez tartozik, hogy az egyház másféle szer-
vezetben, formában, organismusban egyáltalán nem is létezhetik 
és éppen ebben a szervezetében már ezen a földön tökéletes meg-
valósulása Isten országának. 

Az írás szellemétől való ezen eltéréssel szemben a refor-
máció általában ebben a tekintetben is a szent írásban nyújtott 
alaphoz igyekezik visszatérni. Az egyház az ágostai hitvallás 

!) Achelis i. m. 10. 1. 
Achelis i. m. 12. 1. 

5* 
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többször idézett (VII.) cikke szerint: „congregatio sanctorum, in 
qua evangelium recte docetur et sacramenta recte administrantur", 
tehát belső, hitbeli közösség, melynek alapja és egyúttal ismertető 
jele (notae externae) a „verbum et sacramenta." Az egyház tehát 
ott van, a hol ezek a külső ismertető jelek — a melyek már az 
őskeresztyén egyházban megtalálhatók (Acta 3, 42.) — t. i. „pura 
evangelii doctrina et administratio sacramentorum consentanea 
evangelio Christi" meg vannak. 

Az egyház azonban nemcsak szellemi közösség, hanem — 
habár nem ..principaliter", „sicut aliae politiae" — mégis egy-
úttal „societas externarum rerum".1) Mint ilyennek bizonyos szer-
vezetre van szüksége, de ez a szervezet, legkevésbé egy bizonyos 
szervezet, már nem tartozik az egyháznak lényegéhez, tehát nem 
is a „notae externae"-hez, a melyről azt megismerni lehetne, 
hanem inkább csak „de jure humano"2) áll fenn és legfőképp 
abban áll célja és rendeltetése, hogy az igehirdetésnek és sakra-
mentomok kiszolgáltatásának rendjét és sikerét biztosítsa. 

Mig a svájci reformáció általában véve inkább az egyes 
gyülekezetre és annak önállóságára fektette a súlyt s igy végső 
következményében többé-kevésbé az u. n. independentismusra is 
vezetett; a Luther-féle reformáció, a gyülekezeti elv hangsúlyo-
zása mellett, általában véve az egyes gyülekezeteknek magasafeb 
egységbe foglalására és igy végső sorban az egyház oecumenicus 
jellegének biztosítására és megóvására törekedett,3) és ezen törek-
vésében a viszonyok által nyújtott keretekhez igyekezett alkal-
mazkodni. 

A gyülekezeti elv érvényesítésére és a gyülekezeteknek ma-
gasabb egységbe foglalására törekedett a mi hazai ág. h. ev. 
egyházunk jelenleg érvényben lévő „Alkotmánya" is, a midőn 
egyrészt sarkalatos elvül kimondja, hogy „az ág. hitv. evang. 
egyházban minden hatalom az egyházközségből ered." (E. A. 11. 
§.), másrészt a gyülekezeteknek a különböző egyházkormányzati 
fokozatokban, valamint az egyház törvényhozó testületében maga-
sabb egységbe foglalásáról is gondoskodott oly kép, hogy „az egy-
háznak mind törvényhozása, mind kormányzása mindig az összes 
jogosult egyháztagok közrehatásának kifolyása." (U. o.) 

És éppen ez az utóbbi elv, a mely szerint minden jogosult 
egyháztag — akár közvetlen, akár közvetve — az egyház kor-
mányzatára és törvényhozására befolyást gyakorolhat, szorosan 
összefügg: — 

1) Apol. Conf. Art . VIΓ. et VIII. 5. ρ. (152. 1.) 
2) Conf. Aug. X X V I I I . c. 19. és 29. p. (64. 1.) I t t persze elsősorban 

a püspökök hatalmáról van szó, amelyet a reformátorok „de ju re humano" 
esetleg érintetlenül hagyhatónak véltek. 

3) Conf. Aug. VII . c.: „Item docent, quod una sancta ecclesia 
perpetuo mansura sít." 
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b) az egyházi hivatalnak a szent írásban gyökerező evan-

géliomszerű fölfogásával és megítélésével. Krisztus —- miként 
láttuk — az egyháznak nem adott bizonyos formákat és utasítá-
sokat az egyház szervezetére, vezetésére, kormányzására vonat-
kozólag, hanem ez éppúgy, mint a cultus, természetszerűen és 
szabadon alakul ki, a szükséghez képest, a gyülekezet hittudatá-
ból. Ezzel kapcsolatban és éppigy áll a dolog az egyházi hivatal 
tekintetében. 

Krisztus a megváltás tidvténye által az örök főpap és 
közbenjáró, kinek áldozati halála által az ótestamentomi főpapi 
tiszt a teljes tökéletességet éri el. Az újtestamentomi gyülekezet-
nek tehát őrajta kivtil már más, emberi közbenjárásra, az Isten 
és emberek közötti helyes viszony, t. i. a közösség, helyreállítá-
sára nincsen szüksége, vagyis a papi hivatal szükségessége és 
jogosultsága megszűnt. Ám a ker. gyülekezetben, az ő örök fő-
papja által megszerzett és reá bizott javakban olyan erők működnek, 
a melyeket szükségkép valakinek mintegy kezelnie kell, mert a 
gyülekezet ezt a maga egészében nem teheti. Ezek első sorban 
az apostolok, mint az Úr által közvetlen és rendkívüli módon 
elhívottak, valamint a tágabb értelemben vett apostolok, a kik 
már fölhatalmazásukat, megbízatásukat emberektől nyerik.1) 

így csakhamar kialakul az ótestamentomi zsinagóga analó-
giája szerint, (Deut, 31, 28; Jozs. 7, 6; 8, 10; Birák 21, 16; I. 
Sám. 4, 3.) eleinte a zsidó, utóbb a pogány ker. gyülekezetekben 
(Acta 14, 21-23; 20, 17.) a presbyteri hivatal,2) a melynek föl-
adata az επισκοπειν3) (Acta 20, 17.) és διδαςχ,ειν, (Titus 1, 9 Ί 0 ; I. 
Tim. 3, 2; 5, 17.) a gyülekezettől nyert fölhatalmazás és meg-
bízatás alapján. (Act. 14, 23.) és az 1. Péter 2, 19-ben kifejezett 
elv (egyetemes papság) értelmében. 

Az újtestamentomi iratok tehát a papi hivatalt, mint közben-
járói, áldozári tisztet általában nem ismerik. 

Az oltári szolgálattal és a cultussal mint mindinkább áldo-
zati jellegű actussal kapcsolatban érvényesülő evangéliomellones 
fölfogással szemben, a mely szerint az egyházi hivatal viselője 
újból az ótestamentomi cultus értelmében „'.ερευς^-βζέ, „sacerdo-
tos"-szá válik és mint egy külön rend, „ordo", „clerus" képvise-
lője a laikusoktól megkülönböztetendő: a mindkét irányú reformáció 
lényegében az I. Péter 2, 19-ben kifejezett „egyetemes papság" 
álláspontjára helyezkedik. 

A hit által való megigazulás közösen vallott evangéliomi 

!) P. o. Barnabás. (Act. 14, 4.14; 13, 2.3.) L. Caspari i. m. 245. 1.) 
2) Más elnevezések ηγούμενοι (Zsid. 13, 7; 17, 24), προϊστάμενοι (I. 

Thess. 5, 12.) 
3) Ezért επίσκοποι és πρεσβύτεροι egynek vehető. Hyeronimus: „Apud 

veteres eosdem fuisse presbyteros, quos et episcopos." Caspari i. m. 247. 1· 
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elve szerint ugyanis minden egyes ker. liívő a maga személyes 
hite alapján, amelylyel a Krisztusban nyert és nyújtott váltságot 
és isteni kegyelmet megragadja és elsajátítja, emberi közbenjárás 
nélkül járulhat Isten elé.1) — Az egyetemes papságnak az írás-
ban és ennek alapján a hit által való megigazulás evangéliomi 
elvében gyökerező ezen elve a prot. egyházakban általában meg-
szüntette ugyan a „klerikusok" és „laikusok" közötti fogalmi, 
dogmatikai ellentétet, de nem szüntette meg az egyházban az Ige 
hirdetésére és a sakramentomok kezelésére rendelt külön hivatal-
nak szükségességét. így Luther éppen az egyetemes papság elvé-
ből vonja le a következtetést az egyházi (lelkészi) hivatal szerve-
zésének szükséges voltára vonatkozólag, amely nélkül az egyház-
ban minden rendnek föl kellene bomlania. Ha mindnyájan papok 
vagyunk" — mondja „An den christl. Adel deutscher Nation" -
ban — „ ügy senkinek sem szabad merészkedni a mi beleegye-
zésünk és választásunk nélkül azt tenni, amihez mindnyájunknak 
egyenlő joga van. Mert ami közös, azt a közösség akaratja és 
parancsa nélkül senkisem ragadja magához . Az egyet papság 
elvének félreértése és ennek alapján az egyházban kívánatos rend 
fölbomlása ellen való hasonló értelmű védekezést juttat kifejezésre 
az Aug. Conf. XIV. cikke, amely szerint: „De ordine ecclesiastico 
docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacra-
menta administrare, nisi rite vocatus". 

Az egyet, papság elve tehát első sorban mint vallási elv, 
nem pedig mint egyházkormányzati elv jön tekintetbe, bár tagad-
hatatlan, hogy ez az elv — a többek közötta) — az egyház 
kormányzatában is érvényesülhet, ill. érvényesülést követelhet. 

Mert miként a r. katb. egyházban a klerikusok és laikusok 
megkülönböztetése az egyházkormányzatra is befolyással van, 
amennyiben a „iura iurisdíctionis" (tehát egyházkormányzat) 
gyakorlására csakis azok vannak jogosítva, akik a „iura ordinis" 
(végső sorban — a pápánál — a „primátus iurisdíctionis") birto-
kában vannak és így a római egyház „alkotmánya" a laikusokat 
az egyházkormányzatból elvileg kizárja: éppúgy a klerikusok és 
laikusok közötti elvi ellentét megszüntetése már eo ipso biztosítja 
a prot. egyházakban minden egyháztag befolyását az egyház 
kormányzásában. 

Ezt az elvet juttatja kifejezésre egész általánosságban „Egy-
házi Alkotmányiunknak már 1. §-a, amely szerint az „egyházat 

Helytelen meghatározása az egyet, papság elvének, amely szerint 
azt jelentené, „hogy mindenki, aki a Krisztusban igazán hisz s a szent 
Trásnak megfelelően él (?), önmaga eszközölheti ki megigazulását (?). Mikler: 
Egyházjogtan" 305. 1. Lényegileg ugyanezt a téves meghatározást adja 
Kovács Albert: „Egyházjogtan" 143. 1. 

2) Az egyet, papi jog — mint láttuk — első sorban a cultusban, 
azután az irgalmas szeretet gyakorlásában érvényesülhet. 
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híveinek összessége alkotja" (tehát nem a papság, mint egyház 
κατεξοχήν). Ez az elv érvényesül továbbá, az E. A. föntidézett 11. 
§-án kívül, a 12. §-ban, amely szerint az „egyház törvényhozásá-
nak és kormányzásának minden fokán a lelkészi és világi (?) 
elemek egyenjogú befolyása sértetlenül fenntartatik", valamint 
különösen a 13. §., melynél fogva „az egyház kormányzatába a 
jelen törvény értelmében minden önálló egyháztagnak joga van 
befolyni". Erre az elvre utalnak lényegileg az E. A. 35. és 36. 
§§-ai is, amidó'n az egyházközségi tagok jogait és kötelességeit 
közelebbről megállapítják. 

így tehát azt mondhatjuk, hogy Egyházi Alkotmányunk 
általában véve igyekszik a szent írásnak szellemét és elveit az 
egyházi hatalom alanya (gyülekezeti és egyházi elv), valamint az 
egyházi hivatal helyes értékelése, megítélése (egyet, papság) tekin-
tetében érvényesíteni és ebben a tekintetben bizonvára sokkal 
inkább megfelel ez evangéliomszerűség követelményének, mint a 
legtöbb külföldi — episcopalis-territoriális — consistoriális alapon 
felépült — prot. egyház szervezete. 

Csakhogy nem szabad e mellett megfeledkezni arról sem, 
amit egyébként már hangsúlyoztunk, hogy habár az egyház külső 
fennállásában, mint jogilag is szervezett földi intézmény, egy 
bizonyos szervezetet nem nélkülözhet, ez a szervezet, legkevésbé 
pedig egy bizonyos szervezet lényegéhez nem tartozik. 

Ezért a bár legtökéletesebb egyházi alkotmányt, mint az 
önálló egészek (gyülekezetek) egybefoglalására szükséges külső 
keretet és ennek értékét, sohasem szabad kelleténél túlbecsülni. 
Mert bizonyos, hogy miként a legszebb keret magában véve nem 
biztosítja a képet és a képnek értékét, épp úgy a legtökéletesebb 
egyházi alkotmány sem biztosíthatja azt, ami az egyházban és az 
egyházra nézve a fő, t. i. a belső hitéletet.*) Az egyházi alkot-
mány értékének túlbecsülése, a külső szervezkedésnek túltengése 
azzal a veszélylyel is jár, hogy az egyházi hatalom — elvben 
ugyan a gyülekezetből (egyházközségből), tehát alulról fölfelé, a 
gyakorlatban azonban sokkal inkább felülről lefelé veszi útját és 
irányát. 

A legnagyobb pontossággal megalkotott, száz meg száz 
kisebb nagyobb részből álló gép is magában véve élettelen, holt 
tömeg, ha hiányzik az az erő, amely mozgásba hozza. 

Az egyház nem külső jogszabályokon, hanem belső hitéleten 
ós hitbeli közösségen fölépülő intézmény; éltető, mozgató ereje 
nem a törvény, hanem az evangéliom; célja, föladata nem az ural-

*) Sajátszerű és föl tűnő jelenség, hogy — különösen nálunk — igen 
sokan a vallásos élettel legszorosabb kapcsolatban álló cultnsformáktól 
sokkal nagyobb mértékben féltik az „evangéliomszerűséget", mint a vallásos 
élettől sokkal távolabb álló szervezeti formáktól és azok túltengésétől. 
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kodás, hanem a szolgálat és azért — habár e világban és e 
világtól környezve él és folytatja, sokszor mint szegényes szol-
gáló leány, sokszor súlyos küzdelmek között, létét, nem szabad 
megfeledkeznie sohasem arról, amit örök Alapja és Feje mondott: 
„Az én országom nem e világból, való". (Ján. 18, 36.) 

(Vége). 
Stráner Vilmos. 



Lapszemle. 

Zeitschrift f . ntl. Wissenschaft und Kunde des Urchristen-
tums. Herausq. E. Preuschen. VIII. Jahrg. 1—2. 

A folyóirat első két számának kétségtelenül legérdekesebb 
cikkei azok, melyeket Spitt a és Schwartz írtak „ Über den Tod 
der Söhne Zebedaei" címen. 

Spitta kezdi a polémiát. Megállapítja, hogy Wellhausennek 
a Márk evangéliumáról írott munkájában a Mk. 1035_45-1ι0ζ tett 
megjegyzései indították Sclnvartzot arra, hogy elvitassa a János 
apostol hosszú életéről és efezusi tartózkodásáról szóló régi nézet 
igazságát. Ugyanis a mondott helyen a Zebedeusfiak azt kérik 
Jézustól, hogy őket a megalapítandó istenországban a maga jobb-
jára és baljára ültesse. Ε kérésre Jézus megjövendöli a Zebedeus-
fiaknak a magáéhoz hasonló halálát, amennyiben kijelenti, hogy 
az általa kiivott pohárnak és az általa felvett keresztségnek része-
seivé lesznek. Tudjuk, hogy Acta 12 szerint, de meg számos más 
régi tudósítás szerint is Jakab, János testvére, csakugyan el is 
szenvedte 44-ben Heródes Agrippától ezt a megjövendölt martyriu-
mot, Jánosról azonban az a hagyomány maradt ránk, hogy késő 
vénségben Efezusban halt meg. Schwartz Wellhausenhez csatla-
kozva most azt vitatja, hogy e hagyománynak nincs igaza, mert 
Jakabbal együtt Jánost is kivégezték. (Über den Tod der Söhne 
Zebedaei. Ein Beitrag zur Geschichte des Johannesevangeliunis. 
Abhandlungen der kön. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen Phil, 
bist. Klasse. Neue Folge, Band VII. No. 5. és e folyóirat 2-ik 
számában: Noch einmal der Tod der Söhne Zebedaei' címen.) 

Itt az ütköző pont, melynek érdekében Schwartz hivatkozik 
Papiasra, aki azt mondja: Ιωάννης ό θεολόγος χα! 'Γά-/.ωβος ό αδελφός 
άντοΰ υπό 'Ιουδαίων άνηρεθησαν, hivatkozik az u. n. syr Martyrolo-
giumra, Aphraatesre, az aeliai gyülekezetre, mely a 4-dik század-
ban még mindig ünnepelte János apostol martyrhalálának emlé-
kezetét, továbbá a smyrnai gyülekezet történetére, Ignatius püspök 
leveleire, melyekben Jánosról és az ő efezusi tartózkodásáról 
egyetlen szó sincsen. Végül hivatkozik magára Márk evangéliu-
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mára, ahol semmikép se maradhatott volna meg Jézusnak a 
Zebedeus-fiak halálára vonatkozó jövendölése, ha az be nem követ-
kezett volna. 

Ezen bizonyságokkal szemben Spitta első sorban is azzal 
érvel, hogy Schwartzék Márkot helytelenül magyarázták. Jézus 
nem jövendőről, hanem jelenről beszél. A poharat most üríti ki, 
a keresztséget is most veszi fel. Ótestamentomi helyekkel támo-
gatja azt a nézetét, hogy ezek a mondások nem a halálra, hanem 
csak a szenvedésre vonatkoznak. Nem is jövendölés ez Jézustól, 
hanem csak ellenvetés. Vitatja azt is, hogy a δούναι την ψυχήν λύτρον 
αντί πολλών nem az élet feláldozását, hanem csak egy célra való 
felajánlását jelenti. Persze ilyen módon Spitta azt is tagadja, hogy 
Jézus Márknál a maga halálát előre meghirdette. A Zebedeus-fiak-
nak szóló kijelentés sem a martyrhalálra, hanem csak az isten-
ország odaadó munkálására vonatkozik. Azt azonban ő is meg-
engedi, hogy Máténál másként áll a dolog. Ott Jézus csakugyan 
meghirdeti a maga halálát is, és csakugyan ilyen halált helyez 
kilátásba a Zebedeus-fiaknak is. Egészben azonban azt állítja, hogy 
a Zebedeus fiakra vonatkozó ezen szakasz eredetileg „überhaupt 
nicht an das Ende des Lebens Jesu fällt, sondern in die Mitte 
seiner Tätigkeit, wo er wie in den Perikopen Mt. 819...., Lk. 
957.;.., auf die Mühsal seiner Berufsarbeit hinweist und wie in 
Mt. Í624.., Mk. 834.... Lk. 92S.... zur Nachfolge auffordert." Azt is 
állítja, hogy az a történet nem volt benne a synoptikusok eredeti 
irataiban. Olyan érv, amely ma már nem sokat nyom a latban, 
mert csak a szorultság feltevése. Ami pedig a Schwartz által 
idézett őskeresztyén tanúbizonyságokat illeti, azokra vonatkozólag 
kijelenti Spitta, hogy mit sem érnek, mert későbbiek, mint az 
Ap. Csel. szerzésének ideje. Ezt meg Schwartz vonja kétségbe. 

Abban mindketten megegyeznek, hogy a János evangéliu-
mának befejezésében a János apostol hosszú életére vonatkozó 
adatnak nincsen bizonyító ereje. Abban is megegyeznek, hogy 
János evangéliuma nem Jánostól való. De míg Spitta szerint 
Jánostól eredő feljegyzés képezi a magvát, addig Schwartz szerint 
János apostolnak semmi köze sincs hozzá s nem is a Zebedeus-fia 
Jánossal, az apostollal igyekeztek azt összekötni, hanem a legenda 
efezusi Jánosával, akiről semmiféle közelebbi adatot nem tudunk. 
Abban is megegyeznek, hogy Gal. l . ) 8 . 2.i. adatai föltétlenül meg-
bízhatóak. de éppen ezért Acta 18. és 14. nem állhat a maga 
helyén, hanem a 15. fejezet a ll29_3o természetes folytatása. Pál 
e szerint 43/44-ben volt másodszor Jeruzsálemben. Ezért találkoz-
hatott még Jánossal is, aki ezután eltűnik a szemhatárról, mert 
Schwartz szerint ugyanezen évben vértanúhalált szenvedett. Ε 
szerint Pál 14 évvel előbb volt .Jeruzsálemben Péterrel megismer-
kedni. ez 30/31-ben lehetett, megtérése pedig 28/29-re teendő. 
Schwartznak ezt a terminológiáját Spitta nagyon is merésznek és 
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igazolhatatlannak ítéli, mire Schwartz ezzel az ellenvetéssel felel: 
„Paulus in Jerusalem die Gemeinde des Auferstandenen kennen 
lernte und den Geist spürte, zunächst als Gegner, dann so stark, 
dass die Offenbarung von Damaskus einschlagen konnte. Viel 
Zeit brauchte von Jesu Tod bis dahin nicht verstrichen zu sein: 
Gottes Ernten reifen schnell." 

A mindenkép érdekes és komoly vitának nincsen vége. 
Hiába szólt bele J. Weisz is „Zum Märtyrertod der Zebedaeiden" 
címen a 2-ik számban s hiába igyekszik Schwartz ellen állást 
foglalni, látjuk és érezzük, hogy Spitta nem hagyja a dolg t 
annyiban, hanem Schwartznak komoly érvekkel újra felelni fog. 
Azt gondoljuk, korai volna e kérdésben döntenünk. Benyomásunk 
azonban az, hogy mindkét részen sokban tévednek. Spitta hely-
telen exegesist űz, Schwartz pedig elegendő ok nélkül döntögeti 
a Jánosra vonatkozó efezusi hagyományt. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy mint a theologia oly sok kérdésénél, úgy ennél 
is nem a főkérdés, a martyrium kérdése a leglényegesebb, hanem 
azok a mellékeseknek látszó dolgok, amelyek a kérdéssel kapcso-
latosan felmerülnek. Ezek egy részét felemlítettük, de mindenikre 
kitérnünk lehetetlen, mert ha mind meg akarnánk vitatni, egész 
tanulmányt kellene írnunk. A vita elolvasását és mérlegelését 
igen ajánljuk a szakemberek figyelmébe. 

Ugyanezen folyóirat 1—2. számában a Héber-levélről is van 
egy hosszabb tanulmány. Rieh. Perdelwitz, Das liter. Problem 
des Hebräerbriefes cimű fejtegetésének eredményét a következő 
tételekben foglalja össze: 

1. A Héber-levél az apostolokét követő kor egy vándorpré-
dikátorának vallásos előadása, egy u. η.: λίγο; παρ οχλήσεως. 

2. Ezt a vigasztaló beszédet egy Indiából származó hallgató 
leírta s rövid kísérő szavakkal ellátva vele barátságos lábon álló 
keresztyének gyülekezetéhez Itáliába (valószínűleg Rómába) küldte el. 

Ezt a nézetet vallotta több-kevesebb eltéréssel már Ebrard, 
Schwegler. Hoffmann is; újabban ezt vallják Overbeckre támasz-
kodva Wrede (akit Perdelwitz is követ), Burggaller, Haupt, ν. 
Soden, Deiszmann. Ezekkel szemben levélnek mondja ezt az 
iratot Kurtz, Bleek, Zahn, Weisz, Jtilicher, Harnack, Feine, 
Barth stb. 

Perdelwitz nem elégszik meg azzal, hogy a 1322—25 törlésé-
vel egyszerűen megszüntesse e munka levéljellegét, hanem magá-
ból a levélből igazolja állításait. 

Elsőbb is arra hivatkozik, hogy számos helyen felváltva 
találjuk a mi és az én használatát és pedig sohasem a γράφειν, 
hanem mindig a λαλεΐν igével kapcsolatosan. Ez csak egy szónok 
szájában érthető. így 3i—o. 13—14., 4i , 12i—3. 25—28, 132—β stb. 
A 1322 egyenesen Act. 13is-tel hozható párhuzamba, a λ. π. mind-
két helyen gyülekezeti beszédet jelent. A 13is arra vonatkozik. 
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hogy a vándorprédikátor, akinek a Didahé szerint csak 1—2 
napig volt szabad egy helyen maradnia, arra kéri a gyülekezetet, 
hogy imádkozzanak az ő mielőbbi visszatéréséért. Erre a folyto-
nos személyes vándorlásra vonatkozik 13i3—15 is. Vándorprédiká-
torra utalnak még az intések is 5u—6ig és IO24—31-beu. Szer-
zőnk azt hiszi, hogy a vándorprédikátor e Kisázsiában tartott 
gyülekezeti beszédjét valamely itáliai származású hallgatója leírta 
s a többi itáliai hívő (oí cm' Ιταλίας) nevében és üdvözletével együtt 
elküldte a római (?) gyülekezetnek. Innét a végén a levélformájú 
befejezés, innét a δ:α βραχέων = futtában, hamarosan kitétel is. 

A levéllé tett gyülekezeti beszéd olvasói kétségtelenül régi 
h í v ő k és pedig p o g á n y - k e r e s z t y é n e k . D e 64—6 és lOau—27 azt mu-
tatja, hogy akadtak már köztük kitérők is. I. Ján. 5ig hasonló 
esetről szól. Ezért ez az irat is, mint I. János Kisázsiából ered. 
A levél gondolatköre a filonismuséval rokon, ami ismét csak Kis-
ázsiára utal. Ugyancsak erre utal Márknak újabban feltalált befe-
jezése is. ahol szintén a hitehagyók bűnhődéséről van szó s amely 
szintén Kisázsiából, Ariston presbytertől való. A szerző nevét nem 
tudjuk ugyan, de kétségtelennek látszik, hogy egy kisázsiai ván-
dortanító volt, aki a Héber-levél anyagát elmondta' 

Mindenesetre okos és józan cikk ez, amelynek problematikus 
voltát azonban maga a szerző is elismeri, mikor igy fejezi be 
értekezését: „Közelebb jutottunk-e fejtegetésünkkel a Héber-levélre 
tartozó igazsághoz, megvilágítottuk-e némileg az általa elénk tárt 
homályos problémát? Origenessel felelünk erre: „Ezt csak az 
Isten tudja!" 

J. Weisz, Zum reichen Jüngling Mk. IO13—27. című érte-
kezése abból indul ki, hogy nagyon feltűnő, miért hiányzik Máté-
nál és Lukácsnál a Márk szövegének több oly részlete, amely a 
történet élénkítésére nagyon is szükséges és Jellegzetes ? Más 
megoldást e kérdésre nein tud Weisz, mint az Osmárk felvételét. 
Máté és Lukács még ebből dolgozott, a mai Márk azonban már 
színezni is igyekezett. 

A rövid tanulmány célzatát világosan elárulja a szerző eme 
panaszos kifakadása, mellyel értekezését befejezi: „Ezen a példán 
azt akartam megmutatni, hogy talán mégsem érdemli meg az én 
Ősmárk hypothesisem azt a mellőzést, amelyben részesítik". 

A második füzetben ugyanezt a tendentiát tartja szem előtt 
J. Weisz, amikor 1ÍYHV- bei Marlens címen vizsgálja azt a sajátos 
jelenséget, hogy míg Márk ezt a szót 48-szor használja, addig a 
belőle dolgozó Máté és Lukács csak 10 helyen alkalmazzák azt 
Márkkal egyezően. Ez is azt bizonyítja, hogy az ősmárk-hypotliesis 
egészen jogosult és helyes felvétel. 

Szövegtörténeti aprolékosságba menő tanulmány P. Glane 
és K. Helm együttes munkája „Das gotisch-lateinische Bibel-
fragment der Grossherzoglichen Universitätsbibliothek Glessenu. 
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Hasonló természetű Th. Kluge „Über das Alter der geor-
gischen Übersetzung des Neuen Testamentes" című tanulmánya, 
melyben arra az eredményre jut, hogy e fordítás későbbi ugyan, 
mint az örmény, de keletkezése' idejét közelebbről megállapítani 
nem lehet. 

E. Preuschen, Zur Kirchenpolitik des Bischofs Kallist címen 
a katholizálódó keresztyénség történetének egyik érdekes részletét 
világítja meg. Kimutatja, hogy az eszes és ügyes Kallistus római 
püspök volt az, aki az őskeresztyénség ama felfogásával szemben, 
hogy csakis a keresztségnek van bűntörlő jelentősége s azontúl 
nincs helye bűnbocsánatnak, mert az egyház maga a szentek kö-
zössége, maga az istenország, vitatta a későbbi bűnök megbocsá-
tásának a reménységét is. Hiába harcolt ellene Tertullianus, Hip-
polytus, Hermas, az ügyes és erőskezű Kallistus, mégis nemcsak 
a bűnök megítélésének ezt a szelídebb praxisát tudta elfogadtatni, 
hanem a bűnbocsánat jogát a püspöknek, mint Péter apostol 
utódjának, az apostolság címén ő követelte először s így a pápa-
ság kialakulására nézve döntő szerepe volt. Amit Tertullianus 
Kallistusról maró gúnnyal mondott, csakugyan valósággá vált: a 
római püspök pontifex maximus és episcopus episcoporum lett. 
Nevezetes a püspöki jogokra vonatkozólag Origenes ama nézete, 
hogy a kulcshatalom valóban megilleti a püspököket akkor, ha a 
Péter hitével bírnak. 

A cikk igen sok fontos és érdekes egyháztörténeti adatot 
közöl, miért is az elolvasása nagyon élvezetes és gyümölcsöző. 

A Miszellen című rovatban a következő apró tanulmányokat 
találjuk: Die Gotenbibel nach Tischendorfs Octava. Ein früher 
Agrapha-Sammler. Die Schätzung in Lukas 2 und Psalm 87(86) 6. 
Eine Täuferlegende. Eb. Nestletől. — Zum Märtyrertod der Zebe-
daeiden. J. Weisztól. — Zum Feigengleichnis. Die Erde als jung-
fräuliche Mutter Adams. J. Löwtől. 

Közli: Raffay Sándor. 



Könyvismertetés. 

Sztehlo Kornél felolvasásai. I I I . A klerikális mozgalom 
Magyarországon. IV. Dogma és türelmetlenség. Toldi Lajos bizo-
mánya. Budapest 41 lap. Ára 1 korona. 

A protestánsok érdeke és az általános választói jog. Egyház-
politikai elmélkedések, irta Sztehlo Kornél, az ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház ügyésze. Toldi Lajos bizománya. Budapest 18 lap. 

Alig jelentek meg Sztehlo Kornéltól A modernismus és 
kalholicismus és A jövő vallása című felolvasások, melyeket folyó-
iratunk eló'bbi számában ismertettünk, máris újabb két felolvasá-
sához van alkalmunk hozzászólni. Jelentó'ség és érték tekintetében 
nem kisebbek az előbbieknél. 

A klerilcáris mozgalom Magyarországon világos és szemléletes 
képét mutatja annak a két évtizedes tudatos munkának, amelyet 
a Regnum Marianum újjászervezése és biztosítása érdekében a 
pápás egyház végez. Sztehlo szerint e munkának nem annyira 
antiprotestáns a célzata, mint inkább az, hogy a róm. kath. egy-
házat az esetlegesen bekövetkezhető secularisatio ellen anyagilag 
és szellemileg biztosítsa és megerősítse. Szépen rajzolja meg a 
klerikális mozgalom megindulását és eddigi útját. Világosan mutat 
rá végső céljaira, miközben célzatát és jellemét józan és elfogu-
latlan itélőtehetséggel hámozza ki a különböző jelenségekből. Szinte 
megdöbbent azokkal a számbeli adatokkal, amelyek a klerikalismus 
rohamos erőbeli gyarapodásáról szólanak. Csaknem félelemre hangol 
a Mária-kongregációk sötét jövendőt készítő munkájának leleple-
zésével. De ő maga se meg nem döbben, se nem fél, hanem a 
Protestantismus igazainak hitével, jövendőjének biztos remény-
ségével, hivatásának tiszta tudatával tekint a jövő elé. Egyesülésre 
és tudatos erőkifejtésre nógatja az összes protestánsokat, mert 
különben a lderikálismus győzedelmes előnyomulásának ostromát 
nemcsak meg nem állhatjuk, hanem a közművelődés, a felvilágosultság 
és az igazi nemzeti érdekekkel együtt ez előnyomulásnak mi is 
áldozatai leszünk. 

Ezt a felolvasást mintegy kiegészíti az a politikai röpirat, 



Könyvismertetés . 159 
amelyet szerzőnk „A protestánsok érdeke és az általános választói 
jog" címen a legutóbbi képviselőválasztások előtt kiadott. Természe-
tes, hogy a röpirat politikai részletei, célzatai és vonatkozásai ben-
nünket nem érdekelhetnek, de a protestánsok érdekei szempont-
jából hozzá kell szólanunk. A koalíciós kormány klerikalismusát 
leleplezve azt vitatja, hogy a protestantismus érdeke ma nem lehet 
más, mint az 1848. XX. t.-c. végrehajtását a kath. autonómiával való 
junktim nélkül biztosító szabadelvű irányzat támogatása és erősí-
tése. Az általános egyenlő és titkos választói jog révén egyelőre 
teljesen klerikális, utána azonban socialista parlamentje lenne az 
országnak. Amaz se érdeke a protestantismusnak, emez se válnék 
javára, mert a socialista parlament nemcsak a secularisatiót hajtaná 
végre, hanem a protestáns egyházak állami dotatióit is megvonná. 
A tanulmányban igen sok érdekes adatot találunk arra vonatkozólag, 
hogy Apponyi kultusminisztersége milyen alattomos módon igye-
kezett a helyzetet a klerikális érdekek szolgálatára kihasználni. 

Az egymást kiegészítő két tanulmányról általában csak azt 
mondhatjuk, hogy azokat minden protestáns papnak, tanítónak és 
vezető embernek ismernie kell, hogy helyzetünkkel és teendőinkkel 
tisztában legyen. Sztehlo nagy szolgálatot tett a protestantismusnak, 
amikor ezeket a tanulmányokat kinyomatta és így a közönség 
széles rétegeinek hozzáférhetővé tette. 

A „Dogma és türelmetlenség" című felolvasásról már nem 
nyilatkozhatunk ilyen őszinte elismeréssel. Mikor Sztehlo a theologi-
zálás terére lép, meglátszik rajta, hogy erős logikája sem mentheti 
meg az ingadozástól és a botlásoktól. Ismeretlen talajon zsombikok 
közt nehéz a mozgás, rajta könnyen ingoványra téved és lidérc-
fényt követ a merész kiránduló. Sztehlo Kornél pedig ujabb idő-
ben sokszor kirándul a theologia mezőire. S kétségtelen, hogy 
vannak értékes megfigyelései, vannak egészséges szempontjai, 
vannak jó felvételei, de mindezek az amateur fényképész meg-
figyelései és felvételei. Es mi szeretettel és jóakarattal nézzük el 
még a tévedéseit is, mert azokat is szeretet és jóakarat szülte. 

Felolvasásában azt vitatja,hogy a Krisztus vallásának szégyene 
és az emberiségnek valóságos átka az eredendő bűnnek és az 
egyházban való kizárólagos üdvözülésnek az előbbivel összefüggő 
dogmája. Az eredendő bűn dogmája ugyanis nemcsak azt az absurd 
elméletet teremtette meg, hogy Ádámban minden ember vétkezett, 
hannm azt is, hogy a bűnös emberiség egyetlen menedéke az 
egyház. Dogmatörténeti vázlattal igyekszik igazolni, hogy az ez 
alapon katholizálódott keresztyénség e nem jézusi tanait Zwinglit 
kivéve a reformátorok is elfogadták, hirdették és vallották. Min-
den baj és minden szégyenletes eretneküldözés (mellyel a protes-
tantismust éppen úgy megvádolja, mint a pápás egyházat, pedig 
a kettő között ugyancsak hatalmas a különbség!) ebből a helytelen 
felfogásból származik. 
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Meg kell állapítanunk, hogy az eredendő bűn dogmája 
abban a formájában, amint Ágostonnál s így részben Luthernál is 
található, nem felel meg Pál apostol felfogásának. Pál a római 
levélben azt vitatja, hogy egy emberrel — Ádámmal — lopako-
dott be a bűn a világba s minden ember vétkes Ádámtól kezdve, 
mert mind Adám vétkezése módjára szegül ellene Isten akaratának. 
Nem azért vagyunk mindnyájan vétkesek, mert Ádám vétkezett, 
hanem mert mi is mindnyájan vétkezünk: εφ' ω πάντες ήμαρτον. 
Az egyetemes bűnösség és Ádám bűne között a benső összefüggés 
abban van, hogy ha Ádám nem engedi a világba, melyet Isten 
jónak teremtett és konstatált, bevonulni a bűnt: az embereket nem 
nyűgözhette volna le indulataik és vágyaik (έτ:ι5νμία, concupiseentia) 
révén a folyton áldozatokra leselkedő bűn. így hát egy ember 
révén vonult be a világba a bűn, amint aztán egy ember által 
vonult be a bűnbocsátó isteni kegyelem is. 

Tény, hogy Luther is Ágoston értelmében vallotta az eredendő 
bűn tanát, de ez sem Pál felfogásaival nem egyezik, sem Jézuséval 
nem azonos. Ezt az igazságot Sztehlo jól érzi ki, de helytelenül 
magyarázza és nagyon is messze menő következtetéseket von le 
belőle. Az egyedül az egyházban való üdvözülés dogmája ugyanis 
nem ebből a dogmából következett. A praedestinatio dogmája 
meg egyenesen ellentmond ennek a felfogásnak. Mert ha Isten 
mindentől függetlenül, eleve dönt az emberek üdvössége dolgában, 
akkor az egyházba való tartozás maga se lényeges feltétel az 
üdvözülés elérésére. Az orthodox tan eredetileg nem is terjedt 
tovább, mint e tételig: Extra Christum non est salus. A pápás 
egyház aztán lefoglalván a maga számára a Krisztust, az ecclesia 
sola salvifica elvét kezdte hangoztatni. De a reformatio éppen ez 
ellen tiltakozott. Igaz, hogy aztán a reformátio orthodoxiája is 
beleesett a pápás tévelygésbe, amikor ha nem mondta is, de hitte 
és hirdette, hogy az ő egyháza az egyedül üdvözítő egyház. Ε 
hitének azonban bántó formát sohasem adott, mert magát az evan-
géliomhoz való ragaszkodása alapján csak iyaei egyháznak és nem 
sola salvificanak mondja. 

Abban azonban ismét igaza van Sztehlonak, hogy a dogma 
és a türelmetlenség csakugyan összefügg egymással. De ebből 
nem a dogmátlanságnak kell következnie, hanem annak, hogy a 
reformátorok munkáját folytassuk, az idők alkotásait az evangéliom 
erejével tatarozgassuk, építgessük, lerakodásait pedig tisztítgassuk. 
A reformátio ugyanis feladatából és jelleméből folyólag sohasem 
lehet befejezve, sohasem lehet lezárva, mert az a szakadatlan tisz-
tulásnak és belső evangélizálódásnak a processusa. 

Sztehlo ez újabb munkáit is ajánl juk az olvasók figyelmébe. 

Raffay Sándor. 


