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Prolegomena az Ószövetségből származó s az Új-
szövetségben található idézetek viszonyához. 

Általános szegénységünkből, theologiai könyvtáraink 
fogyatékosságából, olvasó közönségünk s a munkásságra 
hivatott theologusaink apathiájából a tudományos theologiai 
kérdések iránt, önként foly magyar theol. irodalmunk köz-
ismert szegénysége. Innét magyarázható meg, hogy sok oly 
tudományos kérdés, mely a külföldön már a XVI. és XVII. 
C.-ban élénk megvitatás tárgyát képezte s ma is szőnyegen 
forog, nálunk nemcsak hogy szószólóra egyáltalában nem, 
de még csak ismertetőre sem talált. 

Magyar theol. irodalmunkban egy ilyen ismeretlen kér-
dés az ószövetségből származó s az Újszövetségben talál-
ható idézetek viszonyának, jelentőségének és értékének 
megállapítása. Első tekintetre a kérdés részletkérdésnek, 
fontossága minimalisnak tetszik, mihelyt azonban a kutató 
bele kezd mélyedni ebbe. — a mi viszonyaink között szinte 
leküzdhetetlen nehézségű — stndiumba, azonnal kezd kidom-
borodni annak szövegkritikai, exegetikai, kortörténeti és 
dogmatikai nagy jelentősége. Mi sem bizonyítja ezt jobban 
a kérdés történeténél.1) 

* 
* * 

Már Celsus és Porphyrius, különösen pedig a zsidó 
filozófusok szemükre vetették a keresztyéneknek, hogy az 
apostolok idézeteikben az Ótestamentomot kiforgatták eredeti 
értelméből, mert ami a szent könyvben Dávidra, Salamonra, 
.Tesajas fiára vagy az egész népre vonatkozik, azt Krisztusra 
vonatkoztatták. Szórványosan az egyházatyák is hozzászóltak 
a kérdéshez kommentárjaikban, legbebatóbban Hieronymus, 
aki nem tagadhatván az idézetekben gyakran előforduló 

') L. Wettstein: Nóvum Testamentum graecum. Amst. 1752. tom I. 
237 1. sk. 

Diestel: Geschichte des A. T.-s in der Christ. Kirche 1869. 
Tholuck: Das Alte Test, im Neuen Testament 1836. 
Böhl: Die alttest. Citate im Neuen Test. 1878. 19—27 1. 
Vollmer: Die alttest. Citate bei Paulus. Freiburg i. B. 1895. 1—9 1. 
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pontatlanságot és szabálytalanságot, kénytelen engedménye-
ket tenni : (Epistola 57 ad Pammachium) „Ex qnibus universis 
perspicuum est, Apostolos et Evangelistas in interpretatione 
veterum Scripturarum sensum quaesisse, non verba: nec 
magnopere de ordine sermonibusque curasse, dum intellectui 
res pateret." Elismeri, hogy az apostolok olykor csupán 
emlékezetből idéztek, Mikeas 5, 2-höz irt kommentár jában: 
. . . „in omnibus paene testimoniis quae de Vetere Testaments 
sumuntur, istius modi esse errorem, ut aut ordo mutetur, aut 
verba, et interdum sensus quoque diversus sit vei Apostolis 
velEvangelistis non ex libro carpentibus testimonia, sed memo-
riae credentibus, quae nonnunquam fallitur." . . . Pál apostolt 
pedig egyenesen artifexnek, prudensnek s dissimulatornak 
nevezi idézeteiért. Augustinas, Luther, Calovius, általában 
a lutheri theologusok, az idézeteknek specifikus keresztyén 
értelmet tulajdonítottak, mint amelyet már maga az Ószövetség 
is célzott ; Clemens Alexandrinus, Origenes, Eusebius, 
Hilarius, Ambrosius és a legtöbb református theologus: 
Zwingli,1) Bucer, Cocceius stb. az idézetek kettős értelmet 
fogadták el; a harmadik irányzat, melyet eredetileg Chry-
sosthomus és Theodoretus képviseltek, majd az egyik, majd 
a másik magyarázathoz csatlakozott. S mig Aquinoi Tamás és 
Bonaventura koruk többféle irásértelmezése mellett is az 
Ószövetség betűszerinti értelmezésének előnyt adtak, addig 
Calvin számos idézetre nézve akként nyilatkozik, hogy azokat 
az evangélisták és az apostolok nem tekintették prófétai 
jövendöléseknek, mer t azok a régi mondások arra voltak 
csupán hivatva, hogy saját gondolataiknak ünnepélyes színe-
zetet kölcsönözzenek. Ezen az állásponton állott Grotius és 
Wettstein is. Mellőzve J. L i g h t f o o t , S c l i ö t t g e n és 
M e u s c h e n különben értékes megjegyzéseit az egyes helyek-
hez, mint az első beható munkát a reformatió korából 
Franciscus Juniusét említjük meg. (Sacrorum parallelorum 
libri tres, Heidelb. 1588.) Az első könyvben az evangéliumok, 
a másodikban Pál, a harmadikban a Zsidókhoz irott levél 
idézeteivel foglalkozik, a többi i ratokat az Appendixben tár-
gyalja. Nagy tudással megírt munka, értéke azonban még 
sincs, mert mesterkélt és erőszakos magyarázataival lehe-
tetlent akar bizonyítani, hogy t. i. az újszövetségi idézetek 
és az ószövetségi eredeti helyek között semmi eltérés nincs. 
J. Drusius (Parallela sacra. Franeker 1594.). Az idézetekkel 
röviden foglalkozik s arra az eredményre ju t Mt. 27, 46-nál, 
hogy nemcsak ez a hely, hanem „pleraque testimonia V. T. 

') Commentárjában Mt. 2,8-höz : (idézve Vollmernél) „ . . . omnia, 
quae in Vetere Testamento etiam vere sunt gesta, in figura tamen contigerunt 
et figuráé fuerunt; in Christo omnia consummuntur et vere implentur." 
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citata esse ex traductione C h a i d a i c a ea, qua tunc vulgo 
utebantur", tehát se héberül, se görögül. Paulus Tossanus 
(Biblia. Heidelb. 1617) a jelesebb Mózesből és a prófétákból 
merített idézeteket magyarázza a maguk helyén, ahol elő-
fordulnak, anélkül, hogy kérdésünk lényegébe mélyebben 
behatolna. Andreas Tesler1) (Disputatio de dictorum V. J. 
in Novo allegatione etc. Jenae 1627). Értékes, rendszeres 
munka. Nyolc fejezetben tárgyalja az idézetek tartalmát, 
az iratokat, ahonnan meritvék, az idézőket, az idézetek 
formáit, célzatát, módját. Az egyes fejezeteken belül is a 
legnagyobb rendszeresség található. Jacob Alting (Opera. 
Amst. 1685) művében „Parailelismus testimoniorum V. T., 
quae citantur in Novo" cím alatt Mt. 12,42-ig negyven idé-
zetet és remeniscentiát ismertet röviden. L. Cappellus, 
(Critica Sacra 1650.) művében „Qaestio de locis parallelis 
Veteris et Növi Testament!" cím alatt ezt a kérdést tárgyal ja: 
„An loca parallela, quae e V. Testamento in Novo addu-
cuntur, citentur ab Apostolis et Evangelistis prout ea 
in Graeca των Lxx versione tum temporis habebantur, an vero 
fuerint ab ipsis (prout eis visum fűit) de novo sic reddita, 
ac postmodum in Graecam V. T. versionom Lxx interpretura 
quae hodie exstat, a seribis et librariis, vei novis, paulo 
post Apostolorum tempóra, Christianis interpretibus aut 
antiquariis, verbatim transeripta atque infulta." (443 1.) Kér-
désének első tételét fogadja el, t. i., hogy az evangélisták 
és az apostolok a Lxx-ból idéztek, úgy amint azt készen 
találták. Az egyes idézeteket méltányolják a különböző 
kommentárok, criticák szemolvényes művek. (pl. Spanheimus : 
Dubia evangelica. Genf. 1700 Henr. B. Stark. Notae selectae 
erit. phil. ex in Ep. S. Paulo ad Ebraeos. Lipsiae 1710 stb.). 
Különösen Jézus idézeteinek tulajdonít nagy fontosságot 
Joli. Steenbuchius (Christum Veteris in Novo Foederis 
Interpretern . . . Anno MDCCXVI Havniae) 8 1. §. 21: „Multum 
conducit examen harum c i t a t i o n u m Dominicaruin 1. ad 
veram vocum V.T. intelligentiam etgenuinam interpretationem. 
2. ad probandam auctoritatem librorum ex quibus desumptae 
citationes sunt. 3 ad demonstrandum praedictionum com-
plementum. 4. ad coníirmendi fidei articulos. 5. ad firmandos 
certos in Theologia canones. 6. ad deciderdos conscientiae 
casus. 7. ad roborandam praxin pietatis. Sőt ezen idézetek 
felvilágosítást nyújtanak (46. §.) az Isten és Isten fia isme-
retéről és tiszteletéről, az angyalok létéről, az embernek 
állapotáról ez életben és a halál után, a szent iratok hasz-

') Böhl i. m. XXII. 1. ezt a munkát tévesen tulajdonítja J. Majornake 
mert az csak elnökölt a kérdéses disputation, címe is mutatja: „Andrea" 
Tesleri Disp. Inaug sub praesidio viri plur. rev. . . . Johannis Maioris. . . . 

1* 
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nosságáról es tekintélyéről, a zsidók téves messiási képze-
teiről is. Ezeknek a tételeknek igyekszik érvényt szerezni 
művében szemelvényesen, mélyrehatóbb vizsgálódás nélkül. 
Szövegkritikai szempontból az egyházatyák ez irányú mun-
kásságának alapos ismertetésével szól a kérdéshez Hody. 
(De biblidorum textibus et versionibus. Oxoniae 1705.) Minden 
izében eredeti s új nyomokon járó, rendkívüli nagy tudással 
és szorgalommal megírt munka G. Surenhusiusé ιεο s j v e 
Βίβλος χαταλλαγϊ,ς in quo secundum veterum theologorum 
Hebraeorum formulas allegandi et modos interpretandi conci-
liantur loca ex V. in T. allegata. Amstelaedami 1713.). Két alap-
tétele, hogy nagy jelentőségük van az idézést bevezető szavak-
nak, — miket ón k ö t é s i f o r m u l á k n a k nevezek el —, 
mert azok szerinte az idézés minéműségére nézve már elevo 
felvilágosítást nyújtanak; a másik a zsidókkal szemben apologe-
tikus jellemű, t. i., hogy „aNovi Testamenti auctoribus nihil 
factum esse, quod ab ipsis veterum Hebraeorum theologis 
non factum fuerit prius". Böhl (i. m. XXIII—XXV. 1.) rend-
kívüli hevesen támadja Surenhusiust, kétségbe vonja a kötési 
formulák jelentőségét általában, lekicsinyli a munka apolo-
getikus színezetét, képtelenségnek tartja, hogy a Talmud 
ótestamentomi idézeteinek formája, módja analógiául szolgál-
hasson az újtestamentomi idézetek vizsgálásakor. Szóval 
az egész munkának nem tulajdonít semmi értéket. Egyoldalú 
és igazságtalan ítélet. Ha nem is fogadjuk el Surenhusius 
minden tételét összes consequentiáiban. munkájának nagy 
jelentőségét, adatainak hasznosságát és megbízhatóságát el-
tagadnunk nem lehet, amint nem tagadja Kautzsch és Voll-
mer sem. Sőt meg kell állapítanunk, amiről még alább lesz 
szó, hogy a Talmud kötési formulái és idézési módja, az 
idézetek beállítása és magyarázata, az Újtestamentoméival 
általánosságban feltétlenüj rokonok, speciálisán Pál apostoléi-
val teljesen azonosok. Érezni látszik ezt Böhl is, aki épen 
Pált igyekszik a legnagyobb hevességgel eliminálni a zsidó 
iskolás szellem hatása alól, mint aki nem is já r t rabbi 
iskolába, (!?) s „kikéri magának", hogy Pált ez irányban a 
zsidó támadásokkal szemben bárki is védelmezze. Amilyen 
fennhéjázó ép oly téves ez az állítása. Ma már nem lehet 
komoly theologusnak nevezni azt, aki el ne ismerné, hogy 
Pál apostol idézési módja, az idézetek magyarázata, általá-
ban okoskodása, következtetései, ellenvetései ne hordoznák 
magukon a zsidó rabbi-iskolázottság bélyegét. Ezt azonban 
csak mint természetes valóságot állapítjuk meg, anélkül, 
hogy ezzel Pál apostol világtörténelmi jelentőségén csak a 
legkisebb csorbát ejteni is igyekeznénk. Önmagát senki sem 
tagadhatja meg. Surenhusiust támogatja önkénytelenül is 
And. Georg. Waehner, (Antiquitates Ebraeorum Vol I. Sec. II.) 
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s bizonyítja, hogy a Talmud hasonlóképen idézi az Ó. T.-t 
mint az újszöv. irók s az idézet minéműségét, — egész 
verset idéznek-e vagy csak egy mondatot, szószerint-e vagy 
tartalmilag stb. — jelzi előre a kötési formulával. 

Éleselméjű munka az angol William Whistoné (An essay 
towards restoring the true text of the Old. Test. and for 
vindicating the citations mode thence in the New Test. 
London 1722. Kárpáti Jenő barátom volt szíves számomra 
magyarra fordítani). Alaptétele, hogy az újtestamentomi 
idézetek minden izükben eredetiek és pontosak. Hogy a 
megfelelő ószövetségi helyekkel, nem mindenkor egyeznek 
meg, annak az az oka, hogy az Ószövetség szövege Krisztus 
idejében másként hangzott, amiért is azt az újszövetségi 
idézetek alapján kell restaurálni. Megjegyzéseiben sok jót 
mond, alaptétele azonban nem állhat meg, mindazáltal az 
őt dühösen támadó Carpzow (Critica Sacra 1748.), aki ort-
hodox szempontból az idézetek teljes megegyezését hangoz-
tatta, legyőzni nem tudta. A XVIII. C.-t G. Roepe nyitja 
meg. (De Veteris Testamenti locorum in apostolorum libris 
allegatione 1827.). Minden tétele igaz, nevezetesen hogy Pál 
csekély kivétellel a Lxx-ból idéz s mindig emlékezetből, 
idézetei háromfélék: szószerinti értelműek, allegorikusak s 
typikusok. Dr. A. Tholuck (Das Alte Testament im Ν. Τ. 
Gotha 1854.) szerint az evangélisták, mint αγράμματοι, (Ac. 4,13) 
a Pál-félo ószövetségi idézési mód subtilitásától mentesek, 
idézeteik sokszor csak az ideális összefüggést bizonyítják 
(Mt. 215 , 23, 8 17, 13 Ján. 189 stb.). Hogy mely idézetekben 
láttak az evangélisták egyenes jövendölést és hol csak elő-
képi párhuzamot, nem mindenütt lehet bizonyossággal eldön-
teni, még ίνα ηληρω&η kötési formulával közölt idézetek sem 
mind egyenes jövendölések, mert vannak közöttük a jövőnek 
istenileg szándékolt előképei is. Ami a természetes meg-
figyelésnek véletlen, pl. Jézus élete egyik másik eseményé-
nek egybevágása valamely prófétai jövendöléssel vagy képpel, 
az a vallásos ember számára Isten akarata, mert az esemé-
nyek összekapcsolódása, együttörténése s egymásra való 
hatása bizonnyal joggal vezettetik vissza a legmagasabb 
világrendező causalitásra. Ez elvi szempontból itéli meg 
azután az összes evangeliumi idézeteket. Pál apostolról (Die 
Anwendung des Alten Testamentes bei Paulus i. m. 33—40 1.) 
megállapítja, hogy pontatlanul idéz és igen sokszor átala-
kítja a szöveget, hogy használhatóvá tegye1) s polemizál 
Meyerrel és Fritschevel, akik következetességgel azt állítják, 
hogy Pál az összes idézeteket, mint jövendöléseket fogta 

') R o m . 1 0 7 - 8 . Ef. 4 „ . I. Kor. 2 , . II. Kor. 4 , , , 6 „ ,„—1 8 . Gal. 4 . . , . 
slb. stb. 
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fel. Szerinte Pál sokkal többet vezet le az ószövetségi helyek-
ből, mint amennyi történelmi értelmükben benn rejlik, irói 
ckaraktere a t a l m u d d i a l e k t i k a i , innét az ő irásmagya-
rázatának s alkalmazásának Jézusétól annyira elütő saját-
ságos módja. Különben részben a héberből, (közelebbről nem 
vizsgálja) részben a Lxx-ból idéz emlékezetből. „Commentar 
z. Br. an die Hebräer Hamb. 1836." c. művében Tholuck 
ismét igen behatóan foglalkozik az idézetekkel s ezeknek 
alapos vizsgálata alapján — kapcsolatban előbbi művével — 
állapítja meg, hogy a Zsidókhoz irott levélnek Pál nem lehet 
a szerzője (51—57 1.) Ugyanezen alapon ugyanezt vitatja 
értékes munkájában Dr. Friedrich Bleek is. (Der Hebräerbrief. 
Elberfeld 1868). Alapvető munka a páli idézetek szöveg-
kritikai vizsgálásánál Aem. Frid. Kautzsch: „De Veteris 
Testamenti locis a Paulo apostolo allegatis. Lipsiae 1869" c. 
dissertatiója. Tisztán csak szövegkritikai szempontból fog-
lalkozik a kérdéssel s egyetlen célja az eredeti szöveg recon-
structiója. Első sorban tárgyalja azokat az idézeteket, melyek 
úgy a héber mint a Lxx görög szövegének teljesen meg-
felelnek (I—XXIV.), másodsorban azokat, melyek a Lxx-nak 
felelnek meg, harmadsorban, amelyek a Lxx-tól csak kevéssé 
térnek el, negyedsorban, amelyek a héber szöveget követik 
s végül amelyek mindkét szövegből eltérnek. Az idézetek 
közül 34 egyezik a Lxx-val, 36 kevéssé tér el tőle, erős az 
eltérés 10 esetben, „at ita ut verborum versionis cognitio 
negari non possit", még erősebb az eltérés 2 esetben. A 
héber szöveget követi két hely, mindkettő Jobból, valószínű, 
hogy Pál ennek fordítását nem ismerte. Máté ev. idézeteit 
ismerteti Rudolph Anger. (Ratio qua loci Veteris Testamenti 
in ev. Matthaei laudantur. Lipsiae 1861). Máté idézeteinek helyes 
szövegét igyekszik megállapítani. Az eddig felhalmozódott 
anyagot kritikai alapon feldolgozta Dávid M. C. Turpie 
(The Old Testament in theNew. London 1868). Említésre méltó 
a francia Henri Μ ο η η e t „Les citations de 1' ancien testament 
dans les epitres de Saint Paul. Laus. 1874" c. dissertatiója. 
Szerinte is Pál a Lxx-t követi; alaptétele, hogy az apostol 
sokszor analógiát talál saját gondolata és valamely ószövet-
ségi hely között s már, ez elegendő ok számára az idézésre, 
továbbá, hogy Pál az Ószövetségben egy anticipált evangé-
liumot lát. Ügyes és fordulatos munka az evangéliumi idé-
zetek általános ismertetése terén Erich Haupté (Die altest. 
Citate in den vier Evangelien. Colberg 1871.). 

Az egész anyagot öleli fel Eduard Böhl nagyszabású 
munkája (Die alttest. Citate im Neuen Testament Wien 1878), 
mely folytatása az öt évvel korábban megjelent „Forschungen 
nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu und deren Zusammen-
hang mit der Septuaginta Übersetzung 1873" c. művének. 



Prolegomena az Ósz. származó s az Újsz . található idézetek viszonyához. 7 

Célját előszavában jelzi: „Wir trachten die Citate des Neuen 
Testamentes von den Makel rabbinischer Künstlichkeit und 
von der Zufälligkeit einer blos gedächtnissmässigen Citirung 
endlich zu befreien." Alapjában elhibázott vállalkozás, amely 
csak eredménytelenséggel végződhetett. Gondolatmenete a 
következő: a Lxx Palaestinában általánosan elterjedt, itt le-
fordították a nép nyelvére, aramra, de nem szó szerint, 
hanem a Lxx némi kikorrigálásával s ez a fordítás „Volks-
bibel" utóbb ép oly tiszteletnek örvendett, mint a Lxx. Ε 
két fordítást aztán egymás mellett használta a nép. Már 
most, amely idézetek a Lxx-val ma is szőszerint megegyez-
nek, azok onnan vétettek, amelyek eltérnek tőle s a héber 
szövegből is természetesen, azok ebből az aram nyelvű textus 
receptusból meritvék. Igen tetszetős, de minden alapot nél-
külöző elmélet, melynek minden egyes tétele csak hypothesis, 
amelyet külön be kellene bizonyítani, ami azonban lehetetlen. 
Csupán csak egy ellenvetést teszek az egész elmélet ellen: 
hogy van az, hogy ez az aram nyelvű biblia, mely textus 
receptus, népbiblia lett, mely tehát el volt terjedve egész 
Palaestinában, annyira eltűnt, hogy sem a zsidó, sem a 
keresztyén irodalomban még csak egy sornyi feljegyzés sem 
maradt róla?! HaBöhlnek kitűzött célját elérnie nem is sikerül-
hetett, az egyes helyekhez írt szövegkritikai s exegetikai 
megjegyzései mindenkor értékesek maradnak. Egy ponton 
érintkezik Böhllel az amerikai Toyx) (Quotations in the New 
Testament, New York 1884.). A páli levelekre nézve u. i. 
megállapítja, hogy azokban foglalt idézetek csekély kivé-
tellel a Lxx-ból valók ugyan, de néhány valamely aram 
nyelvű targumból származhatik, abban azonban eltér Böhltől, 
hogy ez az aram targum csak szóbelileg létezett. Szöveg-
kritikai szempontból nem vizsgálja az idézeteket, inkább 
ezek alkalmazási módjára fekteti a fősúlyt. 

Jézus idézeteit vizsgálja Aem. Th. Sev. Gemmel (Vetere 
Testamento qua ratione usus sit Jesus Christus. Regimonti 
1880). Vizsgálódásának eredménye ezen két tételében foglalható 
össze: „ergo concedere coacti sumus, evangelistas, nullum 
certe codicem scriptum, ne Ebaicum nec Graecum quendam 
Alexandrinorum ante oculus habentes locos singulos aut 
memoriter aut cum libertate aliqua atque, quia magis eorum 
interfuerit, sensum eorum locorum quam formám reddere et 
brevitatis vei concinnitatis stludio citasse" : . . . etc. Jézus 
azonban mindig pontosan idézett, „cognoviinus: Jesum uti 
vetere testamento creberrime, accuratissime, elegantissime 
atque acutissime". Kérdésünk keretén belül kétségkívül Pál 
apostol érdekli legjobban a kutatókat, mint a kinél az 

') L. Vollmer i. m. 8 - 9 1. 
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Ószövetség iskolásszerű, tudatos alkalmazásáról leginkább 
lehet szó. Erről tesz tanúságot Hans Vollmer jeles munkája 
is. (Die altest. Citate bei Paulus. Freiburg. i. Β. 1895) Három 
főrészben szövegkritikai és biblia-theologiai szempontból 
szól a kérdéshez s a régi nyomon megállapítja <1 Lxx hasz-
nálatát és annak befolyását Pál stílusára, ahol az apostol, 
sem a Lxx, „ sem a héber szöveg szerint nem idéz, ott bizo-
nyosan az Ószövetség valamely más görög fordítása állott 
rendelkezésére, a felhozott példa (I. Kor. 15,54) egyezése 
Theodotionnal azonban oly csekély valami, hogy arra hypot-
hesist építeni nem lehet. Az idézést bevezető kötési formu-
láknak szintén nem tulajdonít semmi jelentőséget az idézetek 
minéműségére nézve, anélkül, hogy a kérdés mélyére hatolt 
volna. Az alexandriai inspiratio-theoria hatását Pál leveleiben 
szintén nem ismerjük el, sőt azt vitatjuk, hogy az idézetek 
ép az ellen szólanak, a részletes kifejtésnek az egyes helyek 
tárgyalásánál van azonban csak jogosultsága. Mindazáltal 
Vollmer műve a részletekben, egyes megjegyzéseiben sok 
értékes anyagot tartalmaz. A Iegtulzóbb orthodoxia szelle-
mében érinti kérdésünket Th. Beyer (Christi Zeugnis über 
das ,Alte Testament Braunschweig u. Leipzig 1896). Jézusnak 
az Ószövetségből merített idézeteit veszi sorra s a legjóza-
nabb kritika jogosultságát is tagadva, a kényelmes „meg 
vagyon irva" álláspontjára helyezkedve tudományos meg-
figyelések helyett prédikációszerű áradozásokat nyújt. Az 
egész anyagot öleli fel Dr. August Clemen (Der Gebrauch 
des Alten Testamentes in den neutestamentlichen Schriften. 
Gütersloh 1895). Külön fejezetben szól Jézus, az evangélisták, 
az Acta, a katolikus levelek, a páli levelek s a Zsidókhoz 
irott levél idézeteiről s azokat az exegeta, homileta ós 
katecheta szempontjából vizsgálja, a kérdés szövegkritikai 
részét nem érinti, többet azonban nem ad, mint bármely 
commentar. Valóságos hangyaszorgalommal irta meg mun-
káját Dr. Eugen Hühn (Die altest. Citate und Reminiszenzen 
im Neuen Testamente. Tübingen 1900), a maga nemében 
páratlan mű, kimutatja az összes újszövetségi idézetek (286) 
és reminiscencíák (3578) pontos hovatartozását s az összes 
kötési formulákat. Mint lexicalis mű kérdésünk tárgyalásánál 
szinte megbecsülhetetlen szolgálatot tesz ép úgy mint szöveg-
kritikai szempontból Wilhelm Dittmar (Vetus Test, in Novo. 
Göttingen 1903) munkája, ki az egyes helyeket a héber, a 
Lxx ós az újszövetségi szöveg egybevetése alapján vizsgálja 
s az idézetek helyett szövegének megállapítása körül jelentős 
érdemeket szerzett. Munkája, miután az egész Újszövetség 
anyagát felöleli, szintén páratlanul áll a theol. irodalomban. 

Ez a főbb vonásaiban ismertetett hatalmas irodalom is 
mutatja, hogy theologusaink az újszövetségi idézetek szár-
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mazásának, jelentőségének kérdését kezdettől fogva igen 
fontosnak tekintették úgy szövegkritikai mint exegetikai, 
kortörténeti mint dogmatikai szempontból, aminthogy egy 
egységes munkában, aminőt még nem produkált a theol. 
irodalom, az egyes idézeteket és azoknak összességét ezen 
szempontok szerint kell tudományos kutatás és bírálat 
tárgyává tenni. 

* 
* * 

Az Ószövetségből származó s az Újszövetségben talál-
ható idézetek birálatos összevetése a legnagyobb nehézsé-
gekkel a szövegkritikai téren találkozik, mert rendkívüli 
éleselméjüséget és érzéket kíván a tömérdek rendelkezé-
sünkre álló szöveg és varians közül az igazinak, az erede-
tinek felismerése, szóval a szöveg reconstruálása, mint 
minden egyéb munkának alapja. Az egységes szempontból 
dolgozó írónak feladatát igen megnehezíti az a körülmény, 
hogy e téren kénytelen kész eredményekre támaszkodni, — 
melyeket ellenőriznie sokszor lehetetlen —, mert alapvető 
munkásságot nem végezhet akkor, amikor hosszú évtizedek, 
jeles theol. generációk, a legkiválóbb nyelvészek csupán a 
kezdet nehézségeit voltak képesek leküzdeni. Feladata azért 
a kérdéses helyek eredetiségének lehetőség szerint való ellen-
őrzésében és a már összehordott anyag alapján való felül-
vizsgálatában merül ki . . . . 

Az Ószövetség héber szövege, bár nem egyszer homá-
lyos és hibás, mégis megbízhatóbb általánosságban mint az 
Újszövetségé. Az a bámulatos rigorozitás, amelyet a zsidók 
az Ószövetség másolásánál kifejtettek, — ami viszont a szent 
iratok imádatszerű tiszteletének eredménye — kétségkívül 
csökentette a szöveg eltérését az eredetitől. A zsidó másolók 
nemcsak a szövegre, a szavakra, hanem az egyes betűk 
nagyságára, egymástól való távolságára, sőt a már meglévő 
s érthetetlen irássajátosságokra is nagy gondot fordítottak 
s így betűről betűre másoltak, mert a legkisebb hiba esetén 
a zsinagógák a tekercseket el nem fogadták s megsemmi-
sítették. Ezek az irássajátosságok a nyomatott szövegbe is 
átmentek, (pl. Jób 38 u : ^V"! 1- még Gen. 1 9 . 1 6 f t , 1819, 
Zs. 27 i3 ) Bir. 19 30, Num. 1 44, Jes. 449, Ezék 46 22, ÍI. Sám. 19 
stb.) A canon kialakulása után a tudatos beszúrást, margi-
nális jegyzetnek a szövegbe való kerülését kizártnak lehet 
tekintenünk, mert a szövegnek betűjéhez sem volt szabad 
nyúlni, innét, hogy a nyilvánvalóan szükséges javításokat 
ós jegyzeteket a masoreták a vonal alatt helyezték el. 
Különben is eddigi vizsgálódásaim alapján az idézett helyeken 
olynemű szövegromlás nem fordul elő, ami a birálatos egy-
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bevetés munkáját megnehezítené. Ez alapon az Ószövetség 
héber szövege kérdésünk tárgyalásánál biztos alapul szol-
gálhat . . . 

Másként állunk azonban a Lxx szövegével. Az Aristeas-
féle legendát mellőzve kétségtelennek tart juk mi is, hogy a 
Septuagintának nevezett fordítás a görögül beszélő zsidók 
számára csak lassan és részletekben számos fordító külön-
böző korokban kifejtett munkássága alapján állott elő, úgy 
azonban, hogy a Kr. e. 2. C. közepe táján már az egész 
fordítás készen volt. A Lxx nem szószerinti fordítása a héber 
szövegnek, gyakran csupán szabad átdolgozása, részleteket 
hagy el s önálló részleteket told az eredeti szöveghez, s 
kezdetben mint magán irat szerepelt. Később azonban az 
általános használat következtében a hellenisták között oly 
nagy tekintélyre tett szert, hogy egészen helyettesítette az 
eredeti héber szöveget, sőt Philo inspiratio elmélete óta azzal 
szemben még előnyben is részesítették a keresztyének is. 
Szövege azonban a lelkiismeretlen másolók könnyelműsége 
és erőszakos- változtatásai folytán még jobban megromlott. 
Origenes óta a szövegkritikusok igyekeznek a helyes szöve-
get megállapítani s Tischendorf, Loch és Swete kiadványai 
kevés kívánni valót hagynak maguk után, amit az is bizonyít, 
hogy az újszövetségi idézetek legnagyobb része recenseáit 
szövegeikkel szószerint megegyezik vagy csak kevés eltérést 
mutat. A Lxx studiumok a kérdés kutatója számára első-
rangú kötelesség lesz mindenha. 

Az idők folyamán nagy változást szenvedett az Űjtesta-
mentom szövege is. Szinte megszámlálhatatlan és egybevet-
hetetlen a különböző korokból reánk maradt codexek, 
codextöredékek és variansok száma, melyek egy s más 
tekintetben egymástól lényegesen elütök. A mult század 
szövegkritikusai óriási munkát végeztek a helyes szöveg 
megállapítása s kiadása terén, Griesbach és Lachmann nyo-
mán és után Tischendorf, Tregelles, Westcott-Hort, Gregory 
Nestle és Bernhard Weiss (berlini), Bousset, kutatásaikkal 
s szövegkiadásaikkal elévülhetetlen érdemeket szereztek 
maguknak. Legújabban pedig von Soden hatalmas vállala-
tának (Die Schriften des Ν. Τ. I. Β. 1902) befejezése elé néz-
hetünk a legszebb reményekkel, ki maga elé tűzte egy 
egész theologus-gárda segítségére is támaszkodva az ö s s z e s 
fenmaradt codexek tüzetes átvizsgálását, családok szerint 
való csoportosítását, új significálását s végül a recenseált 
szöveg kiadását. Ha maga a szöveg is oly értékes lesz, 
mint prolegomenai, méltán remélhetjük benne a legértéke-
sebbet. Az eddigi munkálkodásból is nyilvánvaló, hogy az 
Újszövetség szövege sokszor ingadozást mutat s ha nem is 
tévedünk a betoldások, redactorok, forrás hypothesisek út-
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vesztőjébe, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az 
egyes idézeteknél a variansok oly nagy tömegével találko-
zunk, hogy az eredeti szöveget reconstruálni nem egyszer 
csupán valamely codex tekintélyére való hivatkozással lehet, 
természetesen az igazság feltétlen bizonyossága nélkül. Ebben 
a tényben azonban nem szabad kérdésünk megoldásának 
csődjét látnunk, mert ha az idézet bővelkedik is variánsok-
ban. mindig meg lehet állapítani positive, vájjon az Ószövet-
ségből: a héberből vagy Lxx-ból származik-e, részint a 
szövegből magából, a héber és Lxx egybevetéséből, részint 
a szerző által idézett s használt kötési formulákból; más-
részt negative megállapíthatjuk az idézet tartalmából nem 
egyszer, hogy sem a héber szöveg sem a Lxx nem ismeri, 
s így valami ismeretlen, esetleg más ismert forrásból való. 
Ily kényesebb hely különben is csak kevés van az idézetek 
között.1) 

A szövegkritikusnak ugyan tömérdek anyag áll rendel-
kezésére a szövegváltozást illetőleg, mindazáltal az ellen-
őrzés a legkönnyebb és legeredményesebb az idézeteknél, 
mert a szövegváltozás vagy romlás a folyó elbeszélésben nem 
oly feltűnő s nehezebben ellenőrizhető, mint az idézetekben, 
melyeknek azok irói fontosságuknál fogva épen döntő 
szerepet szántak. Az idézeteket kivéve másutt csak a code-
xekre lehet támaszkodni, míg az idézeteknél a vizsgálódás 
támaszául a codexeken kívül ott áll még rendelkezésre a 
Lxx és a héber szöveg is. Ez alapon az idézetek a szöveg-
kritikusok szempontjából igen értékes kiindulási pontul 
szolgálnak. Az első feladat tehát kérdésünk tárgyalásánál a 
jó szöveg megállapítása . . . . 

A véglegesen megállapított szöveg az exegeta bonc-
kése alá kerül, aki megvizsgálja annak formáját, tartalmát 
ős jelentőségét. Az első feladat mindig annak megállapítása, 
honnét való az idézet, a canonikus irodalomból-e vagy más-
honnan, a Lxx-ból vagy a héberből, rendszeresen melyikből 
idéz az iró és mily okból, szószerinti-e az idézés vagy emlé-
kezetszerű, lehet-e szabályt felállítani az idézés általános 
módjára nézve, a szövegváltozásnak nincs-e oly jelentősége, 
mely joggal arra a gondolatra késztet, hogy az iró eredetileg 
nem úgy idézett, mint ahogy az jelenlegi szövegünkben 
foglaltatik ? Tartalma szerint megfelel-e az idézet az igazság-

') Nincs meg az Ószövetségben pl. I. Kor. 2 9 : χααώς γάγραπται. '« 
οψΰαίμΰς ovx tiäev χαϊ ανς ύνχ ηχυνααν stb., Júdás 4 5 ; Luk. 11 49: 'η σο<) ία 
τοϋ &(οΰ i'intv stb., Júdás 9 Diassumptio Mosisból, 14—15 Henok könyvéből 
való. Ján. 7 38. 'ο πιατιίων ιΐς luf, χα9άς find ή γραψή, τιοιαυοι ix της 
χοιίίας αϋτον ρ(νσονσιν νιϊαιος βωπυς, pedig annyira homályos, hogy sem 
igazi értelmét, sem a helyet, ahonnan vétetett a canonikus irodalmon klvűl 
sem vagyunk képesek megtalálni. 
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nak, továbbá az elérni kívánt célnak, betűszerinti értelmével 
akar-e bizonyítani az iró, vagy allegorikus, esetleg typikus 
formájában, természetes-e az idézet, vagy mesterkélt és 
erőszakos, az egész verset citálja-e, vagy csak épen annyit 
belőle, amire szüksége van ? Különös súlyt helyez a kötési 
formulákra s megvizsgálja, van-e valami jelentőségük az 
idézet minéműségének előzetes megállapítására ? 

Az exegetának azonban, hogy ezen a téren sikeresen 
munkálkodhassék, a talmudi iratoknak az Ószövetségből 
való idézési módját s különösen kötési formuláit tanulmá-
nyoznia kell, mert jóllehet a talmudi irók más körben 
mozognak, mint az újszövetségiek, a szellem közösségénél 
fogva, amelyben mint zsidók nevelkedtek, az Ószövetséget 
más-más célzattal ugyan, de rokon módon és formában 
használták, idézték és magyarázták. Mi sem bizonyítja azt 
jobban, mint az a tény, hogy a zsidó szellemben kiiskolázott 
Pál teljesen a talmudi dialektika fegyvereivel dolgozik; a 
farizeusok s irásmagyarázók tanítási módja a többi apostolra 
sem lehetett minden hatás nélkül, noha ők άγραμματοι voltak, 
de mint buzgó vallásos zsidók bizonyosan ós gyakran hall-
gat ták a templomi magyarázatokat. Ha tehát nem is megyünk 
el annyira Surenhusiussal, hogy az újszövetségi irók kötési 
formuláiban és idézési módjában a Talmudóval azonos 
systhemát keressünk, a közöttük fennálló rokonságot azon-
ban el nem tagadhatjuk. A Talmud kötési formuláinak a 
legtöbb esetben szószerint megfelelnek az újszövetségiek s 
ilyenkor az idézet minéműsége is azonos vagy legalább 
rokon. A következő példák is meggyőznek erről. 

Mt. 1 2 3 : ha nXrßwdfj το ρη^εν, ennek megfelel a Talmud-
ban : ibw«' "0 B,,pi> Berachot fol 57. col. 2. idézi Jes. 44 2 3 ; 
ez nem a szószerint, hanem inkább a tartalom szerint való 
idézés formulája, IÖXJB» a Talmudban lépten nyomon elő-
fordul, az értelem szerint való idézés bevezető szava, a 
görögben ε^όήΟ-ε Róm. 9 1 2 ,I 6 , Gal. 3 l 6 , Apoc. 6 U , stb. - , r i 31 

vagy STian vagy = meg van irva, igen gyakori, a 
szószerinti idézés kötési formulája, görögben ν,αΰας γέγραιται, 
γεγραηται, γεγραμμένον εστί, -/.ατά το γεγραμμενον. 21Γ3Η "ΙΟΝ vagy 
Χ-ιρ ΊΟΚ = a z t mondja az írás, szintén gyakori, akkor hasz-
nálták, amikor az írás bizonyító tekintélyére hivatkoztak, 
néha a í"10'' kérdő szócskát tették elé, így Pál is Róm. 4 3 , 
Gal.,4 3 0 : ú γάρ 'η γραφή λάγει·, "1D1S1 = és azt mondja t. i. 
az Úr, az írás, néha hozzáfűzve "15t1 ós továbbá, ismét, ezzel 
a formulával akkor éltek, mikor az első idézet a kérdéses 
dolgot még nem világosította meg teljesen, hanem csak a 
következő vers vagy a következő, de más helyről vett idézet. 
Berachot fol. 54. col. 2. idézi a 107. Zs. 23. versét s utánna 
iC181 kötési formulával a 25 és 27, illetve a 28 ós 29. ver-
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set. Az Újszövetségben a λαλέ,ω, επω, λέγω a megfelelő kötési 
formulák, néha hozzáfűzve a "'^-nak megfelelő και ηάλιν 
pl. Ján. 12 39, 193β, Róm. 1510, n , 1 2 , I. Kor. 3 2 0 , stb. 
πι,τ mim — amint meg van írva az Úr törvényében 1. 
Jos. e j ! , I. Kfr. 113, II. Chr. 23 18, ezzel a formulával akkor 
éltek, amikor a pentateuchből idéztek. Luk. 2 23 : ν.αΰως 
γέγρσηται εν νόμω χνρίου; néha HtfO mim 21Í133 így Π. Chr. 
31 3, 35 2β· Soma cap. 6. col. 2., Luk. 2 2 2 : /.ara τον νόμον 
Μωισέως é s I. K o r . 9 9 : Έν γάρ τω Μωαέως νομω γέγραπται s t b . 

Sokszor az iró mint beszélő idéztetik. Tanchuma fol. 
38. col. 3 : Jeremias mondja, fol. 20. col. 2 : V^K ΊΒ» 
Illés mondja, fol. 38. col. 3 : nete ie« Salamon mondja, 
fol. 27. col. 3 : i n i M p így szóit Dávid; Mk. 7 1 0 : Μωνσ^ς 
γαρ είπε ν; 12 3 6 : αυτός ζ/αιείδ ε'ίιιεν; 12 37: αυτός Jávád λεγει, 
R ó m . 10 5 : Μωϋσης γάρ γράψει s t b . 

mai» ΠΊΙΓ,Ί — a törvény mondja. Beracliot fol. 62. col. 
2. ex Exod 22 x ; Pál Róm. 7 7 : ó νόμος i'leyev. stb. ίο1» ** 
menj és tanulj, e formulát akkor használtak, amikor 
kérdésre feleltek Tanchuma fol. 42. col. 3; Mt. 9 13 — πορει-
9-έντες δέ μιΐΰετες . . . - ' m n = Berachot fol. 5. col. 1 ; 
az Újszövetségben τί λέγει, 'J? γρχψη Róm. 4 3, Luk. 20 1 7 : τι 
όνν εστί το γεγραμμάνον; Az idézetek sokszor kötési formula 
nélkül is alkalmaztatnak Berachot fol. 9. col. 1. 2. Tanchuma 
fol. 21. col. 4 ; Róm. 9 19, 2 0 , 2 l , I. Kor. 3 , , , 9 18, 15 ϊ 7 , 
Zsid. 12 5, c, p, 10, l s , lB, 17, j8, l 9 , stb. 

Az idézés módjának egyes sajátságai szintén mutatnak 
rokonvonásokat. Néhány példa is meggyőz ennek igazságáról. 
Gyakori az eset a talmudi iratokban, hogy az idézők egyes 
szavakat kihagynak, másokat önként betoldanak, Berachot 
fol. 27. col. 2. idézi Lev. 27 19-ből így: ^ αρι ϊ]Ε=π 
eredetiben ητεπ η du az első szót felcserélte N^-nal rwsn_ e t 
elhagyta stb., így Róm. 9 33 ex Jes. 28 16 idézvén betoldja 
y.ai 11 ας és l l 3 -ban ex I. Kir. 1910 beszúrja κι'ριος II. Kor. 
9 l t )-ben ex Jes . 5 2 1 2 hozzáfűz i -/.άλω εισόέξομαι υμάς s tb . 

Gyakori több iráshelynek az egybevonása is pl. Tanchuma 
fol. 17. col. 4. egybevonja Gen. 9 J ? 2 5 n és 35 9 annak bizo-
nyítására, hogy az Isten az első időben közvetlenül áldotta 
meg az embert, a későbbi időben papjai által. így Ac. 3 2_3 
idézi Dt. 18 ,5, 19 és Lev. 23 29 ; Ac. 842_43 , ex Jer. 7 1 8 , 
Lxx 19,3 Arnos 5 25_27. 

Néha csak a vers elejét idézi az iró, a tartalomra pedig 
reflektál. Tanchuma fol. 36. col. 4. Exod. 33,-ből csak ennyit 
ma rfíV "b ellenben visszapillant az előző fejezet 15, 19, 
20 és 35 verseire. Ac. 1 20, ex Zs. 69 26 és 109 8. 1. I. Kor. 10. 
egész fejezetét. Néha csak pár szó az idézet a vers elejéről, 
közepéből vagy végéről Tanch. fol. 23. col. 1., ex Dan. 4 3 4 
ős Zs. 147 i2, így Pál I. Kor. 1555-ben Hos. 13 l t közepét idézi. 
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Olykor ez állítás nyomatékos bizonyítására Mózesből, a 
prófétákból s a hagiographákból történik az idézés egyszerre. 
Maccoth fol. 10. col. 2., ex Num. 20 12, 20, Péld. 3 34, Jes. 68 n , 
v. ö. Róm. 15 8-n , ex Zs. 18 5(), Dt. 32 43, Zs. 117! és 
Jes. 11 10. stb. stb. 

Az eddigiekből is, mellőzve a többi példákat, nyilván-
való, hogy a talmudi és újszövetségi irók a kötési formu-
lákban de még jellegzetesebben az idézés módjában és hasz-
nálatában igen sokszor összetalálkoznak, a példák óriási 
száma kizárja, hogy ez teljesen csupán a véletlen műve 
volna : közös forrásuk a zsidó theologizálás általános formája, 
amely nemzedékről nemzedékre szállt. Hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy a zsidó szellemben rabbivá 
kiiskolázott Pál a talmudi irók minden erényét és hibáját 
magában rejti.1) Ez alapon a Talmud idézési formáinak és 
módjának tanulmányozása és ismerete kérdésünk vizsgála-
tánál a legnagyobb haszonnal jár, meggyőz arról, hogy az 
újszövetségi idézetek s azok adott módjai nem mindenkor 
véletlenek, — amint máskülönben annak kellene vennünk —, 
hanem különös Pál apostolt illetőleg az á l t a l á n o s z s i d ó 
t h e o l o g i z á l á s s z e l l e m é b e n g y ö k e r e z n e k s 
így a talmudi idézetekkel formailag egy szempont szerint 
birálandók ol. Különben a talmudi idézés kötési formuláinak 
s módjának részletes ismertetése s az Újszövetségéivel 
való rokonságának, illetve azonosságának megállapítása, 
a végső consequentiák levonása az egyes idézetek tárgya-
lásánál értékesíthető igazán. 

Az exegeta ezen munkálkodása közben rájön, hogy 
feladatának keretén belül állást kell foglalnia a z i n s p i r a t i o 
kérdésével szemben is. Mindazok az irók, akik Philótól kezdve, 
az apologeták, az egyházatyák (Irenaeus, Origenes, Hierony-
mus, Augustinus) a scholastikusok (Aquinoi Tamás, J. Duns 
Scottus stb.), a mystikusok (Tauler, Kempis), a lutheri ort-
hodoxián át a rationalistákig, sőt mind máig az inspiratio 
kérdésével foglalkoztak, az ószövetségi idézetek értékét és 
jelentőségét soha kétségbe nem vonták. Valóban, az inspi-
ratio mibenlétének megállapításához az idézeteknél meg-
felelőbb kiindulási pontot nem találhatnánk. Akik a tudo-

') 1. Weizsäcker: Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche Freiburg, 
i. B. 1886. 119 1. „Übrigens zieht er zur Veranschaulichung der Frage und 
Bekräftigung seiner Sätze alle möglichen Analogien aus der Natur und dem 
Menschenleben herbei, b e d i e n t s i c h d a b e i t e i l s d e r K ü n s t e 
r a b b i n i s c h e n S c h a r f - s i n n e s . . ." stb. Dr. Masznyik E. Pál élete. 
Pozsony 1894. 43 1. „Ha fejtegetéseit . . . olvassuk, a k á r ha csak v a l a m i 
r a b b i i s k o l á b a n v o l n á n k . . . Előadási módszere határozottan 
katechetio-dispulatorikus . . . S ha már az előadási mód is, mennyivel inkább 
emlékeztet a rabbiiskolára és épen a Gamaliel iskolájára a tananyag és 
annak feldolgozása . . ." stb. 



Prolegomena az Ósz. származó s az Újsz . található idézetek viszonyához. 19 

mányos eredmények előtt el nem zárkóznak s a Krisztus 
szellemét, szóval az evangéliumot fel nem áldozzák a holt 
betűkhöz való kapaszkodás miatt, miután meg van állapítva, 
hogy az idézetek hol a Lxx-ból, hol a héber eredetiből merit-
vék, sokszor hibásak, téves adatokat, személyeket tartalmaz-
nak, többször kihagyásosak, önként bővítettek nem alkalmas 
helyen idéztettek, a kivánt értelmét belemagyarázók stb., 
nem tagadhatják, hogy az irók semmikép se lehettek szolgai 
módon „Christi manus", „Spiritus Sancti tabelliones sive 
notarii." A részletes kifejtés az egyes helyeken történhetik 
jó sikerrel. 

Kérdésünk összefügg erősen a p r ó f é t a i , illetve a 
m e s s i á s i j ö v e n d ö l é s e k k e l is, melyeknek tisztázása 
vele együtt oldható meg a leghelyesebben. Hiszen igen sok-
szor azért történik az idézés, hogy az egyes újszövetségi 
események úgy tüntettessenek fel. mint amelyek az Ószövet-
ségben már előre megjövendöltettek. Ez alapon a prófétai 
jövendölésekről szóló művek feladatunk megoldásához nagy-
ban hozzájárulnak.1) így vizsgálódásunk alkalmával a messiási 
korképzetekről is tudomást szerezünk, amikor megállapítjuk, 
mely helyeket tartott messiásinak Jézus, mint fogták fel a 
prófétai jövendöléseket az evangélisták és apostolok s mint 
értékesítették azokat. Itt dől el a fontos kérdés, vájjon ez 
akkori zsidók is messiásiaknak tekintették-e a kérdéses 
idézetek valamennyiét, tehát egyik-másika nem mesterkélt-e, 
olyanok-e a messiási idézetek, amelyeknek az újszövetségi 
események természetes folyományai voltak, vagy az adott 
eseményekhez k e r e s t é k a megfelelő helyet? A részletes 
tárgyalás szintén az egyes helyekhez tartozik. 

Az idézetek fontos szerepet játszanak annak a feladat-
nak eldöntésekor, hogy az evangéliumok közül melyik hasz-
nálta a másikat. Több és hosszabb idézetnek szószerinti 
ugyanazon könyv (Lxx vagy az eredeti héber) ós ugyanazon 
codex szerint való megjegyezése, a kötési formulák azonos-
sága, hasonló vagy ugyanazon helyzet és beállítás lényeges 
bizonyítékokat szolgálnak. Azért az idézetek lelkiismeretes 
megvizsgálási a liasználási liypothesis egyik-másik pontjához 
szintén szolgáltathat meggyőző érveket. 

') 1. Em. W. Hengstenberg Christologie des A. T. Berlin 1829. 32. 35. 
Joh. Chr. Con Hofmann : Weissagung und Erfüllung im A. u. N.-T. 

Nördlingen 1841-44. és Schriftbeweis u. o. 1852. 53. 55. 
Fr. A. G. Tholuck: Die Propheten u. ihre Weissagungen. Gotha 1861. 
Conrad ν. Orelli: Die alttest. Weissagung von der Vollendung des 

Gottesreiches. Wien 1882. 
Ed. Riehm: Die Messianische Weissagung 2. Aufl. Gotha 1885. 
Fr. Delitzsch : Messianische Weissagungen in geschichtlicher Folge. 

Leipzig 1890. stb. stb. 
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Az idézetek felvilágosítást nyújtanak az iró nyelv-
ismeretéről, képzettségéről, igehirdetési módjáról, zsidó vagy 
pogány származásáról, az olvasók zsidó vagy pogánykeresz-
t.yén voltáról (1. Márk és Zsidó levél!), sőt Bleck1) és Tholuck*) 
részben az idézetek vizsgálódása alapján tagadják a páli 
szerzőséget a Zsidó levélre nézve, mert Pál idézetei a rabbi 
iskolázottság bélyegét hordják magukon s emlékezetből 
merítettek, a Zsidó levelé egyszerűek, pontosak, kötési for-
muláik is ellenkeznek. 

Végül az idézetek nyújtanak első sorban is felvilágo-
sítást arra nézve, mily állást foglaltak el Jézus, az evangé-
listák és az apostolok általában az Ószövetséggel szemben, s 
micsoda dogmatikai jelentőséget tulajdoníthatunk mi is neki, 
helyesebben azoknak a könyveknek és helyeknek, amelyekből 
az egyes idézetek meritvék, mert dogmatikáink mutatják, 
hogy nem egy tétel megerősítéséhez járultak hozzá az 
ószövetségi idézetek is. 

Kérdésünk története, a vele összekapcsolódott más és 
igen fontos problémák vázlata, mintegy programmszerű 
bemutatása, annak jelentőségét szövegkritikai, exegetikai, 
kortörténeti s dogmatikai szempontból kétségkívül igazolják. 

') Bleck : Der Hebräerbrief Elberfeld 1868. 59 1. 
2) Tholuck : Comm. v. Briefe an die Hebräer Hamb. 1836. 37 - 49 1. 

Törteli Lajos. 



Jézus tanítói útjának földrajzi adatai. 

Aki az evangéliomi tudósításokat figyelemmel olvassa, 
föltétlenül észreveszi, hogy nemcsak magának a Mesternek 
gondolatai voltak sok irányúak, hanem azok a helyek is 
meglehetős változatosságot tüntetnek fel, a melyeken meg-
fordult, ahol az örök élet igazságait hirdette s a lelki mag-
vetés munkáit végezte. Most itt, majd ott jelent meg az Űr; 
most a tenger-vidék, majd a hegyes-völgyes terület a szín-
helye működésének; itt a város, ott a kicsi falu a tanúja 
prófétai munkásságának. Amint a beszédek mindenkor elá-
rulják a lényegi egység mellett is a helyhez való alkalmaz-
kodásnak jeleit, így a helyekről is bátran lehet következtetni 
arra, hogy azok, ha nem befolyásolták is a Mestert, de minden 
bizonynyal úgy hatottak közre a lélek működésének megnyil-
vánulásában, ahogy minden fogékony lelkületű egyénnél 
szoktak érvényesülni. Mert a helyi viszonyok s vonatkozások 
felhasználása s alkalmazása egyik rendszerint való feltétele 
annak, hogy a hallgatóságot megnyerjük, figyelmét és 
érdeklődését lekössük. 

Ebből a szempontból, úgy gondolom, hogy az evangé-
liomi tudósításoknak összeállítása a Jézus prófétai útjának 
adataiból, olyan munka-teljesítés, amely méltó a fáradságra, 
a minthogy különben a hívő léleknek mindenkor a legneme-
sebb foglalkozás a Jézus élet-történetével összeköttetésbe lépni. 

A könnyebb figyelem kisérés okából az evangélisták 
tudósításait az adott állapotban veszem sorra, t. i. abban a 
rendben, amint az újszövetségi evangéliomi előadások álla-
nak élőttünk. 

Mielőtt azonban ezeknek az adatoknak egybeállításához 
kezdenék, első sorban azt a helyet kell megállapítani, amely 
központi helynek tartandó, t. i. ahonnan kiindúl Jézus, 
ahová vissza-visszatér, hogy ismét útra keljen. 

Ez a központi hely nem lehet más, mint Názáret, ahová, 
mint „hazájába,"1), tért nem egyszer, — amely Józsefnek és 
Máriának is „városuk"2) volt, — amely Jézusnak neveltetési 

*) Máté ia54; Márk 6 n . Luk. 4 JS. 
') Luk. 2 S9. 

Theol. Szaklap. IX. évf. 2 
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helye is s amelyről szól a közmondás : „Názáretből támad· 
hat-é valami jó?" 1) 

Názáret Galileában feküdt, mint egy ismeretlen kis 
hely. Annyira ismeretlen a mult időkben, hogy az ó-szövet-
ségben elő sem fordul a neve. 

Héberül: nazará a város neve s e szó ezt jelenti: ág, 
zöld-ág, — csemete. 

A hely a Jézus élettörténetének másik központjától, 
Jeruzsálemtől, északra esik s minden oldalról bérces halmok 
vették körül s azok alatt terült el körülbelül olyan kiter-
jedéssel, amelyet jó negyed óra alatt lehetett végigjárni 
hosszúságában s ugyanilyen idő alatt szélességében. S mert 
halmok alatt terült e l : medence fekvésű volt, amely helyzet 
az északon felnyúló meredek hegy által nyert bevégződést. 
Az apróbb, magasabb halmokról az u. n. Jezréel síkságra 
volt kilátás, amely hely az Isákhár-törzs birtoka volt annak 
idején s egyike volt Galilea legszebb helyeinek. Maga Názáret 
is kies vidék volt, mész hegyek alján mély völgyekkel s 
a völgyek buja növényzettel, — majd helyek, amelyek arra 
voltak alkalmasak, hogy a komoly gondolkozásra indítsák 
a lelket. 

Ez a hely tehát az a központ, amely Jézus tanítói út-
jában a kiindulást, a vissza-visszatérést jelezi, amely „hazája" 
a Mesternek, aki nem is egyszer mondá róla : „egy próféta 
sem kedves az ő hazájában". (Márk 6 4 ; Luk. 4 24.) 

A központi hely megállapítása után most már lássuk az 
exegetisták előadásai nyomán az útakat, amelyeket tett Jézus 
az igehirdetés munkája közben. 

I. 
A Máté szerint való evangéliom adatai szerint Jézus így 

járt a prófétai munkálkodást teljesítve: 
Galileából, határozott helynek a megnevezése nélkül, 

(313) ment Keresztelő Jánoshoz a Jordán mellé, ahol meg-
keresztelkedett s a Jordán mellől „vitetett a lélektől a 
pusztába". (41 .) 

Innen a pusztából a szent városba, azaz: Jeruzsálembe 
vivé a kisértő s aztán „egy nagy magas hegyre", ahonnan 
aztán a kisértő eltűnt s az égnek angyalai szolgálának az 
Úrnak. 

Galileából ment tehát Jézus a Keresztelő János tartóz-
kodási helyére, a Jordánhoz, onnan vitte a lélek a pusztába 
s a pusztából ment, a 4 1 8 szerint, ismét Galileába, meg-
térvén oda. 

*) János 1 „ . 
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Galileának Názáret városát a 4 13 tudósítása szerint 
elhagyván: lakozók Jézus a tenger mellett való Kapernaum-
ban, amely a Zebulon és Naftali részére jutott terület 
határában feküdt. 

Kapernaum a Tibériás tengernek csaknem legészakibb 
pontján fekvő városa, magától a tengertől egy félórai útnyi 
távolságra, Názárettől északra, kelet felé való gyönge hajlással. 

Kapernaumban lakozva járt Jézus a 4 í 8 szerint a galileai 
tenger, vagy Tibériás tava1) mellett s ott találkozott Simon 
és András nevű halászokkal, akiket elhívott tanítványaiul. 
Ugyancsak e tájon hívta el a két Zebedeus-flt, t. i. Jákobot 
és Jánost is. 

A 4 23 szerint körüljárta2) aztán Jézus az egész galileai 
tengert s tanításának hire így terjed el egész Szíriában, 
amely Galileától északra feküdt s a hire után, amely a csoda-
tettek folytán még nagyobb let t : nagy sokaság gyűlt hozzá 
s követé is őt magából Galileából, aztán a 10 városból (t. i. 
Szíria következő helyeiről: Bethsan, Rafana, Damaskus, 
Rabbath-Ammon, Gadara, Hippos, Dion, Pella, Galaza és 
Kanatha), továbbá Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon 
túli vidékről. 

Amikor így nagy sokaság gyűlt össze, akkor felment 
Jézus a hegyre s az u. n. hegyi beszédet tartotta. 

Ez a hegy a hagyomány szerint a 316'/2 méter magas-
ságú Battin, szép kilátással Hermonra s magára a tengerre, 
úgy, hogy szinte kínálkozott arra, hogy ott hallassa az Úr 
azokat az igéket, amelyek a boldogságról szólnak első sor-
ban s aztán végig vezetnek mindazokon a valláserkölcsi 
igazságokon, amelyek által az Isten országa valósággá válik 
azokra nézve, akik azokat az igéket befogadják s követik. 
Magáról e hegyről, hadd álljanak itt azok a szavak, amelyek-
kel Körte3) jellemzi azt, amikor így ir ró la : „a hegy a pré-
dikáció tartására nagyon alkalmas, mert tetején lapos terület 
van, oldala _ szelíd hajlású s azon sok nép hallgathatta 
Jézust . . . Északra a helytől feküdt Hermon, hófedte vidék-
kel, — nyugatra az erdős Karmel s csak kevés távolságra: 
a galileai tó . . 

') Tisztán megérthető, hogy a galileai tenger egy a Tibériás tavával 
vagy tengerével, s5t egy a Genezáreth tavá-val is. A magyarázata ez: a Tibé-
riás város lakosai a város nevéről nevezték a tengert, amely különben galileai 
tó vagy tenger nevet viselt általában; a tenger nyugati részén elterülő terü-
letnek pedig Genezáreth lévén a neve, a lakosai a tengert is így nevezték. 
Minden nagyobb hely a maga nevével jelezte a mellette levő tengert, külö-
nösen pedig Tibériás és Genezáreth vidéke. 

') Károlyi Gáspár Λ',,κριήχίν" kifejezést „elkerüld·' szóval adja vissza, 
holott nyilvánvaló, hogy a megkerülés, körüljárás a helyes kifejezés. 

s) „Reise ins gelobte Land" című művében. 
2 * 
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Az 5—6—7 fejezetek tartalmazzák a Hattin hegyén 
tartott beszédet, amely után a 8 szerint Jézus leszállott a 
hegyről s követé őt nagy sokaság. 

Hová ment innen Jézus ? 
A 8 5 szerint bement Kapernaumba, miután egy bél-

poklost meggyógyított. 
Kapernaumból, ahol a százados szolgáját, a Péter napa-

já t gyógyítá meg, miután a sokaságot elküldé a Tibériás 
tengerének túlsó partjára (18. vers.), hajóra szállva eljutott 
δ is a tenger túlsó partjára, a Gerzerénusok tartományába. 
(28. vers.) 

Kapernaum a tengertől északra feküdt, de egy kicsit 
nyugati hajlással, úgy hogy a gerzerénusok tartományai 
valóban túlsó parton feküdtek Kapernaumtól számítva, t. i. 
a tenger keleti részén, ahol a gerzerénusok a tiz város 
egyikének: Gadarának a környékén laktak. 

A gadarabeliek részéről nem mutatkozván Jézus iránt 
igazi rokonszenv, sőt tartván azok az ördöngösök meg-
gyógyítása folytán támadt mozgalom eredményétől: kérték 
ő t : távozzék el határaikból. 

A kérésnek eleget tet t Jézus s a 9 szerint hajóba 
szállván, általment a tengeren s ment az ő városába : Názá-
retbe, amely a tengertől nyugatra feküdt, még pedig jókora 
távolságra. 

Názáretből a 9 35 szerint járta vala Jézus a városokat 
ős falukat, tanítván a zsinagógákban s prédikálván az orszá-
gának evangéliomát, gyógyítván akárminémű betegségeket 
és erőtlenségeket. 

Ε városok és falvak, hogy melyek voltak, nincsen fel-
jegyzés rólok, de talán nem is szükséges, mert elég ez az 
általános jelzés, amely a 11 2o-verssel kapcsolatban útba-
igazítást ad, hogy a városok, amelyekben megfordult, főként 
Korázin és Bethsajda voltak, amelyeknek szemrehányást 
tett, hogy nem tértek meg. Ezek pedig fent a tenger északi 
csúcsán feküdtek Kapernaummal együtt, tehát Názáretből 
a tenger nyugati oldalán vonult fel északra s Korázint és 
Bethsajdát említi meg Kapernaummal (11 23) együtt, mint 
amelyek szemrehányást érdemeltek, főként Kapernaum, amely 
az égig magasztaltatott fel s a pokolig vettetett le-

Ezeken a helyeken tartózkodik Jézus egészen addig, 
míg a 13 54 szerint visszatér hazájába, Názáretbe, ahol rokonai 
is ellene támadnak. 

Itt hallotta meg Jézus a 13. vers szerint, hogy Keresz-
telő Jánosnak fejét vétette Heródes s e hír annyira meg-
indítá Jézust, hogy Názáretből eltávozott, elment, hajóra szállva, 
ki a pusztába, hogy magánosan legyen. De a sokaság követte 
s Jézus „kimenvén" gyógyításokat végzett. (14. vers.) 
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Ε pusztaság a Tibériás tengerén innen, azaz a nyugati 
részen volt, mert a 22. vers szerint kényszerítő a tanítvá-
nyokat a túlsó partra menni, ahová Jézus is át akart menni, 
de előbb „elméne a hegyre magánosan imádkozni". 

Ez a hegy is a tengeren innen volt, de hogy melyik, 
bizonytalan annyival inkább, mert volt elég hegy ős halom, 
ahol Jézus magánosságba vonulva imádkozhatott. 

A hegyről lejőve, a hajóba szállt Jézus s miután a 
háborgó tengert lecsendesítette, a 34. vers szerint átkeltek 
a vizén s menőnek Jézus és tanítványai: a Genezáret földére, 
vagyis a tenger nyugoti partján elterülő földre, ahol addig 
tartózkodik, míg 15 2i szerint el nem megy Tirus ós Sidon 
tartományába. 

Ε két város a galileai vidéktől északon feküdt teljesen 
a földközi tengerbe benyúló részén építve Tirus alább Sidon 
fölebb, Názárettől nagyon is számba vehető távolságra mind-
kettő. 

Innen a 15 29 szerint elment Jézus a Galileai tenger 
mellé s a hegyen betegeket gyógyított és „asszonyok és 
gyermekek nélkül 4000 embert" vendégelt meg hét kenyérrel 
és egy kevés hallal ügy, hogy még hét kosár telt meg a 
maradék kenyérrel. 

Ezután a 15 39 szerint hajóba ült Jézus s ment Magdala 
határiba, amely város Tibériás városától északra feküdt nem 
nagy távolságra, ahonnan való volt az a Mária, akit Jézus 
hét ördögtől szabadított meg. 

Magdalából Caesareába ment Jézus a 16 13 szerint, amely 
hely Filep királyról neveztetik. A szöveg e magyar fordítás-
ban így szól: „Caesarea tartományába ment, mely Filep 
Királyról neveztetik". Az eredeti így hangzik: „eis μέρη 
Καιοαρείας τϊ,ς Φιλίππου", amelyből nyilván kitetszik, hogy 
arról a királyságról van szó, amelyet Filepről neveztek s 
annak a királyságnak a területéről, amelynek talán legille-
tékesebb névviselője épen az a város, amelyet „Philippi 
Cézarea" néven ismerünk fent Ituria északi részén, de még 
mindig Galilea területén a Jordán forrása mellett. 

Itt Philippi Cézáreában hat napig tartózkodik s a hatodik 
napon, amint a 17. mondja: „azután hatodnappal.": magához 
vévén Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, felvivé őket egy nagy 
magas hegyre s ott történik a Jézus fényességének látása . . . 

A magas hegy itt, Cézáreában volt, ahol a leszállás 
után még tovább is tartózkodik Jézus, mígnem a 1722 szerint 
visszatér Galileába, vagyis a megszokott vidékre, még pedig 
visszatér a 17 24 szerint Kapernaumba. 

Kapernaumban való időzése után a 19 , szerint elindula 
„Galileából és méne Júdeának határiba, a Jordánon által". 
Hogy Júdeában meddig maradt, nem tudhatni, mert nincsen 
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semminémű jelzés,— az útja iránya azonban megvan nevezve, 
amikor a 20 17-ben így szól a feljegyzés: „felmenvén Jézus 
Jeruzsálembe, maga mellé vévé a 12 tanítványt". S hogy 
valóban ment Jeruzsálembe, bizonyság a 20 18_ ig , amelyekben 
arról szól Jézus, mi vár reá, ha most felmennek a főváros-
ba . . . Mintegy útközben folytatott beszélgetés ez, amelynek 
közepette történik meg a Zebedeus-fiak anyjának kérése, 
aki épen ezt az útat tartotta döntőnek a királyság megala-
pításának kérdésében. 

Ez az út Jeruzsálem felé Jerikón át vezetett, amint a 
20 29 igazolja s ment Jézus egészen Betfágéig; az Olajfák 
hegyének ama keleti részéig, a mely Bethániáig nyúlott le, 
úgy, hogy a két hely: Beth-fage (völgy-hajlók) és Bethánia 
(szegénység-hajléka) valószínűleg egy volt, csak más-más 
jelzéssel. 

Innen vonul fel virágvasárnap Jeruzsálembe, ahol a 
nagy hetet megszakítással tölti, mert a 21 17 szerint elmegy 
Bethániába s onnan tért vissza a fővárosba, hogy ennek az 
evangélistának előadása szerint a 26-ik fejezetig levő taní-
tásokat elvégezze s azok után mondja tanítványainak a 
26 2-ben : „tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe 
leszen és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszíttessék." 
Tehát ott van Jeruzsálemben: hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, — közbül még kimegy egyszer Bethániába, a 
poklos Simon házába (26 6) s úgy tér vissza Jeruzsálembe, 
hogy az utolsó vacsorát szerezze, amely nagy-csütörtökön 
megy végbe, amely vacsora után következik a gecsemáné 
kerti jelenet. 

A 26 36-ban ez a hely „Gecsemáné fala" néven van 
nevezve Károli fordításában. Az eredeti szövegben: „elg 
χωρίον Γεθοημανϊ^ k i fe jezés áll s a „χωρίον" je lent mezei, 
falusi helyet, — amelynek megfelelő latin kifejezése a „villa" 
s épen ebből lehet legjobban következtetni a „kert" jogos s 
helyes alkalmazására, amely az olajfák hegyével összekötte-
tésben nagyon is természetes, maga a név „geth mané" 
„olajsajtolás s kövérség-völgyéM jelentvén. 

A kerti jelenet után s mikor az elfogatás megtörtént 
a főpapi ház, a tiszttartói palota, a Golgota a helyek, ahol 
az Idvezítő tartózkodik, majd a feltámadás után a galileai 
hegy s ezzel végződik a Máté előadása. 

Ha már most összefoglaljuk az adatokat, a következő 
eredménnyel számolhatunk be, mint amely ebből az első 
evangyéliomból áll előttünk. 

A Jordán mellé menve s megkeresztelkedve: a puszta 
a tartózkodási hely, ahonnan Názáretbe tért, onnan pedig 
Kapernaumba. Innen a tengert — Galileait ! — jár ja körül, 
majd a Haitin hegyen prédikál s Kapernaumba tér, hogy 
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betekintsen a gadaraiakhoz, akiktől Názáretbe vonul vissza s 
onnan já r ta a környékbeli helyeket, főként Korázint és 
Bethsajdát. Názáretből a tenger nyugati részén levő pusztát 
keresi fel, majd Tirus és Sidon a tartózkodása helye, ahonnan 
a magdalai határba megy, majd a Filep-féle Caesareába, ahol 
6 napot tölt s visszatér Kapernaumba, hogy onnan Júdeába 
menjen s el is ment, hogy aztán Jeruzsálembe vezessen útja 
s ott be is végződjék földi élete. 

II. 

A Márk irása szerint való evangéliom adatai a követ-
kezőleg állíthatók egybe: 

Az 1 9-ben rögtön rámutat az evangélista, hogy Názá-
retből jön Jézus a Jordánhoz, ahol megkeresztelkedik. S 
innen az 1 12-13 szerint elvitetik a pusztába, ahol 40 napig volt. 

Az 1 l 4 szerint, miután Keresztelő János tömlöcbevette-
t e t t : elméne Jézus Galileába s jár t az 1 ]S szerint a tenger 
mellett, ahol Simont, Andrást, Jakabot és Jánost elhívja s 
Kapernaumban köt ki az 1 2i tanúsága szerint. 

Az 1 3 8 említi, hogy Kapernaumból Jézus a „közel való 
vá roskákéba megy s a 39 vers mondja: prédikál mind az 
egész Galileában", még pedig a 45. vers szerint már a „puszta 
helyeken" s nem a városokban, mert sokan voltak a hallgatói. 

A 2 1 szerint „ismét betért Kapernaumba", ahonnan 
aztán a 2 13 szerint a tenger mellé ment, ahonnan elmenve, 
valószínűleg Kapernaumba tér vissza a Lévi házába (2 
onnan ismét a tenger mellé (37), majd a hegyre (3 , 3 ) ment 
s ottan választá a 12 tanítványt (3 14), akik vele együtt haza 
mentek (3j9), hogy ismét a tenger mellett tanítson ( 4 J s 
tanított is úgy, hogy a nép a tengerparton volt, Jézus pedig 
a hajóban ült. 

Innen aztán a 4 3 5 _ 3 6 szerint a vizén túlra megy, amely 
nem más vidék, mint a gadarénusok tartománya, amint ezt 
az 5 1 is igazolja, ahonnan a 10 városba megy (5 2o) s mikor 
onnan visszatér, az 5 n szerint „ismét általmegy a tulsópartra 
s vala a tenger mellett", amikor is életre hívja a Jairus 
leányát, ott Názáretben, amint ezt a Máté 9 u ) igazolja, 
amely szerint a Máté házánál lakadalom volt s azután tör-
ténik az életre hívás. Ez az adat azonban ellentétben áll a 
61 verssel, mert e szerint „kiméne onnét és méne az ő 
hazájába", — tehát Názáretbe, ahová Názáretből nem kellett 
mennie. A világosságot a Máté 9 3!i-ben leljük meg, amely 
arról tudósít, amint láttuk, hogy Jézus jár ta a városokat ós 
falvakat. A Márk tudósítása ezzel a Máté 9 3i)-tel hozandó 
kapcsolatba oly módon, hogy Názáretben megtörténik a 
Jairus leányának életre hívása, azután jár Jézus a városokba 



2 4 Dr. Tüdős István. 

és falvakba s úgy tér vissza a Márk 6 7 — szerint ismét 
Názáretbe. 

Innen Názáretből bocsátja Jézus útnak a tanítványokat; 
itt hallja meg a Keresztelő János halálának hirét a „haza 
jövő" (6 30) apostoloktól, akiket az után elhív a pusztába, hogy 
egy kissé kipihenjék magukat. 

A Károli fordításában a 6 30-nak ezt a kifejezést „Kat* 
ióiáv" így találjuk visszaadva: „fél-felé*, még a 6 32-nek 
ugyanezt a kifejezését a „csak magok" szóval fordítja. A 
Károli nyelvezetének ezt a feltűnőséget ki kell emelnünk, 
mint amelyben ezt a régi szólamot: „fél-felé" ott találjuk, 
mint „a magában, — egyedül" kifejezésekkel azonosat. 

De bár azért mentek Jézus és a tanítványok a pusztába, 
hogy ott egy kissé megpihenjenek, nincs pihenésük, hanem 
Jézus ott is tanítja a „pásztor nélkül való juhokhoz" hasonló 
népet, amelynek száma 5000 főnyi volt. 

Innen a pusztából aztán a 6 53 szerint által-mentek a 
Genezáret földére, ahonnan elmegy a 7 24 szerint Sidon és 
Tirus határiba, ahol titkon akar maradni, de nem maradhat, 
mert megismerik s kérik a gyógyításra. Gyógyít is, — 
meggyógyítván a pogány-asszony ördöngös leányát. 

Sidon és Tirus vidékéről a 7 31 szerint megtérvén 
„méne Galilea tengere mellé", a 10 város határán is által, 
ahol 4000 ember nyert megelégíttetést, amely után a soka-
ságot elbocsátá, maga pedig tanítványaival hajóba ült s a 
8 10 szerint „méne Dalmanuta" felé. 

Dalmanuta itt Magdala helyett áll, amelyet Máté a 15 39-
ben említ. Egy hely, más néven nevezve. Innen a 18 13 szerint 
a „túlsó partra" megy, amint Károli fordítja, az eredeti 
szöveg szerint pedig: „ELG τό JISQÚV", azaz „a túlnon levő 
földre", ahol a 8 2 i szerint Bethsaidába ment, onnan pedig 
Caesareának faluiba, amely helyen történik a hegyi jelenet. 
A caesareai falvakból a 9 s0 szerint átmegyen Galileán s a 
33-ik vers szerint „méne Ivapernaumba." 

Kapernaumban idózik-é, vagy pedig onnan haza megy-é, 
amint a 9 33 mondja, tehát Názáretbe megyen-é haza, nem 
bizonyos. Ä Máté előadása szerint Kapernaumban időzik 
(17 24—19,). Hogy a Márk kifejezése itt a 9 33-ban: „εν %ft  
οικία" — házba, lakásba menetelt jelent-é, vagy pedig haza, 
Názáretbe távozást, olyan kérdés, amely fölött az „oxia" 
jelentése dönt. Ez pedig „házat, — lakást ' jelent s így inkább 
a Kapernaumi szállást fogadhatni el, mint Názáretet. 

Kapernaumból a 101 szerint Júdeának határiba, Jor-
dánon túlra megy, onnan a 10 32 tartalma szerint mennek 
Jeruzsálem felé s a 46 vers szerint keresztül mennek Jérikón, 
onnan közelítenek Jeruzsálemhez Bethfegén és Betlianián át. 
Jeruzsálembe mennek virágvasárnapon, (11 n ) amely napnak 
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„estvéli órája" elérkezvén, méné vissza Bethaniába, ahonnan 
a 11 15 szerint visszatért Jeruzsálembe. Jeruzsálemből a 11 19 
szerint ismét kiment, majd a 27. vers szerint ismét vissza-
tért oda. Időközben a 14 3 szerint ismét volt Bethaniában, 
majd a húsvéti bárány megevésére a 14,7 szerint bement a 
városba, ahol a vacsora után kiment az Olajfák hegyére, ott 
letelepedtek a 14 32 szerint a Getseméné nevű helyen s ott 
fogják el a 14 46 szerint, vivén a főpaphoz (14 53), attól a 
15 szerint megkötözve Pilátushoz, aki „kézbe adá, hogy 
megfeszíttetnék". 

III. 
Lukács, mint a harmadik evangyéliom irója, a következő 

adatok szerint mondja be Jézus tanítói útját . 
Megkeresztelkedvén Jézus (3 2i)> megtére a Jordántól 

és vitte a Lélek a pusztába, ahol 40 napig tartózkodott 
( 4 t _ 2 ) s a kisértetés után Galileába tőre, (4 H), ahol tanit 
vala a zsinagógákban (4 15) s méné Názáretbe (4 16). 

Názáretben az eredeti szöveg szerint azért volt, mert 
„nv i'v τίΰραμμενοξ", vagyis, mert ott volt a neveltetése. 
Királyi „ feltartatott" szóval fordítja, a mi nyilvánvalóan nem 
fejezi ki a helyes értelmet. 

Názáretből a 4 3 0 szerint elmóne s a 31. vers szerint 
Kapernaumba ment s ott tanított. 

A Názáretből elmenésének okát is elmondja Lukács, 
amellyel eddig nem találkoztunk olyan nyíltsággal, mint itt. 
Hadd álljon itt szórói-szóra „mindnyájan heteiének haraggal 
a zsinagógában, mikor hallották volna a zsidók az Ézsaiás 
szavai felett mondott magyarázatát s mikor felkeltek: kiűz-
ték őt a városon kivül s vivék szinte a hegynek tetejére, 
amelyen az ő városuk építtetett, hogy onnan vetnék őt 
alá" . . . 

Ivapernaumból a 4 42 szerint kiment a puszta helyre, 
majd azután a 44. vers arról szól, hogy „prédikál Galileának 
zsinagógáiban", — tehát ment tovább, hogy mint maga mondja 
az Idvezitő, prédikáljon másutt is „egyéb városokban is kell 
nékem hirdetnem az Istennek országát, mert azért bocsát-
tattam". 

Prédikál pedig az 5 , szerint a Genezáret tavánál s ott 
hivja el Simont, Jánost, Jakabot, akik kivonván hajójukat a 
földre, mindent elhagyva, követék őt. 

Itt történik „egy városban" (5 12), illetőleg ηεν μια των 
πνίεω»", vagyis a galileai városok egyikében, amint Máté 
tudósít (8 2) a hegyi beszéd végeztével, tehát a Hattin hegy 
alatt, hogy egy bélpoklost meggyógyít. Ez a város maga 
Kapernaum lehetett, miután ismét jelzése van annak, hogy 
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„magában vala Jézus a pusztákban" (5 16) s e puszta helyek 
ott Kapernaum környékén is voltak. Aztán azért is lehet 
Kapernaum, mert a Lévi házában tartott lakoma is ott volt, 
amelyről Márk 2 15 is szól. 

Kapernaum környékén tartózkodik a 6 12 és 6 17 szerint 
is, amelynek bizonyságául szolgálhat a 7 , is, ahol ez 
áll: „bément Kapernaumba" s meggyógyította a százados 
szolgáját. 

Kapernaumból a 7 n szerint Nain városába ment Jézus. 
Eddig még nem emiitett hely, amely Názárettől egy kissé 
délkeletre, Kapernaumtól délre feküdt a kis Hermes-hegy és 
a Tháborhegy között. A városkának neve „szép"et jelent s 
tényleg szép vidéken is terült el, amelynek mintegy szép-
séges és felemelő voltát maga az a történet is igazolni 
akarja, amely szerint az özvegy asszonynak egyetlenegy fiát 
életre hivta. 

Hogy itt Nainban történt-e a két adósról szóló példá-
zatban való tanítása Simon házában (736_50), vagy másutt, 
nincs feljegyzés róla, valamint a 8 j is csak annyit mond: 
„jár vala városonként és falunként", megnevezése nélkül a 
helyeknek. Valamint arról sincs feljegyzés, hol keresték fel 
Jézust anyja és az atyja fiai ? — mert sem itt a 8 l 9_2i-ben, 
sem a Máté 124 6_5 0 nem adnak felvilágosítást. — Valószínűleg 
Korázim és Bethsajda vidékén történik ez. 

A 8 22 szerint átmegy a Genezáret tavának nyugati 
oldaláról annak keleti oldalára s a 8 36 szerint a Gadarénusok 
tartományába megy, ahonnan az ismert kérés folytán a 8 J ; 
szerint visszatért s a 8 4() szerint a nép örömmel fogadta, 
mert várták őt. Ekkor történik a Jairus leányának életre 
hívása, amely után az apostolokat küldi el a 9 2 szerint 
prédikálni s betegeket gyógyítani. Ez már Názáretben megy 
végbe, amint ezt a Máté 9 l 0 és 9 35 igazolják. Mikor pedig 
a tanítványok visszajönnek, azokkal a 9 l 0 szerint elvonul 
a Bethsajda mellett levő pusztába, ahol prédikál, gyógyít, 
•5000 embert megvendégel 2 hallal és 5 kenyérrel. 

Innen, Bethsajda melletti puszta helyről vonul el a 9 28 
szerint 8 nap múlva a hegyre, ahol a megdicsőittetési jelenet 
megy végbe. Ez a jelenet a Máté 17 j-g-ban van előadva, 
amely szerint az Caesareában történt. — A két előadás helye 
egy azon hely. 

A hegyről leszállva Jézus még tanít Bethsajda mellett, 
de a 9 5l szerint a Jeruzsálembe menetelre gondol, s előre 
akar szállást kerestetni, hogy útközben megpihenjen. A 
szállást egy szamaritánus faluban keresteti, de azok lakói 
nem fogadják be (9 52-53). Útközben 70 új apostolt küld ki 
(10 j), majd Bethániába ér (10 38) ahol Márthánál szállt meg. 
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Ε tájon történt a 11 , szerint a tanítványok megtanítása 
az Uri imádságra, — inig Máté szerint ezt a hegyi beszéddel 
kapcsolatban cselekedte meg (69_ l 3) . 

Innen ment aztán a 13 22 szerint Jeruzsálem felé, által-
menve minden városon és falun. És e pont körülbelül azt 
jelzi, hogy Bethaniából visszatért a Jerikó felé eső városokba 
s úgy ment azután Jeruzsálem felé, miután arról nincs em-
lítés, hogy Bethaniából dél-felé menve tért volna vissza 
Jeruzsálembe, északra. Mert Bethania és Jeruzsálem között 
csak 16 futamatnyi a távolság, mely alatt falvak és városok 
nem voltak 

Hogy Jeruzsálembe elment Jézus, bizonysága 13 3 l , amely 
szerint tanácsolták nek i : „eredj ki és menj el innét, mert 
Heródes meg akar téged ölni". 

Jeruzsálemben van a 14 , szerint egyik főfarizeus házá-
ban, — majd a 17 n szerint az írónak eszébe ju t a 10 bél-
poklos meggyógyitásáról szóló történet, amely még akkor 
történt, amikor Jeruzsálembe ment Jézus Samaria és Galilea 
között, amely út természetesen előbb volt. Ehez csatlakozik 
a 183l-ben foglalt tndósitás is, amely szerint szól a tanít-
ványoknak: „imé felmegyünk Jeruzsálembe . . ." Ugyanígy 
a 18 35-ben levő adat a Jerikó melletti esettel kapcsolatban. 
Ennek természetes folytatása a lííj-jo-ben levő Zákeus tör-
ténet, amely Jerikóban megy végbe. — A továbbiak: 1 9 n , 
19 28) 1929 a jeruzsálemi útról szólnak a virágvasárnapi 
menettel, hogy aztán a 1947 bizonyítsa: minden nap tanított 
a jeruzsálemi templomban. 

Nem lehetetlen azonban, hogy épen a 13 3l versben 
foglalt tanács után elhagyta Jézus Jeruzsálemet, mert még 
nem jött el az idő s visszatért a városokba, amelyek Jerikón 
túl, északra voltak s így indult ismét vissza Jeruzsálembe, 
ahol aztán a virágvasárnapi út után tanit nappal a templom-
ban, éjszakára pedig kimegy az Olajfák hegyőre, amint a 
2137 tudósít róla. Azután jön a húsvéti bárány elköltése, az 
utolsó vacsora szereztetése Jeruzsálemben, az elfogatás az 
Olajfák hegyén (22 39, 40, R4), a gyülekezet elé vitel (22 6G), 
Pilátushoz hurcoltatás (23,) Heródeshez vitel (23 7) ismét 
Pilátushoz hurcoltatás (23 n ) s végül a kivégeztetés, a fel-
támadás után való megjelenés és tanítás 24 36. 

A Lukács tudósításában kétségbe vonhatlanul aránylag 
kevesebb a pontos adat, mint az első két evangyéliomi 
tudósításban. 

IV. 
A János szerint való evangéliom előadásának adatai-

ból a következő képet láthatjuk az Idvezitő útjait illetőleg: 
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Az 1 2 8 szerint Jézust Béthabarában látta Keresztelő 
János először, ahol „másodnapon" látta egyenesen hozzá is 
menni (1S9), akire rögtön mondja a prófétai ígéretet: „ez az 
Istennek ama báránya, aki elveszi e világnak bűneit". 

Béthabara a Jordánon túl feküdt s nem lehetetlen, 
hogy épen ahoz a várhoz közeit, amelybe Heródes Keresztelő 
Jánost elzáratta s ahol le is fejeztette, t. i. Machérushoz, 
amely egy völgyszorulatból kiemelkedő hegycsúcson feküdt. 

Az Idvezitő Bethabarából s vidékéről az 1 44 szerint a 
Jordán nyugati oldalán fekvő Galileába akart menni, de 
mielőtt elment volna, tanítványokat vett magához, még pedig 
Simont, Filipet, András már előbb csatlakozván hozzá. 

A Galileába menetel a 2 1 szerint harmadnap múlva 
történt, amikor is Jézus Kánába ment, ama lakodalomba, 
amelyben a vizet borrá változtatta. 

Kánából a 2 l 2 tudósítása szerint Kapernaumba ment 
alá, amely kifejezés nem mást jelent, mint az egyszerű 
átmenetelt, lévén Kapernaum fölebb eső hely Kánánál. 

Kapernaumban csak kevés ideig volt, vagy az eredeti 
szöveg szerint: „nem sok napig tartózkodtak" [έμειναν ov 
ιιολλάς ημέρας], — Innen a 13. vers szerint felméne Jeruzsá-
lembe, ahol a templomból kiűzte az árusokat, amint ez a 
Lukács 1945_46 verseiben is meg van irva, valamint a Máté 
21 ig-,a verseiben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Lukács 
és Máté a virágvasárnapi bevonulás után történtnek jegyzik 
fel, mig János a 12-ik fejezetben, ahol a Jeruzsálembe vonu-
lásról van szó a virágvasárnapi alkalommal, ezt nem említi 
meg. Természetesen a lényeg változatlan, amelyet az időpont 
nem érint. 

Ez alatt az első jeruzsálemi tartózkodása alatt keresi 
fel Nikodémus az Urat, hogy erősítést nyerjen azokban a 
dolgokban, amelyek lelkét kezdték eltölteni a jelek láttára, 
amelyekről elismeri, hogy csak olyan teheti, akivel az Isten 
van (3 2). — A Nikodémusnak adott tanitás után a 3 22 szerint 
Júdeának földére megy, tehát a szent földnek déli vidékére. 
Ezzel ellentétes a Keresztelő János menetelése, aki a 3 23 
verse szerint Béthabarából Énon-ba ment, Sálim mellé, amely 
északkeleti Samáriában volt, tehát közel Galilea déli határá-
hoz. Mintha ezzel az volna jelezve, hogy az úttörő és mester 
munkája által a még meg nem hódított lelkek így lesznek 
megnyerve a szent ügynek. 

Jézus Júdeai tartózkodásának idejéről, hogy meddig 
tartott , nincsen feljegyzés, mert a 4 3 csak annyit mond: 
„elhagyta Júdeát". 

Júdeából ugyancsak e 4 3 jelzés szerint Galileába ment, 
de Samarián kellvón keresztülmennie, ez útjában az 5. vers 
szerint Sikárba tért be, azaz abba a városba, amely az ú. n. 



Jézus tanítói útjának földrajzi adatai. 2 9 

sikhári mezőn)) feküdt, amely mezőn volt a Jákob kútja. 
Ε kút mellett történt a samáriai asszonnyal való beszéd, 
amelynek velőkig ható igazsága ma is kétségbevonhatatlan 
még azok részéről is, akik a Jézus tanításai felett szeret-
nének könnyen napirendre térni. 

Sikárban s a vidékén Jézus nagy sikerrel tanított, meg is 
szerették, úgy, hogy marasztalván őt, a 4 i n szerint „ott marad a 
két napon áb\ Két nap múlva aztán Galileába megy, ahol 
Kánába tér be, ahonnan boldogan tér meg tőle a kapernaumi 
főember, aki beteg fiához kérte az Idvezitőt, aki maga nem 
ment el, hanem ezt mondá a főembernek: eredj haza, a te 
fiad él! . . . S úgy volt! 

Kánából az 5i szerint Jeruzsálembe ment Jézus, ahol 
a Bethesda tava mellett gyógyítja meg a 38 év óta beteg 
embert, még pedig szombati napon (16. vers) s ezért a zsidók 
már meg akarják ölni. 

Jeruzsálemből a 6 j szerint a Tibériás tengeren túlra 
megy, ahol az 5000 embert megelégíti, majd a 18. vers szerint 
járja Jézus a tengert s elment Kapernaumba, ahol az örök 
életnek kenyeréről tanit, amely nem más, mint ő maga, az 
ő teste, amelyet ad a világ életéért. (6 f t l). 

Ezt a beszédet nem értik a zsidók, keménynek azaz: 
nehezen érthetőnek mondják még a tanítványok is (60. vers). 

A 7 n szerint felméne az ünnepekre Jeruzsálembe, 
titkon, hogy meg ne ismernék. 

Ez a jeruzsálemi időzése hosszabb ideig tartó volt, mert 
olyan mozgalom támadt, amelynek hatása csak többszöri 
templomi megjelenésével, beszédével s tanításával magyaráz-
ható akkor, amikor mindenki ellenség és még sem akad. 
aki elfogja! 

Jeruzsálemből a 1117 szerint Bethaniába ment Lázárt 
feltámasztani s azután elment a 1154 szerint Efraimba, 
amely a quarantáni pusztában feküdt Jerikótól nem messze. 

Efraimból a 12, szerint húsvét előtt 6 nappal Betha-
niába ment Lázárékhoz, akiktől másodnapon Jeruzsálembe 
ment, ahol bekövetkeztek szenvedései s befejezte földi pálya-
futását, amelynek földrajzi pontjait a IV-ik evangyéliom, 
amint látszik, elég szűkre szabva mutat ja be, miután álta-
lános határ-jeleket akarván adni, hogy azokat összekötvén, 
bárki is láthassa milyen területen forgolódott Jézus, akinek 
nem volt más célja, mint széjjel járni és jót tenni. 

* 
* * 

') Károlyi fordítása szerint Sikár a „major" mellett volt. Ez a major 
szó a görögben „χωρίο»·". Az új fordítás a „χωρίον" telek szóval adja vissza. 
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Lehetetlen a részletes kimutatás adataiból meg nem 
állapítani azt az igazságot, hogy Idvezitőnk fáradságot nem 
ismerve járta Galilea, Samaria és Júdea helyeit, mindenhol 
táplálván a lelki éhezőket és szomjuhozókat, mindenhol 
nyújtva a vigasztalást s épitve azt az országot, amely nem 
a világból való, de a melynek alapjait az e földön élők lélek 
és sziv világában kell lerakni. 

Azok az esetleges ellentétes feljegyzések, amelyek a 
földrajzi pontokra vonatkozólag észrevehetők s azok az 
esetleges hallgatások, amelyeket a figyelmes olvasó s elmél-
kedő észrevesz az első pillanatra is, mind nem érintik a 
lényeget, mert a lényeg ez: Jézus történelmi személy volt, 
akinek prófétai működését a földrajzi helyek is bizonyít-
ják, a melyeken megjelent, szólt, tanított, vigasztalt és 
gyógyított a maga isteni erejével és hatalmával. 

I)r. Tüdős István. 



Gyakorlati theologiai irodalom. 

Niebergall heidelbergi tanár 1906-ban kezdte kiadni a „Prak-
tische theologische Handbibliothek" (Vand. et Ruppr. Gött.) c. könyv-
sorozatot, amelyben a gyakorlati theol. különböző ágainak köréből 
eddig már 14 értékes mű jelent meg. Ezek a könyvek arra a 
kérdésre akarnak válaszolni, hogy miként teljesítse a mai modern 
theologia álláspontjára helyezkedő lelki pásztor a szolgálat munkáját 
minden vonatkozásban. Mert mindnyájan erősen hangsúlyozzák, 
hogy a modern theologia nem rombolni, hanem a Jézus vallásának 
szellemében és erejével építeni akar. Ez tiszteletreméltó elv és 
szándék. A különböző theol. irányok minden időben igyekeztek 
érvényesülni a gyakorlati szolgálat, különösen az igehirdetés 
körében. Protestáns szempontból el kell ismerni ennek jogosult-
ságát. A szolgálat értékének mértéke az építés. Ezt erősen hang-
súlyozza a mai modern gyakorlati theologia minden munkása. 
Hangsúlyozza azt is szemben a régi racionalizmussal, hogy az 
építés munkája Jézus nélkül el sem képzelhető. A történeti Jézus, 
az Ő életében, halálában, hatásaiban megjelent isteni kijelentés a 
szolgálat munkájának egyedüli lehetséges építő eszköze. Jézust 
kell odaállítani az Isten után vágyódó lélek és gyülekezet elé a 
munka minden körében. 

Nem lehet célom e szűk ismertetés keretében az összes 
fentjelzett sorozatban megjelent munkák méltatására kiterjesz-
kedni. Az összes e sorozatban megjelent dolgozatokra nézve áll 
az a néhány szóban fentebb elmondott jellemzés. Természetesen 
a különböző könyvek szerzőinek felfogásában vannak árnyalati 
különbségek. Egyik inkább „jobb", a másik „bal" felé hajlik. 

Egyik legérdekesebb és értékesebb dolgozat a sorozatban 
Hackenschmidt Károly strassburgi lelkésznek „Die Christuspredigt 
für unsere Zeit" c. munkája. Ebben találjuk meg a mai modern 
theologia feleletét arra a problémára: hogyan prédikáljuk a Krisztust 
a modern embernek, hogyan vezessük ennek a kornak gyermekét 
a Jézushoz. Ez a könyv a homiletának szóló Christologia. Mert 
nem kell hangsúlyoznunk, hogy szüksége van erre a homi-
letának. A mit prédikáljak? kérdésére hamar készen vagyunk a 
felelettel: Krisztust kell prédikálnunk. De nekünk, akik másokat 
ő hozzá akarunk vezérelni, nem lehet ide-oda támolyognunk az 
egymással ellentétben álló vélemények közepette. Azért az ige-
hirdetőnek szüksége van egy „kézi" dogmatikára v. i. olyan szilárd, 
rendszerezett hitbeli meggyőződésre a keresztyénség lényegét 
illetőleg, amely a mások meggyőzésére a leghatalmasabb fegyver. 
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Hackenschmidt könyve ezt a célt akarja szolgálni, kezébe akarja 
adni a prédikátornak azokat az elveket, amelyek őt a Krisztusra 
vonatkozó ellentétes felfogások megítéléséhez vezérlik s így meg-
segítik őt a prédikáció középpontját képező tárgynak követ-
kezetes előterjesztésében. Ilyen kézi dogmatikát adott vonzó, szép 
nyelven megírva az angol nagy költő pap Watson is (Jan Maclaren) 
a lelkészek kezébe „The Doctories of Grace" címen. Konstatál-
hatjuk, hogy Hackenschmidt az ő álláspontján a feladatot jól 
oldotta meg és könyvét azok is haszonnal forgathatják, akik a 
Megváltóra vonatkozó nézeteiben vele mindenben egyet nem 
érthetnek. Felfogása a ,.jobb" oldal felé hajlik, mert erősen hang-
súlyozza, hogy Jézus az Isten teljes tökéletes, abszolút kijelentése, 
mint ilyen a mi váltságunk, életadónk, Urunk és Istenünk és 
így nemcsak hitünk szerzője tanítója, nemcsak a megismerésnek 
tárgya, hanem épúgy, mint Isten, hitünknek objektuma is. A szerző 
szerint az evangélium egy nagy szerves egész, nincs első és 
második evangélium; a Jézus—Pál vitában nem áll a szélső balon 
álló Weinel, Bousset stb. párthoz, amely szerint Pál a Krisztus 
evangéliumát elhomályosította, és „megterhelte", hanem szerinte 
is Pál volt az, aki Krisztust az ő életének, halálának, feltáma-
dásának világánál a legteljesebben megértette. Amit Pál Krisz-
tusban látott, és magáévá tett, az nem függeléke az evangélium-
nak, hanem ennek centrális világmeggyó'ző ereje. (110 1.) Ez jó 
lecke azoknak, akik a Jézus és Pál evangéliuma közötti ellen-
téteket szeretik hangoztatni, sőt itt-ott szeretnek az utóbbi felett, 
mint valami új, idegenszerű, rabbinisztikus tan felett könnyedén 
átsiklani. Jó megjegyzése a szerzőnek az, hogy a modern prédi-
kátornak a modernkedőktől kell legjobban óvakodnia. Bizonyára 
azt akarja ezzel mondani, hogy minden egészségesebb és létjogo-
sultsággal bíró irányzatot első sorban ennek túlzó követői komp-
romitálnak. A modern theologusok küzdöttek a legnagyobb 
vehemenciával a Jézus létezését is tagadó Drews ellen, aki a 
Jézusban csak a „történetit", az emberi kört látja s ezzel a mo-
dernek elveinek képtelenségeit jobban demonstrálta, mint a pozitív 
theologia legerősebb argumentumai. Még két dologról emlékezem 
meg a könyvet illetőleg. A végén olvasunk modern prédikátorok 
műveiből, amelyekben feltünteti a szerző, hogy a különböző 
árnyalatú prédikátorok mint törnek lándzsát igehirdetésükkel 
amellett, hogy Jézust csak Jézust kell prédikálnunk és néhány 
pontban egészséges megszívlelésre méltó tanácsokat ad a modern 
iránynak, amelyekből azonban mindenki tanulhat. Hadd idézzünk 
itt néhányat. Ne prédikálj úgy, hogy minden áron a moderneknek 
akarjál tetszeni, ebben nincs köszönet. Ne prédikálj doktrinär 
módon és túlzó érzelgősséggel, mert túl forró ételt senki sem 
eszik. A prédikátor textusát prédikálja ! Az hirdeti igazán Isten 
igéjét tisztán és hamisitatlanúl, aki igazságot szolgáltat textu-
sának. A textusból folyó legyen minden gondolat, minden prédi-
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káció ennek színezetét hordja magán. Jézus igéjében közeledik 
hozzánk, minden egyes igéjében. Ha a textusban nincs közvetlen 
vonatkozás Krisztusra, a prédikátor ne vonszolja ezt bele hajánál 
fogva; de a gyülekezet érezze mindenkor, hogy a textus keresztyén 
gyülekezetnek szól és hogy csak keresztyének tehetik azt egész 
jelentó'ségükben magukévá. Minden textus mögött Krisztus álljon. 
És végül a fó'dolog, hogy minden prédikátor elmondhassa Pállal: 
hittem, azért szólottam és ekként imádkozzék: Uram hiszek, segítsd 
fel az én hitetlenségemet! 

A Schian ezen sorozatban megjelent „die Predigt" c. mun-
kája, Niebergall és Baumgarten dolgozatai mellett ez a kis könyv 
is értékes terméke a modern homiletikai irodalomnak. Minden 
lapja arra figyelmeztet bennünket, hogy a homiletikában a 
fó'dolog: a mit prédikáljunk? kérdésére adott feleletnek szabatos 
meghatározása, mert ettó'l függ az igehirdetés megfelelő gya-
korlása. 

A lelki gondozásra vonatkozó elmélet köréből két elevenen 
megírt, nagy tapasztalatot feltételező' munka jelent meg e soro-
zatban Hesselbacher karlruhei lelkésztől „Die Seelsorge am Dorfe" 
és Bechtalsheimer mainzi lelkésztől „Die Seelsorge in der Indu-
striegemeinde". Mindkettő a nőmet idevágó munkáktól eltérőleg 
minden professzorizmus nélkül van megírva, a szerzők többnyire 
saját munkálkodásának köréből vett esetekben szemléltetik a 
szolgálatra vonatkozó elveiket. Hesselbacher könyvében látjuk a 
falusi lelkészt forgolódni bizalmas együttélésben mint a gyermekek, 
szegények, betegek, bűnösök barátját. Munkájának bevezető részé-
ben éles megfigyelő tehetségre valló megjegyzéseket találunk 
azon körülményekre nézve, amelyek a falusi lelkész pásztori 
munkáját megnehezítik. Értékes feldolgozása ez annak, amit már 
előzőleg l'Houet lelkész „Zur Psychologie des Bauernthums" c. 
becses munkájában (1405.) adott. Olvasva mindkét iró munká-
jában a kollektiv gondolkozású és lelkületű falusi gyülekezetek 
természetére, vallására, moráljára, bizalmatlanságára, közönségére 
stb. vonatkozó részleteket sok helyen mintha csak a mi viszo-
nyainkról szólnának. Igazat adunk Hesselbachernek, midőn azt 
mondja könyvének végén, hogy az igazi, hivatását hiven teljesítő 
falusi pap a legjelentékenyebb nemzetépítő munkát végezi. 

Bettelsheimer reá mutat könyvében azokra a még nagyobb 
nehézségekre, amelyekkel a vormsi munkások körében szolgáló 
lelkész találkozik. Érdekes amit a szociáldemokrációra vonat-
kozólag saját tapasztalatai alapján mond (65 1.) „Megfigyelé-
seimnek eredménye az, hogy a szociáldemokrácia céltudatosan 
tör a vallásos és egyházi élet megsemmitésére, az olyan gyüle-
kezetek, ameiyekben a szociáldemokraták ragadják magukba a 
vezérletet, belsőleg tönkre mennek." A summája annak, amit e 
könyvekből megtanulunk, hogy az intensiv tapasztalati és lélek-
tani alapon nyugvó lelkigondozás ma is az „ars articun", amelynek 
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lelkiismeretes gyakorlása ami hazai ev. egyházaink élete fellen-
dülésének is sine qua non-ja. 

Még a kővetkező könyvekről emlékezem meg röviden. 
Niebergall: „Jesus im Unterricht" meg akarja „értetni azt a Jézust, 
akit mi — modernek — megszerettünk." Szóval azt a szolgálatot 
akarja teljesíteni ez a mű a katechetának, mint amire céloz az első 
helyen ismertetett könyv a homiletával szemben: gondolatot, 
anyagot akar neki nyújtani a szolgálat ezen ágában. Három 
csoportban tárgyalja az evangéliumi történeteket, a gyermekség, 
a munka, a szenvedés és győzelem cimű részekben. 63 katechezis 
órára szóló részletre osztja fel az adott anyagot. Minden részlet-
nél adja a történetet, a benne levő vallásos gondolatot és aztán 
a reá vonatkozó homiletikei utasítást. Niebergall a történeti iskola 
legkiválóbb, inkább „bal" felé hajló, gyakorlati theologusa; mint 
homiletikai munkájában (Wie predigen . . .) úgy ebben is itt ott 
élesen polémizál a „régi hitűek" (altglaubig) ellen. De az ő 
könyvében is erősen érvényesül az új modern theologiának azon 
elve, hogy a ker. katechezis eszköze csak élő Jézus lehet. 

Niebergall ezen könyvének kiegészítője Lorenz superinten-
desnek, „Der Konfirmandenunterricht" c. munkája, amelyben a 
konfirmációra való előkészítés anyagát, a Luther kis katechiz-
musa nyomán adja. A német theologia minden irányzata nagy 
erővel hangoztatja a vallástanítás és a konfirmációra való elő-
készítés reformjának szükségességét és az összes gyakorlati 
theologusok megegyeznek abban, hogy a mostani módszer túl-
ságos mértékben szolgálja az intellektualizmus érdekeit. Lorenz 
nagy erővel hangsúlyozza a konfirmációi oktatás pásztori,Iis építő 
jellege érvényesülésének szükségességét. 

A liturgika köréből Niebergallnak már 1907-ben megjelent 
„Kanzelrede" c. könyvén kívül a mult évben egy szép kiállítású 
ágendás könyve is jelent meg „Liturgiensammlung für Gottesdienste" 
címmel. Ebben a könyvben a használatban levő ágendás könyvek 
legszebb részleteit találjuk összegyűjtve. A szerkesztők és irók 
az egyházi év minden ünnepére és vasárnapjára adnak egy szép 
egységes liturgiát — kötött rész —, amelynek részletei: egy 
bibliai versből álló introitus ; bűnvalló és bűnbocsánatért esdő 
ima, amely gyakran alkalmas bibliai versben jelenik meg; a 
biblia szavaival kifejezett abszolucio; ima (énekben és prózában) a 
lekció előtt; ima az egyházi beszéd után. A szerkesztők a vasár-
napi liturgiákat logikus sorrendben adott themák közé csopor-
tosítják és ezzel kettős jó szolgálatot tesznek az igehirdetőnek: 
megkönnyítik a tárgyválasztást és megsegítik őt abban, hogy 
évenkénti igehirdetése egy jól elrendezett szerves egészet képezzen. 

íme csak egyetlen sorozatban is mennyi érdekes és értékes 
gyakorlati theologiai munka. Egyebekről majd más alkalommal ! 

B. Pap István. 



A Protestantismus fogalma és lényege. 

A reformáczió korának világtörténelmi jelentőségű ese-
ményei csak ugy torlódtak volt egymásra. A legfontosabbat 
kiválasztani közülök kétségen kivül nehéz feladat. A ki-
lenczvenöt tétel kiszögezése mindenesetre alapvető jellegű a 
szokatlan fellépés és a hozzá kellő bátorság miatt, noha 
akkor a tételek tartalmából senki sem következtethetett 
volna későbbi világrenditő folyományaikra, melyeknek leg-
inkább a visszaéléseiben elbizakodott hatalom gőgje és rövid-
látása egyengette az útját. Az átokbulla elégetése és a vele 
járó nyilt elszakadás a pápától, szintén korszakalkotónak 
volna tekinthető, épen forradalmi természeténél fogva, ha a 
korszakalkotás dicsőségét nem az október harminczegyediki 
merész tüntetés foglalta volna le magának. Luthernek a 
wormsi birodalmi gyűlésen való hősies megjelenése és ottani 
végső nyilatkozata az önfeláldozó elvhűség s az igazságáért 
halni is kész krisztusi elszántság gyönyörű képét tárja elénk, 
mindenkorra ragyogó mintáját szolgáltatván az igaz keresztyén 
megfélemllthetetlen szilárdságának. 

Nekem azonban mégis ugy tűnik fel, hogy elvi jelentőség 
tekintetében mindezek az utólérhetetlen nagyságú világ-
reformátor személyéhez kötött és lebilincselő hatású moz-
zanatok eltörpülnek egy olyan mellett, melynek közvetlen 
gyakorlati eredményei ugyan jóval csekélyebb mértékben 
mutatkoztak, mint a már elősoroltaknak, de amely a re-
formáczió szellemének mégis legfenségesebb megnyilvánulása 
volt. Az volt ez, mely nemcsak a nevét adta meg a protes-
tantismusnak, hanem fényesen igazolta és örök időkre meg-
állapította a jogosultságát is. Ez az 1529. évi speieri biro-
dalmi gyűlésen bejelentett protestatio, melynek mindenkorra 
szóló lényege nem az ott hozott végzések elleni s a végén 
is ephemer vonatkozása tiltakozásban állott, hanem a 
lelkiismereti szabadság proclamálásában, a mellette való 
nyilt állásfoglalásban s minden lelkiismereti kényszer 
határozott elutasításában. 

Szerintem ugyanis itt nyilatkozott meg legtisztábban a 
reformáczió szelleme, a protestantismus lényege. Mert ez, 
4s nem egyéb a protestantismus lényege, s azokból a dicse-
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kedő szólás-mondásokból, amelyeket még az ezen lényeget 
gondtalanul lábbal tapodó egyének és testületek is unos-untig 
kérkedve hangoztatnak felőle, ugy látszik, hogy általánosan 
ezt szeretik a Protestantismus megkülönböztető természe-
tének tekinteni. Igenis, a Protestantismus voltaképen semmi 
egyéb, mint a lelkiismereti szabadság, más szóval az 
egyéniség elve, vagyis a gondolkozás és véleménynyilvá-
nítás szabadsága, azaz minden korláttól mentessége és 
határ-nélkülisége. 

Ez az, ami homlokegyenest ellentétben áll a katholi-
cismus lényegével: a tekintély-elvvel. Az a körülmény, hogy 
a protestáns egyházak több-kevesebb hitczikket elvetettek a 
katholikus egyházéi közül, magában véve nem adja meg nekik 
sem az önálló létezés jogát, sem az emberi művelődés tör-
ténetében a megillető szerepet, sem a jelen ós jövő vallási 
ős szellemi mozgalmaiban reá váró hivatást, mert akkor 
minderre épen annyi jogot formálhat a görög keleti egyház 
és valamennyi schismatikus társa, amelyeknél pedig magunk 
is többre ta r t juk magunkat, de a közvélemény is többre tart 
mindenik tekintetben. 

Ezeknek az állításoknak bővebb igazolására is kész-
séggel vállalkozom. Nem adja meg először is az önálló létezés 
jogát a dogmák csekélyebb száma vagy másokkal helyet-
tesítése, mert hiszen erre nézve örökké találó igazság marad 
egy régebbi egri érseknek az a tréfás, de mély tartalmú 
mondása, amelylyel egy református lelkészt fegyverzett le, 
mikor fennen hangoztatta előtte a szentháromság hitéhez és 
némely más dogmákhoz való ragaszkodását, az t. i., hogy 
„egy fáradsággal már a többit is elhihetné." Hozzáteszem, 
liogy annyival inkább, mivel egyes dogmák kétségtelenül 
következetesebben és megalapozottabban vannak kidolgozva 
és keresztülvive a katholicismus tanrendszerében, mint akár-
melyik protestáns egyházéban. 

Különben is, ha csupán a dogmatikus eltérések vol-
nának meg, mindig számítani lehetne a katholikus egyház 
részéről arra az engedékenységre, amelyet a keleti egyházak 
irányában gyakorol egyesülósök, illetőleg csatlakozásuk esetén. 
Ebben az esetben nem okozhatna aggódó dogmatikus atyánk-
fiainak semmi gondot p. o. a hagyományokat avagy a csalat-
kozhatatlanság tanát illető felfogásbeli különbség. Mert hiszen 
ez kizárólag a szavakkal való játék. Voltaképen mi egyéb 
a confessiókhoz való merev elkötelezés, mint egyfelől a 
hagyományok hitforrásul szerepeltetésének, másfelől a 
csalatkozliatatlanság tanának felélesztése, talán még 
rosszabb alakban? A mai embernek a 300—400 évvel ezelőtt 
keletkezett confessiók akármelyik nézete is mivel több vala 
mi hagyománynál? És ha a hagyományt nem fogadják el 
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hitirányzónak, amazt miért fogadják el inkább ? Miért higyjek 
én józaneszem és meggyőződésem ellenére Bullingernek vagy 
akár Zwinglinek, Melanchthonnak vagy akár Luthernek, 
Bezának vagy akár Calvinusnak inkább, mint másoknak ? 
És ha őket kénytelen-kelletlen csalatkozhatatlanoknak kell 
tartanom, avagy egyiket-másikat közülök, miért ne tart-
hassak — esetleg több joggal — csalatkozhatatlannak egy 
velem egykorú embert, aki már ismerős a jelenkor felfede-
zéseivel, eszméivel, törekvéseivel, műveltségi állapotaival, 
szellemi igényeivel s utoljára is jobban hozzájok tud alkal-
mazkodni, mint ama más világban élt elődök. Kivált, mikor 
annál a kortársnál ezek folytán nincs is végképen kizárva, 
hogy változás és fejlődés állhasson be nála a haladás javára, 
ellenben ama confessióktól örökre el van zárva a modern 
korhoz való alkalmazkodás lehetősége. Ugy hogy a hitnek 
a korral való kibékülésére feltétlenül több kilátást nyújt még 
a pápai csalatkozhatatlanság tana is, mint az elmúlt századok 
protestáns confessióihoz kötelezőleg való ragaszkodás. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ha valaki 
a dogmaszerü felfogásban látja a protestantismusnak is a 
lényegét, azonnal külön egyházat köteles alakitnia, vagy leg-
alább is ki kell lépnie előbbi egyházából, mihelyt csak egyetlen 
ponton is eltér annak hivatalosan bevett confessiójától. Már 
pedig kérdem, kicsoda az a mai orthodoxusok között, nem-
csak az ellenvéleményt jogosultnak tartók hanem az eretnek-
biráskodásra is készséggel vállalkozók között, aki minden 
tételét elfogadja a hivatalosan bovett hitvallásoknak ? Senki, 
kétségen kiviil senki. Egy sincs; csak egyetlen-egy sincs. 
Már most az orthodoxusok utóbbi, türelmetlen csoportjának 
feltétlenül el kellene hagyniok jelenlegi egyházokat, s bizo-
nyosan nem is veszítene velők semmit sem a protestantismus, 
sőt még az illető egyház sem, amelynek csak hitelét és 
tisztességét rontják, és amelyet alapjából igyekeznek ki-
forgatni méltán destructivnak mondható müködésökkel. 

Az emberi művelődés történetében hasonlóképen szer-
felett alantas szerepet játszott volna a protestánsság, ha 
csupán a többé vagy kevésbbé jól összeállított hitrendszerei 
különböztették volna meg a katholikus egyháztól, nem pedig 
egyúttal és főképen egész világnézete, az, ami oly tö-
kéletesen megfelel mind a Krisztus tanításának, mind az 
ember rendeltetésének. Ha nem érvényesült volna az elmúlt 
századok folyamán — nem egyszer a protestáns egyházaknak 
is ellenére — a protestantismus szelleme a közéletben és 
irodalomban, a társadalomban és tudományban, az állami 
életben és közgondolkozásban: makiszámithatatlan mérték-
ben hátrább állana a világ minden tekintetben, mint ahogy 
áll. Nem az egyházak hivatalos vezetőié, nem az egyházi 
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hatalomnak gyakran csak visszaéléseikről vagy korlátolt-
ságukról emlékezetes kezelőié az érdem a szemeinkkel is 
látható óriási haladásban. Hiszen p. o. Bekker Boldizsárt, 
mikor ellenök támadt a babonáknak s ostorozta a rossz 
szellemekben, boszorkányokban, ördögökben való hitet, a 
református egyház 1692-ben megfosztotta hivatalától és ki is 
közösítette magából. így jár t el a többi is, ha talán nem is 
ekkora kegyetlen szigorral és korlátol t maradisággal. A leg-
kevésbbé sem a hivatalos egyház dicsősége tehát a haladás 
munkálásában való résztvétel. Hanem igenis a Protestan-
tismus örök erejű alapjáé és lényegéé: a lelkiismeret 
szabadságáé, az egyéniség elvéé, mely alkalmat adott 
minden tehetség érvényesülésére, minden uj gondolat ki-
fejtésére, minden törekvés méltánylására és minden siker 
elismerésére. A demokratia minden előre tet t lépése, a libe-
ralismus minden vívmánya, még a socialismus nemes magva 
is mind a Protestantismus hamisítatlan szelleméből vette 
eredetét és táplálékát, de sa jnos! mind a nélkül, hogy a leg-
főbb munkás gyanánt tisztelhette volna a legtermészetesebbet; 
a hivatalos egyházat, melyet a különféle emberi gyarlóságokkal 
teljes, de hithűségökkel annál jobban kérkedő maradiak 
roppant sokszor eltérítettek ettől a kötelezettségétől. 

Pedig a jövőben való hivatását is egyedül ezen az uton 
töltheti be a Protestantismus. Másképen absolute nem, sőt 
ha e nélkül vagy épen ennek ellenére akar ja működését 
folytatni bármelyik protestáns egyház, vele szemben még 
ellenségesebb állást kell elfoglalnia a haladás munkáiéinak 
ós pártolóinak, mint a katholikus egyházzal szemben, mert 
álarcz alatt járván, könnyen alkalmat adhat az emberek meg-
tévesztésére és félrevezetésére. 

Attól a nyílt és igy becsületes eljárástól, hogy legalább 
a szabadság hóhérlása közben őszintén el merje dobni ma-
gától a szabadság álarczát, mindegyik protestáns egyház 
őrizkedik, sőt lehetőleg leplezni iparkodik a lólábakat. Ez 
az oka aztán annak, hogy a 20. század felvilágosodott és be-
látó embere épen olyan könnyed mosolylyal tér napirendre 
a protestáns egyházak felett is, mint bármelyik másik felett, 
mely nem állította fel programmjaként a haladás elősegítését. 
És elvégre, ha rászolgáltak erre a lekicsinylő vagy épen 
kigúnyoló mosolyra, nem is érdemelnek egyebet. Pedig épen 
az volna a kötelességük, önmagok iránt is, Krisztus és az 
ő vallása iránt is, az emberiség iránt is, multjok és egyház-
alapitő reformátoraik : egy Luther, egy Zwingli, egy Cranmer, 
egy Dávid stb. iránt is, valamint vértanúik emléke és más 
egyházakból való önzetlen barátjaik rokonszenve iránti te-
kintetből is, hogy egész lótöket áthassa a Protestantismus 
lényege, és minden téren megnyilatkozzék nálok az a szellem, 
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amely nélkül elveszítik létjogosultságukat. Máskülönben al-
kothatnak akármilyen hatalmas szervezetet, nyújthatnak tag-
jaiknak ritka előnyöket vagy épen kiváltságokat is, segít-
hetik az élőki'e kerülteket magas állásokba, de nem lesznek 
többé épen a protestáns szellem képviselői és letéteményesei. 
Átalakulnak egy-egy fiók katholikus egyházzá, deütero- vagy 
neo-papismussá, mely csak hatalomért küzd ós szintén bál-
ványokat állit az egyháztag elé akár confessiók, akár egyéb 
hagyományos nézetek, akár élő hatalmasságok képében. 
Szintén a tekintélyelv alapjára helyezkedvén, megtagadják 
és eltiporják a minden haladásnak kútfejét és eszközét, t. i. 
az egyéniség elvét. 

Amannak alapjára helyezkedett ugyanis — mint emlitém 
— a katholicismus, emez pedig ennélfogva vele szemben a 
protestantismusnak egyedül megfelelő alapja. Egyedül meg-
felelő történelmileg is, egyedül megfelelő keresztyén vallási 
szempontból is, de egyedül megfelelő az ember egyetemes és 
örökké változhatatlan természetéből folyólag is, amely ellen-
állhatatlan erővel követeli az érvényesülést minden irányban, 
tehát a vallás terén sem engedheti magát mellőztetni. Tör-
ténelmi elköteleztetésünkről nem szólok bővebben, mert ma 
már olyan irányt óhajtanának némelyek uralomra juttatni 
épen a magyar protestáns egyházakban, mely a történelmet 
mind a régi, mind a mai hivatalos egvháznak szolgálatába 
akarja állítani, persze ennek a javára, illetőleg mentségére. 

Keresztyén szempontból is egyedül az egyéniség elve a 
jogos alap, mert, hiszen a reformáczió épen az evangéliumhoz 
(nem az egész bibliához, s tényleg az ószövetség egyenrangúvá 
tétele, ami a vele rokonszellemü Calvinustól származott, ellen-
tétben áll a reformáczió eredeti és helyes törekvésével) való visz-
szatérés akart lenni, már pedig az evangelium általában a 
Krisztus szellemét tükrözteti vissza, s az idegen nemzetiségűek, 
a más vallásúak, a másképen érzők és gondolkozók, a megté-
vedettek és ellenfelek iránt is a legmegbocsátóbb szeretetet, a 
legkíméletesebb bánásmódot rendeli és követeli, s teljességgel 
nem engedi hántásukat és üldözésőket eltérő vagy egyenesen 
ellentétes érzelmeikért és nézeteikért sem. A legegyetemesebb 
emberszeretet ős legfenségesebb türelmesség sugárzik ki 
Jézusnak minden egyes mondásából, nemcsak, hanem nem 
szalaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy hangoztassa az 
uralkodó és divatos vallási felfogással szemben az egyénnek 
teljes szabadságát. Azt viszont, hogy a templomban pénz-
váltással és galambárulással foglalkozókat kikorbácsolta 
onnan, minden józaneszü ember csak helyeselheti a leg-
nagyobb humanitas mellett is, de egyáltalában nem vonat-
koztathatja egyébre, mint amit legrövidebben talán igy le-
hetne kifejezni: Mindent a maga helyén! Nem az volt a 
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czélja ennek az erélyes eljárásnak, hogy az illetők ne foglal-
kozzanak többé galambárulással és pénzváltással, hanem csak 
az, hogy kívül végezzék a templomon. 

Az emberi természetnek végül ősi és örökkévaló tulaj-
donsága egyfelől az, hogy nincs csak két egyén sem, akik 
testileg és lelkileg, külső és belső tulajdonságok mennyisége 
ós minősége tekintetében tökéletesen egyformák volnának, 
— másfelől az, hogy minden egyes embernek óráról-órára 
szakadatlanul változik ugy a testi súlya ós alkata, mint a 
lelki tartalma és értéke. Minő jogon követelhetné hát akárki, 
hogy az ő képére idomuljanak át embertársai akár testileg, 
akár lelkileg? Kívánsága mindkét irányban lehetetlenség és 
embertelenség volna. És micsoda, jogon volna az is köve-
telhető', hogy egy-egy régen elhunyt ember véleménye irá-
nyítsa egész tömegek lelki világát, még pedig olyan mér-
tékben, hogy az soha egy-egy egész életen át módosulásnak 
se legyen alávetve? Ez ellen egyiránt tiltakozik a józan 
értelem ós istenfiusági egyenlőség, mely záloga egyúttal a 
mindenkit megillető szabadságnak ős köteléke a kölcsönös 
tesvériségnek. 

Ez alól az egyetemes szabály alól — mint lelki tulajdon-
ság — nem tehet kivételt a vallás és a hitbeli meggyőződés 
sem, mely ugyanugy nem lehet tökéletesen egyöntetű csak 
két embernél sem, és semmiesetre, sem állandó minden apró 
részletében egyetlen-egynél sem. Épen mint p. o. a politikai 
életben, ahol ennélfogva természet-ellenesnek és a parlamen-
táris rendszert egész mivoltából kiforgatónak tartom a párt-
szervezetet, mely mig békóba veri a pártkötelékbe tartozók 
gondolkozását, addig a priori fölöslegessé is teszi részökről 
ezt a fáradságot, csupán egyes kiválasztottak hivatásává 
téve a fejtörést, a többieknek meg egyedül a hozzájárulás 
jogát tartván fenn. Milyen más képe volna az egész politikai 
életnek, ha egyetlenegy klubban találkoznának a törvény-
hozók, és ugy itt, mint az országgyűlésen mindenki minden 
mástól függetlenül, szabadon nyilváníthatná elmélkedései és 
tanulmányai eredményét, az ilyképen soha nem meddő vita 
végén pedig kiki a maga belátása szerint adná szavazatát. 
Egy jó kormány így is megkapná rendesen a többséget, s 
az volna mellette a legékesebben szóló bizonyság, ha az 
összes pro és contra érvek felvonulása ős mérlegelése után, 
pártkényszer nélkül, az egyesek szabad szavazatával jutna 
diadalhoz. 

Az egyéniség elve a folytonos fejlődésnek és igy a 
protestantismusnak egyedül illetékes alapja. Ennek tiszte-
letben tartása folytonos kötelessége a protestáns egyháznak, 
ha élni akar és ha be akarja hivatását tölteni a Krisztus 
valódi vallásának terjesztése és az emberiség művelődése 
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körül. Az egyéni vélemény jogosultságának elismerése és akárki 
vizsgálódási jogának szabadon hagyása nélkül a protestáns 
egyházak magok szállanak le arról a piedestalról, melyre az 
1529-iki protestatio emelte őket, és amelyet, habár sokszor 
vétkeztek azóta ellene, de még mindig iránytűnek szeret 
tekinteni a protestáns egyháztagok nagy többsége. 

A protestáns egyházak a reformáció forrongási korsza-
kának elmultával abban kerestek magok részére szilárd 
alapot, hogy a katholicismusnak a tridenti zsinaton jóformán 
megállapított tanrendszere hasonlatosságára szintén kijegecc-
sitsék saját hitrendszeröket. Ezt azután a reformáció szelle-
mével és magoknak a hitvallásokat készítő egyéneknek az 
intentiójával is ellentétben végleges jegecesedésnek kezdték 
tekinteni némely reactionarius szellemű s a kortársak sze-
szélye és gyarlósága folytán időnként felülkerekedett elemek. 
Elnyomták aztán [nemcsak a „tévelygéseket" hanem még a 
„tévelygésekre" szerintök alkalmat adható nézeteket is. Pedig 
a protestánsok is szerettek volna a hit kérdéseivel behatóan 
foglalkozni, plane a kezökbe adott biblia nyomán, s nagy 
fajdalmokra lehetett sokaknak, hogy minduntalan beléütötték 
fejőket hol egy, hol más dogmába. Végre is öntudatra ébred-
tek s meggyőződvén róla, hogy nemcsak a katholikus egyház 
tekintély-elvében található meg a haladás ellensége, hanem 
a protestáns egyházak kijegecesedett orthodoxiájában is, 
egyre többen ós jobban kezdték tördelgetni vagy legalább is 
surolgatni ezeket a jegeceket. Sehogy se bírták megérteni, 
hogy miért legyen kiváltságuk eszméik hirdetésére kizá-
rólag Ά hitvallások hajdani szerzőinek, s miért ne lehessen 
nekik is egyénenként, akik talán szintén tudnak annyit, mint 
amazok és vallásos érzésök ereje sem áll hátrább amazoké-
nál ? A protestáns scholasticismus ellen fellépő coccejanis-
mus, másrészről a Cartesius, Spinoza, Bayle bölcsészetének 
hatása alatt kifejlődött deismus és a nyomukon támadt fel-
világosodottság. azután a theologiában fellépő szabadabb 
irányok: a neologia, naturalismus, rationalismus, tiibingai 
iskola, modern és szabadelvű theologia, vallástörténeti iskola 
általában mind az egyéniség jogára alapították s alapítják 
a hivatalos tantól eltérő nézeteiket s ezt az egyéni jogot 
oltalmazták a botránkozó és eretnek-üldözésre minden perc-
ben készen levő reactio ellen. 

A reactio csúnya munkáját ugyanis a protestantismus 
hitelének és becsületének roppant megrontásával majdnem 
állandóan folytatták a hivatalos egyház cégére alatt. Beugrot-
tak a katholicismus részéről elhangzott ama szemrehányá-
soknak, hogy a protestantismus tért enged akárminő hitetlen 
ős anarchistikus felfogásoknak, s hogy megmutassák az ellen-
félnek egyházok tanbeli és kormányzati rendszerének meg-
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állapodott szilárdságát, korlátozólag és fegyelmezőleg léptek 
fel minden amattól eltérő nézettel szemben. Folytatják ezt a 
dísztelen munkát ma is, folytatják a szabadság ós tudomány 
palástja mögé bújva a szabadság és tudomány ellen. Pedig 
ennek az erkölcsi tekintetben minden kétségen kivül menthetet-
len janus-arcu politikának még jogi jogosultsága is csupán 
abban az esetben lehetne, ha az egyház maga nyilvánosan és 
hivatalosan felmondván a haladás és vallástisztitás ügyének, 
ugy hiveit, mint hivatalnokait törvény szerint ós kifejezetten, 
előlegesen elkötelezne bizonyos hittételekhez. 

Mielőtt azonban az antimodernista esküt eként ünne-
pélyesen is letétetnék legalább az egyházi hivatalnokokkal: 
addig még mindig jogunk van követelni a lelkiismereti sza-
badságot és az egyéni vélemény jogosultságát, mint a Protes-
tantismus lényegét, melylyel szemben vétséget követ el 
mindaz, aki ennek bármely minőségben és akármilyen mér-
tékben sérelmére tesz. Ma, mikor a protestantismusnak e 
teremtő erejű szelleme kiáradt a közélet és tudomány egész 
terére, mikor áthatotta a társadalmat ós irodalmat egyiránt, 
és kizárólag a katholikus egyházi élet és tudomány — még 
az sem teljes mértékben — zárkózik el előle, meglepő ana-
chronismus, hogy épen a protestáns egyház kebelében jelent-
kezzenek olyan tünetek, melyekről ezzel a szellemmel való 
szakításra és az ellenkező tábor segédcsapatává lenni készü-
lődésre lehessen jogosan következtetni. 

Mert hát miben is áll az a vélemény-nyilvánítási szabad-
ság? Abban, hogy akár valamely már ismeretes meggyőző-
déshez való csatlakozását, akár saját lelkében keletkezett 
uj gondolatát tartózkodás ós aggodalom nélkül, de minden 
bántalom és üldözés nélkül is kinyilváníthassa bárki. Az új-
szövetségi, de zsidó Gamáliel bölcsesége is ide irányult. Minő 
szégyen, hogy a keresztyénség annyira eltávolodott tőle, sőt 
akadt protestáns exegeta, aki ellenfelei iránti gyűlöletében 
arra az értelmezésre vetemedett, hogy a Gamáliel mondását 
„nem lehet mindenre alkalmazni"! A szellemi szabadság 
követelménye az az egyéni jog, hogy gondolkozhassék 
akárki is bármily dologról minden korlát nélkül. És ugyan-
csak a szellemi szabadság követelménye az az egyéni jog. 
hogy gondolatai eredményét semmitől se tartva közzé tehesse 
az illető mások számára is. 

A közérdeknek is követelménye ez. Minő nemes eszmék, 
bölcs gondolatok maradhatnak eltemetve egy-egy bátortala-
nabb ember lelke mélyén, ha nem részesül teljes kíméletben 
az egyénnek ez a joga. Pedig voltaképen nem is kíméletben, 
hanem egyenesen méltatásban kellene részesülnie igazság 
szerint. Hiszen az emberiség szellemi fejlődését kizárólag az 
uj eszmék hirdetői munkálták és végképen nem a hagyó-
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inányokon kérődzők s amazokat kiirtani törekvők. És akik 
dicsőitik Luthert, mert feltámadt a szerinte elavult és romlott 
nézetek ellon, nem önmagokkal jutnak-e a legnagyobb ellen-
kezésbe, midőn másokat meg agyongyaláznak, minthogy 
hasonlóképen elégedetlenek egyes szerintök elavult vagy 
romlott nézetekkel ? És micsoda talányos álláspont az, amely 
mig Calvinusnál minden áron önállóságot és egyéniességet 
iparkodik fölfedezni és megállapitni, hogy annál nagyobbnak 
tüntethesse föl, egyidejűleg a porba tipor mindenkit mást, 
ha önálló és egyéni nézetet nyilvánít akár a régebbi, akár 
az ujabb történeti szereplőkről ? 

Valeat, quantum valere potest! A türelmesség emez 
elvének kell megnyilvánulnia minden, de minden egyes eset-
ben a régihez ragaszkodók részéről az uj ösvényen járók 
gondolatai irányában. Csakhogy épenugy viszont is 1 A leg-
teljesebb szabadságra tarthat igényt a conservativ tanok 
hirdetése is a modern eszmék hirdetői részéről. Ritkán 
történt, hogy rövidesen uralomra jutottak ez utóbbiak ama-
zokkal szemben; rendszerint akkor győz valami eszme, 
amikor már maga is kopottá lett a még ujabbakkal való 
súrlódás közben. De sajnos! az uj eszmék győzelme is sok-
szor jár együtt azzal, hogy hivei ellene szegülnek a régi néze-
tek szabad hirdetésének. Sőt az is gyakran megtörténik, 
hogy még el sincs ismerve némely eszmék jogosultsága, 
követőik már is éktelen dühvel fordulnak a még ujabb esz-
mék és szószólóik ellen. Avagy nem akad-e p. o. a „szabad-
elvű" theologusok között, aki kész volna üldözőbe venni a 
Krisztus történeti valósága ellen kétséget támasztókat ? 

Félreértések kikerülése végett ki kell jelentenem e 
pontnál, hogy ami engem illet, feltótlenül meg vagyok győ-
ződve a Jézus egykori létezéséről, mert lehetetlenség, hogy 
eszmék csak ugy a levegőben teremjenek és fejlődjenek. 
Élő emberek lelke szükséges hozzá, hogy valami eszme vagy 
elv megfogamzzék benne s élő ember szava szükséges ahhoz 
is, hogy átültesse azt embertársai lelkébe. Ezért kellett múl-
hatatlanul valósággal élnie szerintem annak, aki az isten- és 
emberszeretet ama magasztos elvét hirdetni kezdte és köz-
vetve kincsévé tette az egész embervilágnak. Ám azért mi 
jogon kárhoztathatom és üldözhetem az ő létezésében kételke-
dőket ? Hát ki biztosított engem afelől, hogy az én meggyőző-
désem a kész ós tökéletes igazság? Minő kinyilatkoztatás adta 
nekem olyan határozottan tudtomra, hogy épen nálam van 
letétemónyezve az igazság. Ember vagyok: csalódhatom. 
Csalódhatik ama másik is. Ha egyáltalában eldönthető valaha 
a kérdés, majd eldöntik a jövő nemzedékek. Elvégre nem az 
az érdeke sem az emberiségnek, sem a haladásnak, hogy 
minden áron az én meggyőződésem jusson diadalra, hanem 
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az, hogy lehetőleg az igazság érje el ezt az eredményt. Ha 
igazság az én véleményem, majd kiderül talán egyszer, de 
ha az derülne ki, hogy nem az, és én mégis csalatkozhatat-
lannak tartottam volna magamat és elfojtani próbáltam 
volna az ellenkező véleményt: oh ! beh nagy gyalázat mocs-
kolná be emlékemet az utókor előtt. 

Mig tehát gondolat- és szólásszabadságot követelünk a 
magunk számára, ugyanakkor épenugy kötelességünk meg-
adni még a velünk homlokegyenest ellenkező vélekedésüek-
nek is. Ha én szabadelvű álláspontot foglalok el a Pál apostol 
vagy Bullinger által hitt és vallott dogmákkal szemben és 
annyira jogosultnak tartom a magam állásfoglalását, hogy 
lemoshatatlan foltnak tartom az illető egyházon az érte való 
hivatalos el járást : épen olyan örökös gyalázatnak tekin-
teném magamra nézve, ha ellene törnék akármelyik con-
fessionalis meggyőződésű hitsorsosom ebbeli jogának. Vagy 
ha én p. o. a Jézus létezésére nézve fölmerült kérdésben a 
conservativabb állásponton levén, nagyon gonosz lélek volna 
az, ami arra vezérelhetne, hogy megtagadjam valamelyik 
szélsőbb irányú theologus-társamnak erre való jogosultságát 
vagy ebben való jóhiszeműségét. Mert hiába declamálom a 
legradikálisabb elveket, ha nincs meg bennem az a tulajdon-
ság, hogy el tudjam tűrni az ellenvéleményt; és ha vesztére 
török annak, aki bármiben is eltérő álláspontra helyezkedett 
velem szemben: egész szabadelvüségem csak külső máz és 
alakoskodás, de korántsem egész lényemet átható valóság. 

Épen ezért tovább is megyek. Érvényben kell állania a 
vélemények e tiszteletben tartásának, ennek a türelmesség-
nek nemcsak ugyanazon egyház kebelén belül, hanem bármely 
egyházzal és tagjaival szemben is. Ha panasszal és méltatlan-
kodással emlegetjük a magyar protestánsoknak a katholikus 
egyháztól és az állami hatalomtól szenvedett üldöztetéseit: 
nem épen abban a mértékben tartozunk-e kárhoztatni azt az 
üldözést ás jogfosztást, amelyben a katholikusok részesültek 
volt Angliában? Ha súlyos Ítéletet mondunk a felekezeti 
fanatismus áldozataiért a katholikus egyházra: nem épen 
oly súlyos ítélettel kell-e megbélyegeznünk a szászországi 
lutheránus egyházat a Crell haláláért, vagy a genevait a Ser-
veiéért és az ottani inquisitio számos többi áldozatáért? És 
ha ezt nem tesszük, sőt minden protestáns gondolkozás és 
minden keresztyén érzés ellenére védeni és menteni próbál-
gatjuk történetünk sötét oldalait: miféle kétlaki természet 
nyilatkozik meg bennünk, midőn egyidejűleg nem vesszük 
szintén védelmünkbe s nem leplezzük mentségekkel az ellenfél 
hasonló cselekedeteit, melyekre pedig neki több volt a lélek-
tani alapja ugy dogmarendszerében (..extra ecclesiam non 
est salus"), mint az egész létének alapjául elfogadott tekin-



A protestantisraus fogalma és lényege. 49 

tély-elvében? És ha hibáztatólag s lenézőleg emlegetjük, 
hogy a katholikusok katholikus történetet stb. kivannak: 
összefér-e a józan ésszel és tisztességgel ugyanakkor azért 
méltatlankodnunk és keseregnünk, mert valamelyikünk nem 
a magunk felekezeti szempontjainak irányítása mellett és 
képzelt érdekeink figyelemben tartásával tárgyalja a törté-
netet stb ? 

Egyenlő mértékkel való mérés nélkül nincs igazságosság, 
igazságosság nélkül nincs tudományszeretet, tudományszeretet 
nélkül nincs haladás. De egyenlő mértékkel mérés nélkül nincs 
társadalmi béke sem. Mindezt kizárólag az egyéniség elvének 
csorbítatlan tiszteletben tartásával, a bármilyen nézet iránti 
legteljesebb türelmességgel érhetjük el. Ha velünk szemben 
netalán nem is gyakorolja a katholicismus — noha sok embere 
sokat haladt ezen a téren —: nekünk akkor se szabad vele 
szemben a türelmetlenség és elfogultság fegyvereihez nyúl-
nunk. A magunk törvényes jogai és a jogegyenlőség elvénél 
fogva megillető igazai melletti kitartó (s nem az eddigi lágy-
melegséggel és hátrálgatással folytatott) küzdelem között is 
soha egy percre sem szabad szem elől tévesztenünk az ellen-
felekkel való honfitársi és testvéri viszonyunkat s a magok 
érdekei melletti állásfoglalásra való jogukat. Ennélfogva a 
küzdelem folyamán is érvényesülni tartozik mindig a béke-
szeretet, főleg pedig a társadalmi összeköttetés zavartalan 
fentartására való törekvés. Mi protestánsok nem harcolhatunk 
másféle fegyverrel, mint a törvény szerinti jogosság ós a 
meggyőződésünk szerinti igazság fegyvereivel, akár jogállás, 
akár hitelv felől foly a vita, már csak azért is, mert „exempla 
trahunt". 

Persze, ehhez az volna az „egy szükséges dolog", hogy 
első sorban a magunk kebelében tudjuk érvényre juttatni a 
vélemény szabadságát, az egyéniség elvét. Mig magunk között 
is ellenségei vagyunk az ellentétes vagy eltérő felfogást 
nyilvánítóknak s személyében és állásában üldözőbe vesszük 
azt, aki nem ért velünk egyet, s a kezünkbe közérdek ápo-
lására adott hatalmat magán bőszünk kielégítésére aknázzuk 
ki: addig nincs jogunk még csak emlegetni sem a katholi-
kusok esetleges türelmetlenségét és szemökre vetni a nálok 
legalább becsületes őszinteséggel vallott, alattomban pedig 
nálunk is épenugy uralkodásra törő tekintély-elvet. Mig a 
legradikálisabb protestáns egyházban is felhangzik a panasz 
a tekintélyek hanyatlásáról: ugyan minő jogon tehetünk 
szemrehányást a katholicismusnak a csalatkozhatatlansági 
dogmáért? Mig a protestantismus princípiumaként hangoz-
tat juk a szabadelviiséget s amellett azt követeljük, hogy a 
magokat túlélt hagyományos nézetekkel szembe került fel-
fogások csak felsőbb hatósági engedély után legyenek hirdet-
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hetők: minő jogunk van hozzá, hogy kárhoztassuk egy 
másik egyház fejének csaiatkozhatatlan jellegét ? Mig az 
egyéni nézetet még a tudomány terén is „tekintélyek" meg-
szavaztatásáva! akarjuk elnyomni és amazzal szemben csaiat-
kozhatatlan igazságnak hirdetjük a többségnek kellő tanul-
mány hiján kialakult véleményét: addig ne követeljünk 
magunknak se jogokat, se egyenlő elbánást a többségben 
levő katholikusoktól és ne tulajdonítsunk egyházunknak a 
tudományok fejlesztése terén sem érdemet, sem hivatást, 
mert hiszen ilyen alapon legfeljebb plagiatorok hirdethetnek 
szabadon tudományos nézeteket, amennyiben ők mindig elő-
legesen gondoskodnak róla, hogy ne legyenek véleményökkel 
egymagokban. 

Vegyük már egyszer észre, hogy elhaladt mellettünk 
a modern korszellem s az sajátította ki tőlünk a mi egykori 
tulajdonunkat: az egyéniség elvét, a lelkiismeret szabadságát! 
Vegyük észre, de fontolóra is, hogy midőn a katholicismus 
elve annyira szembe került már a katholikus egyházhoz 
tartozóknak a zömével is, ugyanakkor a mi protestáns egy-
házaink mégis egyre lejebb szállanak számarányban és köz-
tiszteletben egyaránt. Lássuk meg, hogy legcsekélyebb vonz-
erővel sem bírnak az amott magokat már otthon nem érző 
szabadabb gondolkozásuakra, ós gondoljuk meg, hogy a 
protestáns egyházak e hitelvesztettsége nem eredhet egyébből, 
mint a sajátmaga által elkövetett hibákból. Ha a protestáns 
egyházak ma is fennen lobogtatnák a protestantismus 
zászlaját s nem engedték volna oda önként mások kezébe 
a zászlórudat: a katholicismusban hazátlanul bolyongók 
nemcsak a másoktól hordozott zászló alatt, hanem termé-
szetszerűleg egyszersmind az ők táborukban találnák meg 
hónukat. Mig a katholicismus teljesen a múltból veszi erejét : 
a protestantismus szelleme naponként megifjítná a protestáns 
egyházakat és a jövőre is felruházná őket az idők minden 
változásában helyt álló képességgel. Ha a protestáns egyházak 
ismét elére állanának a haladás ügyének: milyen hamar u j 
életerőre kapnának meggyengült, elsorvadt tetemeik! 

Igazán kapóra jött az antimodernista eskü, hogy ön-
magoktól megborzadjanak a protestáns egyházak antimoder-
nistái, ha ugyan öntudatra képesek még ébredni, s észre-
veszik, hogy mennyire sülyedtek a visszafelé való fejlődés 
utján. A Häckel kilépése már kemény intőjel volt : symbóli-
zálta a protestáns gondolkozású egyháztagoknak azt a ki-
ábrándulását, melyet egyházok protestáns-ellenes hivatalos 
működése támaztott bennök. Most ime itt az antimodernista 
eskü, amelyet magyar református körökben is élénken tá-
madnak, anélkül, hogy meggondolnák, hogy épen őket illeti 
a kezdeményezés dicstelensége s a pápa talán öntudatlanul 



A protestantisraus fogalma és lényege. 4 7 

csak követte példájokat, de mindenesetre őszintébben. Mikor 
ugyanis ellenmondás nélkül kimondotta aref. egyház törvény-
hozása, hogy fegyelmi vétség lesz azontúl „a lelkészek, 
tanárok, tanítók és általában minden egyházi tisztviselő oly 
irása vagy tanítása, melylyel hivatalos esküjöket megszegik": 
nem tökéletesen ugyanazt cselekedte-e, mint a pápa az anti-
modernista esküvel ? Nem ugyanazt jelenti-e ama törvény-
pont szerint és óta a református egyházi hivatalnokok egykor 
letett hivatalos esküje rájok nézve, amit az antimodernista 
eskü jelent a katholikus papokra nézve, és nem épen-ugy 
igába van hajtva általa lelkök és lelkiismeretök, mint az 
antimodernista eskü befejező részlete által a katholikus papoké? 
Az által t. i., mely eként szól : „. . . Fogadom, hogy mind-
ezeket hűségesen, teljesen és őszintén meg fogom tartani 
és sértetlenül meg fogom őrizni, s hogy ezektől sem tanítás-
ban, sem egyáltalában szóban vagy Írásban el nem fogok 
térni. Ezt igérem, erre esküszöm. Isten engem ugy segéljen 
és az ő szent evangeliuma!" 

Voltaképen az egész antimodernista esküben ez a lényeges. 
A többi egyszerűen hitvallástétel, melyet aggodalom ós lelki-
furdalás nélkül letehet, aki tényleg hiszi a benne foglaltakat. 
De ez az utolsó kikezdés örök időkre leköti az illetőket, nem 
engedvén meg nekik, hogy bárminő beható tanulmányok után, 
bárminő mélyreható elmélkedések után csak a legkevésbbé 
is eltérjenek valaha e letett esküjök tartalmától. Épenugy, 
mint a református egyházi törvény, mely eleve fegyelmi 
vétségnek jelenti ki, ha valaki évtizedek folytán végzett ku-
tatás és gondolkozás után bármiben is eltér az eskübo 
foglalt hitvallás szövegétől. 

Semmivel se akadályozza ez kevesbbé a tudományos 
búvárkodást, mint az antimodernista eskünek idézett részlete. 
Mert lehet-e Ott szó igazi tudományos vizsgálódásról, ahol 
a kutató és bíráló elme megállani kénytelen útjában, mikor 
beléütközik az esküjében emiitett hitvallás valamelyik tótelébe? 
Vagy lehet-e ott szellemi szabadságról beszélni, ahol bár-
minő eredményre ju to t t is láthatatlan munkájában az egyén 
értelme, csupán azt szabad napvilágra hoznia, ami nem ellen-
kezik az esküjében emiitett hitvallás valamelyik tételével ? 
És lehet-e ott szó a protestantismushoz való hűségről, ahol 
nemcsak jogosult kritika és ellenző nézet áll szemben a ki-
nyilvánított nézetekkel, hanem fegyelmi eljárásra, meghurczol-
tatásra és koldusbotra mondjuk: kivégzésre való kilátás is? 
Lehet-e ott egyáltalában szabadságról és tudományról be-
szélni, ahol egy esküben adott becsületszó örökre lenyűgözve 
tartja a gondolkozást s örökre lehetetlenné teszi a kor-
szellemnek megfelelő uj nézetek kialakulását? 
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Nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy én most a magam 
esetére akarok czélozni. Arra nem illenek rá az itt elmon-
dottak, mert én soha egyetlenegy hitvallás követésére sem 
tettem esküt, sem semmiféle dogmának a hívesére; nem jutott 
tehát vele sem tanításom, sem írásom a legcsekélyebb 
összeütközésbe sem, nem hogy megszegtem volna velők. Az 
én esetem tehát nem is kivégzés, hanem még ennél is több, 
mely mögött elbújhat a világ minden antimodernista esküje. 
Minden esetre szomorúan jellemző vonása, hogy a magyar 
református egyház egy akadémiai tanárral kezdte meg anti-
modernista actióját, ellenben ugyanakkor a pápa meg általában 
fölmentette az eskü letételének kötelezettsége alól a főiskolák 
tanárait s csupán azoktól követeli meg közülök, akik rend-
szeresen végeznek papi functiókat. És ugyancsak szomorúan 
jellemző, hogy mig a magyar református egyház nagyrészben 
egy egyháztörténeti szereplő megbirálása ós egy másikkal 
szemben alantasabb rangba helyezése miatt j á r t el igy : addig 
az antimodernista eskü határozottan és elvszerüleg választó-
falat húz a hit tárgyai és „a történelem közönséges eseményei" 
közé, s tényleg igen nevezetes kérdésekben eltűrte a vizsgá-
lódásnak egyenesen érdekeibe ütköző eredményeit is. 

A lejtőről csak roppant erőfeszítéssel lehet visszatérni. 
Ám hogy bizonyos aggodalmakkal szemben megkönnyítsem 
az igaz protestantismushoz való visszatérést, tárgyam teljes 
megvilágítása végett el kell még mondanom, hogy mit tartok 
az absolut mértékű lelkiismereti szabadság kifejtett értelme-
zése mellett is e szabadsághoz nem tai'tozónak s ebből folyólag 
természetes kör- és határvonalának. 

Az egyéni vélemény hirdetésének határtalanul szabad 
volta mellett sem engedhető meg ugyanis szerintem, ami 
túlmegy a meggyőződés hirdetésének határain. A jogász 
ugyebár szabadon bírálhatja a törvényeket ? Az irodalom 
terén és a tanári katedrában még butaságnak is elmondhatja, 
amit egy országgyűlés alkotott és egy államfő szentesített. 
Ez mind szabad. De viszont tilos arra buzdítania polgártársait, 
hogy ne tartsák meg azt a helytelennek vélt törvényt. — 
Az orvos fedezhet föl uj gyógy eljárásokat ós gyógyszereket, 
ajánlhatja is őket közhasználatba vételre, fejtegetheti a 
tudomány terén (irodalomban és katedrában) előnyeiket, de 
nem vezetheti be őket a betegszobába és a kórházakba, míg 
hivatalos uton elfogadást nem nyertek. — Az ideális anar-
chistákat is tűri minden jogállam, közlönyeikért és elveik 
előszóval nyilvánításáért sem éri őket bántódás, de nem tűrheti 
őket, ha az actio terére lépnek, vagyis gyakorlatilag igye-
keznek megvalósitni a fennálló rend összeroskadását czélzó 
eszméiket. 

A tudomány és propagandája tehát feltétlen szabad-
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sággal rendelkezik, de nem szabad az elveket az életben is 
érvényesíteni, mig annak rendje és módja szerint el nincs 
törülve a régi törvény vagy szabály és be nincs vezetve 
illetékes uton az uj eszméknek megfelelő. így vagyunk az 
egyházban is. A theologiai kutatás korlátlan, a kutatások 
eredményének napvilágra juttatása és terjesztése ezeknek a 
szokott módján, vagyis a tudományos katedrában és a tudo-
mányos irodalomban szintén korlátlan, ámde nem az a gyakor-
lati, tehát a lelkészi ós katechetai működésben való érvényesí-
tése. Még általánosan vagy hivatalosan el nem fogadott uj el-
veknek a lelkészi szószékről avagy az alsóbbfoku iskolákban 
való hirdetése már komolyabb következményekkel járhat, azon-
ban természetesen akkor is kizártnak tartom a protestáns egy-
házakban az eskü vagy a hithűség megszegése czímén való 
protestáns-ellenes eljárást, hanem a körülményekhez képest 
közbotrány okozása vagy egyéb efajta cselekvény miatt. 

Egyáltalában nem jár ez együtt az egyéni meggyőződés 
korlátozásával, mert van kivezető ut a talán ugylátszó 
dilemmából. Ismerek olyat, aki tizenkét évig folytatott lelkészi 
működést, de soha nem prédikált sem a meggyőződésével 
ellenkezőt, sem dogmába ütközőt, irodalmi téren azonban 
teljességgel nem szűnt meg kifejezést adni szabadelvű theo-
logiai nézeteinek és minden részrehajlástól mentes irányban 
folytatta tudományos buvárlatait is. Gyönyörű tág tere nyílik 
egy szabad szellemű lelkésznek a dogmák egyenes tagadása 
nélkül is a felvilágosodott gondolkodás terjesztésére, a dog-
máktól független vallásos és erkölcsi nézeteinek hallgatói 
lelkébe való átültetésére, mert egy jóravaló prédikátor egész 
lelkét kitárhatja hallgatói előtt a nélkül, hogy csak egyet 
is megbotránkoztatna közülök. Ha nem egyezik a meggyő-
ződésével, ne prédikáljon dogmát, hagyja azt az orthodo-
xusoknak! 

Tovább megyek. Nem ugyan az imént felsorolt példák 
analógiájára, hanem a dolog természetéből folyólag a tudós 
részéről is képtelenségnek tartom, hogy a tanári katedrán, 
avagy írásban agitatiót indítson akár általában a dogmáknak, 
akár egyiköknek vagy másikuknak a hivatalos eltörlésére. 
Hiszen épen a protestáns állásponttal, azaz a dogmák kötelező 
voltának tagadásával és igy a saját felfogásával sem fér 
össze, hogy eltörlésökre törekedjék vagy plane uj dogmák 
alkotását és életbe léptetését kísérelje meg. Ez contradictio 
in adjecto volna, melyre csak kificzamodott észjárás lehetne 
képes. Viszont a dogmatikus állásfoglalás hasonlóan kizárván 
az ily fajta törekvést, mindenkire nézve érvényben marad a 
confessio, egyikre ugy, mint hitének tolmácsa, másikra ugy, 
mint a mult idők vallásos gondolkozásának tiszteletreméltó 
ereklyéje. 

Theol. Szaklap. IX. évf. 4 
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És megmarad mind a szabadelvűek, mind az orthodoxusok 
részére arany-igazságul az az elv, amit egy nagynevű ortho-
doxus tudós eképen öntött előttem szavakba : „Nem az a 
fontos, hogy te kevesebb, én még több dogmát hiszek; hanem 
az, hogy te elismered-e az én jogomat arra, hogy több 
dogmát higyjek, és én elismerem-e a te jogodat arra, hogy 
kevesebbet higyj." Mert ez és nem egyéb a hamisítatlan 
protestáns gondolkozás. Ez az igazi lelkiismereti szabadság: 
önmaga részére fentartani az egyéniség jogát, de másnál is 
csorbítatlan mértékben respectálni. Nem fér össze vele a más 
hitének kigúnyolása sem. Elvégre ugyancsak a türelmességből 
foly az is, hogy tisztelettel legyünk felebarátaink hite iránt. 
Még az idegen vallásfelekezetüek hittételeire sem tesz valóban 
szabadelvű ember semmiféle gúnyos megjegyzést. 

Gúnyra legfeljebb az a minden protestáns szellemmel 
ellentétes csalatkozhatatlansági érzet szolgál reá méltán, mely 
annyiszor és annyira elfogja nálunk — óh! nem a tudósokat, 
hanem az egyház hivatalos, közigazgatási közegeit. Ezek 
gyakorta azt hiszik, hogy mert a fegyelmi bíráskodás valamivel 
magasabbrendű functiója is az ők kezökbe van adva, maga 
az egyház nem egyéb, mint őkmagok, s az ellenök való 
kifogás — még ha alapos is — voltaképen az anyaszent-
egyház ellen való lázadás. Ebből az obscurus felfogásból 
ered aztán a helyi klikkek uralma, mert a gyengébb értel-
miségű emberek rendszerint hajlandók a látszólagos hatalom 
birlalói mellé csatlakozni. Ha tiszta zsinatpresbyteri egyház-
alkotmányuk volna a magyar protestáns egyházaknak, ez 
az aristokratikus uralom persze nem fejlődhetnék ki, de még 
a consistorialis és hierarchikus kormányzati elemekkel telített 
és zsinatpresbyterinek csak elnevezett rendszer mellett se 
volna szabad kifejlődnie, ha a hamisítatlan protestáns szellem 
és demokrata irány hatná át az egyházi közigazgatás minden-
napi szükségletet képező, de épen azért többnyire ephemer 
jellegű és értékű ügyeiben foglalatoskodókat. A csalatkoz-
hatatlansági érzetnek, sőt tudatnak szinte a nevetségességig 
fokozódó túltengése néha napján azt a gondolatot kelti 
eszméletre és öntudatra ébredő lelkekben, hogy talán még 
könnyebb és czélszerübb volna egyetlen pápát ismerni 
magunk felett, mint ezt a sok apró pápácskát, akik a magok 
szellemi sivárságában semmiképen nem bírják elviselni a 
mások egyéniségének megnyilatkozásait. 

Itt az ideje szakítani már ezzel az egyházainkat szellemi, 
erkölcsi és anyagi tekintetben régóta egyiránt hanyatlás 
felé vivő rendszerrel, mely olyan szoros és benső összefüg-
gésben áll a Protestantismus fogalmának és lényegének 
köztünk való elhomályosodásával. Minden felett pedig akár-
hogy is, de tér jünk vissza ehhez a lényeghez : a gondolat- és 
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szólás-szabadság tiszteletben tartásához, az ellenvélemény 
iránti türelmességhez, a tekintély-elv feltétlen kerüléséhez 
és elvetéséhez. így még remélhetnek jobb jövőt és felvirágzást 
a protestáns egyházak, máskülönben elsorvadnak a papis-
musnak és a korszellemnek egymás ellen folyton tar tó 
küzdelmében, s ez utóbbi ellenében amannak alkotván 
tartalékát, végre is az leend a természetes sorsuk, hogy 
belézíillenek lassanként. A mai viszonyokból Ítélve, nem 
sok önmegtagadás kell hozzá részökről. 

Zoványi Jenő. 

4* 



Az ál Máté. 

A boldogságos Mária származásáról és az Üdvözítő gyermek-
ségéről szóló könyv kezdete. 

Irta a boldog emlékű Máté evangélista héberül s latinra 
fordította a boldog emlékű Hieronymus presbiter. 

A) 

Gromaiius és Heliodorus püspökök Hieronymus szerelmetes 
testvérüket köszöntik az Úrban! 

Szűz Máriának a származását és a mi Urunk Jézus 
Krisztus születését és gyermekségét megtaláljuk az apokrifus 
könyvekben. Bennük azonban sok olyan dolgot találunk 
megírva, a melyek a mi hitünkkel ellenkeznek, s a melyekről 
azt tartjuk, hogy mind egyetemlegesen vissza kell utasítani, 
nehogy a Krisztus ezen dolgából esetleg az antikrisztusnak 
szerezzünk örömet. Mikor ezeken tépelődtünk, megjelentek 
Parmenius és Virinus szent férfiak, akik azt mondották, hogy 
Szentséged ráakadt a boldogságos Máté evangélistának egy 
héber kézirású tekercsére, a melyben állítólag úgy magának 
a szűz anyának az eredete, mint a mi Üdvözítőnknek a 
gyermeksége is le van írva. Azért is maga a mi Urunk Jézus 
Krisztus által kérve kér jük Kedvességedet, hogy azt fordítsd 
le a héberből latinra, nem annyira a Krisztus jelessógeinek 
megtudása, mint inkább az eretnekek fortélyainak kizárása 
érdekéből, a kik hogy a helytelen tanokat megalapítsák, a 
Krisztus születésére vonatkozó jó tudósításokat a tulajdon 
hazugságaikkal elegyiték, hogy az élet édességével fedjék el 
a halál keserűségét. A legtisztább szeretet bizonysága legyen 
hát, hogy akár a te kérő testvéreidet hallgasd meg, akár 
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hogy a szeretet adóját kívánó püspököknek add meg, a mit 
jónak vélsz. Isten veled ós könyörögj érettünk. 

B) 

Hieronymus, Krisztus csekély szolgája köszönti az Úrban 
Chromatius és Heliodorus szent és boldogságos püspök 

urakat! 
Ki az aranyat rejtő (illetőleg aranyról tudó) földet ássa, 

nem ragadja meg tüstént bármit hoz is napfényre a váj t akna, 
hanem mielőtt még a majdan fénylő ércet a villogó csáklya 
felszínre hozná, egyelőre még a hantok túrásával ős felfor-
gatásával késlekedik és a remény táplálja azt, akit a nyereség 
még nem gazdagított. 

Nehéz feladat szakadt a nyakamba, mikor Boldogságtok 
azt kivánja tőlem, amit mindenkinek hozzáférhetőleg szent 
Máté se kivánt megíratni. Mert ha titokzatosabb nem volna, 
akkor ahhoz az evangéliomboz, amelyet kiadott, bizonyosan 
hozzáfűzte volna. Ámde ezt a könyvecskét héber betűkkel 
pecsételte le, amelyet ki sem adott eddigelé úgy, hogy azt a 
héber betűs sajátkezűleg irott könyvet ma csak a legkegyesebb 
emberek tarthassák birtokukban, akik azt elődeiktől idők 
folyamán át örökölték. Minthogy pedig ezt a könyvet soha 
senkinek sem adták még oda lefordításra, a szövegét más és 
máskép hagyták hátra: aminek az lett a következménye, hogy 
a manicheusok tanítványa, névszerint Leucius, aki az Apos-
tolok Cselekedeteit is sok nyelvbeli ferdítéssel irta meg, mikor 
ezt a könyvet kiadta, nem építésre, hanem rombolásra szolgál-
tatott anyagot s mivel ezt a zsinat is bizonyította, reá az 
egyház egész helyesen nem is hallgat. Most azonban hallgasson 
el az ellenfelek marakodása, hiszen ezt a könyvecskét nem 
toldjuk a kanonikus iratokhoz, hanem csak egy apostol ős 
evangélista irását fordítjuk le az eretnekség csalárdságainak 
leleplezésére. S ebben a munkában éppen olyan kegyes püs-
pökök parancsának engedelmeskedünk, mint a milyen istentelen 
eretnekekkel szállunk szembe. A Krisztus szeretetének teszünk 
hát eleget, abban a hitben, hogy azok imái fognak támogatni, 
akik a mi Üdvözítőnk szent gyermekségének történetéhez 
a mi engedelmességünk révén juthatnak hozzá. 
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1. Fejezet. 

Abban az időben volt Jerusálemben egy Júda törzséből 
való Joáhim nevű ember: Ez a tulajdon juhainak a pásztora 
volt, félve Istent a maga egyszerűségében és kegyességében. 
Mi gondja se volt a nyájain kivül, a melyeknek gyümölcsével 
minden istenfélőt segített, a mennyiben Isten félelmében és 
ismeretében járva kettős áldozatot hozott, egyet a küzködők 
javára, egyet meg azoknak, akik azokat szolgálták. így hát a 
bárányokból csakúgy, mint a juhokból ós a gyapjúból, vala-
mint mindennemű vagyonából amit csak sajátjának mond-
hatott, három részt különített e l : egyet adott az özvegyeknek, 
árváknak, utasoknak és a szegényeknek; a másik részt 
azoknak, kik az Istent szolgálták ; a harmadik részt pedig 
magának és a saját egész házának tartotta fenn. Mivelhogy 
pedig ezt tette, az Isten megsokszorozta az ő nyájait úgy, 
hogy Izrael népe között nem volt neki mása. Ezt pedig már 
a tizenötödik életévétől igy kezdte cselekedni. Mikor aztán 
húsz esztendős lett, feleségül vette Izahárnak a lányát Annát, 
a maga törzséből, vagyis a Dávid nemzetségéből. Már húsz 
esztendőn át élt vele együtt a nélkül, hogy tőle akár fiút, 
akár leányt kapott volna. 

2. Fejezet. 
Történt egyszer, hogy az ünnep napjain Joáhim is 

azok között állott, akik az Urnák égő áldozatot szolgáltattak, 
készen tartva ajándékait az Úr szine előtt. Ekkor a temp-
lomnak Ruben nevű jegyzője hozzálépve azt mondta neki: 

— Nem szabad neked az Isten szentségeit kezelők között 
tartózkodnod, mert téged nem áldott meg az Isten annyira, 
hogy utódot adjon neked Izráelben. 

így megszégyenítetve a nép előtt, sírva távozott el az 
Űr templomából s nem tért vissza otthonába, hanem elment 
a barmaihoz s pásztorait nagy messzire a hegyek közé vezette 
úgy, hogy felesége Anna, öt hónapon át semmi hírt se tudott 
róla kapni. 

Akkor Anna sírva monda az δ imádságában Uram, 
Izráelnak erős Istene, ha már fiakat sem adtál én nekem, 
miért veszed el tőlem még a férjemet i s ? Hiszen lám már 
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öt hónap múlt el, hogy nem látom az én férjemet. S azt 
sem tudom, meghalt-e, hogy legalább temetéséről gondos-
kodhattam volna. 

Miután már igen sokat sírdogált a házi kertecskéjében, 
imádkozás közben felvetette szemét az Úrhoz, egy verébfészket 
pillantott meg a babérfán és sóhajtozva emelte fel a szavát 
az Úrhoz, mondván: 

— Mindenható Úr Isten, aki minden teremtménynek 
adtál fiakat, a vadaknak, az igavonóknak, a kígyóknak, a 
halaknak, a szárnyasoknak és mind örvendeznek a fiaiknak, 
egyedül csak engem zársz ki a te jóságodnak ajándékából ? 
Te tudod Uram, hogy házasságom kezdete óta meg-meg-
fogadtam, hogy ha akár fiút, akár leányt adnál, odaviszem 
őt neked a te szent templomodba. 

Mikor ezt elmondta, nyomban megjelent előtte az Úrnak 
angyala, mondván : 

— Ne félj Anna, mert sarjat szándékozik neked adni 
az Isten, és majd a mid lesz, azt az idők végezetéig min-
denki csodálni fogja. 

Mikor ezt elmondta, eltűnt a szemei elől. Ο pedig resz-
ketve és szorongva, hogy ilyen látomást látott és ilyen 
beszédet hallott, szobájába ment és ágyára rogyott, mint 
egy halott s egész nap és egész éjjel nagyon félt ős folyton 
imádkozott. 

Azután magához hívta a szolgálóját és azt mondta neki: 
— Látod, hogy özvegységre jutottam és szorongás 

fogott el s mégsem akartál hozzám be sem nézni ? 
Mire az mormogva igy felelt: 
— Ha Isten a te méhedet bezárta, férjedet meg elvette 

tőled, mit csináljak én veled!? 
Ennek hallatára Anna még jobban sírt. 

3. Fejezet. 
Ugyanakkor a hegyek között, ahol Joáhim a nyájait 

legeltette, egy ifjú jelent meg és azt mondta neki: 
— Miért nem térsz vissza a feleségedhez ? 
— Húsz esztendeje az enyém, feleié Joáhim, s ha már 

az Isten nem akar nekem tőle fiakat adni és az Isten temp-
lomából szégyen szemre elűztek, ugyan minek térnék hozzá 
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vissza, ha egyszer elűztek és kinéztek? Már én csak maradok 
az én juhaimmal, a mig Isten látnom engedi a napot, de 
szolgáim által a szegényeknek, özvegyeknek, árváknak és az 
Isten szolgáinak szívesen kiszolgáltatom a maguk részét. 

Mikor ezt elmondta, így válaszolt neki az ifjú : 
— Az Isten angyala vagyok én, ki ma a te siránkozó 

és imádkozó feleségednek megjelentem és megvigasztaltam 
őt, amit tudj meg, hogy tőled leánykája lesz. Ez majd az 
Isten templomában él és a Szentlélek benne nyugszik meg 
és az δ boldogsága meghaladja az összes szent asszonyokét 
úgy, hogy senki sem mondhatja, hogy előbb is volt már 
olyan, de sőt még utána sem lesz soha hozzá hasonló ezen 
a világon. Ezért hát szállj le a hegyekről, térj vissza a te 
hitvesedhez és úgy találod őt, hogy viselős, mert az Isten 
utódot támasztott benne, a miért hálákat adhatsz Istennek, 
és az ő magva áldott leszen, sőt ő maga is áldott lesz és 
örök áldás anyjává válik. 

Imádva őt, azt mondta neki Joáhim : 
— Ha előtted kegyelemben állok, ölj le egy kissé az 

én kunyhómban és áldj meg engem, a te szolgádat. 
— Ne mondd magad szolgának . . . mondá neki az 

angyal, hanem szolgatársamnak, mert hiszen egy azon Úrnak 
a szolgái vagyunk. Mivel pedig az én eledelem láthatatlan és 
az én italomat halandó emberek nem láthatják, igy hát nein 
szükség engem arra kérned, hogy a te kunyhódba betérjek, 
hanem amit nekem szántál, egészen égő áldozatban hozd 
meg az Istennek. 

Akkor Joáhim egy hibátlan bárányt hozott elő és azt 
mondta az angyalnak: 

— Magamtól nem mertem volna egészen égő áldozatot 
hozni az Istennek, ha a te parancsod meg nem adta volna 
nekem az áldozó papság jogát. 

— Én sem bíztatnálak az áldozásra, feleié az angyal, 
ha nem ismerném az Úr akaratát. 

Lón aztán, hogy amikor Joáhim az Istennek az áldo-
zatot hozta, az áldozat illatával, mintegy a füsttel egyszerre 
csak felszállott az angyal az égbe. 

Akkor Joáhim arcra borult ós hat órától kezdve egész 
estig úgy feküdt. Odamenve az ő szolgái és béresei s nem 
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tudván, mi történt, megrettentek, s azt hivén, hogy öngyil-
kosságot akart elkövetni, hozzá mentek s nagy nehezen 
felemelték a földről. Mikor ezeknek elbeszélte, mit látott, 
nagy bámulattal és álmélkodással nógatták őt, hogy haladék-
talanul teljesítse az angyal parancsát és tüstént térjen vissza 
a feleségéhez. Mig azonban Joáhim szivében azt hánytorgatta, 
hogy visszatérjen-e, álomba merült, s ime az Úr angyala, 
aki neki ébren megjelent, álomban is megjelent, mondván: 

— Én vagyok az az angyal, akit őriződül adott az Isten, 
szállj le haladéktalanul és térj vissza Annához, mert azok 
a jó cselekedetek, amelyeket te és feleséged Anna végez-
tetek, a magasságos előtt ismeretesek és olyan utód adatott 
nektek, a milyen kezdettől fogva sem a prófétáknak, sem a 
szenteknek nem volt s nem is lesz. 

És lőn, hogy a mikor Joáhim az álomból felébredt, 
magához hívta pásztorait és elmondta nekik az álmát. Do 
azok kérve-kérték urukat ós azt mondták neki: 

— Vigyázz, hogy az Isten angyalát valamikép meg ne 
vessed, hanem sietve kerekedjünk fel és lassanként legel-
tetve menjünk le. 

Mikor már harminc napja mentek és közel értek, Anná-
nak imádság közben megjelent az Úrnak angyala mondván: 

— Eredj le az u. n. aranykapuhoz, menj a férjed elé, 
mert ma hozzád jön. 

Erre az szolgálóival együtt hamarosan lefutott ós épen 
a kapuban állva, imádkozni kezdett. És a mikor már sokáig 
várakozott és a hosszas várakozásban kimerült, felemelve 
a szemeit, látta jönni Joáhimot az ő nyájaival és hozzáfutva 
Anna a nyakába esett, hálát adva Istennek e szavakkal: 

— Özvegy voltam, de már nem vagyok az; meddő 
voltam s ime már fogantam. 

És nagy áldomást csaptak az összes szomszédaikkal 
és ismerőseikkel úgy, hogy Izrael egész tartománya ezen a 
hiren örvendezett. 

4. Fejezet. 
Ezután kilenc hónap elteltével Anna leánykát szült 

és Máriának nevezte azt el. Mikor már harmadik éve szoptatta 
őt, egyszer Joáhim meg a felesége Anna elment az Úrnak 
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templomába és áldozván beadták a leánykájukat Máriát a 
szüzek otthonába, akik éjjel-nappal az Isten magasztalásában 
foglalatoskodtak. Mikor őt az Úr temploma elé letették, a 
tizenöt lépcsőt oly gyorsan futotta meg, hogy egyáltalán 
nem tekintett hátra, még csak azért sem, hogy a gyermekek 
szokása szerint a szüleit megkeresse. Ε tettén mindenki 
egészen elámult, úgy hogy még maguk a templom papjai is 
csudálkoztak. 

5. Fejezet. 
Akkor Anna Szentlélektől eltelve, mindenki előtt azt 

mondotta: 
— A Seregek ura Istene megemlékezett az ő beszédéről 

és meglátogatta az ő népét az ő szent látogatásával, hogy 
azokat a népeket, amelyek ellenünk felkeltek, megalázza és 
szivüket magához fordítsa. Meghallgatta a mi könyörgésein-
ket és a mi ellenségeink támadásait elhárította rólunk. A meddő 
asszony lett, s ime ujjongást és vidámságot szült Izraelben. 
Most már hozhatok majd az Úrnak ajándékot, és nem aka-
dályozhatnak meg ebben az én ellenségeim! Az Úr fordítsa 
azok szivét hozzám ós adjon nekem örökké tartó örömöt. 

6. Fejezet. 
Máriát pedig az egész nép csodálta. Mikor három 

esztendős lett, oly határozott lépésekkel járt, oly éretten 
beszélt s úgy buzgólkodott Isten magasztalásában, hogy nem 
gyermeknek, hanem felnőttnek tünt fel, s úgy buzgólkodott 
az imádkozásokban, mintha már harminc esztendős lett volna. 
Az arca úgy ragyogott, mint a hó, hogy alig lehetett rátekin-
teni. Szövéssel foglalkozott s mindazt, amit az idősebb asz-
szonyok elkészíteni nem bírtak, gyenge kora dacára ő 
magyarázta meg. 

Törvényül szabta magának, hogy reggeltől a harmadik 
óráig imádkozással tölti az időt, a harmadiktól a kilencedik óráig 
szövéssel foglalkozik, a kilencedik órától kezdve azután nem 
hágy fel az imádkozással mindaddig, mig meg nem jelenik neki 
az Úrangyala, hogy annak kezéből az élelmet vegye át és mind 
jobban és jobban halad az Isten imádásában. Szóval az idősebb 
szüzekkel. együtt az Isten szolgálatában annyira kiképezték, 
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hogy többé senki sem múlhatta fölül a virrasztásokban, 
senki sem volt tanultabb az Isten törvényében, alázatosabb 
a megalázkodásban, Ízlésesebb a Dávidi versekben, kedvesebb 
a szeretetben, tisztább a szüzességben és tökéletesebb minden 
erényben, mint ő. Állhatatos, szilárd, változhatlan volt hát 
s naponként tökéletesedett. Őt senki sem látta haragvónak, 
soha senki sem hallotta öt rosszat beszélni. Sőt minden 
beszéde úgy telve volt méltósággal, hogy úgy látszott, Isten 
van a nyelvében. Folyton a törvény hirdetésében vagy kuta-
tásában mozgott és folytonosan őrködött a társai felett, 
nehogy valamelyikük csak egy szóval is vétkezzék, vagy 
valami nevetésben törjön ki, vagy hogy társával szemben 
igaztalanságba vagy kevélységbe essék. Szünet nélkül áldotta 
az Istent, s nehogy esetleg az Isten magasztalásában még 
csak a köszöntéssel is zavarhassák, ha őt valaki köszöntötte, 
viszonzásúl „Dicsértessék az Isten"-nel felelt. így hát tőle 
eredt, hogy az emberek, ha egymást kölcsönösen köszöntik 
„Dicsértessék az Isten"-nel válaszolnak. 

Csak annyi élelmet vett magához, amennyit naponként az 
angyal kezéből kapott, a papoktól járó eledelt pedig a szegé-
nyeknek osztogatta ki. Gyakorta látták, mikor angyalokkal 
beszélgetett s azok kész kedvességgel engedelmeskedtek 
neki. Ha pedig valaki betegségében megérintette őt, tüstént 
gyógyultan tért haza. 

7. Fejezet. 

Akkor Abiathár pap mindenféle ajándékokat hordott 
a főpapoknak, hogy Máriát a fia számára feleségül kapja 
meg. De Mária visszautasította mondván: 

— Lehetetlen az, hogy ón férfit ismerjek vagy engem 
férfi ismerjen. 

A főpapok azonban és az összes rokonai is azt mond-
ták neki: 

— Istent a gyermekekben kell tisztelni és az utódok-
ban imádni, amint az mindig szokás volt Izráelben. 

Mária azonban felelvén mondá nekik : 
— Istent mindenek előtt a tisztaságban kell tisztelni, 

amint az általánosan el van fogadva . . . Mert Ábel előtt 
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senki sem volt igaz az emberek között, ő is csak áldozata 
miatt tetszett az Istennek és attól öletett meg, aki nem 
tetszett. Mégis két koronát nyert : az áldozatét ós a szüzes-
ségét, mivelhogy az ő testéhez mocsok sohasem tapadt. 
Aztán Illés is ínég testben ragadtatott fel, mert testét szűzen 
megőrizte. Ezt tanultam én az Isten templomában gyermek-
ségemtől fogva, hogy Istennek kedves csak a szűz lehet. 
Ezért hát azt tökéltem el magamban, hogy férfit egyáltalán 
nem akarok ismerni. 

8. Fejezet. 

Lőn azonban, hogy mikor 14 éves lett és így bekö-
vetkezett az az eset, amelyről a farizeusok szokták mondani, 
hogy már nem engedhető meg leánynak az Isten templomá-
ban való tartózkodása, akkor azt eszelték ki, hogy kikiáltó 
küldessék Izráel összes törzseihez, hogy harmadnapra mind 
gyülekezzenek össze az Ür templomában. Mikor aztán az 
egész nép összegyülekezett, Abiathár főpap felkelt s a felsőbb 
lépcsőkre ment, hogy az egész nép láthassa és hallhassa. 
Mikor teljes csend lett, így szólt: 

— Hallgassatok rám Izráel fiai, s figyelmeteket fordít-
sátok az én szavaimra. Amióta ezt a templomot Salamon 
megépítette, mindig voltak abban királyoknak, prófétáknak, 
s a legfőbb papoknak ős áldozóknak szűz leányai, s nagy-
szerűek és csodálatosak voltak. De mikor a törvényes kort 
elérték, házasságra léptek s elődeik szokását követék és 
tetszettek Istennek. Csak egyedül Mária jött rá az Isten 
tetszésének új rendjére, megfogadván Istennek, hogy szűznek 
marad. Azt gondolom hát, hogy a mi kérdésünk és az Isten 
felelete alapján tudhatjuk csak meg, kire kell őt megőrzés 
végett rábizni ? 

A beszéd tetszett az egész gyülekezetnek. Akkor a 
papok sorsot vetettek Izráel tizenkét törzsére ós a sors Júda 
törzsére esett. A pap ekkor azt mondta: 

— Holnap bárki, akinek felesége nincsen, jöjjön el és 
hozzon vesszőt (botot) a kezében. Ekkor az ifjakkal együtt 
József is elhozta a vesszőt. 

S miután a főpapnak átadták a botjaikat, az Istennek 
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odavitte a szentséget és megkérdezte az Urat. Az Úr pedig 
azt mondta neki: 

— Vidd be mindnyájuk botjait a szentek szentébe, hadd 
maradjanak ott. S hagyd meg nekik, hogy reggel menjenek 
hozzád a botjaik átvétele végett. Egy botnak a végéből majd 
galamb jő ki és száll az égbe. A kinek a kezébe visszaadott 
botban ez a jel adatik, annak kell Máriát megőrzés végett átadni. 

Lőn, hogy másnap mind korábban jöttek, mint várni 
lehetett és az áldozás megtörténte után a főpap bement a 
szentek szentébe, hogy kihozza a botokat. S mikor egyenként 
kiosztotta és egyetlen botból sem jött ki galamb, Abiathár 
főpap felöltözött a tizenkét csengetyűsbe, meg a főpapi ruhába 
és belépve a szentek szentébe, áldozatot gyújtott. S imád-
kozása közben megjelent neki az angyal, mondván: 

— Ez a botocska itt a legrövidebb, amelyet észre nem 
vettél, pedig a többivel együtt tetted ide: most ha majd ezt 
kiviszed és átadod, benne nyilvánul ki az a jel, amelyről 
neked szóltam. 

Ez a bot pedig Józsefé volt, a ki törődött volt, mert 
már öreg is volt és egyáltalán nem gondolt arra, hogy vala-
mikép rá kényszerítsék őt annak (Máriának) átvételére, azért 
nem is akarta keresni a botját. S mialatt ott álldogált 
szerényen és leghátul, Abiathár főpap nagy hangon rákiáltott 
mondván: 

— Jer és vedd át a botodat. 
József pedig remegve ment oda, hogy a főpap olyan 

nagy hangon hivta őt. De alig nyújtotta ki a kezét, hogy 
átvegye a botját, annak a hegyéből tüstént egy hónál fehérebb, 
nagyon remek galamb jöt t elő ós egy ideig a templom 
mennyezete körül repdesve az egekbe szállt. 

Akkor az egész nép kifejezte jókívánságait az öregnek, 
mondván : 

— Boldoggá lettél a te vénségedben, hogy téged az Isten 
alkalmasnak nyilványitott arra, hogy Máriát magadhoz vegyed. 

Mikor pedig a papok is azt mondták neki: 
— Vedd őt magadhoz, mert Júda egész törzséből egyedül 

téged választott ki az Isten. 
De ő kérni és kérlelni kezdte őket és szégyenkezve 

mondogatta: 
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— Öreg vagyok, fiaim is vannak, miért adjátok hát 
nekem azt a leánykát! 

Akkor azt mondta neki Abiathár főpap : 
— Emlékezzél József, miként vesztek el Nathan, Abiron 

és Kóré, mert hogy az Isten kívánságát megvetették. így 
lenne veled is, ha azt, a mit az Isten parancsol neked, meg-
vetnéd. 

— Nem vetem hát meg az Isten akaratát, mondá József, 
hanem őrizője leszek, mig az Isten akaratából meg nem 
tudhatom azt, hogy fiaim közül melyik teheti őt házastársává. 
Adjatok hát néhány szüzet az ő társai közül, a kikkel addig 
idejét eltöltse. 

Abiathár főpap erre így felelt: 
— Néhány szüzet adunk hát az ő vigasztalására, a míg 

a kitűzött nap be nem következik, a melyen őt elvedd, mert 
mással nem köthet házasságot. 

Akkor József más öt szűzzel együtt, hogy azok is József 
házában lakjanak, magához vette Máriát. Ezek a szüzek a 
következők voltak Rebeka, Zefora, Zsuzsanna, Abigél és Zahel. 
Ezeknek a főpapok selymet, jácintot, gyapotot, karmazsint, 
bíbort ós lent adtak. Egymásközt aztán sorsot vetettek, hogy 
ki melyiket csinálja s így esett, hogy Mária a bibort kapta 
az Úr templomának függönyéhez. Mikor ezt megkapta, azt 
mondták neki a szüzek: 

— Hogy csak a bíborra méltatott az Úr, ezzel azt akarja 
jelezni, hogy te vagy mindnyájunk közt a legcsekélyebb. 

S ezt mondva, tréfás kötődéssel a szüzek királynőjének 
kezdték őt mondogatni. De mialatt egymás között ezt tették, 
az Úr angyala jelent meg közöttük és mondá: 

— Ez a beszéd nem tréfa dolog, hanem a legigazabb 
jövendölés. 

Az angyal láttára és beszédére megrettentek és kérték 
Máriát, hogy legyen elnézéssel és könyörögjön értük. 

9. Fejezet. 

Másnap, mikor Mária a pataknál állt, hogy a korsóját 
megmerítse, az Úrnak angyala jelent meg neki és mondá : 

— Boldog vagy Mária, mert méhedben lakást készítettél 
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az Úrnak. íme fény jő le az égből, hogy te benned lakozzék 
és általad majd az egész világra szétsugárzik. 

Harmadnap megint, mikor ujjaival a biboron dolgozgatott, 
egy ifjú lépett hozzá, a kinek a szépségét ki sem lehet 
beszélni. Láttára Mária elképedt és megremegett. Az azt 
mondta neki: 

— Ne félj Mária, kegyelembe jutottál Istennél: ime 
fogansz és királyt szülsz, a ki nemcsak a földön, hanem az 
égben is uralkodik és országol majd mindörökké. 

10. Fejezet. 

Mig ezek történtek, addig József a tengermelléki 
Kapernaumban volt munkájával elfoglalva. Mert ács volt. 
Kilenc hónapig időzött ottan. Mikor hazatért, Máriát viselősnek 
találta. Egészen elrémült és szorongásában felkiáltott mondván: 

— Uram Isten, vedd el az én lelkemet, mert inkább 
halálra, mint életre vagyok én méltó! 

Akkor azok a szüzek, akik Máriával voltak, azt mondták 
neki: 

— Mit beszélsz, urunk József? Mi tudjuk, hogy férfi 
nem nyúlt hozzá, nem érintette ő t ; mi tudjuk, hogy épsége és 
szüzessége mocsoktalanúl megmaradt ő benne. Mert Isten 
őrizte őt, velünk együtt folyton imádkozott, vele naponként 
beszél az Úr angyala, naponként az angyal kezéből kapja 
táplálékát. Hogyan lehetne hát, hogy bármi bűn akadna ő 
benne!? De ha azt akarod, hogy a mi gyanúnkat kifejezzük, 
hát azt a terhességet nem okozhatta más, mint az Isten 
angyala. 

József pedig mondá: 
— Miért akartok félrevezetni, hogy elhigyjem, hogy az 

Isten angyala tette őt terhessé? Mert hisz megtörténhetik, 
hogy valaki az Isten angyalának mondotta magát és meg-
csalta őt. 

így szólva sírni kezdett és mondá: 
— Milyen arccal megyek majd az Isten templomába? 

Milyen szemmel nézek majd az Isten papjaira? Mit csináljak? 
Erre aztán azt gondolta el magában, hogy elrejtőzik, őt 

meg elbocsátja. 
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11. Fejezet. 
A melyik éjjelen aztán elhatározta, hogy útrakél és 

futva elrejtőzik, azon éjjelen ime megjelent neki az Úrnak 
angyala álmában mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, 
a te feleségedet, mert a mit méhében hordoz, a Szentlélektől 
van az. Fiút is fog szülni, aki Jézusnak neveztetik, mert δ 
szabadítja majd meg az δ népét a bűneiből. 

Azután felserkenve József az álomból, hálákat adott 
Istennek, majd Máriával és a vele levő szüzekkel beszélt és 
elmondotta nekik látomását. S megvigasztalódva Mária fölött, 
mondá: 

— Vétkeztem, hogy egy percig is gyanakodtam rád. 

12. Fejezet. 
Lőn ezek után, hogy híre futott Mária terhességének. 

Akkor Józsefet a templom szolgái elfogták ós a főpaphoz 
vitték, aki a papsággal egyetemben vallatóra fogta őt 
mondván: 

— Miért loptad meg az olyan kiváló szűznek a házas-
ságát, akit az Isten angyalai mint egy galambot tápláltak a 
templomban, aki férfit sohasem akart ismerni, aki az Isten 
törvényében a legjobb nevelést kapta? S ha te nem erőszakos-
kodtál volna vele, máig is szűz maradt volna. 

József pedig esküdözéssel bizonygatta, hogy sohasem 
nyúlt hozzá. Akkor azt mondta neki Abiathár főpap : 

— Él az Isten, hogy meg kell innod az Úr próbájának 
a vizét és tüstént kinyilvánul a te vétked. 

Akkor összegyülekezett Izráelnek egész sokasága, hogy 
meg sem lehetett számlálni és Máriát is odavezették az Úr 
templomához. A papok, meg a rokonok és a szülők pedig 
sírva mondották Máriának: 

— Valld meg a te bűnödet a papoknak, ki olyan voltál 
az Isten templomában, mint a galamb és angyal kezéből 
vetted eledeledet. 

Azután Józsefet is odahívták az oltárhoz ós az Úr próbá-
jának vizét adták neki, amelyet ha hazug ember megkóstolt 
és az oltárt hétszer megkerülte, annak az arcán az Úr 
valami jelt adott. Mikor ezt a nyugodt József megitta és az 
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oltárt megkerülte, rajta a bűnnek semmi jele sem mutat-
kozott. Akkor az összes papok, áldozók és a nép mind 
áldották őt mondván : 

— Boldog vagy, mert nem mutatkozott benned bűn. 
Azután előhíván Máriát, azt mondták neki: 
— Micsoda mentséged lehet? Avagy jelentkezhetik-e 

még nagyobb jel benned, mint ami elárul, hogy fogantál? 
De annyit legalább megkövetelünk tőled, hogy, miután József 
ártatlan, megvalld, ki az, aki megcsalt tégedet ? Mert sokkal 
jobb, ha a sajá t vallomásod leplez le, mintha az Isten haragja 
adván jelt a te arcodon, a nép előtt leplez le tégedet. 

Akkor Mária szilárdan és remegés nélkül mondá : 
— Ha bármi piszok vagy akármi bűn van, avagy ha 

bármi vágy vagy szemérmetlenség volt én bennem, leplezzen 
le engemet az Űr az összes nép előtt, hogy mindeneknek 
javulására szolgáljak például. 

És bátran odament az Úrnak oltárához, megitta a próba 
vizét, hétszer megkerülte az oltárt és semmi folt nem mutat-
kozott rajta. 

Mikor aztán az egész nép elálmélkodott és nem tudott 
kiigazodni, amennyiben látták ugyan, hogy terhes, de arcán 
semmiféle jel sem mutatkozott, akkor különböző fecsegéssel 
kezdtek zavarogni. Némelyek szentségről beszéltek, mások 
meg rossz lelkiismerettel vádolták meg őt. Akkor Mária a 
népnek tisztátalan gyanakodását látva, hogy evvel még nem 
igazolódott be az ő érintetlen szüzessége, mindnyájuk halla-
tára érthető hangon mondá : 

— Él a seregek Ura Istene, akinek színe előtt állok, hogy 
férfit soha nem ismertem, sőt ismerni sem akarok, mert 
gyermekségemtől kezdve ezt határoztam el magamban. S 
azt a fogadalmat tettem az én Istenemnek gyermekségemtől 
fogva, hogy aki engemet teremtett, annak számára maradjak 
meg abban az épségben, amelyben egyedül csak neki szán-
dékozom élni és egyedül csak neki is fogok megmaradni 
szenny nélkül, a mig csak élek! 

Akkor mind csókolgatni kezdték őt, kérvén, hogy gonosz 
gyanakodásukért engedjen meg nekik. Azután az összes nép, 
a papok és szüzek nagy lelkesedéssel és örömmel kisérték 
őt egészen hazáig nagy felszóval mondogatva : 

Theol. Szaklap. IX. é-vf. 5 
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— Áldott legyen az Úrnak neve, aki a te szentségedet 
Izráel egész népének kinyilványította. 

s 

13. Fejezet. 
Nemsokára történt, hogy Augustus császár parancsára 

összeírást tartottak, hogy kiki a hazájában jelentkezzék. Ezt 
az összeírást Szíria helytartója, Cirinius tartotta. Szükségessé 
vált tehát, hogy József Máriával együtt Betlehembe utazzék, 
mert onnét való volt. Mária meg a Júda törzséből és a Dávid 
házából és hazájából. Mikor hát József és Mária a Betlehem 
felé vivő úton haladtak, Mária azt mondta Józsefnek: 

— Két népet látok magam előtt, az egyik sír, a 
másik örül. 

— Ülj fel a barmodra, feleié József, és helyezkedj el 
rajta, aztán ne beszélj fölösleges dolgokat. 

Akkor egy gyönyörű gyermek jelent meg előttük ragyogó 
ruhába öltözve és azt mondta Józsefnek: 

— Miért mondottad fölösleges dolgoknak, amiket Mária 
a kétféle népről beszélt? Mert hiszen a zsidók népét látta 
sírónak, mivelhogy az Istenétől eltávozott és a pogányok népét 
látta örvendezőnek, mert az közel jutott és csatlakozott az 
Úrhoz, a mi atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak 
tett ígéret szerint. Mert eljött az ideje annak, hogy Ábrahám 
magvában minden népeknek áldás adassék. 

Mikor ezt elmondotta, megállíttatta az igavonót az angyal, 
mert hogy elérkezett a szülésnek ideje. Utasította Máriát, 
hogy szálljon le az állatról és menjen be egy földalatti 
barlangba, amelyben sohasem volt világosság, csak örökös 
sötétség, mert a nap világát teljesen nélkülözte. Mária belé-
pésével azonban az egész barlang kezdett világosságot kapni 
s mintha csak nap lett volna benne, úgy megtelt az egész a 
világosság ragyogásával, s mintha csak a napnak a hatodik 
órája lett volna, úgy beragyogta a barlangot az isteni vilá-
gosság s míg csak Mária ott tartózkodott, addig sem éjjel, 
sem nappal nem szűnt meg benne az isteni világosság. Itt 
szült egy fiúcskát, akit születésekor angyalok környeztek 
és imádtak, mondván: 

— Dicsőség a magasságban Istennek, a földön meg 
békesség a jóakaratú embereknek ! 
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József pedig már rég elment, hogy bábákat keressen. 
Mire a barlanghoz visszatért, Mária már világra hozta a 
csecsemőt. Ekkor József azt mondta Máriának: 

— Idehoztam neked Zelome és Salome bábákat, ott 
állanak kívül a barlang bejáratánál, de a roppant fény miatt 
nem mernek bejönni. 

Mária ennek hallatára mosolygott. József azonban azt 
mondta neki: 

— Ne mosolyogj, hanem légy eszeden, nehogy esetleg 
orvosság nélkül maradj. 

Akkor meghagyta, hogy az egyikük lépjen be hozzá. 
Mikor Zeloma belépett, így szólt Máriához: 

— Engedj, hadd vizsgáljalak meg. 
Mikor aztán elkészült, hogy Máriát megvizsgálja, a bába 

nagy hangon felkiáltott, mondván: 
— Uram, Uram, te nagyságos, könyörülj! Ki hallott ilyet 

valaha, de ki is gondolhatott, hogy az emlők telve legyenek 
tejjel, mig a született fiúcska az anyjának szüzességét tanú-
sítsa! A vérnek semmi foltja nincs a szülöttön, és semmi 
fájdalom a szülőben! Szűz fogant, szűz szült, szűz maradt. 

Mikor ezt a másik bába, névszerint Salome, meghal-
lotta, azt mondta: 

— Amit hallok, el nem hiszem, ha csak meg nem vizs-
gálom magam is. 

És Salome Máriához bemenve, mondá : 
— Engedd meg hogy megtapogassalak és megvizsgál-

jam, hogy igazat mondott-e Zelome? 
Akkor Mária megengedte, hogy megvizsgálja őt és Salome 

kinyújtotta a kezét. De a mikor megérintette őt, tüstént 
kiszáradt a keze s a fájdalom miatt rettentően sirni és jajon-
gani kezdett, kiabálva mondván: 

— Uram, te tudod, hogy mindenkor tégedet féltelek és 
minden szegényt díjazás nélkül gondoztam, özvegyektől és 
árváktól mit se vettem el, és a nélkülözőket sohasem űztem 
el haraggal magamtól. S ime most nyomorékká lettem az 
én hitetlenségem miatt, mert elég merész voltam megvizs-
gálni a te szüzedet. 

Mialatt ezt mondotta, megjelent mellette egy nagyon 
fényes ifjú, aki így szólt hozzá : 

5* 
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— Eredj a csecsemőhöz, imádd őt és érintsd meg őt 
a kezed miatt és ő majd meggyógyít tégedet, mert ő a 
világnak és minden benne hivőnek a szabadítója. 

Az nyomban odament a gyermekhez és imádva őt meg-
érintette a pólyának, amelybe a csecsemő be volt csavarva, 
a szegélyét és azonnal meggyógyult a keze. S azután kimenve 
nagy hangon kezdte hirdetni a vele megtörtént csodának 
nagyságát, amelynek tanúja volt és hogy mikép gyógyult 
meg, úgy, hogy a hirdetésére sokan hittek. 

Mert még a juhok pásztorai is bizonyítgatták, hogy ők 
az éj derekán angyalokat láttak, akik dicséretet zengettek, 
a mennybeli Istent dicsőitették és áldották és azt mondották, 
hogy megszületett az emberiség megváltója, aki az Úr Krisztus, 
akiben Izráel üdvössége visszaállíttatik. 

Sőt még egy hatalmas csillag is estétől reggelig ott 
ragyogott a barlang fölött, amelynek nagyszerűségéhez fog-
hatót a világ teremtése óta nem láttak. És a Jeruzsálemben 
lévő próféták azt mondották, hogy ez a csillag a Krisztus 
születését hirdeti, aki nemcsak Izráelnek, hanem az összes 
népeknek is beváltja majd a tett ígéretet. 

14. Fejezet. 
Az Úr születésének harmadik napján azután kiment 

Mária a barlangból, bement az istállóba s a gyermeket a 
jászolba helyezte el, ahol az ökör és a szamár imádták őt. 
Akkor betelt az a mondás, amit Jésaiás próféta mondott: 
„Megismerte az ökör az ő birtokosát és a szamár az ő urá-
nak jászolát". Mert maguk az állatok is, hogy közöttük 
volt, buzgón imádták őt. Akkor betelt ami Habakuk próféta 
által mondatott: „Két állat közt lész híressé." József és 
Mária e helyen maradtak a gyermekkel három napig. 

15. Fejezet. 
Hatodnapra azután Betlehembe mentek, ahol a hete-

dik napot töltötték. Nyolcadnap pedig a gyermeket körül-
metélve Jézusnak nevezték őt el, aminek őt még fogantatása 
előtt az angyal elnevezte. Azután, mikor Mária tisztulásának 
a napjai Mózes törvénye szerint beteltek, felvitte József a 
gyermeket az Úr templomába. S miután a csecsemő meg-
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kapta a körülmetélést, egy pár gerlicét és két galambflókát 
áldoztak érte. 

Volt azonban a templomban Istennek egy tökéletes 
és igaz embere, névszerint Simeon, aki 112 éves volt. Ez 
Ígéretet kapott az Úrtól, hogy nem lát halált addig, mig 
Krisztust, az Isten fiát testben meg nem látja. Mikor ez a 
csecsemőt meglátta, nagy hangon felkiáltott, mondván: 

— Isten az δ népére tekintett és betöltötte az Úr az 
ő igéretét! 

És buzgón imádta a gyermeket. Majd miután a köpenye 
alá vette őt, megint imádta őt s talpait csókolgatva mondá: 

— Mostan bocsátod el Uram a te szolgádat a te beszéded 
szerint békességben, mert látták szemeim a te üdvözítésedet, 
amelyet minden népek színe előtt készítettél világosságul a 
népek megújúlására és a te Izráelednek dicsőségére. 

A templomban volt Anna, az Úr prófétanője is, Fánuel 
leánya, az Áser törzséből, aki lányságától számítva hét eszten-
deig élt az ő férjével és már 84 esztendeje volt özvegy, aki 
sohasem távozott el az Úrnak templomától, bőjtőléssel ős 
imádkozással töltve az idejét. Ez is odament a gyermekhez 
ős imádta őt mondván, hogy abban van váltsága a világnak. 

16. Fejezet. 
Két esztendő múlva ime mágusok jöttek keletről Jeruzsá-

lembe, akik nagy ajándékokat hoztak. Ezek buzgón kérdez-
gették a zsidóktól, hogy: 

— Hol az a király, aki néktek született? Mert láttuk 
keleten az ő csillagát és eljöttünk, hogy őt imádjuk. 

Ez a szándék Heródes királynak is tudomására jutott 
és annyira megijesztette, hogy elküldött az írástudókhoz, 
farizeusokhoz és a nép tudósaihoz, tudakolnák ki tőlük, hol 
fog a próféták jövendőlései szerint a Krisztus születni ? Azok 
pedig azt mondták : „Júda Betlehemében." Mert így van meg-
írva: „És te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy 
legkisebb Júda vezérvárosai között, mert belőled származik 
a vezér, aki az én népemet, Izraelt, kormányozza." Akkor 
Heródes király magához hívatta a mágusokat és pontosan 
kitudakolta tőlük, hogy mikor tünt fel nekik a csillag? 
Azután elküldte őket Betlehembe, mondván: 
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— Menjetek és szorgalmasan kérdezősködjetek a gyer-
mek után, s ha megtaláljátok, tudassátok velem, hogy én is 
elmenjek és imádjam őt. 

Az úton való haladtukban pedig megjelent a mágusoknak 
a csillag, és mintha vezérül állíttatott volna eléjük, úgy 
járt előttük mindaddig, mig oda nem értek, ahol a gyermek 
volt. Mikor a csillagot a mágusok meglátták, nagyon meg-
örültek és a házba lépve megtalálták a gyermek Jézust, 
amint az anyja ölében ült. Akkor kirakták a kincseiket és 
rengeteg ajándékokkal ajándékozták meg Máriát és Józsefet. 
Ők pedig egyenként néhány aranyat adtak a gyermeknek. 
Azután egyik aranyat, a másik tömjént, a harmadik myrhát 
adott. Mikor azután már Heródeshez akartak visszatérni, 
megintette őket álomban az angyal, hogy ne menjenek vissza 
Heródeshez. Azok aztán teljes örömmel imádván a csecsemőt, 
más úton tértek haza országukba. 

17. Fejezet. 
Mikor aztán Heródes király látta, hogy a mágusok 

megcsalták, fellobbant és szétküldött az összes útakra, hogy 
őket megfogja és megölje. Minthogy azonban nem bírt rájuk 
akadni, Betlehembe küldött és a két óvös meg az azon alul 
lévő összes gyermekeket leölette mind ama korig, amelyet 
a mágusoktól kitudakolt. Egy nappal azonban ennek meg-
történte előtt az Űr angyala megintette Józsefet álomban, 
mondván: 

— Vedd Máriát és a gyermeket és járatlan útakon 
fussál Egyptomba. 

József aztán az angyal mondása szerint el is ment. 

18. Fejezet. 
Mikor egy barlanghoz érkeztek és benne meg akartak 

pihenni, Mária leszállt az igavonóról és leülve ölében tartotta 
Jézust. Józseffel pedig három fiú is, Máriával pedig egy leány 
is együtt utazott. S ime a barlangból egyszerre csak sok 
sárkány jött ki, amelyek láttára a gyermekek a nagy féle-
lemtől kiabálni kezdtek. Akkor Jézus leszállva az anyja 
öléből, lábaira állott a sárkányok előtt, azok pedig imádták 
őt és azután elmentek. Ekkor telt be a Dávid próféta mon-
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dása: „Dicsérjétek az Urat ti földi sárkányok, sárkányok és 
minden mélységbeliek !" Maga a gyermek Jézus pedig előttük 
járkálva megparancsolta nekik, hogy egy embernek se árt-
sanak. Mária és József azonban nagyon félt, nehogy esetleg 

< megsértsék a sárkányok a gyermeket. Ezeknek azt mondta 
Jézus: 

— Ne féljetek, ne is gondoljátok, hogy gyermek vagyok, 
mert én mindig kész férfi voltam és vagyok és előttem az 
erdők összes vadjainak meg kell szelidülniök. 

19. Fejezet. 
Szintúgy az oroszlánok és párducok is imádták őt, 

ós velük együtt vonultak a pusztában. Bárhova ment Mária 
ós József, előttük jártak, mutatták az útat és meghajtott 
fővel imádták Jézust. Mária pedig, mikor első nap látta 
körülöttük járni az oroszlánokat és a vadak más egyéb 
nemeit, nagyon megrémült. Kinek aztán a gyermek Jézus 
vidám képpel tekintve arcába, mondá: 

— Ne félj, anyám, mert ezek nem bántásodra, hanem 
kíséretedre siettek ide. 

S e mondással kiűzte a félelmet szivükből. 
Az oroszlánok hát ott mentek velük, együtt az ökrök-

kel, szamarakkal és a teherhordókkal, a melyek a szükség-
leteket hordták nekik, és nem tettek kárt egymásban, habár 
együtt voltak, hanem szépen összefértek a juhokkal és 
kosokkal, a melyeket Júdeából magukkal vittek ós megtar-
tottak. Farkasok közt jártak és nem féltek s egyiköknek 
sem történt semmi bántódása. Akkor teljesült be, a mi a 
próféta által megmondatott: „Farkasok a bárányokkal 
legelnek, oroszlán és ökör együtt eszi majd a füvet." Ugyanis 
két ökör és egy szekér vitte a szükségeseket, s ezeket út-
jukban oroszlánok igazgatták. 

20. Fejezet. 
Utazásuk harmadik napján történt pedig, bogy Mária 

eltikkadt a nap hevétől a pusztában, s megpillantva egy 
pálmafát, azt mondta Józsefnek: 

— Hadd pihenjek meg egy kissé az árnyékában. 
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József pedig gyorsan odavezette őt a pálmához és le-
szállította a baromról. Mikor aztán Mária leült, rátekintve a 
pálma koronájára látta, hogy telve van gyümölcssel s így 
szólt Józsefhez: 

— Ha lehetséges, szeretnék e pálma gyümölcséből kapni. 
— Csodálom, hogy így beszélsz, mondá neki József, 

mikor látod, milyen magas ez a pálma és mégis szeretnél a 
gyümölcséből enni. Én inkább a víz hiányára gondolok, a 
mely már kifogyott a tömlőkből, és nincs a honnét magunkat 
és barmainkat felüdíthetnénk. 

Akkor a kis Jézus vidám képpel ülve az anyja ölében 
mondá a pálmának: 

— Hajolj le te pálmafa és gyümölcsödet nyújtsd az 
anyámnak! 

És e hangra a pálma tüstént meghajtotta a koronáját 
egészen Mária lábáig és annyi gyümölcsöt szedtek róla, a 
mennyivel mindnyájan felüdültek. Miután pedig minden 
gyümölcsét leszedték, hajtva maradt, várva, hogy ugyanannak 
parancsára felegyenesedhessék, akinek a parancsára meg-
hajlott. Akkor azt mondta neki Jézus: 

— Emelkedjél fel pálma és húzd ki magad és légy 
társává azon fáimnak, melyek az én Atyám paradicsomában 
vannak. De nyiss a te gyökereidből eret, a mely a földben 
rejtve van, és törjön elő abból viz a mi üditésünkre. 

S tüstént felemelkedett a pálma és gyökereiből a leg-
tisztább, hűs és felette édes viz forrása tört elő. A forrás 
megpillantására nagyon megörültek s minden állatukkal és 
emberükkel egyetemben megelégültek, hálát adva Istennek. 

21. Fejezet. 
Másnap aztán tovább mentek onnét, s mikor elin-

dultak,azon pillanatban a pálmához fordulva,azt mondtaJézus: 
— Azt a kiváltságot adom neked pálma, hogy ágaid 

egyikét angyalaim elvigyék és az én Atyám paradicsomába 
ültessék át. De azt az áldást is megadom, hogy bárki bár-
mely küzdelemben győz, annak azt mondják: Megnyerted a 
győzelem pálmáját! 

Mialatt ezt mondta, ime az Űr angyala megjelent a 
pálmafa felett állva és leszakítva ágai egyikét, kezében az 
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ággal, az égbe szállt fel. Ennek láttára arcra estek és olyanok 
lettek, mint a holtak. 

Jézus pedig megszólalva mondá : 
— Miért fogta el a félelem sziveteket? Avagy nem 

tudjátok, hogy ez a pálma, a melyet átvitettem a paradicsomba, 
az összes szenteknek azzá lesz a gyönyörűségek helyén, a 
mi volt nektek ebben a pusztában? 

S azok örömmel eltelve mind felkeltek. 

22. Fejezet. 

Utazás közben azt mondta neki József: 
— Uram, a forróság elolvaszt bennünket, ha nem bánod, 

menjünk a tenger mellett, hogy a tengerparti városokon át 
menve pihentethessünk. 

— Ne félj, József, mondá neki Jézus, én megrövidítem 
utatokat, hogy a mely távolságot harminc nap alatt tettetek 
volna meg, azt egy nap tegyétek meg. 

S mialatt erről folyt a szó, ime már kezdték látni 
Egyptom hegyeit ós városait? Örvendezve és ugrándozva 
mentek Hermopolis határaiba és Egyptom egyik városába 
mentek be, a melyet Sotinennek hívtak, s mivel ott egyetlen 
ismerősük sem volt, akinél megszánhattak volna, a temp-
lomba mentek, a melyet Egyptom főtemplomának neveztek. 
Ε templomban 365 bálvány volt elhelyezve, amiket egyes 
napokon istentiszteletben részesítettek, szentségtörést követve 
el ezzel az Isten ellen. 

23. Fejezet. 

Történt pedig, hogy a mikor a boldogságos Mária a 
kis gyermekkel a templomba lépett, az összes bálványok a 
földre zuhantak, úgy hogy mind teljesen összetörve hevertek 
ott szétzúzott arcukon, így adva kézzelfogható jelét semmi-
ségüknek. Akkor betelt, ami Jésaiás próféta által meg-
mondatott: íme az Úr eljö egy lenge felhőn és bemegy 
Egyptomba és az egyptomiak minden csinálmányai eltűn-
nek arcától. 
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24. Fejezet. 
Mikor erről a város fejét, Affrodosiust értesítették, ez 

egész seregével kivonult a templomhoz. A templom papjai 
pedig, mikor Affrodosiust egész seregével a templomhoz 
sietni látták, azt hitték, bosszút áll azokon, akik az istenek 
romlásának okozói voltak. 0 azonban, a templomba lépve, 
mikor az összes bálványokat arcukkal a földre terülve látta, 
Máriához lépett és imádta a csecsemőt, akit az az ölében 
hordott, s miután imádta őt, az egész seregéhez és barátai-
hoz így szólt: 

— Ha nem ez volna a mi isteneink istene, a mi isteneink 
semmikép nem borultak volna arcra előtte, se nem estek 
volna a földre tekintete előtt, a mivel hallgatagon uruknak 
vallották őt. Mi hát, ha nem tesszük mind előrelátóan 
azt, amit a mi isteneinktől láttunk, annak az isteni haragnak 
veszedelmét vonhatjuk magunkra és mindenestől pusztulásba 
dőlünk, amint az Faraóval, Egyptom királyával megesett, aki 
annyi csodának se hive egész seregével a tengerbe merült. 

Akkor ama város egész lakossága hitt az Úristennek 
a Jézus Krisztus által. 

Raffay Sándor. 



Lapszemle. 

Zeitschrift f . d. neutestl. Wissenschaft und d. Kunde des 
Urchristentums. Herausgeg. E. Preuschen. Gieszen 1910. 3—4. 

Schütz It. (Wilmersdorf-Berlin) Ιερονσχλεμ und Ιεροαολνμα im 
Neuen Testament címen azt a feltűnő jelenséget vizsgálja, hogy 
az újszövetségi irók miért írják eltérően Jerusálem nevét ? Ramsay 
és Harnack idevonatkozó magyarázataival polemizálva meg-
állapítja, hogy Lukács az evangéliumban eredetileg csakis a zsidó 
formát (Ιερονααλεμ) tartotta meg, mig a többi evangélium a görög 
formát (Ιεροαολνμα) használta. Lukácshoz csatlakozik a római, 
első korinthusi és a héberekhez irott levél valamint az Apokalypsis, 
Mátéhoz csatlakozik Márk, János és a galatákhoz irott levél. 
Az Acta külön elbírálást igényel. Itt a főváros neve a szerint 
változik, amint a beszélő aram vagy görög-nyelvü hallgatósággal 
áll szembem. Ε felvétel ellen ugyan szintén szól néhány kivétel, 
de Schütz szerint a theoria egészben véve megáll. 

Dibelius Fr. (Naumburg am Queis) Zwei Worte Jesu címen 
Mt. 5 j9 és Mt. 11 u magyarázatát adja. A „legkisebb" paran-
csolatok szerinte nem a tartalmilag csekélyebb jelentőségű, hanem 
a formában legrövidebb parancsolatok, ilyenek a ne ölj, ne lopj 
stb., a melyeket Jézus meg is magyaráz, mert azokat a fari-
zeusok helytelenül, illetőleg felszínesen értelmeztek. A másik 
mondásban, amely így hányzik : ο δε μιν.ροτερος εν τη βασίλεια 
των ινρανον μειςων αντον έστν, a ο μοχροτερος Dibelius szerint 
Jézusra vonatkozik, mert ő a királya annak az országnak. 
Kisebbnek pedig Tertullianus szerint κατα την ήλιχιαν mondható 
Jézus, amikor is a μικρετερος = ifjabb, később jövő. Hieronymus 
is így : Multi de salvatore hoc intelligi volunt, quod qui minor 
est tempore, major sit dignitate. 

Spitta Fr. (Straszburg) a 3. és 4. számban folytatólagosan 
Zum Verständnis der Oden Salomos címen a Harris R. J. által 
kiadott syr nyelvű öskeresztyén iratról értekezik. Harnack nézetét 
elfogadva ő is azt vallja, hogy ezek az ódák zsidó körben kelet-
keztek, s megjelöli azokat az ótestamentomi helyeket is, amelyek 
az ódák egyes részleteinek vagy képeinek alapul szolgáltak. Áz 
ódák azonban keresztyén átdolgozásban állanak előttünk. 

Giemen C. (Bonn) Nochmals die Zahl des Tieres Apo. 13, l8, 
címen ismét foglalkozik azzal a kérdéssel, amelyet Corssen, 
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Vischer és Bruston igyekezett megvilágítani. Végső eredményül 
megállapítja, hogy a 666 semmikép se vonatkozhatik római 
császárra, hanem magára a római birodalomra. Ragaszkodik amaz 
előbb (a 2-ik évfolyamban) kijelentett nézetéhez, hogy a szám 
értelme : r) λατινη βασίλεια. 

Holtzmann A. (Gieszen) Die Schafe werden sich in Wölfe 
verwandeln. A Didahé 163.-ban olvassuk : στραφησονται τα πρόβατα 
εις λυγ.ονς. Szerző szerint itt nem Jézusnak valamelyik mondása 
áll előttünk, hanem egy ősi hit, mely szerint a világitéletet a 
világ megromlása előzi meg. A mondás kép, melynek jelentése ez: 
a békés emberek is veszedelmes, gonosz emberekké fajulnak. 

Connybeare Fr. C. (Oxford) The Georgián Version of the 
Ν. T. címen az evangéliumok egyik vatikáni codexéről értekezik. 
Fénykép másolatban is bemutatja a codexnek egyes lapjait. 

Schultess F. Textkritische Bemerkungen zu den syrischen 
Oden Salomos címen tesz exegetikai megjegyzéseket. 

Ugyancsak ezekkel az ódákkal foglalkozik Gunkel is. Azt 
állítja, hogy eredetileg görög nyelven irták meg őket s görögből 
fordították syr nyelvre Azt is vitatja s több óda lefordításával 
és elemzésével bizonyítja is, hogy e költemények keresztyén körből 
származtak, még pedig oly körből, amelyben még titkos volt a 
ker. tan és a ker. közösség, amelyben a krisztologia még csak 
kifejlődőben volt. Az ódák nem a hivatalos egyház körében kelet-
keztek, hanem a gnostikusok között, zsidókeresztyén talajon még 
az első század határán. 

A Miszellen rovatban a következő kis tanulmányok olvas-
hatók : Nestlétől: Schila et Tabitha. — Paulus als Riemerschneider. 
— Zum ungenähten Rock Jesu. — Sala, Salma, Salmon. — Goods-
peedtöl: A lost Manuscript of Inslin. — Brandtól: Matthaeus C. 
11. — Matthaeus c. 11, 12. — 

Közli: Iiaffay Sándor. 



Könyvismertetés. 

Visscher Hugó Prof. Dr.: Gecn Theodicee (Nincs szükség 
theodiceára . . .). Utrecht. 1910 G. J. A. Ruys. 48 oldal. Ára nincs 
megjelölve. 

Ezzel a kis felolvasással, vagy, ahogy Hollandiában nevezik 
„beszéd"-del nyitotta meg Dr. Visscher a vallásbölcsészet és 
vallástörténet professzora az iskolai évet Utrechtben 1910. őszén. 
Az ily megnyitó eló'adások tartása és kiadása általános szokás 
a hollandiai egyetemeken. Tárgyul rendesen valami aktuális téma 
szolgál. Hollandiában ma a katholikus theologusok is erősen 
fegyverkeznek, az orthodox reformátusok pedig épen kiváló erőkkel 
rendelkeznek, akiknek egyik nagyon kiváló tagja Dr. Visscher is. 
Természetes, hogy a két határozott theologiai irány képviselői a 
vérbeli dogmatikus szellemű Hollandiában gyakran összemérik a 
fegyvereket. Ez a felolvasás is egy ily harcnak az eredménye. 
Ezelőtt két évvel ugyanis egy róm. kath. alapítványból fenntartott, 
illetve segélyezett rendkívüli egyetemi tanári tanszékre egy Dr. 
Beyseus nevű r. kath. theologust neveztek ki az utrechti egyetemre, 
aki „a dualistikus theologia mint bölcsészeti theoria" címmel tartotta 
meg székfoglalóját s ebben a régi szabású theodicea védelmére 
kelt s azt igazolni törekedett. 

Dr. Visscher miután rámutatott arra, hogy Kant fellépése 
nemcsak az Isten lételének bizonyítására, hanem mindenféle 
theodiceára nézve végzetes volt, már a bevezetésben hangsúlyozza, 
hogy mindenféle más theologiával szemben a református theolo-
giára nézve a theodiceai kérdések csak alárendelt jelentőséggel 
birnak. A theologia és filozófia különben folyton foglalkozott 
velük, de előtérbe különösen Leibnicnél s általa kerültek. Tudjuk, 
hogy különösen Bayle volt, aki Leibnicot és társait arra kény-
szerítette, hogy e próblémákkal alaposabban foglalkozzanak, 
amikor különösen Istennek a bűnhöz s általában az erkölcsi és 
fizikai rosszhoz való viszonyát nagyon végzetes következteté-
sekkel igyekezett feltüntetni. Ezzel szemben vállalkozott Leibnic 
az apologeta szerepére. Azonban az ő törekvése is hajótörést 
szenvedett. Mert amikor az erkölcsi és fizikai rom létezését 
metafizikai tökéletlenségre viszi vissza, ezáltal az erkölcsi rom 
nem lesz egyéb mint tökéletlenség, korlátozottság. Az erkölcsös és 
erkölcstelen cselekedet között csak fokozati különbség van s a 
bűn sem egyéb, mint az ember tökéletlenségének a szükségszerű 
következménye, Leibnic bűnfogalma csirájában már a mai evolu-
tionalis bűnfogást rejti magában. 

Dr. Beyseus r. kath. szellemű deisztikus színezetű theodiceája 
sokban hasonlít a Leibnicéhez. Dr. Beyseus szerint a világnak 
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nem kell tökéletesnek lenni még ha Teremtője végtelen bölcs és 
hatalmas is. Mert Isten teremthetett volna jobb világot is, de 
nem volt rá szüksége s így nem tette. Ennek a régi szabású 
theodiceának legelső hibája dr. Visscher szerint az erős anthropo-
morphismus, mely különben a rationalizmus sajátja is. Ebben 
a theodiceában nem kisebb dolog mint az, hogy Isten az emberi 
értelem ítélőszéke elé állíttatik. Ami értékelésünk alapján mon-
dunk ítéletet az ő kezének munkáiról. Azzal nem számolunk, 
hogy Teremtő és teremtmény között mily óriási különbség van, 
s hogy az egész értékelésünket semmivé teheti. Dr. Beyseus 
szerint egy másik jobb, értékesebb világ teremtése is lehetséges 
volt. Dr. Visscher rámutat arra, hogy ez tehetetlen spekuláció, 
mert az isteni világtervben az összes lehetséges világok között 
csakis ennek a megvalósultnak eszméjével lehetett csak össze-
kötve öröktől fogva a valóságos realizálás terve, mert hisz más-
ként meg sem valósulhatott volna. A relativ emberi gondolkodást 
nem lehet Istenre átvinni, következőleg véges emberi ésszel nem 
is lehet ítéletet sem mondani az Isten végtelen dolgairól sem a 
világ egyetemességéről. Mert a világ a maga egészében csak oly 
értelem vizsgálódásának lehet a tárgya, mely maga nem mozzanat 
a világnak, hanem rajta kivűl áll. Csakis Isten számára lehet tehát 
a világ vizsgálódás tárgya. Mily álláspontot foglalhatunk hát el 
azokkal a kérdésekkel szemben, melyeket a theodicea hiába 
akart megoldani ? El kell ismernünk, hogy azokat mi sem tudjuk 
megoldani, mert mindezekre képtelenek vagyunk. Isten világ-
kormányzásának kritikájára tehát nem vállalkozhatunk. S így 
thodiceai kérdések se léteznek a számunkra. Maga a szentírás 
sem ad theodiceát, mert ez az emberi megismerés korlátai fölé 
akar bennünket emelni, odáig pedig sohasem juthatunk. Enélkül 
pedig Isten világkormányzásának csodálatos munkáit meg nem 
ismerhetjük, tehát nincs jogunk annak bírálásába sem bocsát-
konzunk. A református theologiának, melyben az Isten feltétlen 
szuverenitása a középponti gondolat, nincs szüksége theodiceára. 
Mert a teremtett világ életét a maga egyetemes összefüggésében 
csak Isten látja teljesen. Mi nem tehetünk hát mást, mint 
elismerjük, hogy rósz szerint vagyon lennünk az ismeret s így 
Istent felelősségre soha nem vonhatjuk. Jóbnak sincs szüksége 
theodiceára. Ezek röviden a főbb gondolatok, melyeket Dr. Visscher 
gazdag polemikus készséggel, érdekesen csoportosítva Dr. Beyseus 
ósdi theodiceája ellen fordított. Mindenesetre nehezebb ily állás-
pontra eljutni, de keresztyénhez méltóbb s theologusra nézve az 
érvek súlyának hatása alatt kényszerítő. Dr. Visscher kiváló 
szolgálatot tett ezzel a kis művével is a ref. theologiai iroda-
lomnak. Mi pedig irigykedve nézzük, hogy a telivér theol. prob-
lémák mily élénk polémiára adnak alkalmat a hollandi tudo-
mányos theologiai életben. 

Budapest. Sebestyén J. 
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Wurm Ρ. Handbuch der Religionsgeschichte. Calw. 1908. 
512 lap. Ara kötve 8 márka. 

Ma a vallástörténetnek nagy szerepe van a theol. főiskolákon 
s a szakirodalomban fokozott mivelése a kathedrán és az iroda-
lomban megindult Franciaországban s onnan elhatolt Angliába, 
Németországba és Amerikába. Mint az ethikának, úgy a vallás-
történetnek is ma több egyetemen külön tanszéke van. Módszere 
kettős: az egyik naturalistának, a másik apologétikainak volna 
nevezhető. Az első szerint a vallás s igy a keresztyénség is 
tisztán az emberi kulturális fejlődés: zsidóság és pogányság 
eredménye és folyománya, a másik szerint a vallás és főleg a 
keresztyénség az isteni kijelentés műve, — de azért földi meg-
jelenésében neki is van története s igy a fejlődés törvényének 
van alávetve. Biztató és megnyugtató jelenség mindkét iskola 
ama meggyőződése, hogy a keresztyénség mind alapítójának 
személyi tulajdonságainál, mind tanításainak tartalmasabb és 
tökéletesebb voltánál, mind különösen erkölcsi és kulturális 
hatásainál fogva az emberiség legtökéletesebb vallása, — Hegel 
szerint „absolut vallása". 

Örömmel jelezzük, hogy szerzőnk a vallástörténetnek fel-
fogásában ennek az apologétikai módszernek a hive, amely szerint 
„a keresztyénség megállja a többi vallásalakokkal való össze-
hasonlítást, s a régi egyházi atyákhoz hasonlóan elismeri az 
isteni kijelentésszerű ige elszórtan található magvait („logoi 
szpermatikoi") a pogány iratokban is, (p. o. Piatonnái) ami 
azonban korántsem érinti a keresztyénség eredeti kijelentésszerű 
jellegét." Páratlan jelenség e nemben a legújabb vallástörténet 
irodalmából Falke „Buddha, Mohamed u. Christus" c. műve. 

Apologétikai módszere alapján hatalmas és tanulságos 
,.bevezetésében" helyesen tesz különbséget a szerző „vallás és 
vallások" és azok „objektiv és subjektiv értelme" között, és az 
ethnologia Ratzel kutatásai szerint nem ismer „vallást teljesen 
nélkülöző népeket". Már az öreg Herder mondotta, hogy „a vallás 
a legrégibb és legszentebb traditió a földön" s helytelen egy 
Müller, Pß eider er és legújabban Tröltzsch ama nézete, amely 
szerint „a vallás természetes fejleménye az emberi szellemnek", 
sőt a ritschliánus Bender szerint: ,.ein natürliches Kind der 
Erde". Már Pál apostol is ismeri a pogány vallások isteni kijelen-
tésszerű eredetét, ami épen nem zárja ki másrészt azok emberi, 
fejlődésszerű feltételezettségét. S azután ne feledjük, hogy „a 
biblia épen nem természettudomány, hanem vallásos okiratok 
gyűjteménye". 

A „vallások osztályozásáról" szóló szakaszában szerzőnk az 
emberiség általános vallástörténeti fejlődésére való tekintettel a 
civilizálatlan népek s a különböző nemzetiségek vallásalakja s 
az universális jellegű vallásalakok között tesz különbséget, 
mindent korántsem tagadja az egyes, főleg kereztyénségelőtti 
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vallásalakoknak philol. ethnográfiai sőt genealógiai feltételezett-
ségét (Müller, Sausaye, Orelli és Tiele). Teljesen önkényes a 
Hegelféle felfogás, mely természeti, szellemi-egyéni és absolut, a 
Tieleféle, mely természeti és ethikai, a Siebeck-féle, mely ter-
mészeti, ethikai és megváltási s legújabban a Bousset-féle, mely 
törvényes és prófétai jellegű vallások között tesz különbséget. 
S aztán ne feledjük, hogy itt vallástörténetről és nem a különféle 
vallásalakok leírásáról van szó. 

Szerzőnk eró's vallástörténeti érzékéről tesz bizonyságot, 
hogy az evolutió elvének alkalmazása mellett is felismeri az 
egyes vallások csoportosításában azoknak maradandóbb isteni ki-
jelentésszerű jellegű vallásos erkölcsi gondolatait és még nevelő 
hatásait is, úgy hogy ez állásponton a vallástörténet Lessing találó 
szép szava szerint „az emberiség isteni gondviselésszerű nevelésének 
a története11·. Az egyes vallásalakok ismertetésénél gondosan hasz-
nálja föl az i. v. legújabb irodalmat, úgy hogy a tekintetben való 
tájékozottsága ős megbízhatósága szinte imponálólag hat az ol-
vasóra. Meggyőző az is, hogy az egyes vallásalakok speciális 
sajátságainak tárgyilagos kidomboritása mellett is hiven őrzi 
meg és állandó vezérfonalul követi a vallások vallását : a ke-
resztyénséget, a mi különös melegséget, bensőséget és közvetlen-
séget kölcsönöz az ő fejtegetéseinek. 

Végül nagyon tanúlságos .,a keresztyénség vallástörténett helyze-
téről'·'· szóló szakasza. A keresztyénség főtényét még azok az 
irók is elismerik, akik különben tagadják annak isteni kijelentés-
szerű eredetét, sőt Pfleiderer is elismeri, hogy a keresztyénség 
megszüntette a vallásos istentudat dolgában az előző vallási foko-
zatok egyoldalúságát és tökéletlenségét. Egyedül a keresztyénség 
szüntette meg belső universalismusánál fogva a választófalakat 
az emberek, országok, osztályok, népek és nemzetek között, s 
egyesítette azokat az istenországa magasabb feladataiban a nép-
jog, népműveltség stb. egyenlőségi alakjaiban. Stein oly találóan 
mondja, hogy »der Gleichheitsgedanke war die weltgeschichtlich-
soziale That Jesu auf Erden«. A miért is oly Bousset-féle ke-
resztyénség, a melyből hiányzik Krisztus istensége s a bűn és 
kegyelem apostoli tana, s a melynek fundámentoma kizárólag a 
természeti törvény s a történeti fejlődés gondolata, nem történeti 
valóság, hanem csak képzelődésszerű fejlemény, mely seholsem 
győzte meg a pogányságot és nem létesített egészséges ker. 
vallásos erkölcsi egyéni és társas közösségi életet. Az ilyen 
keresztyénség imponálhat a kathedrán és a folyó iratokban, de 
mit sem használ a világnak és az emberiségnek. A vallási fejlődés 
pedig túl nem vezet a keresztyénségen, hanem sőt inkább annak 
mélyebb felfogására és erősebb személyi életközösségére vezet az 
egész vonalon. 

Sz. M. 


