
Lapszemle. 

Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft und die Kunde des 
Urchristentums. D. Erwin Preuschen. Glessen 1911. Harnack-Heft. 
Ebben az évben az egész protestáns theol. világ megünnepelte a 
kiváló tudósnak, az ó'skeresztyénség legalaposabb ismerőjének, 
Harnack Adolf berlini egyetemi tanárnak 60. születésnapját. Jelen 
tartalmas füzet is neki van ajánlva, benne a következő német 
nyelvű értekezések olvashatók: 

Die täglichen Gebetsstunden im Judentum und Urchristentum. 
Von 0. Holtamann in Glessen. A zsidók régi szokás szerint 
háromszor imádkoztak napjában s a rendes imádság mind-
háromszor a Schmone Esre volt. A „Schma"-nak mint hitvallásnak 
a szokásos imádságtól függetlenül való elmondása reggel és este 
Philo tanúskodása alapján a 40-es évek előtt még ismeretlen volt 
az alexandriai zsidók előtt, szokássá Palaestinában vált a 30—50 
évek között, amint Josephusból megállapítható s innen terjedt 
el lassan a diasporában is. A Mischna idejében ez a hitvallás 
imádsággal is bővült. Holtzmann Drewssel tartva s a Schürerrel 
ellentétben az imádkozás időpontját nem reggelre, délutánra és 
estére teszi, hanem a reggeli áldozat, a déli áldozati munka meg-
kezdésének s az estvóli áldozatnak idejére. A zsidó szokásnak 
megfelelően a keresztyének is háromszor imádkoztak, még pedig 
Tertullian és a Szentírás tanúbizonysága szerint 3, 6 és 9 órakor, 
vagyis a mi időszámításunkban reggel 9, délben 12 és délután 
3 órakor. Harnack azt véli, hogy mindháromszor a Miatyánkot 
mondották el, Holtzmann azonban kimutatja, hogy a reggeli és 
esti imádság nem lehetett a Miatyánk. Ugyancsak Tertullian 
szerint a keresztyének is mondottak naponként valamely hit-
vallást függetlenül a rendes imádságoktól. A jeruzsálemi templom 
elpusztulása után a zsidók imádkozási ideje megváltozott, a 
keresztyének azonban megmaradtak a 3—6—9, azaz 9—12 és 
d. u. 3 órai idő mellett. 

Die Oden Salomes. Von S. Α. Fries in Stockholm. Az angol 
Harris által nem rég feltalált „Salamon ódái" egymás után szólal-
tatják meg a legkülönbözőbb szempontból a theologusokat ezen 
folyóirat hasábjain is. Fries a szerzőség kérdésével foglalkozik s 
Harnackkal és Spittával polemizálva arra a meggyőződésre jut, 
hogy e dalok nem zsidó, de ker. montanista talajon keletkeztek 
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s igazolja azt e körben is ismeretes és az ódákban is előforduló 
tbeol. fogalmakkal és képzetekkel (az Isten teje, a tökéletes sziiz, 
a parakletos, a szentháromság tana. az exstatikus prefetismus, a 
martyromság dicsérete, a böjt és házasság). A dalok valószínű 
szerzőjének magát Montanust tartja, innen, hogy szerinte e dalok 
igen értékesek, mert belőlük ismerhető meg igazán a montanismus 
lényege. Harnackkal szemben, aki szerint e dalok keresztyén kezek 
által interportálva vannak, Fries azok eredetiségét vitatja nagy 
ügyességgel és sok sikerrel. 

Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu nach den vier 
Evangelisten. Von Lic. Dr. Hans Windisch in Leipzig. Cikkíró 
sorra veszi az evangéliumokat s vizsgálja bennük Jézus műkö-
désének időtartamát s a következő eredményekre jut. Mk. alapján 
Jézus nyilvános működésének időtartama 18 hőt, 472 hónap. Igy 
azonban a felvenni szokott egy év sehogysem jöhet ki, azért 
talán az időközök lehettek hosszabbak, vagy pedig Jézus több-
ször ismételte volna beszédeit és tanait (?) Mk. csak a typikusokat 
gyűjtötte össze a nép szájáról s amikor a rendelkezésre álló 
anyag együtt volt, ugy amint tudta, egy egyöntetű képet alkotott 
belőle, igy azonban az időhatároknak természetszerűleg bizony-
talanoknak kellett lenniök. Mt.-nál Jézus működésének időtartama 
5 hónap, az 6 chronologiája azonban még ingadozóbb mint Mk.-é, 
fixpont ő nála az aratási idő megemlítése és a templomadóról 
szóló elbeszélése, de a pascha idejével való együttes számításban 
az adatok is megbízhatatlanok, mivel nem a maguk helyén vannak 
az események sorozatába beállítva. Lkcs.-nál Jézus nyilvános 
működésének időtartama 6V2 hónap. Ami az aratási idő elhelye-
zését illeti, Lkcs. jár legközelebb az igazsághoz, amennyiben mig 
Mk. 3, Mt. 2—3, addig Lkcs. 5 hónapra teszi a végkifej lés előtt, 
másrészt azonban az utazási sorrend nála sem chronologikus. 
Sajátságos, hogy a synoptikusok ugy csoportosították a beszédeket 
s az eseményeket, hogy azok igy beállítva körülbelül egy félév 
alatt lejátszódhattak volna, holott legalább egy évig kellett tar-
tamok. János evangeliuma a legszéleskörübb, — benne Jézus 
működése pontosan 2 évig tart — és mégis a leghézagosabb. 
Jézus működése az ünnepek keretében történik, az ünneptelen 
időben alig szorítkozik egy-két eseményre, szóval kevesebbet 
mond el hosszabb időhatárok között mint a synoptikusok, amit 
tényleg közöl, egymásutánban 2 hónap alatt lejátszódhatott volna. 
Windisch ez alapon nagy merészséggel hajlandó az 5. és 6. caputot 
megcserélni, ami magával hozná a 4. és 6. caputban emiitett 
galileai események összevonását az 5. és 7. caputban foglalt 
ünnepi tartózkodások egyesítését. Ε hypothesisek kedvéért törli 
végül a 64-ben jelzett ünnepi dátumot is; igy természetesen Jézus 
nyilvános működése csupán egy évre terjedne ki, kezdődnék a 
pascha ünneppel Jerusalemben (?) s végződnék ugyanazzal ugyan-
ott. Windisch vizsgálódásai alapján a következő eredményre jut: 
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1. a synoptikusok szerint Jézus nyilvános működése 4—6 hónapra 
terjed ugyan, de a spatiumok kiterjesztésével bátran tehetó' 12 
hónapra. 2. Jánosnál pontosan egy évre lehet rekonstruálni Jézus 
működését, annyival is inkább, mert 3. Mk. 113, 146, l 3 , 14, Mt. 
213, 26g, 18; Lkcs. 193i, 2137, 22 n ; Mt. 2337, 39, Lkcs. 1337 szöv. 
1942 sk. nem Jézus többszöri jeruzsálemi utazásait, hanem egy 
huzamosabb ottani idó'zését bizonyítják. (Teljes joggal ép ugy 
bizonyíthatják az ellenkezőt is!) Végül állást foglal a mellett, 
hogy János nem ismerte és nem használta a synoptikusokat. 
Fejtegetése érdekes, a synoptikusokra vonatkozólag kétségkívül 
megáll, de János evangéliumával oly merészen és minden el-
fogadható okodatolás nélkül oly erőszakosan bánik, — fejezeteket 
cserél meg, neki nem tetsző adatokat egyszerűen töröl, esztendők 
eseményeit egybevonja, — hogy vizsgálódásainak ezen eredményét 
nem sikerült kísérletnél egyébbnek nem fogadhatjuk el. 

Μιστηριον und sacramentom in den ersten zwei Jahrhunderten 
der Kirche. Von H. von Soden in Steglitz bei Berlin. Α μιστηριον 
szó csak a synoptikusokban fordul elő (Jánosnál nem) s ott is 
csak egyszer Mk. 4 n , Mt. 13u , Lk. 8 )0. Jézus tanítása a mennyek 
országáról: μιστηριον, nem részleteiben, hanem magán valójában 
mint egész. A mennyek országáról szóló ige hirdetésre nézve a 
μιστηριον ezen Charaktere eschatologikus, a keresztyénség maga 
is μιστηριον, amennyiben jövendölés tárgya. A jövendölés egyik 
formája viszont a parabolákban való beszéd. — A páli levelekben 
21-szer fordul elő, alapjelentésében I. Kor. 12i sk. s Kol. 22, 43; 
mindenütt Krisztusra vonatkozik eschatologikus értelemben. Aki 
a μνστηριον-ba, be van avatva, azzal nem történhetik semmi 
változás, ami nincs, nem érti és nem ismeri meg ha eljő, amint 
meg nem értette az előjeleket sem, az ilyenre nézve halál és 
halált hoz, ami amarra nézve élet és életet hoz. Ezért a jövendő 
megismerése valóságos előny és reális erő. A „μιστηριον" való-
színűleg zsidó-keresztyén terminus technikus. Az 0. T.-ban gyakran 
előfordul s különböző titkokat jelent, az apostoli atyáknál igen 
ritka, háromszor találhatjuk meg Ignatiusnál s egyszer a όιδαχη-
ban, tartalmi jelentése a christologia. Az apologetáknál ugy a ker. 
mint a pogány „vallást" jelentette, majd gnostikus terminussá 
válik s jelenti az exoterikust és titkosat az exoterikus s közönsé-
gessel, a pneumatikust a psychikussal s a hylozvismussal ellen-
tétben. Amily ritkán fordul elő a μιστηριον a görög egyházi iroda-
lomban, ép oly gyakori a sacramentum az egykori latin irodalomban. 
Tertulliannál jelenti egyebek között a keresztyénség typusát az 
ó. T.-ban, a gnostikus mysteriumokat, majd a formulázott hit-
tételt, igy a keresztséget, úrvacsorát s más rítusokat is. A μνσ-
τηριον-nak sakramentummal, szentséggel való fordítása az ő révén 
lett általánossá; jóllehet már előtte a rómaiak is igy fordították 
s a sacramentumnak ők is bizonyos vallásos jelleget adtak: 
jelentette a katonai szolgálatra való ünnepélyes lekötelezettséget, 
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a katonai esküt, innen a zsoldot is. Ez alapon cikkiró szerint e 
szó a profán latinságban eredetileg a zálog fogalmát fedi, mely 
a zálogadó és vevő között kölcsönös kötelezettséget hoz létre. A 
szentségi képzetek és theoriák tehát nem a μνστηριον és sacra-
mentum szavakhoz fűződnek, hanem a cultus-cselekményekhez, 
melyek eredetileg egyáltalában nem, később is nem formájuk 
miatt neveztettek igy. A terminológia a gyakorlathoz csak utó-
lagosan és igen lassan alkalmazkodott. A latin bibliafordítások 
sem mindig sacramentummal adják vissza a μιστηριον-t, többször 
a latinizált mysteriummal és arcanummal s mutatják a patri-
stikus latin fejlődés nyomait, amely e két szó definitiojára vezetett 
s amely Augusztinusnál találóan igy hangzik: mysteria sunt 
sacramentorum signacula. 

Die Petrusapokalypse und der zweite Petrusbrief. Von Friedrich 
Spitta in Strasslurg i. Ε. Ε két irat közötti párhuzam az akhmimi 
töredék feltalálása után azonnal nyilvánvalóvá lett s különböző 
nézetekre provokálta a theologusokat. Spitta a párhuzamosnak 
tartott helyeket vizsgálat alá véve arra az eredményre jut, hogy 
a levél semmi esetre sem függ az apocalipsistől, ellenkezőleg 
egyes részek Ap. Pt. 1—7 Π. Pét. 1]6—2s-ra utalnak s igy Péter 
második levele öregebb az apocalypsisnél. 

Eine altkirchliche antimarcionitische Schrift unter dem Namen 
Ephrams. Von D. Erwin Preuschen. Ε cikkben Preuschen a figyelmet 
egy a syr Ephram műveinek 1836-iki velencei kiadásában levő 
iratokra hivja fel, mely örményre syr fordításból ültethetett át e 
cimen: „Az evangelium magyarázata, melyet Mar Ephram szerzett, 
a nagytudományu syr." Ez irat a marcioniták ellen küzdve idézi 
az Ó. T.-t, különösen pedig Jézus szavait az evangéliumokból, 
tehát akkor keletkezett, amikor az ev.-ok már készen és hozzá-
férhetők voltak. A levelek közül csak a páliakat idézi közöttük 
a héber levelet is. Pál leveleit azonban nem tartja egyenrangúak-
nak az Ó. T. könyveivel s az ev.-okkal. Minthogy a héber levél 
eredeti az iratban, kétségkívül délkeleten keletkezett, mivel ott 
a 2. C-ban eredetinek tartották, mig a nyugat nem ismerte el 
annak s minthogy a szerző előtt a katholikus egyház fogalma 
még ismeretlen, az irat valószínűleg a 2. C. végéről való, talán 
azonos az Eusebius által említett s antiochiai Theophilus által 
Marcion ellen szerzett iratával. 

Das Messiastum Jesu. Von Ferdinand Kattenbusch in Halle. 
Ha Jézus történileg messiás volt, csakis a prófétákon keresztül 
lehetett az, sőt ő egyenesen azok alapján „tudta magát" a tör-
vény betöltőjének. Jézus tehát nem „készült" a messiánitásra, 
nem „határozta el", hogy mint messiás lép fel, hanem kezdettől 
fogva meg volt győződve megváltói hivatásáról. Reményeiben 
csalatkozott, mert fellépése csak kevesek előtt volt érthető s 
mert messiástypusa váratlan volt. Különösen Jesajas és Daniel 
prófétákra hivatkozott a legszívesebben, az előbbi jövendöléseinek 
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valóban meg is felelt, de mikor Dánielből az „ember fia" kifejezést 
vette magára, az a gondolat, hogy az ember fiának (eredeti érte-
lemben: emberhez hasonló) szenvedni és meghalni kell, ellen-
kezésbe jutott a prófétával, sőt még azon a téren is, mintha az 
ember fiának feladata volna a földön, mielőtt a „hatalom, dicsőség 
és birodalom" birtokába jutna. Jézusnak tehát emberi lélekkel, 
érzelemmel és akarattal kellett felruháznia a Daniel „ember fiát", 
hogy a két próféta messiástypusa között az ellentétet elsimítsa. 
— Jézus messiánitásában bizonyos titokszerűség észlelhető, de 
nem is jelenhetett meg a messiás másként, mint megfejthetetlen 
rejtély. Személyének ezen titokszerűségét János ev. igyekezett 
megrögzíteni, mert enélkül a ker.-ség az idővel keletkező traditiók 
révén vagy eltávolodott volna messiánitásának gondolatától, vagy 
a fantázia erejével a groteskig fokozta volna fel azt. Jézus valóban 
messiásnak tudta magát, mert merte hinni, hogy senki sem 
ismeri a fiút, hanem csak az Atya, ebben a meggyőződésében 
hihetett személyének földöntúli, mennyei örök hátterében. Ön-
magára nézve ő valóban az, „aki eljövendő vala," a „megjövendölt", 
aki „nem e világból való", hanem onnan „felülről" szállott alá. 

Ezen ismertetett tanulmányokon kivül még a következő 
francia illetőleg angol értekezések olvashatók a füzetben: La 
mention du temple dans les Odes de Solomon. Par Alfred Loisy, 
Paris·, The old Georgián Version of Acts. By Fred C. Conybenre, 
Oxford; Date and Habitae of the Eiders of Papias. By Benj. W. 
Bacon. D. D., Yale TJniversity; Tur Notes on the Philocalia. By 
C. H. Turner, Oxford. 

A Miszeken rovatban H. Boehmer (Bonn): Hat Benedikt von 
Narsia die Widache gekannt? é s Erich Klostermann·. Zur Mathaeus-
erklärung des Origenes u. des Petrus v. Laudiceo cimen tesz néhány 
apró megjegyzést. 

Közli: Törteli Lajos. 
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