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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! 
A világháború — fájdalom! — egyre tart, sőt a hitszegő 

briganti nemzet miatt ujabb phásisnak indult s bár a mieink 
fegyverét mindenütt diadal koszorúzza, ki tudja, mikor ér véget 
a nagy világfelfordulás? 

Ezt felgondolva és szemügyre véve azt, hogy a gregárius 
papoknak folyton alkalmazkodniok kell az időkhöz és azok ural-
kodó hangulatához; de meg azt is, hogy a gregárius papokat száz-
és ezerfelé vonják a mindennapi élet követelményei, kiváltképpen 
most, és jó segítség, ha az igen sokszor physikai idővel s megfelelő 
lelki dispositioval nem rendelkezőknek közvetlen közeliikben func-
tiójuknak megfelelő papi dolgozatok is vannak: elhatároztam, hogy 

Imádságok» templomi használatra 
czim alatt kiadok a háborús idők folyamán irott imádságaim-
ból egy kötetet. 

Lesz benne 18 hétköznapi, 60 vasárnap reggeli, 26 vasár-
nap délutáni, 2 újévi, 2 úrvacsora osztáskori, 2 virágvasárnapi, 
2 nagypénteki, 2 húsvéti, 2 áldozócsütörtöki, 2 pünkösdi, 4 ad-
venti, 2 karácsonyi, 1 márczius 15-iki, 1 októberi 6-iki. 2 ó-év 
utolsónapi s 6 különböző esetre való halotti ima. 

A kötetet a Hoffmann és Kronovitz debreczeni jóhirii czég 
állítja ki. 

A kötet ára előfizetőknek fűzve: 4 K, kötve: 5 Κ 50 f. 
Bolti ára magasabb lesz. 

A tisztajövedelem felerészét a Kálvineumnák, másik fele-
részét a debreczeni diakonissa intézet hadi kórházának adom. 

Nem igérek s nem adhatok „nonum prematur in annis"-t. 
A kereső egyet azonban mindenesetre meg fog találni kötetem-
ben: a bizodalmason imádkozó, igaz magyar keresztyén lelket. 

Aki ezenkívül többre vágyik, kereskedjék másutt. 
Előfizetéseket szívesen kér és fogad 
Nagyrábé (Bihar m.), 1915 augusztus hó. 

F. VARGA LAJOS 
református lelkész. 
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Jakab apostol theologiája és ethikája. 

A m a m m o n rabjaival külön szakaszban (5,_ e) is fog-
lalkozik Jakab, mivel az önzés, telhetetlenség és élvhajhászat 
közős alapot és támpontot talál az anyagi javak bőségében. 
Itt tehát nem azokról a bölcs gazdagokról van szó, akik 
földi javaikat embertársaik és a köz javára és Isten dicső-
ségére készséggel és örömmel odaszánják, felajánlják, hanem 
ellenkezőleg azokról a bolond gazdagokról, akik a veszendő 
gazdagsággal saját veszedelmükre visszaélnek. Ezeknek az 
embereknek ismertető jellemvonásai kitűnnek azokból a 
körülményekből, amelyek közvetlenül a közelükben és velők 
történnek: gazdagságuk megrothad, ruháikat megemészti a 
moly, aranyukat és ezüstjüket rozsda fogja meg. Mindez 
azért, mert ahelyett, hogy okosan és rendeltetésszerűen jó 
czélra fordítanák kincseiket, ott hevertetik rakásával garma-
dába bezárva, úgyhogy a csűreikben felhalmazott élelmi 
szerek megdohosodnak, öltönyeik, díszruháik tönkre mennek, 
ékszereik, arany- és ezüstneműik megrozsdásodnak s haszna-
vehetetlenekké értéktelenekké lesznek. Az oktalan gazdagok 
emez anyagi romlása már magában véve bűnhődés, azonban még 
nagyobb kár is éri őket, amennyiben az a rozsda bizonyság lesz 
ellenök és az ő testeiket megemészti, mint a tűz (3. v.). 
Ezzel a sajátságos, de eléggé találó képes kifejezéssel azt 
akar ja megértetni Jakab, hogy miképpen az emberi szervezet 
szilárd csontalkatán a puhább izom- és idegrendszer αϊ σάρκες 
élettani szükségesség szerint rakódik le: aképpen a csont-
vázat jelképező gazdagsághoz is külsőleg olyan járulékok 
tapadnak, amelyek annak jelképesen testet, valót kölcsönöz-
nek, példának okáért a jó czimborák, az elvtársak, a befo-
lyásos közvetítések, a tányérnyalók udvarlása, bókolása és 
egyéb ilyesfélék, amikben a gazdagnak bőven van része, 
anélkül, hogy utánok járna, vagy velők törődnék. Ámde 
mindez nem használ a gazdagnak, ha esztelen életmódja és 
vagyonának ostoba kezelése rozsda gyanánt tönkre jut ta t ja 
és lassan-lassan elpárolognak mellőle az előbb nadályként 
hozzá tapadó, majdnem testét alkotó amaz elemek, mintha 
csak tűz emésztette volna meg őket. Hiába akar tehát gazdag 
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maradni az, aki a földi vagyonnal sáfárkodni nem tud, avagy 
azzal visszaél : rozsda, moly, tűz emészti meg veszendő kin-
cseit, sőt azokkal együtt őt magát is. Az oktalan gazdagodás 
mintegy előjele a kárhoztató ítéletnek, amely a czéltalan 
gyűjtés folyamata alatt egyre közeledik és amikor már az 
aranyzacskók duzzadoznak, a magtárak színültig megtelnek 
és a sok esztendőre eltett vagyon felgyülemlik, akkorára 
beáll a vég is : az enyészet, a pusztulás, a csőd és a tönk. 
Ennek az elháríthatatlan veszedelemnek az oka az a jog-
talanság, melyet a kapzsi, fukar vagyongyűjtők embertársaik 
ellen elkövetnek. A sokféle igazságtalan és méltánytalan 
eljárás közül mutatóul a legközelebb eső példát említi fel 
az apostol. Ez az, hogy a gazda a dolgosainak bérét lefogja, 
ezen az úton őket megkárosítja, csak azért, hogy magának 
ezzel is többje legyen. Az ilyen gonoszságot már Mózes 
szigorúan megtiltotta, mikor elrendelte, hogy a napszámos 
napi bére ne maradjon vissza a gazdánál másnap reggelig 
sem (Lev 1913) és a szegény és szűkölködő napszámoson 
ne erőszakoskodjék a zsidó, akár az atyafiai, akár más nem-
zetbeliek közül való legyen is az, aki a földjén, vagy az 
udvarán, vagy a házánál dolgozik ( B e u t 2414). A próféta is 
j a j t kiált arra, aki a felebarátja munkájának bérét megj nem 
adja (Jer 22 ,s). Mennyivel súlyosabb vétek tehát ez a keresz-
tyén társadalomban, amelyet az evangéliom szellemének 
kellene áthatni és vezérelni! Az illető zsarolók vegyék eszökbe, 
hogy az ilyen hamisan visszatartott bór az ő kezökből és 
erszényökből felkiált az égre megtorlásért, vindictam quasi 
alto clamore exposcit (Kálvin). A megkárosított, megcsalt 
arató munkások kiáltásai pedig e l ju tnak a seregek Urának, 
a Jahve Zebaothnak füleihez, mert ugyan quid est indignius, 
quam eos, qui panem ex suo laboré nobis suppeditant, inedia 
et fame conficere ? (Kálvin). 

A szegényektől elrabolt fillérek a gazdagok dőzsölési 
mániájának megannyi átkos forrásaivá válnak. Valami borza-
dalmas ellentét az. hogy amíg a szűkölködő munkások, nap-
számosok éheznek, nyomorognak, azalatt az ő veritékes 
keresményükből felgazdagodott gazdák és uzsorások dorbé-
zolnak és dőzsölnek. Gondoljunk a bíborba és bársonyba 
öltözött, dúsan vigadozó gazdag és a koldús Lázár evangéliomi 
rajzára (Lk 16,9 «)· Ám, akikben a magasabb lelki élet iránt 
való fogékonyság kiveszett, akik szívének egyedüli szükség-
lete az, hogy gyönyörökben förödjenek, ós mint a barmok, 
egészen a kimúlásuk perczéig hizlalják a tes tüket : azoknak 
a mások előtt oly drága, becses életidő egész folyamata sivár, 
meddő, értéktelen, amely, miként az oktalan állatoknál, ki-
múlásukkal bevégződik s utána már csak kárhozat követ-
kezhetik. 
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Végűi a legembertelenebb eljárás, amelyre az elbizakodott 
gazdag ember rávetemedhetik, a gyilkolás, amelyet vagy 
előzetesen kicsikart jogtalan ítélkezés alapján ha j ta t végre, 
vagy őr jöngő dühében ós elvakultságában önhatalmúlag követ 
el. Akinek milliói vannak, mit nem tehet az meg és mi 
minden áll a rendelkezésére, amire más még gondolni sem 
m e r ? Azonban az ilyen mesés gazdagság csak czifra nyomorú-
ság, szánalmas vergődés a fertőben. Mennél önkényesebben 
és pazarabban tékozolja vagyonát a dúsgazdag ember : annál 
nagyobb és nyomasztóbb aggodalom üli meg az agyát és 
szívét; mennél jogtalanabbúl és embertelenebbűl bánik fele-
barát jával , annál súlyosabb ítélet vár r á az idők végén ; amely 
kincsszomjas ember minden életörömét és életczélját a múló 
javak felhalmozásában keresi és t a l á l j a : annak minden oka 
megvan a sírásra ós zokogásra ama nyomorúság miá, amely 
elkerülhetetlenül elkövetkezik reá az utolsó ítélet napján. 
Íme, ezek is megannyi bűnalakok. 

Mindennapi, közönséges, szinte megszokott bűn a hazug-
ság, amely a czivakodás és érbelység szülő oka (3 ]4). Jakab 
úgy szól róla, mint átalánosan elharapózott ragályról, amely 
miatt már az okozatok is észlelhetők a szívekben. Nyilvánú-
lása azzal kezdődik, hogy az ember a nyilt színigazság ellenére 
mást mond ós vall, mint ami a valóságnak megfelel; aztán 
kérkedik is az igazsággal szemben, mintha oly eszméi és 
erényei volnának, amelyek mellett az igazság mint tény 
eltörpül; végre pedig egyenesen ellenségévé lesz az igazság-
nak és szakadatlanul csakis olyast gondol és arról nyilatkozik, 
ami nem igaz. Ennek folytán a másokkal való viszonylatokban 
egyenetienkedések, veszekedések, ineghasonlások, összeüt-
közések, zördülések, mórgelődós ós keserű gyűlölködés ζήλος 
πικρός, mint a hazugság megannyi következményei jőnek 
létre, amely viszont a gyülekezet ziláltságát, a társadalmi 
kapcsok meglazulását, a közösség szétbomlását idézik elő. 
Ettől a veszedelemtől való megóvást czélozza az apostoli 
intés: Ne kérkedjetek és ne hazudozzatok az igazság ellen! 

A mos t említett erkölcsi fekélyek tenyésztő telephelyéül 
tekinthető az a hamis sophia, amely nem felülről jő, hanem 
földi, testi ós sátáni (315). Jakab nélkül alig jutna az eszébe 
valakinek, hogy még ilyen bölcseség is van a világon. Az ő 
korában, úgy látszik, fennen hordta fejét ez a tökéletlen 
alakoskodás, azért illeti azt oly elítélően éles jelzőkkel. Mert 
hát aki a legczélszerűbb, noha emellett egyúttal a legtisz-
tátalanabb eszközöket is sikeresen tud ja alkalmazni az ön-
maga érvényesülése érdekében, anélkül hogy törődnék azzal, 
hogy emiat t másoknak keserűséget, kár t , romlást okoz, az 
ugy e bölcs ember lehet a sa já t maga kr i t iká ja szerint, de 
nem az ám az erkölcsi törvény szerint. Az ilyen bölcseség 
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nem igazi, hanem földi, alantjáró, innen alulról való és itt 
alant maradó, továbbá az érzékiséghez, testiséghez tartozó, 
annál feljebb emelkedni nem bíró álbölcselkedés, amely volta-
képpen a pokolból ered, ördögi, sátáni és u tó já ra a pokolba 
is juttat . Ha ezt a jellemzést nem képileges, hanem valóságos 
értelemben vonatkoztatnók egyes konkrét esetekre és ala-
kokra : gondolom, még ma is igen helyénvalónak fogjuk 
találni az apostoli intést, amely az ilyen erkölcsi kór ellenében 
óvatosságra figyelmeztet. 

Akik azt gondolják, hogy szívöket az Isten és a világ 
között megoszthatják, megérdemlik ezt a dorgáló felhívást: 
„Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök és szenteljétek meg 
szíveiteket ti kétlelkűek" (48). Tisztátalanná válik a kéz, ha 
a világ javai és gyönyörei után kapkod, s a bűn eszköze 
gyanánt gonoszt művel, ha idegen tulajdont jogtalanul eloroz, 
ha reá folt, szenny tapad és az után nyúl, ami tilos. Viszont 
a szívet bemocskolja, megfertőzi az érzéki vágy, a bűnös 
gondolat, a test ingere, a hús és vér mohó kívánsága. Az ilyen 
kezek és szívek az előbb, vagy egykor még ép szervezetet 
ragálycsírákkal telítik és a testtel együtt a lelket is zsák-
mányúl szolgáltatják ki a bűnnek. Az ezen veszedelemnek 
kitett embereket kétlelkűeknek — öiipryoi — nevezi Jakab, 
mivel egyaránt akarnának szolgálni ós kedvesek lenni Isten-
nek is, a világnak is, holott ők egyátalában nem Istennek 
szolgái, hanem sajá t kívánságuknak a rabjai. Jellemző, hogy 
a piszkos kéz és a szennyes szív együttesen rombol, az egyik 
által okozott gonoszságról bizton következtethetünk a mási-
kéra. Az apostol sem kétfaj ta emberekre czéioz itten, hanem 
ugyanazokat nevezi bűnösöknek és kétlelkűeknek, akiknek 
merő ellentéte az ártatlan kezű és tiszta szívű ember, aki 
nem adja lelkét hiábavalóságra (φ 244). Természetes, hogy 
az olyan bűnös alakok nem közelíthetnek a szent és igaz 
Isten színe elé, mindamellett nincs előlük végképpen elzárva 
az út a kegyelem trónjához. Ha ide kívánnak járulni, ám 
dobják el maguktól a test szolgaságának békóit és tisztúljanak 
meg külsőleg, szentelődjenek meg belsőleg, és osztatlan, 
teljes szívvel szánják oda magukat Istennek. 

Részletesen foglalkozik az apostol a nyelv révén el-
követhető bűnökkel (4!_12), melyek a gyülekezetben és társa-
dalomban iszonyú pusztítást okoznak. Még az érzékek, 
indulatok ós szenvedélyek fékezésénél is nehezebb feladat a 
nyelv megzabolázása, úgyhogy aki a nyelvet fegyelmezni 
tudja, az az összes tagjainak is képes parancsolni. Ily rakon-
czátlankodó szerv levén a nyelv, azt az apostol nem valami 
díszes jelzőkkel illeti. Nagyzoló, fennhéjázó, hetykólkedő, 
hányjavetiségben leledző, kérkedő, makacs organumnak minő-
síti ή γλώσσα μεγάλα ανχε'ι. Mintha csak ismerné Sophokles 



Jalcab apostol t h e o l o g i á j a és e th iká ja . 165 

mondását1). Egymással párhuzamba nem állítható, két külöm-
böző vonatkozású hasonlatban mutatja be a nyelv hatását 
és jelentőségét. Az egyikkel (3. v.) azt kívánja megértetni, 
hogy miként a lovaknak a szájába zabolát vetünk, hogy 
őket engedelmességre szorítsuk és ily módon azoknak az 
egész testét kormányozzuk: aként a nyelvünket is meg kell 
zabolázni, hogy aztán az összes tagjaink felett erkölcsileg 
uralkodhassunk2) A másik példában azt világítja meg, hogy 
valamint a hajók, bármily nagyok is, és zord szelektől haj-
ta tnak, mindazonáltal parányi kormánytól oda fordíttatnak, 
ahová a kormányos szándéka aka r j a : úgy a nyelv is, bár 
kicsiny tag, mégis nagy dolgokkal hányavetiskedik (4. 5 a.). 
Romboló űzelme a mindent megemésztő tűz pusztításához 
hasonlít, amennyiben nagy erdőt lángba borító tűz módjára 
egész testünket és életünk egész folyását izzó parázsként 
emészti. Beledobja a háborúság és pusztulás szikráját a 
tagokba, a szervezetbe és felgyújt ja egész valónkat3). Ahelyett, 
hogy az igazság beszédével a békességet, önfegyelmezési és 
emberszeretetet ápolná ós életünk csolnakát az örvények és 
sziklák veszedelmétől óvná és csendes róvparthoz terelné, 
minthogy képes is volna gyakor ta csupán egy szóval létre-
hozni a népek között, legalább ideig-óráig akár a világbékét 
is;: íme ez a parányi tag szenvedélyeket korbácsol fel, viszályt, 
lázadást szít, gyűlölködést öldöklést idéz elő, úgyhogy való-
sággal az igazságtalanság világa, ó κόσμος της ddr/.ίας, minden 
jogtalanság rugója és összfoglalata, Ilias malorum, Oceanus 
malorum. abvssus. Úgy lép föl a tagjaink között, mint be-
szennyező, mételyező szerv, mely egész szervezetünket képes 
bemocskolni, jellemünket befeketíteni, eltorzítani s ha úgy 
adódik, ínég szoigálásra is kényszeríti az egész embert. 

Ehez a megkapóan hű jellemzéshez még azt teszi hozzá 
az apostol, hogy a nyelv lángba borítja a lét vagyis az élet 
kerekét és lángba boríttatik a gyehennától. Ezzel a szokatlan 
kifejezéssel azt akar ja jelezni, hogy az emberi lét ós az élet 
olyan, mint valami körben forgó kerék4), amelynek a tengelye 
a tűzként emésztő nyelv; ha már most a nyelv, mint valami 
tüzes tengely mozgásba hozza a kereket, vagyis az emberi 
testet, akkor ez utóbbi mindenestől lángba borúi, azaz a 

*) Oedip. Kol.: γλώοαη αν δεινός, ίίνδρα δ' ουδέν' οϊ'ιϊ' £γώ δίκαιον, 
υατις έξ άπαντος εν λέγει. 

2) Rokon gondolat olvasható PlutarchusnáX: xcii τρόπος μεν orv xcu 
λόγος, fj τρόπος δια λόγον κα&άπ'ρ ϊππας διά χαλινοί"> και πηδαλίου κυβερνήτης. 

3) Synonym Horn. 11. XI, 155: ως δ' 'ότι πνρ άΐδηλον (ν άξνλφ Ιμπέαη νλι/. 
Pindarus, Pyth. III.: πολλάν ι!" ϊίρει πνρ 1· ένός σπέρματος (νϋ-ηρον 

άΐατωπεν νλαν. 
Stobaeus: Parva facula cacumen Idae incendi potest 
*) Τροχός és nem τρύχος, mely utóbbi szó jelentése = futás, körpálya, 

amikor τρόχος yfj'ífffws-nak cursus naturae volna a jelentése. 
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nyelv az egész embert a szenvedélyek és romlás perzselő 
sodrába jut tat ja. Erre az ádáz szerepre ingerli a nyelvet a 
pokol fejedelme, a sátán, azzal a gonosz czéllal, hogy általa 
mennél többeket eltérítsen az igazságtól ós oda kényszerítsen 
a gyehenna moloch-torkába. 

A nyelv rakonczátlan voltát és fékezhetetlen természetét 
tűnteti föl Jakab azzal a további jellemzésével, hogy míg azs 

ember oly természeti kiválósággal és képességgel van fel-
ruházva, melynélfogva bárminő természetű más lényeket, 
példánakokáért a vadállatokat, madarakat, csúszó-mászó 
férgeket és vízi teremtményeket1) megbír fékezni, addig a 
nyelvét nem tudja megzabolázni, miért is ezt egész felhábo-
rodással halálos méreggel teljes, hajlíthatatlan, fékezhetetlen 
gonosz, άχατάστατον ν.αν.ον μεστή ιοΐ> θανατηφόρου jelzővel illeti, 
mivel a nyelv, az általa pokoli méreggel megfertőzött körök-
nek halált okoz, ami viszont a bűn zsoldja (37 .8 .). 

A nyelv bűnei közül az apostoli taglalás szerint meg-
említendő első sorban is az átkozódás, szitkozódás, károm-
kodás, ami kiváltképpen a magyar nép megrögzött rossz 
szokásává vált, ha szinte más népnél is, noha nem oly szer-
telenül el van terjedve. Ismeretesek a zsidó átkozódások, 
melyeket az ellenséggel szemben még zsoltárba is foglalt a 
lantos (ψ 109). Tőlök ragadt rá ez a fekély a keresztyénekre, 
úgyhogy már az apostoli korszakban a szelíd lelkületű Jakab 
megbotránkozással tapasztalta azt, hogy ugyanazok, akik 
Istent a hívők gyülekezetében áldva magasztal ják: a köznapi 
életben embertársaikat szidják, káromolják. Mily rikító ellen-
mondás ez! Hogyan jöhet ki ugyanazon szájból áldás is. átok 
is. Mi módon vetemedhetik az ember annyira, hogy szidja, 
rágalmazza, sérti azt az embertársát, akit az Isten a maga 
képére és hasonlatosságára teremtet t ! Ez a bűn amennyire 
kárhozatos, éppen annyira természetellenes. Hiszen a forrás 
ugyanazon nyílásból sohasem bugyog ki édes és keserű vizet 
egyaránt és íme az ember szája egy lélekzetvételre képes 
Istent imádni és az embertársakat szidni (11. v.). Ezenkívül 
valami fonák jelenség az, hogy az ember ugyanazon nyelvvel 
jót és rosszat, szépet és rútat, áldást és átkot mond, holott 
ilyen visszás dolgok még az érzéketlen valóságok között sem 
találhatók. Kicsoda látott valaha oly természetellenséget, hogy 
a fügefa olajbogyókat, vagy a szőlőtő fügét teremjen ? A Stoa 
ethikai érzéke szintén tiltakozott az ilyen erkölcsileg kóros 
elharapózások ellen'2), mennyivel inkább el kell fordulni a 

*) Az állatvilág hasonló megkülönböztetése olvasható Gen 1 2 8 ; ψ 88 .9 , 
SophoJcl. Antigoné v. 343 sq.: χονφονύων τε φνλον ορνίθων άμφιβαλών άγει, 
θηρίων (Γ άγριων εβ-νη, πόττον τ εναλίαν φνοιν οπείραιοι διχτνοχλ.οίατοις 
ηεριψ ραδής άνηρ. ζ) Arrian. Epikt. II.: πως γαρ δύναται άμπελος μ ή άμπελιχώς χινεΐοΆαι 
άί.ν Ιλαϊχώς, η i).aía πάλιν μη ϊλαϊχώς αλλ' αμπελιχω;]·, άμήχανον, άιίιανόηταν; 
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keresztyéneknek bármi olyas cselekedettől, amely egyszers-
mind Isten és emberek ellen elkövetett gonoszság. Az ihletett 
lelkű apostol tehát az erkölcsi világrend összhangjának a 
szívekbe való beplántálása végett, testvéries szeretettel, egy-
szerűen csak eme tömör intéssel óvja a hívőket e ret tenetes 
bűn elkövetésétől : Nem kellene ezeknek így lenni, atyám-
fiai! (310 b)r 

Nein annyira rombolónak látszó, de szintén veszedelmes 
bűne a nyelvnek a mások megszólása, becsmérlése, kiseb-
bítése ν.ηταλαλέίν, ami az Isten iránt való szeretet hiányának 
és az ezzel együt t járó embertárái könyörtelenségnek bizony-
sága (4,,). Rút és visszataszító ez a bűn különösen azért, 
mert rendszerint alattomban, titkolózva, sut tyomban pusztít 
és hol ösztönszerűleg, hol előre kieszelt fondorlattal gázol a 
mások becsületében, tisztességében, nem törődve azzal, mily 
károkat , romlást , megvetést okoz oktalan és hazug rágal-
maival a védtelen atyafinak. Súlyosabb jellegűvé válik a 
becsmérlés akkor , ha kölcsönösen gyakorolják egymás ellen 
azok, akik ugyanazon gyülekezetnek, tá rsaságnak vagy 
közösségnek tagjai . Ily esetekben az irigykedés, nagyzási 
kór, hiúság szintén oda szegődik czinkostársúl a χαταλαλων 
mellé. Ekkor aztán előáll a hivatatlan ós jogtalan ítélkezés 
bűne is, amely a jogos erkölcsi mérlegeléssel és döntéssel 
merő ellentótben a saját maga képzelt ós alaptalan bírálatával 
merészel kárhoztatni . így lesz a becstelenkedő, ο ν.ατσ.λαλών, 
egyszersmind erkölcsileg megvetendő értelemben bíráskodó, 
(5 /.ρινών, aki abban keresi és leli gyönyörűségét, ha az atya-
fiakat ócsárolhatja, gyalázhatja. Ennek következtében a fele-
bará t j á t vagy ember társá t becsmérlő bűnös, ellentétbe helyez-
kedik az Isten törvényével, amelynek összfoglalata a szeretet ; 
egyszersmind pedig túlteszi magát a törvény egyetemlegesen 
érvényes hatályán, amelyet pedig tiszteletben tartani kivétel 
nélkül mindenkinek erkölcsi kötelessége. Ekeppen jő létre 
az a ferde jelenség, hogy a másokat megszóló ember leki-
csinyeli, megsérti és semmibe veszi, sőt kárhozta t ja még 
magát a törvényt is, ami nyilván a legnagyobb mérvű és 
legmagasabb fokú vakmerőségre ós pöffeszkedésre vall. Ez 
az erkölcsi kór aztán abban végződik, hogy az illető bűnös 
teljhatalmúlag mellőzi a törvényt, végképpen nem cselekszik 
aszerint, hanem csak gáncsoskodik, önbíráskodik, másokat 
a sa j á t maga által csinált törvény szerint ítél, kárhoztat , 
holott ehez semminemű joga vagy igénye nincs, m e r t : egy 
a törvényhozó és bíró, tudniillik Az, aki megtar tha t és el-
veszthet (12. v.). Minthogy tehát Isten adja a törvényt, viszont 
a törvény Isten akara tának kifejezője: ennélfogva egyedül 
néki van hatalma arra, hogy a megszabadulás és idvezűlés, 
avagy elveszés és kárhozat ra jutás, mint legvégső befejező 
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tények felett döntsön, amiből önként következik, hogy aki 
az embertársak felett hivatatlanúl, könnyelműen, lelkiismeret-
lenül ítélkezik és őket kárhoztat ja , az az ember olyan kivált-
ságos jogot igényel és bitorol, amely őt egyátalában nem 
illeti meg. Hogy az ilyen oktalan hóbor t mily szörnyű esz-
telenségre vezethetné a másokat becsmérlő és kárhoztató 
bűnöst, a r ra Jakab minden komolyabb czáfolgatás mellőzé-
sével csupán eme szónokias kérdéssel mutat r á : Ugyan ki-
csoda vagy te, óh Ítélkező ? ; azaz : Te, aki a felebarátot 
megítéled, hogyan nem gondolsz a magad elenyészően csekély, 
úgyszólván semmi vo l tá ra? Erre a kérdésre a kellő felelet 
az egyedüli törvényadóval és ítólőbíróval való szembeállítás 
mellett szinte magától érthető. 

Ezzel a bűnnel függ össze a mások bosszantása, inger-
lése, izgatása, amit szintén a nyelvvel követ el az ember. 
Az ellenszenv, a türelmetlenség, az elfogultságból eredő 
rosszakarat mindig kész arra, hogy az előtte vagy rá nézve 
kiállhatatlan embert nyugtalanítsa, háborgassa, sőt még éjjeli 
álmában is zavarja. Jakabnak sok ilyen eset ju tha to t t tudo-
mására, külömben nem intette volna levele olvasóit így: 
μη στενάζετε, αδελφοί, ν.ατ' άλλν^λων ( 5 9 ) . Miként az imént , úgy 
itt is olyan cselekedetet igyekszik elhárítani, amit a gyüle-
kezeti tagok egymás ellen mívelnek, ahelyett, hogy egymásért 
és egymás mellett buzgólkodnának. A mellőzött, lenézett, 
hátra szorított, elnyomott emberek számára nem marad más 
út és mód, mint a keblök mélyéről felajzó sóhajtozás, a 
vádként kitörő nyögés és keserves panaszkodás, legfeljebb 
pedig még a sikertelen zúgolódás. Mert nehéz feladat ám 
várni, kitartani akkor ós ott, amikor és ahol fent és kör-
nyöskörűl mindenütt csak negatívumot, zárt aj tókat, rideg 
közönyt, nemtörődést tapasztal az ember. Keresztyén tár-
sadalomban nem volna szabad ilyen dolgoknak megtörténni. 
Viszont azoknak, akik ilyen méltat lan bánásmódban része-
sülnek, meg kellene gondolniok, hogy még az ellenségeinket 
is szeretni kell és nem volna szabad siettetni az ítéletet, 
amely előbb-utóbb elmaradhatat lanul bekövetkezik. Aki erős 
a hitben, az bízvást tűr és bármi viszontagságok közöt t 
reméli a jobb jövőt . Úgyis közel van ama Bíró. sőt már az 
a j tó előtt áll, hogy ítéletet t a r t son ; nincs tehát semmi ok 
arra, hogy őt nyugtalankodással , ideges kifakadásokkal, vagy 
elfoj tot t zúgolódásokkal a h ivatására emlékeztessük, mivel ő 
jól ismeri és tud ja a mi ba ja inkat és mindig a kellő időben 
megjelen kellő segítségül. 

Nagy jelentőségű továbbá az a tilalom, melyet J a k a b 
a nyelv által elkövetett esküdözés, illetőleg a hamis e skü 
ki i r tása végett nyilatkoztatott ki eképpen: „Mindeneknek előt te 
atyámfiai, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi 
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más esküvéssel ; azonban legyen a ti igenetek igen és a nem 
nem, hogy kárhoztatás alá ne jussatok" (512). Ε tétel tár-
gyalásánál éppenúgy, mint iüfá í5 3 3 - S 7 értelmezésénél, előbb is 
azt a kérdést kell tisztázni, ha vájjon az írás szerint vég-
képpen el van-e tiltva bárminemű eskü, avagy csupán az 
Isten nevének hamis esküvéssel, szükségtelen esküdözéssel 
való káromlása és tiszteletlenül emlegetése az a rettenetes 
bűn. amely ellen az Isten haragja felgerjed és amelyet éppen 
ebből az okból kerülni kell. Az exegeták közül Oecumenius 
nyomán Gebser1), Hottinger'*), de Wette3), Neander4), Falmer5), 
Beyschlagtí) és mások úgy vélekednek, hogy Jakab az eskü 
bármely formáját kereken megtiltja, mert egész határozott-
sággal ós egyetemleges érvénnyel mondja: Ne esküd je t ek ! 
Ο ugyanis az említett tudósok nézete szerint a Jézus hegyi 
beszédének ide vonatkozó tanítását tolmácsolván ; nem enged-
hetett volna meg olyan ruganyos eljárást, mely szerint a 
polgári és köznapi élet egyes alkalmaira nézve megengedhető, 
viszont némely esetekben tilos volna az eskü. Hivatkozni 
szoktak a Krisztus előtti második század folyamán Syriában, 
Palaestinában. Egiptomban külön szövetkezetté tömörfiit 
essenusokra. akiknek Samáriában lakott utódait Epiphanius, 
Haereses czímű munkája tizedik könyvében ΈσσψοΙ, a Nabathäa, 
Ituräa, Moabitis és Areilitis tartománybelieket a tizenkilencze-
dik könyvében Όσσψοί néven említi, akikről is az a hagyo-
mányos feljegyzés maradt fenn, hogy miként a mi magyar 
nazarénus atyánkfiai teszik, mindennemű esküformát elve-
tettek, sőt Heródes annak idején, öröklött elveikre való 
tekintetből még a hódolati esküt is elengedte nékik7). Jakab 
szintén ennek a példának hatása alatt állott volna és ez 
indokolná álláspontját. Ezzel a felfogással ellentétben Kálvin8) 
nyomán a többség, nevezetesen Hornejus9), Pott l u), Storr11), 
Schneckenburger1'*'), Kern1*), Wiesinger14), Bouman15), Lange16), 

' ) Der Brief des Jacobus mit genauer Berücksichtigung der alten Aus-
leger. Berlin, 1828. 

2) Epistolae Jacobi et Petri. I. Lipsiae, 1815. 
s) Exeget. Handbuch Ζ. N, Test. III. 1: Briefe d. Petrus, Judas und 

Jakobus. Leipzig, 1847. 
4) Praktische Auslegung. 1850. 
5) Die Moral des Jacobusbriefes, Jahrbücher für Deutsche Theologie. 

Gotha, 18t)5. 
9) Kritisch exeget. Handbuch über den Brief d. Jacobus. Göttingen, 1882. 
7) Josephus, Antiqq. 16, 10, -1 ; bell. jud. 2, 8, 2. 
*) In Epistolas N. Test, catholicas comment. Hai. 1832. 
") In epist. Jacobi expositio litteralis. Brunsvici, 1654. 
,0) Epp. cath. gr. perpet. annot. ill. II Vol. 1786 - 1810. 
" ) In epist. Jacobi dissert. exeget. Opusc. Vol II. 1784. 
''') Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua. Stuttgart, 1832. 
, f j Der Brief Jac. untersucht und erklärt. Tübingen, 1838. 
" ) Olshausen Kommentár-gyűjteményében. Königsberg. 1854. 
,5) Comm. perpet. in Jacobi epistolam. Utrecht, 1866. 
" ) Bibelwerk. Des N. Testaments XIII. Theil. Bielefeld, 1866. 
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v. Hofmann1), Erdmann2), Huther3), Wichelhaus1), Wandel5) 
és nézettársaik amellett érvelnek, hogy Jakab az Isten nevé-
ben való eskütételt egyátalában nem tiltja, mert amikor a 
mennyre-földre való esküvést, vagy más esküt kifejezetten 
tilalmaz, ugyanakkor az Istenre való esküvést még meg sem 
érinti; az ő czélja csupán az, hogy levele olvasóit a min-
dennapi életben tapasztalható eskiidözéstől és főképpen az 
esküvel való visszaéléstől óvja és az egyszerű igennel, ille-
tőleg nemmel való bizonyságtétel súlyát, érvényét biztosítsa. 
Magam is ezt az utóbbi nézetet osztom azzal a kiegészítő 
indokolással, hogy már az ószövetségi kegyes pátriárkák, 
úgymint Ábrahám (Gen2\ a 3 - 3 1 ), Izsák (26 31), Jákób (31 53), 
majd Dávid király (1 Sám 24 22.23), később Pál apostol (Róm'd ,) 
mindannyian esküdtek az Ur nevére. Mózes pedig megparan-
csolta a népnek, hogy az Isten nevére esküdjók (Deut 19 20). 
A prófétai kijelentés meghagyja, hogy aki esküszik a földön, 
esküdjók az igaz Istenre (És a 6ó l6), sőt a kinyilatkoztatás 
szerint maga az Örökkévaló, mivel nálánál nagyobb nincs, 
akire hivatkozzék, megesküdött önmagára (i?.sa4523, Zsid 
6,7 ,7g,) , azzal a kijelentéssel, hogy Ο reá esküszik minden 
nyelv. Ebből következik, hogy Jakab nem helyezkedhetett 
ellentétbe az írással és nem alkalmazkodhatott egyes jámbor 
atyafiak kivételes gyakorlatához, sőt az Ű:- tanítását helyesen 
értelmezvén, az Isten nevére való szent eskü jogosultságát 
és szükségességét elismerte s vallotta. Eszerint, amiképpen 
egyfelől a hamis és szükségtelen esküdözóst, vagy mások 
ilynemű bűnének megrovás és büntetés nélkül való elhallga-
tását rosszalja és megtiltja, aképpen másfelől a polgári ható-
ság, vagy valami előforduló szükség által követelt igaz/ 
eskütételt nem ellenzi, sőt intésébe befoglalva javal ja is, 
hogy tudniillik ez által és ily módon biztosítsuk a mi igaz-
mondóságunkat embertársaink javára és Isten dicsőségére. 
Az azonban nyilvánvaló, hogy a szentekre, vagy más teremt-
ményekre való esküvés írásellenes cselekmény, mert az igazi 
esküvés nem levén egyéb, mint Istennek a mi igazságunk 
védelmére való segítségül hívása gébből önként következik, 
hogy ez a tisztelet egyedül csak Őt illeti meg és így egyet-
lenegy teremtményre sem hárítható át. Emellett érvényben 
marad az apostoli parancs is, mely szerint bárminemű reser-
vatio mentalis és ilyesféle kertelés erkölcsi vétség, viszont 
az igazmondás, őszinteség, nyíltság emberi kötelesség, amely-
nek bizonyságáúl elegendő az egyszerű igen, vagy nem. Aki 

') Die heilige Schrift Ν. Testaments. VII, 3. Nördlingen, 187C. 
l) Der Brief des Jakobus, erklärt. Berlin. 1881. 
®) Kommentar, 3. Auflage. Göttingen, 1870. 
J! Akademische Vorlesungen über d. N. Testament. I. Bd. Halle, 1875. 
s) Der Brief d. Jak. exeget. prakt. behandelt. Leipzig, 1896. 
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hazudik, tökéletlenkedik, vagy akinek igene és neme kétel-
kedést, gyanút támaszt, az bírói elbánás alá esik és ezzel 
bizodalmatlanságot ébreszt maga iránt. Az ilyen ember szavá-
nak nem lehet hitelt adni és aki csak egy ízben is hitel-
vesztettnek bizonyul, az, még ha később igazat mondana is, 
vagy érdekhajhászónak, vagy megbízhatatlannak a színében 
tűnik fel. A hazugság a kölcsönös elidegenedésnek, az egy-
mással való érintkezés megzavarásának forrása, amelyet 
•éppen ebből az okból eloszlatni és kiirtani keresztyéni 
kötelesség. 

Bármely erkölcstelen gondolat, érzület vagy cselekedet 
fogalmát jelzi Jakab a ρινιαρία szóval, kapcsolatban a κακία-νal 
(l 2I). Aki nevezetesen gyönyörködik a szentség és igazság 
merő ellentétében, azaz a bűnben és gazságban, aki a szív 
töredelmessóge és a megtérés helyett sátáni űzelmekkel fog-
lalatoskodik, aki az új ember megelevenedésénél kedvesebb-
nek tar t ja az ó embernek való szolgálatot: az ρυηαρής, telve 
minden testi ós lelki tisztátalansággal. Ρι/ιαρία eszerint nem-
csak a testi, érzéki kicsapongás, a mértókletlenség, a kap-
zsiság és az ezen bűnök forrásaiúl tekinthető gonosz lelkület, 
hanem mindez együttvéve, mint egymással rokon és kapcso-
latos bűnnyilvánúlás. Vele együt t j á r a κακία, a gonoszság, 
ami átalában a rossz indulatnak látható és tapasztalható 
folyománya. Ez utóbbival szintén többféle alakban és gya-
kor ta találkozunk. Jakab is a gonoszságnak sokaságáról, 
áradatáról, túlságos mérvéről, περίσσεια κακίας, beszél; úgy 
rajzolja elibénk ezt az erkölcsi betegséget, mint valami ta j -
tékzó tengert, vagy medréből kiáradó folyót, amely pusztító 
rohanásakor sok szennyet, hullát, bűzös anyagot vet fel-
színre, ami megfertőzteti a légkört és romlást okoz. Viszont 
a szív mélyén ott nyüzsögnek a bűn petéi, melyekből meg-
annyi undokságok keletkeznek. Mindezeket ki kell irtani, el 
kell dobni a keresztyén embernek ; vagy. egy másik hasonlat 
szerint mint elavúlt, értéktelen ruhadarabokat le kell vet-
kezni ós meg kell semmisíteni, hogy mind magunkat, mind 
másokat mentesítsünk a ragálytól. Az egyedüli óvszer és 
biztos menedék Krisztus intése szerint a megtérés ós a hit. 

A tisztátalan vágyak kielégítéséhez és a rosszaság vég-
rehaj tásához eszközökre van szüksége a bűnösnek. Ez a 
nemtelen gondolat űzi kergeti a pénzszerzésre. Vállalatokba 
elegyedik, éjjel-nappal azon töpreng, hogyan szaporíthatná 
a vagyonát; önzésében annyira vakmerő lesz, hogy nem 
válogat az alkalmakban és körülményekben, ha azok ki-
zsákmányolásával előmozdíthatja czólját. Eképpen foglyúl 
ejti a haszonvágy és ettől vonszoltatva elfordul az Istentől, 
majd ellenségévé lesz az Is tennek és hozzászegődik a sátán-
hoz és úgy lép föl, mint ennek barátja, sőt zsoldosa. Ilyen 
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képet rajzol elénk Jakab az ő nemes lelkületéhez és eszményi 
világnézletéhez illő egyszerű szavaival (4,3_1 7). Első hallásra 
nem is gondolnók, hogy δ ily messze gondol, midőn a világi 
javakban való elbizakodástól óv; csakis mikor az elemezésé-
nek végéhez érve kimondja az axiómát, mely szerint „aki 
tudna jó t cselekedni és mégsem cselekszik, bűne az annak" 
(17. v.); ekkor vesszük észre, mily nagy erkölcsi eltévelyedés 
átka alatt vannak a mammon rabjai. Ezek ugyanis kiszime-
tolják a helyet és körülményeket, ahol és amelyek között 
haszonra lehet kilátásuk. Azt képzelik, hogy mivel nékik 
bizonyos mennyiségű aranyra , ezüstre és bankóra van szüksé-
gük, tehát lesz is elegendő idejök annak összeharácsolására. 
Arra nem is gondolnak, hogy számításuk dugába is dőlhet. 
Azt mondogatják magukban: Ma vagy holnap majd elmegyünk 
ebbe meg abba a városba és ott töl tünk egy esztendőt és 
üzérkedünk és nyerünk (13. v ). Tulajdonképpen csak példá-
nak okáért említi J akab az üzérkedést, mint a zsidók között 
már az ő korában szertelenül elharapózott anyagiság egyik 
főeszközét, azonban mutat is mutandis üzlet mindaz, amivel 
a haszonleső ember az erszényét megtömni iparkodik. Néme-
lyek a legszentebb ós legeszményibb hivatást sem irtóznak 
üzleti módon kiaknázni a saját előnyükre és a mások rová-
sára. Pedig hát tudha tnák azok az emberek, amit másokkal 
szemben tapasztalatból tudnak is, de magukra nézve nem 
akarják tudni, hogy a holnapi nap megérése és annak lefo-
lyása felől senki sem lehet bizonyos, mert egyikőnk sem tud-
hatja, mit hoz a holnap reánk. Aztán, ha némileg nyugodtan 
gondolkoznának azok, beláthatnák, hogy az δ életök is olyan, 
mint a pára, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. 
Minden ember halandó ugyan és senki sem tudha t j a életé-
nek végét, mindazonáltal a haszonleső kapzsi ember léte 
sokszorosan kétséges ós bizonytalan, mivel a vágyai tisztá-
talan örvénybe sodorják, még pedig előbb, mint ahogy arra 
elkészülve lehetne. A romlandó földi k inc sekés anyagi javak 
után futkározó hamis atyafiaknak fel kellene érni ésszel, 
hogy a nyugtalan, kapkodó üzérkedés ós nyerészkedés nem 
lehet életczól, mert Isten az embert nem erre a végre terem-
tette, sőt inkább azt rendelte, hogy az δ aka ra t a szerint 
fussuk pályánkat ide alant. Az ide-oda való lótás-futás és 
szipolyozás helyett azt kellene mondaniok: Ha az Úr aka-
randja, élünk is, cselekesszük is ezt vagy az t ; azaz más 
szóval: Minden az Úrtól f ügg ; életidőnk tar tamáról éppen-
úgy, mint az ez alatt véghezvitt minden dolgunkról Ο ren-
delkezik, azt azonban megkívánja, hogy ha Ο életünknek 
kedvez és a tevékenységre, munkára képesít, akko r ne vak-
merősködjünk, mintha a jelen és jövő idő fonalát a markunk-
ban tar tanók, és ne tökélet lenkedjünk, mintha életünket a 
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mammon szolgálatára áldozhatnók oda, hanem éljünk és 
cselekedjünk az Isten akarata szerint. Ámde nyilvánvaló, 
hogy az említett üzérkedő alakok éppen ellenkezőleg csele-
kesznek; ők tudniillik földi szerencséjükben felfuvalkodnak 
és ezzel az Isten világkormányzói bölcseségót fitymálják, a 
várt haszonnak már az elősejtelme is megront ja a gondol-
kozásukat és ha sikerül ezt vagy azt a jutalékot , osztalékot, 
konczot megkaparítaniok, önerejükkel, ügyeskedő élelmessé-
gükkel kérkednek, másokat lesajnálnak és ezzel embertársaik 
ellen is vétkeznek. Minden ilyen hányjaveti hetykélkedós, 
elbizakodottság erkölcsileg megvetendő, rossz és keresztyén-
ellenes cselekedet. Őrizkedjék tehát kiki a telhetetlenség és 
kapzsiság sátáni műveleteitől, ismerje el Istennek feltétlen, 
kizárólagos gondviselői hatalmát s megismervén az igazság 
beszédéből, hogy mi a j ó : cselekedje azt, mert külömben 
bűnre bűnt halmoz és minden későbbi bűne gonoszabb lesz 
az előző bűnénél. 

Nem annyira a bűnök, mint inkább a vétkek, hibák ós 
keresztyénieden cselekedetek közé tartozik a személyváloga-
tás, προαωηολημψία (21 kk), ami a köznapi élet külömböző 
vonatkozásaiban külömböző alakban és irányban tapasztal-
ható. Aki a mások megítélésében, értékelésében, vagy bár-
mely eljárásában a tárgyilagosságot, igazságot, méltányossá-
got mellőzve, részrehajlást , elfogultságot tanúsít és az egyéni, 
emberi külszín, rokonszenv vagy érdek szerint nyilatkozik, 
vélekedik vagy cselekszik és ezzel a keresztyén ember becsét, 
méltóságát ós érdemes voltát ferde világításban és álnok 
szándékkal lefokozza, kisebbíti : az olyan ember nem méltó 
arra, hogy vezetői tisztet ruházzon rá a közbizalom. A párt-
érdek ós önző, szeszélyes indulatok által űzött ember kárára 
van a társadalomnak és a személyválogatás átkos következ-
ményei rendszerint elmaradhatatlanok. Még veszedelmesebb 
az ilyen nemű megkülömböztetés a vallási, egyházi, gyüleke-
zeti é le tben; Jakabnak különösen ez a jelenség okozott 
gondot és szomorúságot. Az ő gyülekezetében, mint másutt 
is, szintén voltak a nagyobb számú szegényeken kívül jó-
módú, vagyonos, sőt gazdag emberek, akik hébe-korba el-
menegettek az istenitiszteletre, természetesen díszes ruhákba 
öltözve, aranygyűrűket és ékszereket viselve, különösen a 
női nemből valók. így van ma is. Ha már most az ilyen 
fényes öltözékű férfi vagy nő, csupán a feltűnő megjelenésé-
vel mintegy kiköveteli azt, hogy az elől levő helyre ültessék, 
avagy ha nem tar t is igényt erre a megkülömböztető ki-
tüntetésre, de magok a gyülekézeti tagok mintegy indíttatva 
érzik magukat arra, hogy néki, mint gazdagnak, a kényelmes 
ülőhelyet jelöljék ki és ezzel ellentétben az egyszerű ruhá-
zatú szegény hívőnek azt mond ják : Te pedig állj amott, 
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vagy ülj le ide a padlóra, vagy a székem elibe : vájjon nem 
ju to t tak-e ellenmondásba a hittel, amely t i l t ja és kizárja a 
személy válogatást ? és vájjon nem lettetek-e gonosz gondol-
kozású b í rákká? Hiszen nyilvánvaló, hogy a személyválogató 
embernek nem lehet rendíthetetlen hite, aki pedig ingadozik, 
haboz, az nem lehet részrehajlatlan, igazságos bíró, mindenek 
felett pedig nincs meg benne a felebaráti szeretet. Annak-
okáér t úgy ítéljetek, hogy ne kárhoztasson titeket a lelki-
ismeretetek és tiszta, nyugodt öntudattal állhassatok meg 
az Úr előtt. 

Aretologia. 

A bűn sötét színekkel ábrázolt jelenségei mellett fel tárja 
Jakab az erény derűs, vonzó, világos képeit, rendszerint 
majdnem ellensúlyozásául azoknak a romboló hatásoknak, 
melyeket az Istentől való elpártolás idéz elő az erkölcsi 
életben. Amiképpen azonban a bűn nyilvánulásainak ismer-
tetésénél csakis a rikítóbb, köznapi ós úgyszólván a levele 
olvasói között felburjánzott helyi természetű erkölcsi el-
fajúlások pusztí tására mutatot t rá, aképpen az erény értéké-
nek és áldásainak igazolása végett szintén csupán egyes 
nyilvánulások felemlítésére szorítkozik. Ennek oka egyfelől 
az, hogy nem szándékozott olyan tételekről írni, amelyeknek 
megértetése czéljából bővebb magyarázatra, vagy esetleg 
másunnan kölcsönzött példák és érvek elmondására volt 

'volna szükség, másfelől pedig az, hogy már a levelének 
szerény kerete és terjedelme is korlátozta a részletezésben, 
illetőleg a hosszadalmasabb fejtegetésekben. Ennél a pontnál 
is láthatjuk, hogy Jakab nem ethikai kompendium író, ha-
nem apostol, aki azt és annyit ír, amit és amennyit a hiva-
tása és az alkalmiság megkíván. Innen van az, hogy az 
erényről szóló nézlete hézagos, hiányos, kiváltképpen pedig 
a Pál apostol mélyen megalapozott és lélektanilag megokolt, 
rendszeres fejtegetéseivel összehasonlítva, kezdetleges, kap-
csolat nélkül való, majdnem korlátolt. Egy páratlanul hűsé-
ges, tiszta életű, példás buzgóságú lelkipásztor alakja ele-
venedik meg előttünk, amikor levelének olvasása közben 
higgadt mérsékletét , gyakorlati , majdnem paedagogiai mód-
szerének érvényesítését tapasztal juk. És, habár ma, annyi 
idő múltán, aligha találnánk a keresztyén világban olyan 
gyülekezetet, avagy olvasókört, amely szakasztott pár ja 
lehetne az ő levelében elénk táruló palaestinai hívő közön-
ségnek, mindamellett az akkoriban szükségesekké vált er-
kölcsi tanítások többé-kevésbbó ma is ráférnek úgy egye-
sekre, mint az egyetemes egyház összes tagjaira. Jellemző 
körülmény, hogy míg a bűn számos f a j t á j á t leplezetlenül 
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ostorozza és oly módon mutatja fel, hogy a tőlök származó 
többi speciesre is ráismerünk : addig az erények közül 
aránylag keveset említ meg. Ebből az eljárásából azt követ-
keztethetjük, hogy az ő olvasóinak főképpen ezekre az eré-
nyekre volt nagy sziikségök, mint olyan óvszerekre és 
fegyverekre, amelyekkel a bűn terjedését megakadályozhat-
ták és rombolási törekvéseit meghiúsíthatták. Természetes 
azonban, hogy miként egyik bűn szüli a másikat, aképpen 
az erényből is erény fakad és így az itt je lzet t erények 
megannyi más erényt hoznak létre. 

A Jakab aretologiai nézletének megvilágítása végett az 
általa említett erényeket három csoportba osztva terjesztem 
elő, szólván «) a vallási, /?) az egyéni, γ) a felebaráti eré-
nyekről. 

Vallási erények. 

Az Isten iránt tartozó hála, bizodalom és imádás külső-
leges nyilvánulása a vallásosság tényeiben nyer kifejezést. 
Az érzelmek tisztaságát, a gondolatok őszinteségét, az aka-
rat készségét, mint szintén az ellenkezőt, csakis Isten ismeri, 
látja és tudja, arról tehát az ember döntőleg, csalatkozhatat-
lanul nem ítélhet. Talán ez a tapasztalat, vagy pedig a köz-
vetlen helyi és alkalmi indokok irányították a Jakab figyel-
mét arra, hogy a lélektani belső rugók és mozzanatok 
vizsgálásának mellőzésével, a vallásosság külső bizonyítékait 
veszi szemügyre ós ezekből következtet az ethikai motívu-
mokra. Ezenkívül tekintettel kellett lennie a korabeli vallási 
buzgóság megnyilatkozására, illetőleg a zsidós szertartás-
kodásra, ami végelemzésileg merő alakiságok egyvelege volt. 
Az ő gyülekezetének zsidókeresztyón tagjai és a diaspora 
hívő lakosai szintén ingadoztak meg arra nézve, ha vájjon 
a vallási czeremóniák szigorú megtartásán kívül kell-e még 
valami egyébre is ügyelni, hogy az ember valósággal keresz-
tyén lehessen. Innen van az, hogy Jakab a lelki, szeliemerkölcsi, 
belső élet jelzésére használt páli kifejezések helyett tudatosan 
ϋρψν.ος és ΰρησ&ία meghatározással él. ©^ijaxog1) az, aki az Istent 

') Tiscliendorfnál ίίοηαχ'ις, ν. ö. Müller, Theol. Studd. u. Kritt. 1835. 
Sorjijxeíu Tdf #ρηαχία, ú jabb korbeli substantivum, ion alakja ^ρηοχίη. Hero-
dotus 2,37 : βρηπχίας ί/ιιτίλείν μνρίας. Dion. Hal. 2, β3: χα&ιστάς üyrsía; rr 
xta χη&αρμοϊ·;. Tárgyi genitivussal Kol. 2 1 S : (ιρηαχ. των αγγέλων. Sap. 14, „ : 
#() των fidώλων. Euseb. h. e. 6, 4 1 : !)υ. των ραιμονίων ; 9, n : των ϋίών: a zsidók 
vallása jelzéséül Ap. Csel 26 5 : ήμετ(ρα ΰρησχεία. Római Kelemennél 1 Kor. 
45, ,: ντιό τώι &ρηπχ(νόντων την μ(γαλοπρ(/ι ή xctí ίνδοξον ϋρηοχείαν τον νψ ίστον 
χατιίρχ»ηααν fi; χάμινονr πυρός; Josephus, Antt. 8, 11, 1: την ίμην 9ρηαχε(αν 
χαταλιπών mondja az Ur. Alanyi genitivussal -i Makk 5, 6, 12. Josephus, 
Antt. 12, 5, 4: ϋρ. των 'ίυνδαίων; bell. jud. 4 , 5 , 2 : ϋρηαχίίιχ χυομιχή = világ-
vallás etc. 
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jámbor élettel, kegyes módon tiszteli, féli és így vallásos, buzgó; 
viszont ϋρηαν.εία főképpen a szertartáskodásból álló külső 
vallási kultuszt jelenti. Ebből a szempontból mérlegelvén a 
dolgot, arra az eredményre ju to t t az apostol, hogy vannak 
valóságosan és látszólagosan jámbor, kegyes emberek; ama-
zok közé tartoznak azok. akik az evangéliomnak, mint a 
szabadság tökéletes törvényének nem feledékeny hallgatói, 
hanem cselekedettel követői és boldogok a cselekedeteikben 
(1 25), viszont emezek olyanok, akik csupán gondolják vagy 
képzelik magukról, hogy istenfélők, holott nyelvöket nem 
fékezik, sőt megcsalják a magok szívét, tehát nincs meg 
nálok sem az önbírálat, sem az önfegyelmezés, hanem csupán 
azon fáradoznak, hogy külsőképpen vallásosaknak tűnjenek 
föl (126). Az ilyen emberek gőgösek, sivárak, akik a mások 
hitbeli dolgairól nyeglén ítélkeznek ; vallásosságról, egyházias-
ságról csacsognak, a hívek gyülekezeteibe eljárogatnak, 
azonban az ott levőkről becsmórlőleg, a távollevőkről rosz-
szalólag beszélnek, susárolnak, pletykálkodnak, nyelvelnek. 
Természetes, hogy az eféle templombajáró férfi vagy nő 
csak áltatja magát azzal, hogy ő buzgó, vallásos és isten-
félő, voltaképpen azonban megcsalja a saját szívét, sőt utó-
végre mások is rájönnek az efaj ta leplezett kétszinűségnek 
az okára, aminek a következménye aztán rendszerint a meg-
szégyenülés. Ebből nyilvánvaló, hogy a hamis és tettetett 
kegyességű, egyúttal pedig zabolátlan nyelvű férfinak vagy 
nőnek a vallásossága hiábavaló, értéktelen, mert habár rá-
erőszakolna is magára valamelyes megelégedettséget és mint-
egy beleélné magát abba az önámításba, hogy ő vallásos, 
sőt ha még a lelkiismerete eltompításával mentesnek képzelné 
is magát az önvádtól és kárhoztatástól : ámde azért valójá-
ban mégis nyugtalan, elégedetlen, bókótelen marad, mert 
nincs és nem is lehet meg az az öntudata és erkölcsi bizton-
sága, melyet egyedül az Istennel való tiszta, igazi lelki élet-
közösség nyújthat. Az ilyen semmit sem érő, külsőleges 
álvallásosságtól való óvás és a valódi, őszinte istenitiszteletre 
buzdítás czéljából, chiastikus szembeállítással, instar omnium, 
a legközvetlenebb és meggyőző példában mutat ja fel Jakab, 
hogy ellentétben a hiábavaló vallásossággal (μάταιος θρησκεία), a 
t iszta és szeplő nélkül való vallásosság (θρησκεία γ.αΰαρά και 
αμίαντος) miben határozódik (1 27)· 

Míg a külső látszat végett gyakorolt vallásosság nem 
teszi nemesebbé, gazdagabbá a lelket, sőt inkább önámításból 
eredő önelégültséggel félrevezeti, megtéveszti az egész ember 
lényét és így czélját nem éri el s benső megnyugvást, 
békességet nem nyújthat, szóval egészen hiábavaló : addig a 
t iszta és kifogásolhatatlan vallásos kegyesség minden önzéstől 
és érdektől mentes, azaz tiszta, és a csalárdság, hamisság 
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árnyéka nem közelíthet hozzá, t ehá t mocsoktalan, szent. A 
szer tar táskodás és alakiasság már fogalmilag is tartalmi 
fogyatékossággal jár , de a szívből, odaadással végzett isteni-
tisztelet megnyugtatást , vigasztalást, reménységet és boldo-
gító érzéseket gerjeszt a lélekben. Az ilyen önzetlen, igazi 
vallásosság kedves az Isten előtt, aki nékünk Atyánk, akit 
éppen ezér t bárminemű alakoskodástól megválva, őszinte 
gyermeki bizodalommal és hűséggel kell t isztelnünk. 

Ami a tiszta és szeplőtlen istenitisztelet lényegét illeti, 
annak megismertetése végett egyéb nyilvánulások részletes 
felsorolásának mellőzésével csupán egy positiv és egy negativ 
jellegű mozzanatot említ fel az apostol. Amaz a könyörülő, 
részvevő szeretet tényében, emez a keresztyén egyéniség 
megőrzésében érvényesül. Amannak példája az árvák és 
özvegyek meglátogatása az ő nyomorúságukban, emennek 
igazolása a bűnös világ mételyező hatásától való óvakodás. 
Amaz önmegtagadást , áldozatkészséget, szeretetet feltételez ós 
igényel, emez jellemszilárdságról, lemondásról, keresztyéni 
erényről tanúskodik. Aki a gyámoltalanok, ügyefogyottak, 
elhagyatot tak, szűkölködők gondját magára veszi és a 
nyomorúság, gyász, bánat eloszlatásán önzetlen készséggel 
buzgólkodik: azt a szeretet sugalmazza és indítja az irgal-
masság cselekedeteire. Az ilyen jóságos ós keresztyéni munka 
egy-egy alkotó eleme az istenitiszteletnek, haugyan és 
amennyiben olyan szívből-lélekből ered, amely szeplőtelenül, 
feddhetetlenül, erkölcsi épségben marad a bűn bármiféle 
kísértései és üzelmei közepett. Mert bár a keresztyén embert 
az Isten akarata az igazságnak igéje tudniillik az evangéliom 
által újjászűli és ezzel a bűnös világ környezetétől elkülöníti: 
mindazáltal sokképpen vétkezünk mindnyájan és szükségűnk 
van az erkölcsi védekezésre. Az ethikai integritás alapkövetel-
ménye a tisztaság, ami szellemi józansággal, bölcs belátással 
párosúlva diadalmaskodik a sátán összes hatalma felett. Ez 
az erkölcsi győzelem egyfelőlaz ember ténye,amennyiben kinek-
kinek megvan az a képessége és akaratereje , hogy önmagát tisz-
tán megtartsa, viszont másfelől egyszersmind Isten ténye, mert 
Ο őriz meg a gonosztól. Nyilvánvaló azonban, hogy az Isten 
segedelmét csakis azok remélhetik, akik önmagok is minden 
erejökkel törekednek a megszentelődésre. Mondanunk sem 
kell, hogy a vallásosság lényegének meghatározása ezzel az 
exemplificatióval nincs kimerítve, sőt inkább ez csupán egy-
egy vonatkozás a vallási jelenségek és tények rengeteg 
halmazából. 

Üdvös hatású vallási erénynek tekinti Jakab az imád-
kozlást, amely egyfelől a kegyes lélek természetszerű meg-
nyilatkozása, másfelől pedig az Istennel való érintkezés leg-
közvetlenebb módja. Az élet külömböző bajai, szenvedései 

Theol. Szaklap XIII, évf, 1 2 
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éppenúgy, mint örömei, derűs napjai, egyaránt imádkozásra 
serkentik a keresztyént. Mostoha, nehéz időkben hol zokog-
ha tnék el nyíltabban siralmainkat, hanemha Isten előtt és a 
vidám órák röpke tovalebbenését miként szemlélhetnők 
nyugodtan, hanemha abban a tudatban, hogy mindez az Isten 
ajándéka. Ha t ehá t köztetek valaki akár a mások gonoszsága 
miatt , akár bármi okból szenved: imádkozzék; viszont, ha 
víg hangulat, jő kedv közben felejt régi bút, bánatot és 
rózsás színben int feléje a kecsegtető jövő : pendüljön a szíve 
húr ja hálaadó énekre és magasztalja az Urat. Mert öröm 
és fájdalom egyformán ok és alkalom az imádkozásra (5 l 3). 

Az átalános, közös bajok özönéből, tapasztalat i példával 
való igazolás véget t kiszakaszt az apostol egyet, nevezetesen 
a betegséget és az imádkozásra való buzdítás kapcsán 
elmagyarázza, hogy betegség esetén mi a vallási teendője a 
keresztyénnek (51 4-1 6 . ) Ε fej tegetés középponti gondolata, 
amely körül az egész ok ta tás mozog — a hit imádsága, 
ij ευχή τϊ:ς nίστεως, vagyis az ezzel azonos tartalmú δέησις  
δικαίου ενεργούμενη, tudniillik az igaznak ha tha tós könyörgése. 
Ez azt jelenti, hogy a valóságos keresztyéni imádság kútfe je 
a hit, ós üdvös hatású könyörgés csakis az Istennel kien-
gesztelődött hívő, azaz igaz keresztyén szívéből fakad. A hit 
pedig 1 β szerint nem egyéb, mint az Isten i ránt érzett és csele-
kedetbelileg is igazolt osztatlan, feltétlen bizodalom, viszont 
igaz (δίκαιος a p*!? evangéliomi értelmében) az, aki a szabad-
ság tökéletes törvényének (12ÍS) megfelelő és azzal egyező 
életet él hitben. Eszerint meghallgatást és tel jesülést egyedül 
az olyan imádság remélhet, amely hitből e r e d ; ellenben ahol 
az imádkozó alany nem a hit, hanem p. o. valami szükség, 
érdek vagy megszokás: ott hiábavaló minden számítás és 
megszégyenül minden önző várakozás. .Jellemző továbbá, 
hogy az igaz ember hathatós könyörgéséről azt mondja, 
miszerint az soka t ér, sok eredmény elérésére van ereje, 
7ιολν ισχύει, ρ. ο. a szóban forgó esetben könnyebbűlést, enyhü-
lést, felépülést nyúj t a betegnek; azonban nem érhet el 
mindent, amit aka r vagy kíván. Ha tehát még oly görcsös 
zokogással r imánkodik is valaki a kegyelem aj ta ja előtt, 
vagy haszinte bizonyosra veszi is, hogy kérése teljesítetlenül 
nem maradhat : mindez hiábavaló, hogyha nem hittel imád-
kozik ; mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, 
amelyet a szél h a j t és ide s tova hány. Az ilyen ember ne 
gondolja, hogy kapha t valamit az Úrtól. Aki bizodalinatlan-
kodik, haboz az Isten színe előtt, az inkább ne is kérjen 
semmit. A hit azonban meghallgatás reménységében, bízvást 
könyöröghet Istenhez, aki mindenkinek készségesen és szemre-
hányás nélkül megadja, amit bölcsesége szerint üdvösnek és 
szükségesnek ítél. 
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Egyéni erények. 

A keresztyéni erkölcsi élet alapja (το αίτιον του τελείου έργου, 
Oecumen.), az egyéniség kiváló dísze a bölcseség, σοφία, ugyanaz 
ami amelynek birtokában emberi létünk összes viszontag-
ságai elviselhetőkké válnak, sőt az Istentől elibénk tűzött 
czélboz vezető ösvényeknek, a tökéletesedésre nevelő eszkö-
zöknek bizonyúlnak. Ez az erény Isten adománya, minek 
következtében többó-kevésbbé mindenki részesül benne, 
aszerint amint a Teremtő a szellemerkölcsi képességeket 
jónak látta osztogatni kinek-kinek. Ezzel a talentommal 
tehát sáfárkodni kell. Aki parlagon heverni hagyja, vagy 
ügyet sem vet rá, mintha semmibe sem venné az értékét, 
arra nézve a bölcseség holt tőke, földbe elásott kincs, amely-
nek hiányát akkor érzi a legjobban, amikor éppen a leg-
nagyobb szüksége volna rá. Jakab konkrét példák szem előtt 
tartásával tárgyal erről a pontról is, és kicsoda tagadhatná, 
hogy azóta szintén voltak és ezután is minden időben lesznek 
a gyülekezetekben olyanok, akikben emilyen vagy amolyan 
okok folytán megfogyatkozik a bölcseség kegyelmi ajándéka 
ós emiatt nem τέλειοι ν.αί ολόκληροι s nem tudják felismerni 
Istennek paedagogiai eszközeit és czélját (1 4). Viszont mások-
nál a bölcseség világító fénye sötétül el, minek következtében 
kérkednek az igazság ellen és hazudoznak, mintha valami 
ihletésszerű motívumok késztetnék őket a szólásra (314); 
pedig ez a bölcseségféle képesség a bűnös föld talaján az 
érzéki lét terén sarjadzik ki és gonosz szellemek tenyésztik 
s hatása romboló, kárhozatos (15. v.). Erről az álbölcsel-
kedésről tehát ehelyütt többet nem is szólva : a keresztyén 
embernek azt a bölcseséget kell állítania ós értékesítenie, 
amely becsesebb a drágagyöngyöknél és a színaranynál és 
amelynek kezdete az Úr felelme. Akiben ez nincs meg és e 
fogyatkozás miatt az élet forgatagában megállani és kitar-
tani képtelen: az bizodalommal, hittel kérje Istentől és meg-
kapja (1 5). 

Az igazi bölcseség jellemző tulajdonsága az, hogy 
természetfeletti, égi eredetű ή ϊχνω&ει> σοφία (3,7), amennyiben 
Isten ajándéka és nem földi érdem eredménye; továbbá szűzi 
tisztaságú, άγνί, amelyhez semmi érzéki vagy tisztátalan folt 
nem tapad1). Áldásos nyilvánúlásai szempontjából békességes 
εϊρψιγ.ή, azaz bármi viszálkodástól mentesen mindig a békesség 
létrehozásán ós megmaradásán fáradozik, sőt még az ellen-
séggel szemben is nagylelkű, és áldozatra kész; aztán méltá-
nyos, &τιει-λής, vagyis a mások megítélésében kíméletes, a 
közös emberi gyarlóságok kárhoztatásában mérsékelt, sőt 

') Oecumenius: χαΆαρά xai αρνπαρός, υηδενΰς των ααρχιχών άντιχομένη. 
13* 
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ha szükséges, elnéző ós engesztelékeny; azonkívül alkal-
mazkodó, meg lehet győzni, fel lehet világosítani a tények 
mivoltáról s nem zárkózik el az igazság megismerése elől, 
hanem haj t a jó, igaz és önzetlen beszédre, ενπειΟής. Innen 
van az, hogy az igazán bölcs ember nem házsártos, nem 
veszekedő, hanem türelmes, részrehaj la t lan; a társadalmi 
téren hasznavehető, jóravaló, példás; egyéni életében pedig 
megelégedett, boldog. Erre mutat rá Jakab a μεστή ελέους 
και καρπών αγαθών jellemzéssel, mely szerint a bölcseség, 
illetőleg a bölcs keresztyén nem magának él, hanem másoknak 
a javáér t fárad, emberbaráti szeretetből készséggel osztja 
meg az Istentől nyert javait a szűkölködőkkel, nem tesz 
külömbséget pogány, zsidó vagy keresztyén között, hanem 
ahol ínséget nyomort lát, oda siet a segítséggel, αδιάκριτος, 
nem hiú dicsvágyból, nem külső te tszés és elismerés hajhá-
szásából, hanem őszintén, ανυπόκριτος. Ugyan kicsoda ne vágyód-
nék a bölcseség ily nagy és gazdag erkölcsi tőkéjét bírni; 
avagy, ha már megnyerte, azt állandóan megtartani. 

A másik egyéni erény, amelyre Jakab buzdít, a külső 
és belső tisztaság (4S). Amazt a kezek tiszta voltában, emezt 
a szív szűzi szeplőtlenségében példázza. Mindazzal, amit az 
ember a kezeivel másoknak ós önmagának ártalmára, kárára 
elkövet, megtisztátalanít ja az egész testét, amennyiben a 
tagok egymással szervi egységben vannak és azoknak külső 
műveleteinél a legfőbb orgánumok gyanánt a kezek szere-
pelnek. Eszerint az érzéki cselekedetek, a hiú élvezetek, a 
kapzsiság és átalában a világ szerelme mind olyan bűn, 
amelynek cselekvésénél a kezek a végrehajtó eszközök. Mily 
visszás dolog azonban az, hogy az ember a kezeit egyfelől 
a világ szolgálatába szegődteti, mégis másfelől Istenhez emeli 
föl esdeklőleg, avagy összekulcsolt kezekkel imádkozik irga-
lomért, segedelemért. A keresztyénnek nem szabad így csele-
kedni, sőt törekednie kell egyik részről a teste tisztaságára, 
amennyiben a külső a belsőnek tüköré és az egyéni móltóság 
megőrzése szigorúan megköveteli az emberi szervezet tisz-
tán ta r tásá t minden vonatkozásban, másik részről azonban 
buzgón kell vigyáznia a szíve feddhetetlenségére, ártatlan-
ságára, amit Jakab a zsoltáríró szavaival élve hangsúlyoz. 
Csakis ártatlan kezű és tiszta szívű ember közelíthet Isten-
hez, ennélfogva a külső t isztaságnak belső szeplőtlenséggel 
kell párosúlnia. Ez utóbbi a világiasságtól való elkülönülés 
és a szív töredelmessége nyomán keletkező szent élet révén 
érhető el. Ezzel a csupán intelmi szempontból érintett , de 
külömben nem részletezett gondolattal az apostol az erköl-
csiség szent és komoly feladatainak méltó megoldásához 
szükséges alapkelléket kívánta a hívek előtt felmutatni. 
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A bármely jellegű és czélzatú kísértések, hányattatások 
és küzdelmek közepett szilárdan megálló ós kitartó keresz-
tyénnek tündöklő erénye az állhatatosság, υπομονή, amit Jakab 
a hit próbáratételével, illetőleg bebizonyúlásával (δον.ίμιον 'της 
πίστεως) kapcsol egybe (13). Ezt az egyéni erényt nagyra-
becsülték már az ős pogány világban is és úgy tekintették, 
mint a gyakorlati és szellemerkölcsi erények diadalra jutá-
sának biztosítékát. Aki állhatatos bírt lenni a czél eléréséig, 
azó volt a babér. A υπομονή főnév semasiologiai tar talmát 
azonban sem a türelem, sem a kitartás, sem az állhatatosság 
nem meríti ki külön-külön, hanem mindez együttvéve alkotja 
a lényegét, melynek fokmérője, kritérionja Jakab szerint a 
hit1). Pál apostol leveleiben a mindig mély jelentőségű 

• υπομονή változatos alkalmazásával több ízben találkozunk, 
de Jakab csupán akkor említi ( l . g k j 5i ,) i amikor a hit har-
czában való lankadatlan türelemre inti olvasóit, vagyis mikor 
az állhatatosságot olyan okok kívánják meg, amelyek a hit 
próbára tevéséből származnak. Ilyen okok közelebbről a 
világ és bűn külömböző kísértései és ostromai, amelyek ellen 
eréllyel, elszántsággal és a győzedelem kivívásáig vitézkedni 
kell. Aki közben ellankad, vagy akiben a lelkesedés és el-
határozás csökken, annál nem lesz meg a kitartást igazoló 
tanúbizonyság. Viszont a próbakiállás — a törhetetlen ιπομονή 
eredménye. Ezt Jakab úgy fejezi ki, hogy boldognak mondja 
azt az embert, aki állhatatosan megbirkózik a kísértésekkel, 
mer t ha bebizonyúl róla, hogy a tűzpróbát kiáltotta, meg-
kap ja az élet koszorúját, amelyet az Úr igért az Őt szere-
tőknek (1,2). Amiképpen Idvezitőnk mondá Mt 10 22 ; 24 l 3 : 
ό νπομείνας εις τέλος, οίτος σωθήσεται2). J a k a b t e h á t a h i tbe l i 
állhatatosságot az Isten iránt való szeretetnek, mint keresz-
tyéni alaperónynek bizonyságául tekinti, ami azt jelenti, hogy 
akik Istent szeretik, azok képesek és készek kitartani és 
állhatatosan ki is tartanak mind a végig, a czélig, az örök 
élet koronájának elnyeréséig. 

Az egyéni erények közé sorozható a Jakab ethikai fel-
fogása szerint az öröm (12 χαρά LXX pro és Í1B>B>) is. 
melyet Pál apostol a Lélek gyümölcsének nevez (Gal 52 2) . 
Ez a kegyelmi adomány akkor ölt cselekvőleges jelleget, 
azaz akkor válik erénnyé, amely bebizonyítja erejét, hatását, 

') Schneckenburger elemezése szerint: Si submissionem (ró vnü —) 
urgeas, patientiam ac tolerantiam malorum, sin jö μίνειν, constantiam et 
firmitatem, perseverantiam ac calamitatum ferendarum fortitudinem ab ílle-
cebris desciscendi inconcussam hoc vocabulo habebis expressam. 

Cicero, de inv. 2, 54: patientia est honestatis aut utilitatis causa re rum 
a rdua rum ac difficilium voluntaria ac diuturna perpessio, perseverantia est 
in ratione bene considerata stabilis et perpetua permansio. 2) Sapient. Salom, 5, 16. 17: δίκαιοι fii ς τον αΙώνα ζώσι — ληψονται το 
βααίλίιον της ινπριπιίας κιά το ύ'ιάδημα τον κάλλους Ικ χιιρός χνοίον. 
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amikor a keresztyén embert bajok, fájdalmak, kedvetlenség, 
mostoha viszonyok veszik körül, úgyhogy a tömkelegből 
kivezető útat nem t u d j a megtalálni. Ilyenkor mi sem volna 
természetesebb, mint a lehangoltság, levertség (/.ατψρεια 49), 
aggódás, bánat, keserűség, ami legtöbbször a legtöbb embernél 
hangos szavakban is szokot t kifejezésre jutni. J akab lélektani 
éles megfigyeléssel szemlélte a körülöt te nyüzsgő embertömeg 
létért vívott harczát s megállapította azt a tényt, hogy a 
földi viszontagságokat egészen más lelkülettel tűri a keresz-
tyén ember, mint a k á r a zsidó, akár a pogány. Ennek a 
jelenségnek az okát abban találta fel, hogy a keresztyén 
hívő, a reá váró feladatokat más szemmel nézi, más szem-
pontból mérlegeli, mint a világ szellemétől elbódított ember, 
és éppen ezért a szellemerkölcsi végczélt is nem a múlan-
dóság tőrein, hanem a földi lét véges határain túl, az örökké-
valóságban reméli elérni és így reá nézve minden kísértés 
és megpróbáltatás csak eszköz és út, mely ama mennyei 
czélhoz egyre közelebb vezet. Annakokáért a negativ élet-
nyilvánúlások ellensúlyozása, úgyszólván legyűrése, ós az 
azokon való diadalmaskodás végett ajánlja az örvendezést. 
Ez így első hallásra legalább is különösen és szokatlanul 
hangzik; mert ugyan kicsoda tudná örömnek, még pedig 
teljes örömnek tartani azt, ha különféle kísértésekbe esik? 
Jakab azonban jól tud ja , hogy kikhez és mit beszél. Az ő 
hallgatói és levele olvasói keresztyének, akiknek teleologiai 
tudalma szerint a bűn felett a kegyelem, a halál felett az 
élet diadalmaskodik és így bizonyosra veszik azt is, hogy a 
szenvedést és megpróbáltatást mindenestől elnyeli, megszün-
teti az az öröm, melynek kútfeje az Istenben bízó és így 
meg nem csalatkozó hívő lélek. Ám, emellett lélektani tétel-
ként megáll a költő eme mondása: „Legédesebb perczünkbe 
is vegyül egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak"1), azonban, 
amit a skeptikus lélek tolmácsaként ehez hozzáfűz, hogy 
„talán se j t jük , hogy az ily perez — virág s így hervatag," 
az az igazi keresztyén hívő tapasztalata szerint ellenkezőleg 
módosúl, amennyiben a fájdalomnak az élet édes perczeibe 
vegyülő cseppje a hívő bensejóben megtisztúl, megnemesűl, 
átszellemül örömmé, úgyhogy rá nézve minden megpróbál-
tatás tel jes örömmé válik, amely nem hervad el mint a virág, 
sőt állandó, tartós marad, miként a tűzkohó hevében meg-
próbáltatott színarany. Ezt az ethikai elemezést csakis a 
magasabb szellemi megismerésre képesí te t t keresztyén hívők 
tudják megérteni és az életben is megvalósítani, minthogy 
nekik az öröm úgy is mint Isten ajándéka, úgy is mint való-
jukat ékesítő erény — elidegeníthetetlen tulajdonuk. 

') Madách. 
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Keresztyén társadalmi erények. 
Ez a tételczíin talán nem egészen találó, mégis mutatis 

mutandis többé-kevésbbó alkalmazható annak az erénycso-
portnak a jelzésére, amelyet a Jakab ethikai világnézletének 
ismertetéseképpen még elmondani szándékozom. 

Az δ korában a keresztyén társadalom berendezkedése, 
ténykedése és irányzata oly egyszerű, igénytelen és eszményi 
volt, hogy a mai értelemben vett alkotmányozó feltótelek és 
szervezeti kellékek teljesen mellékeseknek mutatkoztak, mint-
hogy a hívők a keresztyénség erkölcsi tartalmát tökéletesen 
kifejezve látták az evangéliomban és apostoli levelekben, 
illetőleg a Krisztustól ós apostolaitól rájok szállott parado-
seisben. Pál apostol ugyan társadalmi szempontból is adott 
egyes utasításokat a gyülekezeteknek és enemű elvei a 
keresztyén közösség alapjaiul szolgálnak mind máiglan, 
mindazonáltal az δ sociális formulázásai szintén sokkal 
vázlatosabbak, mint a paragrafusokba szedett későbbi, főleg 
modern statutumok. Az apostoli gyülekezetekben, mint helyi 
önkormányzatú, független önállóságú közösségekben a kebel-
beli fegyelem gyakorlása és az erkölcsiség tisztasága felett 
kellőleg őrködtek az egyes presbyteriumok, élükön minden 
egyes gyülekezetben a vezető presbyterrel, vagyis az ezzel 
azonos hivatású és jogú episkopossal mint lelkipásztor-
elnökkel és ezeket az egyes tagozatokat a Krisztusban, mint 
egyedüli Főben vetett hit s a szívekben munkálkodó szeretet 
kapocsa fűzte össze egységes élő szervezetté. A világi és 
állami hatalommal való viszonylatukban meg elegendő norma-
tivum volt az engedelmeskedés elve, azzal a hozzáadással, 
hogy a hit dolgaiban és az evangéliomi igazság megtámad-
tatása vagy veszélyeztetése esetén inkább kell engedelmes-
kedni az Istennek, mint az embereknek ( A p Cselb.^). Ily 
egyszerű életelvek és szellemerkölcsi törekvések mellett ami 
ártatlan életű és evangéliomi gondolkozású Jakabunk csakis 
azt óhajthatta, hogy az δ gyülekezete tagjainak és a dia-
sporabeli atyafiaknak társas élete összhangzó legyen az 
igazság beszédével (118), a szabadság tökéletes törvényével 
(1 2ft), a szívekbe beoltott igével (1 21), tudniilik az evangéliom-
maí ós híven tükrözze vissza azt a hasonlíthatatlanúl és 
páratlanul szent életet, amelyet példaképűi szemlélhettek és 
bírtak a Jézus életében. Innen van az, hogy a Jakab levelé-
ben érintet t társadalmi erények voltaképpen a keresztyén 
ember egyéni erényei is egyszersmind s csupán a felebará-
tokkal való társas érintkezés révén válnak kifelé ható 
erényekké. 

Ez erények forrása a szeretet, az emberi szívbe beírt 
legősibb erény, amely a felebarátok iránt tanúsított önzetlen 
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jóindulat tényeiben nyilvánul. Mózes szövegezte meg először 
a szeretet parancsát ( Z e r l 9 8 ) , melyet Idvezítőnk a leg-
fenségesebb értelmezéssel hirdetett a világ népeinek (Mb 
54H.44). Jakab ezt a jézusi tudományt igyekszik a keresztyé-
nek elméjébe bevésni és szívökbe beplántálni, hogy tetteiket 
ehhez a kánonhoz szabják, hivatásukat e szerint töltsék be 
(2g). Ezt a régi, de szünetlenül meg-megújuló parancsolatot 
királyi törvénynek νόμος βασιλικός nevezi, talán, amint néme-
lyek vélik, azért, mert ez a többi törvényeknek összfogla-
lata s mintegy királya, avagy azért, mert ezt a királyok 
királya, az örökkévaló Isten jelentette ki ós szent Fia tudo-
mányában s példájában mutat ta fel tökéletes valóságában 
az embereknek. Az apostol feleslegesnek tar t ja , hogy e 
törvény követelményeit részletesen felsorolja, hiszen aki ez 
ellen akár gondolatban, akár cselekedettel csak a legkisebb 
részben is vétkezik, az az egész törvény áthágásában bűnös 
és aki e törvény szerint tudna jót cselekedni és nem cselek-
szik, bűne az annak. Szükségesnek látta azonban, hogy a 
szeretet törvénye ellen elkövetett vétségek egyikére rámu-
tasson és ez a személyválogatás, amiből ered a részrehajlás, 
ridegség, ellenszenv, gyűlölködés és más ezekhez hasonló 
bűn. Azt adja t ehá t intésfii, hogy beszédben és cselekedetben 
egyaránt aképpen forgolódjanak a keresztyének, mint akiket 
a szabadság törvénye fog megítélni. 

A szeretet egyes nyilvár.úlásai között fő erény az 
irgalmasság (2 l 3) , amelyben természetszerűleg megvan az a 
bátorságos bizodalom, hogy az Isten szigorú ítéletének kár-
hoztató súlyától nem fél, sőt dicsekszik az ítélet ellenében. 
Míg ugyanis a könyörtelenségre kérlelhetetlen ítélet vár, 
addig a könyörületesség győzedelmeskedik a legkeményebb 
Ítélet hatalma felet t is. Ha irgalmatlan valaki, még arra sem 
hivatkozhatik, hogy neki hite van, mert a hitnek csak akkor 
van értéke, ha cselekedetei vannak. Ilyen hitről tanúskodó 
cselekedet az irgalmasság, mely a szegények, ügyefogyottak, 
árvák és özvegyek önzetlen felsegélésében bizonyítható be 
a legközvetlenebb módon. 

Keresztyén társadalomban nagy jelentőségű és értékes 
erény a szerénység, illetőleg az apostol terminológiája szerint 
az alázatosság (1 9 ]t, 4 6.10). Arra nézve azonban, hogy ezzel 
az erénnyel kiknek kell ékeskedni, vagy hogy kikhez méltó 
az alázatosság ? ahány ember, annyiféleképpen vélekedhetik. 
Figyelemre méltó tehát a Jakab felfogása, mely szerint úgy 
a szegény, mint a gazdag egyaránt ugyanazon szempontból 
bírálandó el és mindeniknek egyformán alázatosnak kell 
lenni. Ezt a té tel t a következő tömör analysis eredményéfii 
mondja k i : A szegénysorsú, vagyontalan, alárendelt, csekély 
fizetésű, szolgai foglalkozásra alkalmazott keresztyén ember, 
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bármily alacsony körben mozog is a társadalomban, mégis 
az Úr színe előtt magas állást, foglal el, mint hívő, mer t az 
Úr nem külső rang, múló vagyon ós világi fény, hanem a 
belső lelkület, tartalom ós jel lemtisztaság szerint mérlegeli 
az ember erkölcsi értékét. A szegény, koldus ember, nem 
azért, mert éppen szegény, hanem azért, mert keresztyén és 
a Krisztus tu la jdona: romolhatatlan dicsőségnek a részese, 
amellyel mint kegyelmi nagy ajándékkal dicsekedhetik. 
Viszont a jómódú, vagy éppen dúsgazdag keresztyén ember, 
még ha oly előkelő társadalmi állása van is, gondolja meg, 
hogy az ő múló földi gazdagságának az Isten országához 
való viszonyában és keresztyén volta tekintetében semmi 
jelentősége sincs és így nem lehet semmi oka sem ar ra , 
hogy felfuvalkodjék és kérkedjék . Eszerint úgy a szegény 
az ő alantas állapotában, mint a gazdag a maga kényelmé-
ben és társadalmi rangjában teljesen ugyanazon szempont 
alá es ik; vagyis az alacsony sorsú atyafi az δ szellemerkölcsi 
móltóságával bízvást dicsekedhetik, viszont a gazdag csakis 
az δ alacsonyságával büszkélkedjék. Ez elemzés még vilá-
gosabb megérthetése végett az apostol mintegy megjelenít 
szemünk előtt egy egyszerű családból való palaestinai zsidót, 
aki Krisztus hívévé lett és min t buzgó keresztyén atyafi 
bérér t szolgál most ennél, m a j d annál a gazdánál. Ugyan 
ju tha t -e egy ilyen embernek eszébe, hogy dicsekedjék, vagy 
éppen k é r k e d j é k ? Az δ kenyere és itala az alázatosság. És 
ezt természetesnek is találja mindenki. Ám, itt van egy 
gazdag jeruzsálemi zsidó is, aki talán milliomos és nagy 
társadalmi tekintélyben részesül. Szintén tagja a keresztyén 
gyülekezetnek, mint áttért hívő. Vagyoni helyzetével összefér 
a nagy lábon élés, sőt a dicsekedés is. Azonban nagyon való-
színű, sőt bizonyos, hogy ez nem az alacsonyságával kérke-
dik. A keresztyén társadalom ké t ellentétes ré tegét ábrázoló 
eme két atyafi viselkedése, i rányzata és példája nem hagy-
ható szó nélkül, viszont az evangéliomnak ki kell egyenlíteni 
azoka t az egyenetlenségeket, amelyek a társadalom szegény 
és gazdag elemei között kiélesedhetnének és socziális torzsal-
kodásoka t idézhetnének elő. J a k a b tehát fe lmutat ja az arany 
középútat , mintha a textus értelmezéséül ezt mondaná: Te, 
szegény keresztyén atyafi, gondold meg, hogy vagyontalansá-
god kárpótlásáúl nagy lelki és erkölcsi tőkével áldott meg az 
Úr; ne feledkezzél meg tehát soha a te lelki és erkölcsi hivatásod 
nagyságáról, sőt ezzel mint mennyei ajándékkal dicsekedjél a te 
alázatos voltodban. Te pedig gazdag keresztyén atyafi, sohase 
téveszd szem elől, hogy néked mint hívőnek nem lehet biza-
kodnod a földi javak sokaságában, sőt folytonosan ki vagy 
téve annak a veszélynek, hogy a kegyelem állapotából a 
múló kincsek szerelme és csábításai folytán kiesel és a 
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világ zsákmányul e j t : annakokáert igyekezzél elnyerni azt 
a nagyságot, amelynek birtokában a szegény megtalálja 
dicsekedésének indokát és légy alázatos; mert akik az Isten-
től megállapított erkölcsi világrendnek nem engedelmesked-
nek és Lelke által vezéreltetni nem akarnak : azokat üres 
kézzel, sivár szívvel hagyja haladni a maguk útján, míg az 
alázatosoknak kegyelmet ad (4fi). Szóval, úgy a szegény, 
mint a gazdag, vagyis a keresztyén társadalom minden tagia 
alázatosságban járjon ós éljen az Ur színe előtt és az Úr 
mind ide alant, mind oda fent megkoronázza őket, tudniillik 
mint alázatosokat, szent Lelkének enyészhetetlen üdv-
javaival (4,„). 

Szép, de hovatovább ritkuló társadalmi erény a szelíd-
lelkűség, a benső, összhangzatos kedélynyugodtság (πρα'υτης 
= 7ιραότης, rokon jelentésű t/'455 melyet már az ántik 
görög írók, Xenophon, Platón, ísokrates szintén gyakran 
magasztaltak és az ős keresztyénség ethikájában nagyjelentő-
ségű felebaráti erénynek tekintettek. Értelmezésére nézve 
eltérő nézetekkel ta lálkozunk; így példáúl Kálvin szerint 
Jakab hoc verbo significat modestiam et facilitatem mentis 
ad discendum compositae, mások meg a bölcseség gyümölcsé-
nek és vele egyenlő természetű erkölcsi nyilvánúlásnak, 
illetőleg szeretetteljes érzületnek t a r t j á k ; azonban a gondo-
latkapcsolat tekintetbe vételével inkább a kegyes lélek 
csendességét és az Isten igéje iránt megnyilatkozó fogékony-
ságot akar ja az apostol a hívők egyik főéletelvéűl megállapítani 
a //octcTTjQ hangsúlyozásával ( l j i i 3,3). Miután ugyanis előzőleg 
azt az intését, mely szerint minden ember késedelmes legyen a 
haragra — azzal okolja meg. hogy a szenvedélyes, haragos 
ember nem azt cselekszi, ami Isten előtt igaz, hanem olyan 
dolgot művel, ami törvénytelenség, bűn; majd pedig folytató-
lagosan a gonoszság eltávolítását, a rossztól való irtózást 
sürget i : erre következőleg a valódi keresztyéni élet helyes 
berendezéséhez megkívántató fölfeltételűl azt köti ki, hogy 
a hívők szelídséggel fogadják el a szívükbe beoltott igét, 
amely megtarthat ja leikeiket. Ebben a gondolatkörben az 
apostol (1 19-21) a szelídségnek úgyszólván középponti jelentő-
séget tulajdonít, amennyiben az ellentétes erkölcsi nyilvá-
núlások szerinte a szelid lélekben kiegyenlítődnek. Az όργι] 
és ίΐραΐτης, aztán λαλεϊν (ev όργϊ]) és όέχεοΰαι εν πραντηιι, mint 
szintén a harag hatása, tudniillik őixaiocvvψ &εοϋ ovv. εργάζεται 
és a λόγος ψφντος, mely megtarthat ja a lelkeket — mind 
megannyi antithesisek, amelyeket a szelid lelkület, az Isten-
nel, önmagával ós másokkal békességben élni tudó kegyes 
ember leküzd azzal az erővel, amelyet nyer a szívébe szelíd-
séggel befogadott igének munkálkodása folytán. 

Fokozva ez erény extensiv hatását a πρα'υτης σοΐ[ίας (31 3), 
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aminek az értelme az, hogy a szelídlelkűség a bölcseségből 
ered, t ehá t a nyilvánulása és ténykedése bölcsesógről tanús-
kodik. Szelid ember kerüli a veszekedést, czivakodást, izgató 
jeleneteket, mert az okosság azt java l ja néki, hogy cseleke-
deteit az ő tisztességes, szép életéből, bölcseségnek szelídsé-
gével igazolja. Itt is a szelídség az a társadalmi erény, mely 
a belátás és higgadt megfontolás bizonyítéka. Talán felesleges 
is megjegyezni, hogy ez a nemes lelki tulajdonság teljesen 
mentes a t tól az érzelgős, nyájaskodó, modern társadalmi 
modorosságtól, amely álarcz alatt hamisságot, szívtelenséget, 
hitetlenséget rejteget, noha külsőleg jámborságot, szeretetet , 
igazságérzetet színlel. Jakab nem is emberi példaképekre 
gondol, midőn a szelídlelkűség erényét a keresztyén társa-
dalom egyik kiváló ethikai alapfeltételéül hirdeti, hanem 
irányítja a hívők figyelmét a legfenségesebb erkölcsi esz-
ményképre Jézusra, aki így tett bizonyságot önmagáról: 
„Tanúijátok meg éntőlem, hogy én szelid és alázatos szívű 
vagyok" ( M t 11 29). Ez a jézusi szelídség és alázatosság, mint 
keresztyéni ikererény, méltó kifejezésre ju t a Jakab erkölcsi 
világnézletében. 

Még ké t ilyen egyéni erényről szólok, amely a Jakab 
felfogása szerint tulajdonképpen társadalmi vonatkozású 
erkölcsi tényezővé válik. Ε kettő a békesség és a békességes 
tűrés. 

Ami a békességet illeti, az apostolnak erre vonatkozó 
t é t e l e καρπός δικαιοσύνης εν είρήντ] σπείρεται ιοίς ηοιονσιν ειρήνην 
(318) közvetlen gondolatbeli rokonságban van az Idvezítő eme 
k i j e l en t é séve l : μακάριοι ο'ι ειρηνοποιοί, ότι (αυτοί) νιοι ϋεον 
•λλη&ήαονται (Mt 59.). Α békesség ellentéte a háborúságnak 
és minden gonosz cselekedetnek (3 l6), eszerint az a nemes 
hajlam ós buzgó törekvés, amely bármi rombolási és bóké-
telenkedő irányzattal vagy jelenséggel ellentétben az alkotó, 
gyarapító, áldásos és maradandó értékű eredmények létrehozá-
sában gyönyörködik. Ezt az erényt virágként ápolni, elvként 
hirdetni, megleyósét és hatását tettekkel bebizonyítani keresz-
tyéni hivatás. Úgy kell élni minden hívőnek, mintha a békes-
ség magvetője volna. A keresztyén társadalom nagy szántó-
földjét a békesség magvaival kell bevetni, hogy aztán ezekből 
a magvakból kicsírázzék, meggyökerezzék és sudárba szök-
kenjen a békesség ama díszes termőfája, melynek gyümölcse 
az igazság. Ilyen képleges módon szemlélteti Jakab a békes-
séget, az azt munkálókat és annak áldását. A ποιοϋντες 
ειρήνην és az ezzel azonos ειρηνοποιοί jelzés tehát azokat illeti 
meg, akik ama legnagyobb* békefejedelem a Krisztus nyom-
dokiban járva és Ot híven követve, az Istennek szeretettől 
sugalt akarata szerint békességben, azaz erkölcsi benső össz-
hangban és zavartalan épségben futják földi pályájukat és 
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életükkel igazolják, hogy a romolhata t lan erkölcsi é r t ékek 
és j avak bir tokosai . Ez é r t ékek és javak közül instar omnium 
felemlíti J a k a b az igazság gyümölcsét, vagyis a békességnek 
mint vetésnek az eredményét, azt a k a r v á n mondani más 
szavakkal , hogy akik a békességet munká l j ák , azoknak a 
békesség á ldása , tudniillik az igazság j u t osztályrészül. Ez 
az igazság e th ikai lag nem egyéb, mint az ember tá rsa ink i ránt 
megnyilatkozó objektivitás, pár ta t lanság, mely azt t a r t j a és 
val l ja igaznak, ami valósággal igaz az Isten igéje és az erkölcsi 
törvény szerint . Eképpen lesz a békesség a népek, nemzetek 
életének, egymáshoz való viszonyának és az egyetemes test-
vériségnek lételeme, a tmosphaerá ja . 

Utójára hagytam J a k a b n a k a békességes tűrésről elmon-
dandó fe l fogását . A μα·/.ρο'Ημία (510) nem azonos fogalom a 
ύπομονίν&\ (1 3 ) , sem a v.a/.onάΰειαval (510), mert amaz a ki-
t a r t á s á ta lánosabb fogalmát, emez a szorongat ta tások , bajok 
elszenvedését , míg μα/.ροϋιμία úgy a sérelmekkel és bántal-
makkal , min t az ezeket előidéző emberekke l szemben tanú-
sí tot t békességes tűrést jelenti . Az apostol abból a t apasz ta -
latból indul ki, hogy a természeti mos toha viszonyokat , a 
mindennapi próbákat , kese rveke t még csak el tudják szenvedni 
a hívők, m e r t megnyugosznak az Úr végzésében, akitől jó 
adomány és tökéletes a j ándék száll alá és aki a rosszat is 
j avunkra t u d j a fordí tani : ámde ha az emberek gonoszsága 
és tökélet lensége miatt kell szenvedni : ekkor már elszakad 
a türelem fonala és a zakla to t t kebelből kitör a zúgolódás. 
Ez állandó tüne t a tá rsada lmi életben. Indokolt t ehá t a buz-
dító szóza t : „Legyetek békességes t ű r ő k atyámfiai a z ú r n a k 
eljövetelóig" (57). Mivel azonban ez az időpont naptári lag 
bizonytalan ós az erőtelen hívőknek úgy tűnik fel a helyzet, 
mintha az Úr szabadítása a veszedelmek és viszontagságok 
között késedelmezne, vagy talán el is maradna, holott a gono-
szok ugyancsak sietnek örvénybe sodortatni mar ta lékúl 
szánt ember tá rsa ika t : evégből a ján l j a az apostol a békességes, 
azaz hosszantar tó lag nyugodtsággal és reménykedő várással 
való tü re lmet , ami a keresztyén hívőre, mint erkölcsileg a 
szeretet királyi törvénye szerint élő emberre nézve mindig 
az Isten által megállapí tot t czélhoz vezető út és mód. Hogy 
pedig a békességes t ű r é s sikerét e lmaradhata t lanul meglátja 
a hívő, ezt az apostol ké t példára való hivatkozással világítja 
meg. íme a földművelő, szántóvető ember nyugodtan, bizoda-
lommal várja , míg az őszi és tavaszi te rmékenyí tő eső 
érlelésre készíti elő a termést , melyet aztán ő, mint a föld 
drága gyümölcsét az a ra táskor be t aka r í tha t a csűrébe. Ekép-
pen kell a keresztyénnek is a hánya t t a t á sok és küzdelmek 
közepet t türelmesen várni az Úr szabadításáig, meggondolván, 
hogy az ő békességes tűrésének áldása hasonlí thatat lanúl 
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becsesebb lesz, mint amilyen a földműves reménykedésének 
megvalósulásaként az ara tás eredménye. Ehez az exemplifi-
cat ióhoz fűzi még nem ugyan a μαγ.ροΰυμί«, hanem inkább a 
vele kapcsolatos v.av.onádtia erényére való buzdítás végett 
a p ró fé ták ra és a Job pá t r iá rkára való emlékeztetés t , amiből 
lá tható , mily temérdek méltat lanságot és jogta lanságot kel le t t 
elszenvedniük a kegyeseknek ember tá rsa ik , nemzetségbeli 
véreik, barátaik és hitfeleik részéről. Ezek a példák napként 
tündökölnek a keresztyének előtt. Kövessók. 

A keresztyén socziális élet számtalan feltételei, kívá-
nalmai és törekvései többé-kevésbbó kapcsolatba hozhatók 
ezekkel a fentebb fe l tüntete t t e rényekkel s a p rak t ikus érzékű 
J a k a b talán azért is feleslegesnek t a r to t t a a részletezést. 
Amit az eddigiekhez még hozzáadni szándékozott , a r ra rámu-
ta tok a következő szakaszban. 

D e o n t o l o g i a . 

A kötelesség fogalma Jakab szerint a hívő hivatásérze-
téből ós a keresztyéni élet nyilvánúlásából vezethető le. Aki 
a szabadság töké le tes törvénye, tudniillik az evangéliom 
mellet t megmarad ós teljesíti az t : az boldog lesz az ő csele-
kedetében (125). A kötelesség tehá t objekt ive az evangéliom 
szükségképpen való következménye minden keresz tyénre 
nézve, a subjekt iv szabadság fel tétele mellett. Ez elvhez 
képpes t Jakab azoka t az ethikai mozzana toka t hangoztat ja , 
amelyek a gyülekezeti tagok életében leggyakrabban ismét-
lődnek. Innen van az, hogy a bűnnel vonatkozásban levő 
je lenségeket tiltólag, az erény tényei t parancsolólag vési be 
a h ívők elméjének ós szívének táb lá jára . 

A kötelességek között külömbség vagy fokozat n incs ; 
úgy kell teljesíteni azokat , ahogy éppen kínálkoznak, most 
ezt, ma jd amazt, amint az evangéliomi élet alkalmai és 
szükségletei igénylik. Eszerint vannak kötelességeink Isten, 
önmagunk és embertársaink iránt. Ε három viszonylatban 
tel jesen megfelelhetünk annak a hivatásnak, amely nékünk 
mint ke resz tyéneknek osztályrészül ju to t t . 

a) Az Isten i ránt tartozó kötelességeink teljesítése az 
(3 hozzá való közeledéssel kezdődik (48). A keresztyén ember 
lelkének emez ethikai megnyilvánulása nem csupán szándék; 
vagy elhatározás, hanem valóságos tény, ami a megtérésben 
határozódik. Az apostol a prófé ták bűnbánat ra hívó ós intő 
szózatai szellemében (Ésa, 57 15, Zak 1 3) fordul a hívekhez, 
hogy t i sz ta kézzel és ár tat lan szívvel j á ru l j anak Isten színe 
elé, aki irgalommal közeledik a megtérő lelkekhez és erővel, 
bátorsággal , bizodalommal vértezi fel őket a küzdelemre. 

Ezzel kapcsola tos az Isten i ránt való engedelmesség 
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(47), vagyis az Ő általa megállapított és az evangóliomban 
kijelentett erkölcsi világrend kötelező érvényének elismerése 
és megvalósítása. Ez a kötelesség az Isten akarata iránt 
tanúsítandó alázatosságot, készséget, szolgálatot feltételez, 
ami viszont az Isten szeretéséből mint kútfőből ered. 

Ehez járujon a hitből fakadó, hittel teljes imádkozás, ή 
ευχή της πίστεως (1 fi, 515), melyben feltárja az ember az Isten 
előtt mindazt, amire lelki-testi, földi és mennyei tekintetben 
szüksége van. Az. aki haboz, kételkedik, hogy vájjon beteljesűl-e 
a kérése, az inkább ne is imádkozzék, mert Isten csakis a 
féltetlen, teljes bizodalomból és odaadó hűségből származó 
könyörgést méltat ja meghallgatásra, míg a kétszínűtől és 
ingadozótól elfordul. 

Az Istennel benső lelki közösségben élő keresztyén 
ember imádságának csodálatos ereje van. Erre való tekintet-
ből javalja Jakab, hogy ha valaki beteg, hívassa magához a 
gyülekezet presbytereit és imádkozzanak felette, megkenvén 
őt olajjal, az Úrnak nevében, és a hitből való imádság—úgymond 
— megtar t ja a beteget és felsegéli őt s még ha bűnt köve-
tett is el, meg fog az néki bocsáttatni (514. 15). Nyilvánvaló, 
hogy amikor Jakab itt, a gyülekezet beteg tagja mellett, 
vagy felett (bi' αίτόν semmiesetre sem = pro eo, vagy pro 
salute eius) mondandó könyörgéssel mintegy kapcsolatosan 
az olajjal való megkenést is megemlíti, ezt csupán a beteg 
meggyógyúlására irányúló alkalmi ténykedésnek tekinti, 
anélkül, hogy a hívő ember könyörgését a betegnek olajjal 
való megkenésével akarná, vagy czélozná kiegészíteni, avagy 
éppen hatályossá tenni. 

A beteg hívőnek bekövetkező gyógyulását és felépülését 
bizonyára nem az olajjal való megkenésnek, hanem a hit 
imádságának tulajdonítja .Jakab apostol. 

Ε tétel elemzésénél figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
az olajjal való megkenés ősi keresztyén szokás volt, amennyi-
ben azt már a tanítványok is alkalmazták a betegek gyógyí-
tásakor (Mk 6 1 3 ) oly módon, mint ahogy Idvezítőnk az Ο 
csodás hatású gyógyításainál szintén használt hasonló szereket. 
Kinek jutna azonban eszébe, hogy akár az olajnak, akár más 
ilyen gyógyszernek lehessen tulajdonítani azt a gyógyulási ered-
ményt, amely egyedül Isten munkája, aki, noha emberek 
által közvetített eszközök útján, adja vissza a betegnek az 
erőt és egészséget. Ezzel távolról sem érintjük vagy csökkent-
jük az egyes kipróbált gyógyszerek hatásában való bizodalmat, 
hanem csakis rámutatunk arra a tapasztalati tényre, amely 
szerint még a legkitűnőbb orvosi szerek is csődöt mondanak 
számos olyan esetben, amikor a hívő könyörgés következ-
ményéül kedvező fordulat áll be a beteg ember állapotában. 
Jakabnak sem volt tehát, aminthogy nem is lehetett a gon-
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dolata az, hogy az olajjal való kenéstől tegye függővé a hívő 
presbyterek imádkozásának sikerét, vagy hogy ez utóbbit 
amaz előbbi nélkül elégtelen eljárásnak tar tsa . Sőt tulajdon-
keppen úgy van a dolog, hogy a szöveg szerint az αλείψαντες 
ε.λαΰι) kifejezésen nincs is semmi hangsúly, mert a lényeg az, 
hogy a beteg felett való imádkozás hitből fakadó legyen és 
az Úr nevében történjék. Az άλείψαπες ελαίιο csupán közbe-
vetett, mintegy zárójeles mondatrész, ami későbbkorú másoló 
közbeszúrása is lehet. Talán így akart az ismeretlen codex-
másoló az őskeresztyén korszakbeli jámbor czélzatú gyógyít-
gatási kísérletezések valamelyes támasztékáúi argumentumot 
interpolálni a kánonba. Legalább sem az őskeresztyén iratok-
ból. sem a hagyományból nem lehet kimutatni azt. hogy az 
Idvezítő akár a presbytereket, akár más gyülekezeti hívő 
tagokat, mint olyanokat, gyógyítási képességgel ruházott volna 
fel ; ebben az esetben a nem presbyterek ós nem hívő emberek 
ki volnának rekesztve azoknak a hivatásos és képes orvosok-
nak a köréből, akiket a testi betegségek gyógyításának tehet-
ségével áldott meg az Isten. Viszont kicsoda állíthatná azt, 
hogy a Jakab levelében csupán az apostolok korabeli pres-
byterek csodagyógyítási charismájáról van szó, ami azonban 
már a későbbi időkben megszűnt. Mindez azt igazolja, hogy 
a szöveg szerint, az olajjal való megkenés nem vallási czél-
zatú symbolikus cselekmény, amennyiben annak mint kizáró-
lagosan a lankadt testi szervezet üdítése, erősbítése végett 
alkalmazott gyógyszernek semmi vonatkozásban sincs szer-
tartási jelentősége, hanem igenis van még pedig csodás hatása 
a hitből eredő imádkozásnak, amely a 15. vers szerint, a gyógyu-
lásra még reményt nyújtó beteg hívőt a bűntudat súlyától mente-
síti, Istenhez fölemeli, a testi fájdalmak enyhítése, sőt elosz-
latása után megtar t ja az élet számára.1) 

β) Az Istenhez való közeledés, az iránta tartozó engedel-
messég és a hozzá intézett imádkozás, közvetlenül a vele 
való szellemerkölcsi benső viszonyból reánk háramló köte-
lességek,amelyek azonban szoros kapcsolatban vannak azokkal 
a feladatokkal, amelyeket a keresztyen embernek közelebbről 
a saját erkölcsi épsége és móltósága érdekében kell meg-
oldania. 

Ilyen kötelesség a tévelygés kerülése, μι) πλανΰοΰε (116), 
ami abban határozódik, hogy Istenről tökéletlenül, hamisan ne 
gondolkozzunk, mintha Ο azért tenne próbára erőnket, hitün-
ket, hogy minket kísértetbe vigyen, sőt inkább ismerjük meg 
igazán az 0 idvezítő tényeit és saját tapasztalatunk nyomán 
tegyünk vallást arról, hogy mindaz, ami ide alant jó és töké-
letes, Ü tőle, a világosságok Atyjától onnan felülről száll 

') V. ö. Soltész E. Beteg hívek lelki gondozása. Debreczen, 1903. 

ι 
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alá reánk. Ugyanezt az intést, nyomatékosan ismételi Pál 
apostol 1 Kor 6n , 153 3 Gal 6 7 . Ezzel függ össze minden 
undokság és a gonoszság sokaságának eltávoztatása (1.,,), 
vagyis a testi ós erkölcsi tisztátalanságtól való őrízkedés ós 
egyidejűleg a tisztaság megőrzése, ami azt jelenti, hogy az 
ember egész lényében, azaz testestől-lelkestől olyan ártatlan 
és szeplőtelen legyen, hogy méltóan fogadhassa be a szívébe 
beplántált igét; továbbá a töredelmes bűnbánat (49. l0, 5 J , 
mely a világ szerelmének romboló következményei láttára 
és a féktelen élvhajhászat elmaradhatatlan gyötrelmei által 
felidézett, kárhoztató ítélet súlya alat t ébred föl a lélekben, 
amikor megalázkodva, sírva, gyászba borúivá eseng a bűnös 
a kegyelem után, hogy megbékélhessen önmagával és Istennel. 
A bűnösség ez őszinte elismerése és az érzület, gondolkozás, 
akarat megváltozása azt eredményezi, hogy az ember többé 
nem oszt ja meg a lényét a világ ós az Isten között, hanem 
teljes szívből, teljes elméből és minden erőből oda szenteli 
magát az Isten kizárólagos szolgálatára és dicsőítésére. 

Szilárd elhatározást és állhatatos kitartást feltételez a 
sátánnal szemben való ellenállás, αντίστψε τψ διαβόλψ (47), 
amennyiben a sátán, mint a bűnös világ fejedelme szakadat-
lanul ingerli az embert az Isten ellen való zugolódásra és 
engedetlenségre. Ebben a gonoszság ősi typusa ellen vívott 
küzdelemben a győzedelem osztályrészese a hívő keresztyén, 
mert lehetetlen, hogy az erkölcsi jó és igaz valaha a gonosz-
ság és hazugság martalékául essék. A sátán pirulva kény-
telen visszahúzódni és elfutni az Isten Lelke által vezérelt 
és támogatot t hivő elől1), viszont a hívő lélek a sátán felett 
aratott diadalom tudatában annál „bátorságosabban menekül 
Istenhez és alárendeli magát az Ο általa megállapított er-
kölcsi törvénynek. 

Az Isten igéje bennünk való munkálkodásáról és építő 
hatásáról azzal teszünk bizonyságot, hogyha azt nem csupán 
hallgatjuk, hanem cselekesszük (1 22). Aki azt gondolja, hogy 
az ige hirdetésének, magyarázásának vagy olvasásának 
puszta hallgatásával eleget tesz ez iránti kötelességének, az 
az ember megcsalja önmagát és elveszítheti azokat az erkölcsi 
ós lelki javakat, melyek az ige közvetítésével válnak a hívők 
tulajdonaivá. A keresztyéneknek cselekedniük kell az igét, 
egyen-egyen az ige cselekvőinek ήοιηταΐ λόγου kell lenniök, 
mert az ige nemcsak hallgatást, hanem főképpen cselekvést 
kíván. Ennek az intelemnek az az értelme, hogy az igét, 
tudniillik Istennek kinyilatkoztatott akaratát minden keresz-

') Hermas, Mand. 12: δύναται ό διάβολος παλαϊοαι, χατατιαλαίσαι δε ου 
δύναται, éav ονν άι·τίατης αντω, νιχηβ·(1ς φζνξετχι αττό οον χατγσχνυμένος. 

Kálvin·, quamvis continuos insultus repetat , Semper tarnen exclusus 
discedit. 



Jalcab apos to l theo log iá ja és e th ikája . 193 

tyén embernek teljesítenie kell, mert ez mint igazság beszéde, 
erkölcsi értékű és lényegéhez méltó eredményeket, gyümöl-
csöket vár ós követel azoktól, akik általa idvezűlni óhaj tanak. 
Aki μόνον ακροατής, az kielégítheti a tudásvágyát, értelmi 
szükségletét, de emellett az érzelmi ós lelki világa sivár, 
meddő marad; a ποιητής λόγοι azonban szünetlenül tapaszta l ja 
és érzi azt a vigasztaló és boldogító örömöt, mely az Isten 
beszédének önkéntes, készséges, mintegy természetszerű köve-
téséből ós cselekvéséből ered és árad a munkás keresztyéni 
életre. Az ige cselekvését szorgalmazza és követeli a felelősség 
érzése és tudata, ami fokozódik annak a ténynek meggondolása 
folytán, mely szerint a keresztyén embert a szabadság törvé-
nye, nevezetesen az evangéliom fogja megítélni (212). Ezzel 
a kijelentéssel Jakab nem akar ja csökkenteni az ószövetségi 
írás tekintélyét, mert ennek tar talmát implicite érvényesülve 
látja az evangéliomban, sőt inkább a keresztyén ethikai 
tudalomba azt a kötelességet igyekszik beplántálni, amely-
nek elmulasztása esetén senki sem mentegetheti magát azzal, 
hogy nem volt elég ereje vagy bátorsága az ige cselekvésrée. 
Az evangéliom éppenúgy törvény, mint a Mózes és a pró-
féták írása, azzal a fogalmi megkülömböztetéssel, hogy az 
igének akár szóval, akár cselekedettel való teljesítése nem 
a betű szolgaságából, hanem a szabadság elve szerint és 
szeretetből történik. Ezért kell a keresztyén ember egész 
erkölcsi lényének és életnyilvánúlásának a szabadság törvé-
nyéhez igazodni és szeretet által vezéreltetni. 

Ez a gondolat felmagasztosul és megszentelődik az 
erkölcsi tökéletesség és épség állapotában. A keresztyénnek 
ugyanis önmaga iránt tar tozó kötelessége, hogy tökéletes és 
ép, τέλειος και ολόκληρος legyen, semmi tekintetben sem maradván 
hát ra a végezel felé való pályafutásban (14). Ám, a keresz-
tyén ember, ha minden lelki erejét összeszedve, ál lhatatos 
kitartással iparkodik a hit és erkölcsiség végczélja felé egészen 
a diadalomig: akkor valósággal tökéletesnek bizonyul, abban 
az értelemben, amelyben van a szöveg szerint a τέλειος ad-
jectivum a τέλος substantivummal. Ilyen vonatkozásban szól 
Jakab έργον τέλειον·τό\, amit az ernyedetlen kitartással párosult 
és mind a czél eléréséig szünetlenül áldásosán működő 
türelem bizonyíthat be és muta tha t föl. Ez a tökéletes, azaz 
befejezett erkölcsi cselekedet majd a végczél elérésekor is-
merhető fel és állapítható meg, amely körülmény azonban a 
hívőt nemhogy lankasztaná, sőt fokozódó mértékben buzdítja 
és lelkesíti a hitpróbák, erőkifejtések, világgal bűnnel, sátán-
nal való vívódások közepett, tudván, hogy aki, mindvégig 
ál lhatatos marad, az idvezűl. Mt 24 13. 

γ) Érdekes korszerű tilalommal kezdődik a Jakab leve-
lének harmadik része, mely így hangzik: „Ne legyetek sokan 
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tanítók atyámfiai, tudván, hogy nagyobb ítéletet fogunk kapni." 
It t az apostol az egyes hívők figyelmét a felebarátokkal való 
gyülekezeti és társadalmi viszonyukban követendő okos 
magatar tásra kívánja ráterelni. Az őskeresztyén gyülekeze-
tekben ugyanis, a zsinagógai hagyományos gyakorlat analó-
giájára eltűrték azt a szokást, hogy akik magukat az Isten 
Lelkétől megvilágosított t agoknak ta r to t ták , azok a vallási 
áj tatossági összejöveteleken előállbattak bibliaolvasás, taní tás , 
vagy vigasztaló és hiterősítő buzdítás végett. Az apostol 
azonban már észlelte, sőt tapasztal ta, hogy ez a gyakor la t 
helytelen, indokolatlan, sőt következményeiben káros és 
romboló a hitéletre is, a közmorálra is. Eltekintve azoktól 
a félszegségektől, rendetlenségektől és összevisszaságoktól, 
amelyeket ez a zsidó el járás a pogányokból megtért keresz-
tyének között, kiváltképpen Korinthusban előidézett és amelyek 
miatt Pál apostol indíttatva érezte inagát ennek az elfajúlt 
és elharapózott rabbiskodásnak a megrendszabályozására 
(1 Kor 14): íme közvetlenül magoknál a zsidókból lett hívők-
nél is már sürgetően szükségessé vált, hogy ezt az ósdi, 
elavult módszert valahogyan kiküszöböljék a gyakorlatból. 
Ezért tehát Jakab egészen szelíd és tapintatos, de egyszers-
mind apostoli határozott hangon óvja az atyafiakat, hogy a 
tanítói szereplésre szertelenül ne áhítozzanak s ne iparkodjék 
mindenki a mások taní tója lenni, mert az ilyen viselkedéssel 
a hivatatlan kontár alakok a hivatásos tanítók helyzetét 
megnehezítik ós ezeknek felelősség terhe alatt végzett mun-
kájá t oly mérvű elbírálás tárgyává teszik, hogy utójára még 
a valóságos hivatást érző atyafiak is idegenkedni fognak a 
tanítói foglalkozástól. Ez az őskeresztyén korbeli háttér 
azóta sok ízben és sokképpen előtérbe tolódott és még ma 
is mintegy újjal muta tha tunk rá egyszer-másszor egyik-másik 
atyafira vagy atyafiakra, akiknek a fülébe jogosan kiált-
hatnók oda alkalmi és indokolt intésül ezt az apostoli tilalmat 
követendő parancs gyanánt . 

Szinte közmondásszerű, átalános értékű paszussá vált 
Jakabnak a társadalmi és mindennapi érintkezési modor 
lényegét kifejező eme té te le : „Legyen minden ember gyors 
a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra" 
(119), aminek az az értelme, hogy az ember figyelmetesen 
és készséggel hallgassa meg mindazt, amire akár a gyüle-
kezetben, akár a társaságban, akár másokkal való magán ós 
hivatalos érintkezésében alkalma nyílik, aztán a hal lot takat 
hányja-vesse meg elméjében, gondolja és érezze át, értse 
meg, ós elhamarkodva hebehurgyán, csupán szereplési visz-
ketegségből ne szóljon bele a tárgyalás vagy megvitatás 
menetébe, hanem csakis akkor és úgy szóljon, amikor és 
amint a dolog rendje és érdemleges volta megkívánja. Aki 
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húzódozik az Isten igéje hirdetésének hallgatásától és mégis 
lépten-nyomon bírálgatja megróvja a mások tetteit, az sok 
kellemetlenséget és bajt idéz elő a gyülekezetben. Viszont 
bármily jellegű tanácskozásban, valamint a társaságos életben 
józan belátásról, hivatásos diplomatát jellemző önmérsék-
lésről, fegyelmezettségről tesz bizonyságot az, aki csakis a 
maga idejében és a kellő helyen szól, mint ahogy okos és 
belátó emberhez illik. Hasonlatos értelemben kell érvénye-
sülni amaz intésnek, hogy az ember késedelmes legyen a 
haragra, mert — mint az apostol hozzáfűzi — a harag az 
Isten igazságát nem munkálja (20. v.). Gyarló voltunknál és 
vérmérsékletünknél fogva ugyanis a ra j tunk ejtett sérelem 
vagy jogtalanság miatt hirtelen haragra lobbanunk és nyom-
ban készek volnánk a megtorlásra, kiki a maga módja szerint, 
A harag azonban rossz tanácsadó és ezért kell vele késedel-
mezni, hátha végképpen le is csilapúl magától a felbőszült 
indulat. De, ha a hazugság, a bűn és a sátáni űzelem. amely 
álnokúl a becsületünk, igazságunk, lételünk ellen tör, nyil-
vánvalóvá válik és mi az ügyünknek önzetlensége, jellemünk 
feddhetetlensége, győzedelmünk bizonyossága felől meg va-
gyunk győződve: akkor igenis méltán helye és oka van a 
haragnak, amely az igazság nevében büntetést kíván. Ily 
esetekben a jakabi tétel kiegészítéséül szem előtt tartandó 
Pál apostol eme mondása: Am haragudjatok, de ne vétkez-
zetek; a nap le ne menjen a ti haragotokon ( E f é z 426). 

Ismétlésekbe esném, ha felsorolnám mindazokat a köte-
lességeket, amelyeket részint a hamartiologiai, részint az 
aretologiai elemzések rendén már érintettem. Hiszen Jakabnak 
minden mondása, minden intelme, óvása, tilalma, parancsa 
és útalása voltaképpen megannyi kötelességet hárít a keresz-
tyén emberre Záradékul tehát még csak azt a korunkban is 
aktuális programmtextust újítom fel, amelyet ő levelének 
szintén a záradókában kiált a keresztyén egyház minden 
öntudatos tagjához: „Atyámfiai, hogyha közöttetek valaki 
eltévelyedik az igazságtól és megtéríti őt valaki, tudjátok 
meg, hogy aki bűnöst térít meg a tévelygése útjáról, az 
annak lelkét fogja megmenteni a haláltól és bűnök sokaságát 
fogja befedezni" (519 .20). Ezzel a kijelentéssel Jakab az emberi 
lélek értékének erkölcsi alapgondolatát és a keresztyén 
szeretet boldogító munkáját hangsúlyozza, amely gondolat 
és munka kiváltképpen az evangéliomi missió terén és révén 
valósítható és valósítandó meg. A keresztyén ember ugyanis 
még nem tölti be a hivatását azzal, ha csupán a saját maga 
lelki békességéről és boldogságáról gondoskodik, avagy azon 
kívül még adakozik, imádkozik, buzgólkodik; mindez többé-
kevésbbó az önzés leplezéséül is tekinthető. Néki ki kell 
lépni az egyéni hitélet elszigeteltségéből és a keresztyéni 
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nemes altruismus magasztos elvének szolgálatában föl kell 
keresnie eltévelyedett felebarátját, hogy megmentse annak 
legdrágább kincsét, tudniillik a lelkét a haláltól. Amiképpen 
a pásztor gondoskodó odaadással keresi és nem nyugszik, 
amíg meg nem találja a nyájától elmaradt vagy eltévedt 
juhot, és annak a megtalálásán s megmentésén inkább örvend, 
hogynem mint az el nem tévelyedett nyájbeliek egész soka-
ságán : aképpen kell minden valóságos és hű keresztyénnek 
odaadó fáradozással teljesíteni a lélekmentő missiót, abban 
a boldogító tudatban, hogy a mennyei Atya nem akar ja , hogy 
egy is elvesszen az övéi közül. Ami pedig az így végzett 
missió ama következményét illeti, mely szerint a keresztyéni 
szeretet ily méltó megnyilalkozása bűnök sokaságát fogja 
befedezni, arra nézve az apostol mondásának értelme az, hogy 
a tévelygés útjáról megtérített bűnösnek, mint immár meg-
tér thívőnek előbb elkövetett hibáit és ballépéseit a keresztyén 
gyülekezet és társadalom többé fel nem róvja, számon nem 
tartja, hanem megbocsátja, őt magát pedig az erkölcsileg ép 
és egészséges tagok sorába befogadja. 

A kölcsönös keresztyéni szeretet, az egységesítő hit ós 
az élő reménység szellemében híven, czéltudatosan teljesített 
evangéliomi missió áldásáúl valósúl meg egykoron az egy 
nyáj egy pásztor jézusi gondolata. 

1). Erdős József, 
egyetemi tanár. 



A római levél első szakasza Iis—320· 

Ha az első fejezet tartalmának fenti vázolása helyes, 
akkor — azt hiszem — ki is mutattuk, hogy az apostol 
1 ,8_38-ben való fejtegetései sehol sem szolgáltatnak okot 
arra, hogy bárhol is csak a pogányokra gondoljunk. Ellen-
kezőleg az apostol végig általában ugyanazon istentelen és 
erkölcstelen embereket t a r t j a szem előtt. Evvel szemben nem 
lehet arra hivatkozni, hogy a bűnök, melyeket az apostol 
szakaszunkban rajzol, csak a pogányok közt voltak elterjedve 
(L. pl. Mayer E. i. h. 105. 1. jzet). Hiszen a 23. versben az 
apostol Zsolt.10620 szavaival él és talán Deut. 41 2-!9 is szeme 
«lőtt lebegett, mikor e verset írta. Az itt valamint Deut. 58k. 
és Ex. 20.4k . megtiltott bűnről van a mi versünkben szó, 
úgyhogy igen valószínű, hogy Pál épen Izráelnek itt rajzolt 
bűneire emlékeztet versünkben. Azután miképen ezen bűnre 
a 25. versben az idegen istenek imádása következik, úgy 
következett Izráel történetében is az istentelenség, az ασέβεια 
e két formája egymás után, még pedig úgy a pusztai vándorlás 
korában (Ex. 3 2 W ) . Zsolt. 106,gk. Act. 7 3 9 - 4 1 a képtisztelet 
és Num. 25 Deut. 4 3 Zsolt. 106 28kk Act. 7 i2k. a Baal tisz-
telete), mint a birodalom kettéosztása után az északi ország-
ban, Izráelben (1 Kir. 122G-33 a képtisztelet Jerobeam alatt 
és 1 Kir. 16 3) a Baal imádása). Sőt a 23. versbeli képimádást 
itt is a 24. versben oly bűnök követik, mint Ex. 32,_ e-ben 
az aranyborjú imádását, t. i. eszem-iszom és nemi kihágás. 
Szóval nem valószínűtlen, hogy itt épen Izráel népének bűnei 
lebegtek az apostol szemei előtt, mikor az istentelen embe-
reket jellemezte. És ha az istenképek, melyeket a 23. vers-
ben felsorol, nemcsak az arany borjúra és a betheli és a 
dani istenképekre, hanem esetleg a római császári ember-
kultuszra vagy az egyptomi Ibisre, apisra s kígyókra is 
emlékeztetnek (v. ö. Masznyik i. m. 71. 1. jz. Weiss i. in. 86. 1. 
Luthardt i. m. 407. 1.), úgy nem szabad elfelejteni, hogy az 
apostol nem is akarta csak a zsidók bűneit leírni, hanem 
általában az istentelen és igazságtalan emberekét. Hogy nem 
csak a pogányokra gondolt, ennek bizonyítására elég, ha 
kimutatjuk, hogy a zsidók bűneire is gondolt. Ugyanez okból 
nem szólna a mi felfogásunk ellen az sem, ha a 26. versben 



198 D r . D a x e r György. 

említett t isztátalan vágyak (πάθη ατιμίας) csakugyan csak a 
pogányok róvására volnának írhatók. Lietzmann azonban 
megengedi, hogy a pogányok is ép úgy szégyenletesnek tar-
tot ták e bűnöket, mint a zsidók (i m. 9. 10. 1.). És nagyon 
valószínű, hogy nemcsak a pogányok hódoltak a nemi faj-
talanságnak, mely a 26. s 27. versben le van írva, (mint 
Lietzmann állítja, aki szer int a zsidók ebben különböztek a 
pogányoktól i. m. 10. 1.) — ha igaz is, hogy náluk különösen 
el volt ter jedve (Weiss i. m. 92. 93. 1. jzet, Luthardt i. m. 408. 
409. 1. jz.), hanem a zsidók is, akiknél az épen „nem volt 
ismeretlen" (Masznyik i. m. 73. I. 4. jz.), sőt úgy látszik, 
hogy kanaanita befolyásra még a zsidó templomban is időn-
ként befogadásra talált (2 Kir. 237., 1 Kir. 14 24., 15 12 . 22 47. 
Lásd az egészben Zahn i. m. 95. 96. 1.). 

Ha ilyenformán bizonyos, hogy az apostol az 1 1 8 _32-ben 
a 18. versben említett emberekről szól, akkor nem lehet 
helyes Otto és Masznyik ama nézete sem (i. m. 74. 1.), hógy 
Pál a 28—32. versben „főként a zsidókra tekint," ha mindjár t 
azon korlátozással is. hogy a róluk rajzol t kép a pogányokra 
is illik (i. m. 78. 1.). Mert hogy a pogányoknál is feltételezte 
Pál az istenismeretnek és az isteni jogszabály (a δικαίωμα τον 
•&εον) ismeretének lehetőségét, az a 19. s 20. vers és 2 l 4 . l 5 -bő l 
világos. 

Azok a magyarázók, akik az 1. fejezet 18 —32. versét a 
pogányokra vonatkoztat ják, rendesen azon meggyőződésen 
vannak, hogy a 2. fejezet 1. versében pedig az apostol átmegy 
a zsidók jellemzésére (Bengel szerint az 1. versben „transit 
Paulus a Gentibus ad Iudaeos, ut to tus sermo subsequens 
ostendit" i. m. 346. 1.) és hogy az itt megszólított ember 
(c5 άνθρωπε) épen a zsidóság képviselője (Bengel szerint 
„apostolus . . . ludaeum in secunda singulari (persona) allo-
quitur i. m. 346. 1. Ebben a nézetben azonban Luthardt pl. 
nem osztozik. Szerinte a megszólítás az embernek szól a 
pogányban és a zsidóban i. m. 413. 1. a 2,-hez jz.). Ezen 
kettős felfogás összefüggésére legjobban mutat rá Luthardt , 
mikor azt mondja, hogy az első fejezet fejtegetései feltéte-
lezik isten természetes kijelentését, míg a zsidókra nézve a 
törvény jellemző, melyről a 2. fejezet szól (i. m. 407. 1. jz. az 
1. fej. 22. verséhez). így oszt ja a 2. fejezet tartalmáról ezt a 
nézetet Weiss, aki a 2. fejezettel a levél első főrészének 2. 
szakaszát kezdi, melyben Pál azt bizonyítja szerinte, hogy a 
zsidók isten haragjának áldozatai. . . . Nálunk pedig Mayer 
is azt vallja, hogy a pogányság rajza után az apostol 2 1 _ 2 9 -
ben a zsidók bűnösségi ál lapotát rajzol ja meg (i. h. 105. 1.). 
Csakhogy, mint Luthardt, ő sem hiszi, hogy „azonnal s 
egyenesen a zsidókról ír . . . előbb a fejezet első verseiben 
általánosságban szól főképen a zsidókra czélozva." (i. h. 106. 1.). 
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De sőt Masznyik is, a ki az első fejezetre nézve más nézeten 
van, mint a legtöbb magyarázó, azt állítja, hogy a követ-
kezőkben az apostol a zsidóság egészen specifikus bűneivel 
beszámol és így mindjár t az 1. vers felkiáltásában is a neki 
ellenmondó zsidók felé fordul. Azonban a megszólítás (az ώ 
ανπΰρωπε) az ő felfogása szerint is minden emberre, de külö-
nösen a zsidókra vonatkozik (i. m. 79. 1). Lietzmann szerint 
az apostol tekintete a pogányok után most a zsidókra irányúi, 
sőt a megszólítás is a zsidóra vonatkozik, még pedig azon 
az alapon, hogy a Sapientia 14. és 15. fejezetében is, mellyel 
Pál fejtegetései feltűnően párhuzamosan haladnak, a zsidó 
szól s ezen szavai ellen fordúl épen Pál a 2,-ben. 

Azonban nem tekintve az összefüggés lehetetlenségét, 
mely szerint Pál avval, hogy a pogányoknak istentelenségük 
számára nincsen mentségük, azt indokolná (διό), hogy a zsidó-
nak nincs mentsége — a nyelvtani összefüggés (a διό szócska) 
versünket az 1 32-vel hozza vonatkozásba. Abból is, hogy a 
megszólított mások felet t ítél, meglátszik, hogy azokhoz 
tartozik, akik 1 32 szerint az isten jogszabályát ismerik (a 
τό δικαίωμα τον ϋεοϊ- εηιγνόντεg-hez). Szóval a 2. rész első ver-
sében is az apostol azon emberekről szól, kikről az 1. feje-
zetben is szó volt. Az apostol csak kiemel egyet közülök s 
megszólítja. És ez a megszólított oly ember, aki azonfelül 
hogy istentelen és erkölcstelen (1. e szavakat is: τα γαρ αυτά 
ji ράσα ει ς ό κρίνων), még mások felet t erkölcsileg ítélkezik is. 
Csakhogy ezen ítéletével, mellyel ő mást elítél, önmagát is 
elítéli, mer t ugyanazt teszi, mint az, aki felett í télkezett . 
Azért hát nincs is mentsége. Hogy az ily istentelen és igaz-
ságtalan ember csak azért , mer t mások felett ítélkezni mer, 
noha ő maga is úgy cselekszik, mint az általa elítélt, még 
nem viseli jogtalanúl isten haragjának kitörését, azt indokolja 
az apostol a 2. versben az ő és olvasóinak azon meggyőző-
désével (οΐδαμεν), hogy az isten igazán elítéli az erkölcstele-
neket. Evvel szemben a megszólított ember téved, ha azt 
hiszi, hogy ő isten ítéletét el fogja kerülni (3. v.) vagy hogy 
isten jóságával visszaélhet (4. v.). Ezen tévedésének szeme 
elé tárásával és annak hangoztatásával , hogy viselkedésével 
isten harag já t vonja magára (5. v.), Pál meg akar ja győzni 
a megszólítottat arról, hogy el járása helytelen, de egyút ta l 
azon igazság elismerésének is az ú t já t egyengeti, hogy isten 
az ítélet napján, melyet már az 5. vers a fejtegetések körébe 
vont, mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni (6. v.), 
amit aztán a 7-10. versek bővebben ki is fejtenek. 

Az apostol fejtegetései tehát az 1. fejezetből á tmennek 
a 2. fejezetbe. Itt is szól még arról, hogy isten harag ja 
jogosan sú j t j a az istenteleneket és az igazságtalanokat. Míg 
azonban az 1 ] 8 - 3 2 és még 2 , . és 2. is ezt a jelenre nézve 
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állítja, addig a 2. fejezet 3. versével az apostol átmegy annak 
kimutatására, hogy ez a jövőben, a végső ítéletben is így 
lesz. Ekkor is sújtani fogja az isten haragja a bűnösöket. 
S ezt aztán fejtegeti Pál a 2. fejezet végéig. Ezen belül a 
11—29. vers indokolja a 6. versben kifejezett igazságot. 
Nevezetesen azt, hogy az ítélet napján isten mindenkinek 
cselekedetei szerint fog megfizetni, a 11. vers avval magya-
rázza. hogy az isteni bíró személyválogatást nem ismer, 
tehát a törvény birtokosai, a zsidók és a pogányok közt 
(mint a következő versek mutatják), különbséget nem tesz. 

Látjuk tehát, hogy egészen eddig az apostol csak az 
emberekről általában szólott s ezen emberiségnek zsidókra 
és pogányokra való szétválasztása és e szerint való meg-
ítélése csak ezután következik (a 12. versbenV A 9. és 10. 
versben a zsidókról ós a görögökről meg a görög mívelt-
ségüekről van szó, nem pedig a zsidókról és a pogányokról. 
De még a zsidóknak és a pogányoknak ez a megkülönböz-
tetése a következő versekben sem jelenti még mindig egyúttal 
a zsidókkal való kizárólagos foglalkozást. A 12. vers (annak 
bizonyítására, hogy isten különbséget az ítéletben nem fog 
tenni) hangoztatja, hogy akik (akár törvénynyel, akár a nélkül) 
vétkeztek, azok elvesznek. S a törvénynek nem puszta hall-
gatói, hanem cselekvői fognak igazaknak ítéltetni (13. v.). 
Isten ily alapon a pogányok felett is ítélhet, mert azok 
természettől cselekszik a törvény cselekedeteit (14—16. v.). 
De ilyen az ő ítelete a zsidókkal szemben is (17 — 29. v.). 
A zsidót az ő előnyei: zsidó volta, a törvény, istenismerete 
stb. (17. 18. v.) és ezekre alapított buzgólkodása (19. 20. v.) 
egyáltalán nem menti meg, ha nem ól azok szerint (21. 22 v.), 
hanem istent megbecsteleníti (23. 24. ν.). A körülmetélés és 
zsidó voltának előnyei csak úgy érnek valamit, ha a törvényt 
megtart ja (25—29. ν ) . 

Csak ezen szakasz elején, a 17. versben szólítja meg 
tehát az apostol a zsidót. És csakis ezen szakaszban foglal-
kozik egyedül vele. Ez addig nem történt, hanem, amint 
láttuk, az 1 — 10. vers még általában az emberekkel és csele-
kedeteik szerint igazoló sorsukkal foglalkozott, míg a 11—16. 
versben az apostol megkülönbözteti ugyan már a zsidókat a 
pogányoktól, de nem foglalkozik még egyedül csak a zsidókkal, 
hanem a zsidókra és pogányokra oszló egész emberiséggel, 
hogy aztán végre a 17—29. versben forduljon egyedül a tör-
vény és a körülmetólkedés népéhez. 

A nélkül, hogy a 2. fejezet exegesisónek sok, nehéz 
problémáját csak érinthetnők is, azt hisszük, hogy a 
római levél első és 2. fejezete tartalmának vázolása és 
összefüggésének feltüntetése alapján megállapíthatjuk, hogy 
az apostol fejtegetéseivel ki akarta mutatni, hogy Isten 
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joggal súj t ja haragjával az istentelen és igazságtalan embe-
reket úgy a jelenben (112 2.2) mint a jövő ítéletben, amikor 
is cselekedeteik szerint személyválogatás nélkül fog ítélni 
pogányok és zsidók felett ós minden bűn elveszi büntetését. 
Az Isten népének ezen egy sorba állítása a pogányokkal a 
végső ítéletben látszólag össze nem egyeztethető Isráelnek 
előnyeivel, melyeket Isten Ábrahámnak adott Ígéretei óta 
neki biztosított. Mivel Pál előző fejtegetései azt a látszatot 
kelthetik, hogy ő ezen előnyöket semmibe veszi, ő maga 
veti fel azt a kérdést, mint ellenvetést, a 3. rész első versében, 
vájjon a zsidó néphez való tartozásnak s a körülmetélósnek 
mi az előnye, hogy aztán a 2. versben ama látszat eloszla-
tására s amaz ellenvetés visszaverésére azt felelhesse: az, 
hogy Isten reá bízta kijelentését. Ahelyett, hogy esetleg még 
más ily előnyöket megnevezzen, az az állítás, hogy Isten 
Israelre bízta kijelentését, azon mellékgondolat kifejtésére 
készteti az apostolt, hogy Istennek ebben s ezen megbízáshoz 
való ragaszkodásában nyilvánuló hűségét Israel hűtlensége 
meg nem szűntetheti, hanem csak még szembeszökőbbé teszi 
(3. v.), valamint az ő igazságát (igaz mondását) az összes 
emberek hazug volta, igazságosságát az emberek igazságtalan-
sága is csak nyilvánvalóvá teszi (4. v.), amiből egyáltalán 
nem következik, hogy Isten igazságtalan, ha ítéletben a 
bűnös embereket haragjával s ú j t j a (5—8. v. Az ezen versek 
tüzetes magyarázata elé gördülő nehézségeken itt átmehetünk). 
Sőt Isten ezen ítéletének dolgában a keresztyének sem álla-
nak minden tekintetben az Isten haragja által sújtott bűnös 
emberek felett (9. a) v.), miután ők is vagy a zsidókhoz 
vagy a görögökhöz, illetőleg az emberiséghez tartoznak, 
amely a maga egészében a bűn alatt van (9 b—18 v.). Erről 
az utolsó ítéletről az apostol azt mondja, hogy már előbb 
kimondta, ilyformán már előbb vádolta ("οοιμιασάμεΟα) úgy 
a zsidókat mint a helléneket. Ezen vád bizonyítását s o k a n · 
az 1. és 2. fejezetben keresik (Lietzmann i. m. 18. 1. Luthardt 
1. m. 428. 430. 1. Masznyik i. m. 101. 1. stb.) s így a hellének 
alatt itt pogányokat vagy azok képviselőit kell érteniök 
(Luthardt i. m. 430. 1.), amiről azonban kérdéses, vájjon 
szabad-e így értelmezni. Ha ezen értelmezéshez nem folya-
modunk, akkor az apostol itt nem utalhat vissza az 1. és a 
2. fejezet fejtegetéseire, mert o t t istentelen és igazságtalan 
emberekről, pogányokról és zsidókról volt szó, míg itt a 
vád tartalma az, hogy zsidók és görögök mind bűnösök. 
Ilyen tartalmú fejtegetés azonban a 3. fejezet 4—7. versében 
található, ahol az apostol hangoztatta, hogy a hű és igaz 
Istennel szemben minden ember hazug, igazságtalan, bűnös. 
S az egész emberiségnek ezen általános bűnösségét igazolja 
aztán az apostol a 10—18. versben a szt. írásból vett 
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idézetekkel is. Evvel itt most más alakban fejezi ki az 
apostol, mint az 1. és 2. fejezetben, hogy kiket sú j t az Isten 
haragja t. i. míg az 1. és a 2. fejezet szerint az istentelen 
és igazságtalan embereket zsidókra és pogányokra való 
tekintet nélkül, addig a 3. fejezet szerint az összes bűnös 
embereket. S mert ezekhez tartoznak a keresztyének is, ők 
sem kerülik el minden tekintetben az Isten ítéletének haragját, 
nevezetesen akkor nem, ha azt csak azon esetben remél-
hetnék, ha nem volnának bűnösök. 

De ugyanazok a keresztyének, akik Pállal együtt bűnös 
voltuk miatt nem mondhatják magukról, hogy az Isten 
ítéletében a bíró haragjá t elfogják kerülni (9. v.), azt is 
tudják (οϊδαμεν δέ 19. v.), hogy a törvény tartalmát (όσα λέγει) 
a zsidóknak azért hirdették a zsinagógában való felolvasás 
útján (λαλί/), hogy az egész világ Isten előtt mentség nélkül 
legyen (19. v.). S ezt ők tudják, mert (διότι) törvény csele-
kedeteiből egy ember sem fog megigazulni, amit az a tapasz-
talatuk magyaráz (γόρ). hogy törvény s így a mózesi törvény 
által (nem a bűn legyőzése, hanem csak) bűnmegismerés 
van (20. v.). Pál ós akik vele a törvény útján keresték a 
megigazulást, tudják, mint σίίρέ'-ból álló emberek tapasztalták, 
hogy a törvény út ján a bűnt legyőzni nem lehet, csak 
alaposan megismerni. Azért nem lehet a törvény cselekedetei 
révén megigazulni. S mivel ez így van, azért érthető, hogy 
a törvény hirdetésének a zsidók közt az a célja, hogy minden 
száj bedugassék s hogy az egész világ mentség nélkül legyen. 
Mert Pálnak és zsidókeresztyén társainak ezen tapasztalata 
után a pogány az ítéletben nem hozhatja fel mentségére, 
hogy nem ismerte a törvényt, különben tel jesí tet te volna 
Isten akaratát . Az a tapasztalat ugyanis ennek lehetetlen-
ségéről tesz bizonyságot, úgyhogy az a mentség elveszti 
alapját. 

Az apostol tehát a 19. versben „a törvény" (ο νόμος) 
alatt nem érti az egész ó szövetséget s nem állítja, hogy 
az, s így nevezetesen az előző (10—18.) versek idézetei a 
zsidóknak szólnak, csakhogy bűnösségüket r á juk bizonyítsa 
(Weiss i. m. 153. Masznyik i. m. 104. 1.); „a törvény" 
(<5 νόμος) itt a mózesi törvény. S ennek cselekedetei révén 
sem lehet Isten haragját elkerülni. Ellenkezőleg az ő hirde-
tésének célja is, hogy senkinek se legyen Isten ítéletében 
mentsége. S mert a keresztyén ember ezt tudja, azért sem 
mondhatja magáról, hogy ő Isten ítélete dolgában jobban 
fog járni, mint a többi bűnös emberek. Ha a törvény csele-
kedetei alapján akarná a végső ítéletben való felmentését 
remélni, épúgy csalódnék, mint az esetben, ha ezt bűnnélküli-
ségétől várná. 

Szóval Pál apostol eddigi fejtegetései szerint isten 
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haragja elől a végső ítéletben senki sem menekülhet, az eddig 
jellemzett embereket isten haragjával fogja sújtani, mert 
nem igazak, mer t bűnösek, azaz nincs isteni igazságuk 
(0ΐγ.αιοσνι>η-3εον-ϊuk.), nem igazak (δίκαιοι). Ily módon fejti 
ki tehát az apostol l l S—32n-han negative levele t hémá já t : 
„az igaz (ember), élni fog" (ó δί/.αιος ζήσεται) a nélkül, hogy 
fejtegetései közben ezt előbb a pogányokról, aztán a zsidókról 
kimutatná és a természetes kijelentés, majd a törvény korára 
való tekintetet fejtegetései körébe bevonná, mint azt a hagyo-
mányos magyarázat gondolja. Ezeket a dolgokat nem lehet 
az apostol leveléből kimagyarázni, hanem csak a mi későbbi 
gondolkodásunkból az apostol szövegébe belemagyarázni. 

Azonban az a szomorú eredmény, melyre ju to t tunk 
még ezen szakaszban sem az apostol fejtegetéseinek utolsó 
szava. A keresztyének a 3 9 szerint még sem teljesen egy 
azonos megítélés alá esnek a többi emberekkel. Ha nem is 
emelkednek túl fölöttük minden tekintetben, úgy bizonyára 
sok tekintetben mégis csak más lesz a sorsuk a végső ítélet-
ben. Ezt értteti meg Pál velünk ov Tiámuc-szal = „nem tel-
jesen nem mindig tekintetben" a 3. rósz 9. versében. Persze, 
hogy mily tekintetben lesz a keresztyéneknek az a sorsa 
más. azt ami szakaszunkban még nem mondja meg. De leg-
alább sejteti velünk. Ugyanis ha az apostol azt mondja, 
hogy a keresztyének azért nem lesznek különbek az ítéletben 
a többi embereknél, mert ők is a bűnös emberiséghez tar -
toznak (39b) és mert a törvény cselekedeteiből nincs meg-
igazulás (3 20), akkor azt szabad gyanítanunk, hogy ha mégis 
meg fognak menekülni, akkor ennek alapja nem bűnnélküli-
ségükben vagy cselekedeteikben lesz. Persze, hogy mi ennek 
alapja, azt positive csak a következő szakasz fogja kimutatni, 
ha majd kifejti, hogy „az igaz (ember) hitből fog élni" (c 
δί/.αιος εν. ηίστεως ζ^οεται), amint levele thémája kifejezi. Csak-
hogy ennek kimutatása már a róm. levél következő szakaszában 
található. Ennek magyarázata pedig már nem a mi dolgozatunk 
feladata. 

DDr. Daxer György. 



Visszapillantás a hazai ev. egyháznak XVI. század-
beli zsinataira. 

Előzmények. 

A ke resz tyénség - h i v a t á s a . Az ö s s z e s k ö z ü g y e k veze tő i a 
p a p o k v o l t a k . — Az a n y a g i j ó l é t m e g r o n t o t t a a p a p s á g o t , 
— p á p a i k ö v e t e k é s h a z a i i r ók n y i l a t k o z a t a i . O l á h Miklós. 

Sokat foglalkozván egyházunk múltjával és jelenével, 
valahányszor fontosabb kérdés merül fel, mely egyházunk 
haladásával és fejlődésével áll némi összefüggésben: szinte 
szokásommá vált visszatekinteni a múltra és meggyőződni 
arról, miként gondolkoztak őseink és elődeink erről, vagy 
arról a nagy kérdésről ? Mi volt az, ami erőssé és életké-
pessé, avagy gyengévé és erőtelenné tette őket ? 

Régi meggyőződésem, hogy a Keresztyénségnek és az 
evangéliomi protestáns egyháznak nagy hivatása van az 
emberi művelődés és a valláserkölcsi élet előmozdításában ; 
és különösen a nemzetek alkotmányos életének fejlesztésé-
ben. Mindenkor védője és előmozdítója volt ez az igazságnak, 
a jognak, a testvériségnek ós a lelkismeretbeli szabadságnak : 
s mindazon erényeknek, melyeknek gyakorlása naggyá és 
hatalmassá teszik az emberi társadalmakat. Ha az emberi 
társadalomnak bármely részében békétlenségek, keserűségek, 
összeütközések és harczok támadnak, akkor biztosak lehe-
tünk arról, hogy ott oly bűnök szerepelnek, melyek a 
Krisztus evangéliomának egész szellemével ellenkeznek. 

Az egyes országokban levő különféle néposztályok, nem-
zetiségek és vallásfelekezetek, bármily név alatt élnek, éppen 
oly kevéssé élhetnek egymástól elkülönítve, mint egyes 
emberek. Azok az eszmék, melyek azokat összetart ják, más 
és más színezetet nyernek a művelt ember lelkében; mást a 
műveletlen, tudatlan, erkölcstelen és durva emberekében. 

Ebből erednek az egyes emberek és társadalmak, vala-
mint a külömböző vallásfelekezetekhez tar tozó emberek 
között a sokféle harczok és küzdelmek, melyekben a ter-
mészet törvényei szerint, rendesen az erősebb nyeri el a 
győzelem diadalkoszorúját. 

Ne feledjük, hogy a hazai keresztyénség elterjedését és 
hatalmának megerősítését már egy ezred év culturája előzte 
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meg; ne feledjük azt se, hogy akkor még a hazai cultúra igen 
alacsony fokon állott. Kevés embernek jut eszébe, hogy 
akkor még a világi elem egyáltalában sem írni, sem olvasni 
nem tudott. A királyok is írástudatlanok voltak, s éppen 
nem lehet csodálkozni, hogy azok a kormányzás terén egészen 
a papság tudományára és tanácsaira voltak utalva. 

Történelmi tény, hogy a keresztyén papok voltak a 
földmivelésnek és az iparnak is első terjesztői. Ok tanították 
a népet állandó lakások építésére; fák és hasznos növények 
ültetésére és ápolására. Lehet-e csodálkozni, hogy mikor a 
királyok és a népek azt látták, hogy a keresztyén papság 
a lelki szolgálaton kívül, még az állam közigazgatásában 
és a törvénykezésben is elől áll, akkor ez a papság, mint 
a közéletnek nélkülözhetlen tényezője, önkényt, a köztisz-
teletnek és szeretetnek tárgyává let t? 

Ipolyi Arnold, jeles kath. püspök ós történetíró egyik 
beszédében ezen szavakkal sorolja elő a régi kath. papság-
nak érdemeit és mindenre kiterjedő munkásságát : „Az állami 
és községi administratió ügyeinek egész tömege foglalta el 
egész idejüket. Ott volt — úgymond — az országos és megyei 
levéltár. A monostorok — mai nyelven szólva — valóságos 
közjegyzői és telekkönyvi hivatalok vol tak ; úgy, hogy minden 
köz- és magánjogi hiteles ténykedés, jog és birtokváltozás 
terhelés, iktatás, átvétel, szerződés, végrendelet, tanúvallo-
más, hitelesítés, másolás s több efféle, itt készült és itt ment 
végbe. Amig levéltáraink számos oklevelének fogalmazói és 
írói csupán a szerzetesek voltak: addig más társaik birtok-
beiktatásoknál és határjárásoknál j á r t ák a vidéket. Ismét 
mások külföldi követségekben jár tak, vagy az országos 
kormányzat körül dolgoztak, mivel a világiak között ilyen 
munkára való erők nem voltak kaphatók".1) 

Valóban a mai kor gyermeke alig képes elképzelni azt 
a kort, melyben egyedül a papok végezték mindazt, amit 
ma a világi közigazgatás és törvénykezés összes közegei 
végeznek. Ne feledjük, hogy akkor még a haza védelmére 
is a püspökök tartoztak fegyveres erőről gondoskodni; várakat 
építeni, azok védelmére állandó katonai bandériumokat tar-
tani és azokat a harczba vezetni. Ne feledjük azt se, hogy 
például a mohácsi csatában öt püspök esett el, ós a fővezér 
Tomori érsek volt! Mindez hozzájárult azon tekintély és 
hatalom gyarapításához, mellyel a kath. főpapság tényleg bírt. 

Nem csoda, hogy ilyen tekintély mellett az ezzel járó 
hatalom és világi jólét lassanként megrontotta a papságnak 
erkölcseit. Általában közismert dolog, hogy a XV. század 
végén ós a XVI-dik század elején a magyar püspöki kar 

L. a C z i n á r Mór felett m o n d o t t e m l é k b e s z é d é t . 
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inkább világi örömeinek élt, mint főpapi kötelességeinek és 
a Krisztus evangéliomának. 

A régi hazai törvényeknek egész halmaza tiltakozik a 
papságnak jogtalan és törvénytelen vagyonszerzési törekvései 
ellen — és az ezzel járó fényűzés és erkölcstelenség ellen. 
De mind hiába! A püspökök a vagyonszerzésnek tisztességtelen 
módjától sem riadtak vissza, daczára mindazon törvényeknek, 
melyek e tekintetben századokon át hozattak. Bakács Tamás 
érsekről meg van írva, hogy azon törvények daczára, melyek 
megtiltják, hogy a püspököknek egynél több javadalmas birto-
kuk legyen, δ mintegy negyven birtokot szerzett össze külöm-
böző módokon. Mint az ország leggazdagabb embere, δ tar-
totta kölcsönökkel a szerencsétlen II. Lajos király udvarát is. 

Hogy a vallási reformatió kezdetén minő szellem ural-
kodott hazánkban a püspökök között, azt sok igazhívő kath. 
történetíró jegyezte fel, akikről senki sem teheti fel, hogy 
ellenséges vallási érzés vezette volna tollúkat. Az akkori 
pápai nuntiusok, akik hazánkban megfordultak, igen sötét 
színben tűntet ték fel az akkori magyar püspököket. De saját 
hazai egykorú emlékeink is, például az erdélyi püspököt 
fukarnak, iszákosnak és nyerészkedőnek; Várday Pált és 
Szalkay László egri püspököt nagyravágyónak, önzőnek és 
uzsorásnak ; Móré Fülöpöt és később Zsigmond pécsi püs-
pököt hasonlóképpen fösvény kereskedőnek ; Deák Pál vesz-
prémi püspököt pedig paráznának festik.1) 

A római udvar magyarországi követői, például Burgio 
Antal báró és Campeggio bibornok, akik a „humanisták" 
hírében állottak, élénken érezték a római egyház romlott-
ságának okait. 

Mint ilyenek sohasem kicsinyelték a Luther által meg-
indított egyházjavítási mozgalom erkölcsi értékét. Sőt 
Campeggio, aki Németországban közvetlen tanuja volt a 
reformatio küzdelmeinek, teljesen érezte Luther irodalmi 
műveinek jelességét és csak sajnálkozni tudott afelett, hogy 
azoknak megczáfolására senki sem vállalkozott. 0 és társa 
ismételten hangoztatja, hogy „az egyház testét elborító sebek" 
orvoslására csak egy gyógyszer van, t. i.: a vallásügyének, 
az egyház méltóságának már régóta várt restauratiója. 

Mindketten bíztatták a pápát a szükséges reformok 
keresztülvitelére. Sőt Campeggio 1524. év nyarán a regens-
burgi gyűlésen „a clerus erkölcsi életének javítására" vonat-
kozó statutum elkészítésével is foglalkozott. Ismert dolog, 
hogy Luther a törököt is vallásosabbnak és erkölcsösebbnek 
tartotta, mint az akkori keresztyénség f e j é t — a római pápát. 

') Messer követségi titkár jelentése V. ö. B. Nyáry Albert a „Századok" 
1869. évf. 239. 1. 
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Hogy ilyen lelki vezérek mellett milyen lehetett az 
alsóbb rendű papság, azt nem nehéz elgondolni. Gosztonyi 
János, győri püspök keserű hangon panaszolja egy franczia 
barát jának, hogy a magyar kath . papok között alig talál-
t a tnak már olyanok, akik teljesen értenék azt. amit olvasnak 
és énekelnek. Innen van — úgymond — hogy közöttük 
legtöbbnek szíve száraz, lelke rideg, mint a jég, s a lelkészi 
szent cselekményekben oly közönyösek, hogy inig a szent 
éneket mormolják, szívük — melyben többé nem ég az isteni 
lélek heve, nem érti ajkaik szózatát.1) Természetes, hogy 
ilyen lelki vezetők mellett a köznép és erkölcsileg elfajúlt 
és értelmileg elsatnyúlt. 

Még súlyosabbá vált a helyzet akkor, mikor Magyar-
ország politikailag is két részre szakadt és mikor Ferdinánd 
ós Zápolya János párt ja között kellett választani. A papság 
azon párthoz csatlakozott, amely több anyagi haszont ígért. 

Éhez képest a kapzsiságnak és jellemtelenségnek rú t 
és visszataszító példái kerültek a felszínre. így például 
Brodarics István, szerémi püspök, azon ürügy alatt pártolt 
el Ferdinánd királytól, hogy ez fegyverrel támadta meg 
Magyarországot; pedig elpártolásának valódi oka az volt, 
hogy Zápolya János pártja népszerűbb volt az országban, 
mint a Ferdinándé, s azért annak uralma alatt biztosabbnak 
érezte püspöki jövedelmét. Czibak Imre nagyváradi püspököt 
is a szíve Zápolyához vonzotta; de számító esze arra ösz-
tönözte, hogy inkább Ferdinándhoz csatlakozzék, mivel ez 
előlegesen is biztosította neki a püspöki javadalmakat, ha 
hű marad hozzája. 

Ugyancsak Ferdinánd megígérte Gerendi Miklós kano-
noknak . hogy mihelyest az ország meghódol neki, azonnal 
püspökké fogja tenni. 

Ugyancsak Ferdinánd világi uraknak is egyházi j ava-
dalmakat és birtokokat adományozott, hogy ez által párt já-
nak lekötelezze őket. így például az egri püspökség javadalmait 
1537-ben odaadta Perónyi Ferencznek; a nyitrai püspökét 
pedig Török Bálintnak. János király követte Ferdinándnak 
példáját, s a maga részéről a csanádi püspökség javait oda-
adta Perusits Gáspárnak. Arra is van példa, hogy az ok-
nélkül szókhelyeiktől távol maradt főpapokat rövid úton 
fosztot ták meg javadalmaiktól. Az is megtörtént, hogy kellő 
egyházi képesítés nélküli felszentetlen egyéneket püspöki 
méltóságra emeltek. 

Még csak egy két idézetet hozunk fel arra, hogy a 
róm. kath. főpapság minő szerepet játszott ekkor, Horvát 

' ) Balogh F. „A magyar prot. egyháztörténelem részletei." Debreczen 
1 8 7 2 . 2 0 . 1. 



2 0 8 Dr. Zsilinszky Miliüly. 

Mihály jeles történetírótól és a ΧΙΧ-dik század egyik leg-
jelesebb püspökétől, akit senkisem vádolhat meg felekezeti 
részrehajlás bűnével, mikor az igazsághoz képest ezeket 
írja ezen kor jellemzéséül: „A püspökök nagy része a világi 
urakkal fényben, pazarlásban, világi kedvtelésekben vetél-
kedve kéjelgett; s hogy azokat költséggel győzze, kincs-
szerzésben fáradott. Voltak, kik kereskedést; mások, kik 
zsidókkal szövetkezve, uzsorát űztek. Amavval egyebek kö-
zött Zsigmond, pécsi : emevvel pedig Várday Pál egri püspö-
köt; sőt magát Szalkay érseket is vádolják emlékeink. Má-
sok az alsóbbrendű papságot annyira zsarolták, hogy azt 
az ország rendeinek kellett védelmük alá fogadniok. Az 
erdélyi püspököt iszákosnak és nyerészkedőnek; a nagyvá-
radit hobortosnak; a veszprémit pazarnak és hazugnak festik 
egykorú íróink."1) 

Oláh Miklós, esztergomi érsek, 1557. junius 10-dikén 
kibocsátott rendeletében arról panaszkodik, hogy némelyek 
Isten egyházainak birtokába törvénytelenül léptek. A papi 
és szerzetesi öltönyt megvetvén, világi ruhában já rnak anél-
kül, hogy a főpásztori megerősítést kieszközölnék, javadal-
muknak a lelkiekben és világiakban, kormányzását átveszik. 

Ilyen viszonyok mellett önkényt merül fel a kérdés, 
hogy mi volt annak az oka, hogy a hazai protestantismus, 
mely a Krisztus evangeliomáórt oly hatalmasan küzdött, nem 
bírt megbirkózni a megromlott katholiczismussal ? 

Erre a kérdésre kellő felvilágosítást adnak azok a 
zsinatok, melyeket tiszteletre méltó őseink szervezkedés 
czéljából századokon át tartottak ós azok a nehéz politikai 
és társadalmi viszonyok, melyek a biztosabb haladáshoz 
szükséges anyagi eszközök megszerzését és megtartását 
lehetetlenné tették. Azt hiszem, érdemes ezekről gondol-
kodni és a kellő tanúiságokat egyházunk haladhatása érdeké-
ben levonni. História est testis temporum et magistra vitae. 
Vajha tanulnánk belőle valami életre való bölcsességet! 

I. 

Első h a z a i t ö r v é n y e k a l u t h e r á n u s o k el len. — Több e r e t n e k 
f e l e k e z e t e k k ü z d e l m e i a d o g m á k r ó l . — A l u t h e r á n u s o k , 
k á l v i n i s t á k és u n i t á r i u s o k m e g h a s o n l á s a — és ezek z s ina -
t a i ; k e s e r ű h a r e z a i k e g y m á s s a l . — Oláh Miklós az e r e t n e k e k 
el len — T ö r v é n y e k é s s z a b á l y o k é s azok f e l e t t i k e s e r ű v i t á k . 

Annak a kalapácsnak ütései, melyekkel Luther a híres 
95 tételt a wittenbergi vártemplom ajtajára kifüggesztette, 
Magyarországban is visszhangra találtak. 

L. Horvát M. Kisebb tört. munkái. Pest, 1868. 11. 1. 
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A bűnöknek pénzen való megváltása elleni fellépés két-
ségen kívül sértette a főpapságnak anyagi érdekeit, s ebből 
magyarázható meg az a nagy felháborodás, amely az után 
Európa minden művelt országában következett. Hogy Luther-
nek fellépése hazánkban is minő vallási forradalmat idézett 
elő, azt világosan muta t ják az 1523-ban és 1525-ben hozott 
országos törvényczikkek, melyeknek egyike a Luther párt-
fogóit eretnekeknek nyilvánítja és fej- és jószágvesztéssel 
bünteti; a másika pedig azt rendeli, hogy a megégetendő luthe-
ránusok jószágai a királyi fiskusra, vagy földesuraikra 
szál l janak! 

Világos ebből, hogy itt is az anyagi érdek lép előtérbe. 
Az előrebocsátott küzdelmek indító okai teljesen feleslegessé 
teszik azon küzdelem természetének ós indító okainak rész-
letesebb magyarázatát. A talált hazai viszonyok miatt eleinte 
kevesen érdeklődtek a fent említett törvények végrehajtása 
iránt; de a mohácsi vész után következett események, 
különösen az országnak két ellenkirály alatt két részre való 
szakítása után ismét előtérbe nyomóit az egyházi rendnek 
külön küzdelme a vagyonért és az ezzel járó főhatalomért. 

A politikai viszonyok az egyházi viszonyokra is nagy 
hatást gyakoroltak. A katholiczismus erősen ragaszkodott 
uralmának főeszközeihez, s mindent elkövetett, hogy a kelet-
kezett ú j vallásfelekezetek terjedését lehetetlenné tegye. 

Már az 1548-diki országos törvény nemcsak Lutheránu-
sokról, hanem már Zwingli és Kálvin követőiről; továbbá 
anabaptistákról és sacramentariusokról is kárhoztatólag 
beszél. Az 5-dik törvényczikk azt állítja, hogy az ország 
összes rendei ós karai egyetértenek abban, hogy az isteni 
tiszteletet és a vallást előbbeni állapotába kell visszahelyezni 
és az eretnekséget megszüntetni. Ezt pedig ekképen gondolják 
elérhetőnek, hogy minden egyháznak az élére minél-előbb 
egyházi tudós férfiak kerüljenek, akik a rájok bízott nyájat 
szóval és példával tanítsák·, ós egyúttal arról is gondos-
kodjanak, hogy ezek és helyetteseik a hatóságuk elé rendelt 
más egyházi tisztviselők is kötelességeiket teljesítsék. 
Minden vidékre főespereseket, ós espereseket ós másokat kell 
választani, akiknek feladata a népet tanítani, — akik mellé 
„jó prédikátorokat kell adni, hogy a régi vallás és a korábbi 
isteni tisztelet mindenütt helyre álljon." 

Ennek a törvénynek meghozatalára kétségen kívül az 
a körülmény indította az országos rendeket, hogy az erdélyi 
szászok, akik korán csatlakoztak a reformatióhoz, még ezen 
országgyűlés előtt ta r to t ták meg első' gyűlésüket — úgy-
nevezett zsinatjukat — melyben kijelentették, hogy ők az 
ágostai hitvalláshoz csatlakoznak és a Honterfóle „Libellus 

Theol. Szaklap XIII. évf 1 4 
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reformationis" alapján szervezkednek is. Tényleg ezt meg 
is tet ték és első püspökjüket 1545-ben Medgyesen Wiener 
Pál nagyszebeni lelkész személyében azonnal meg is válasz-
tot ták. * 

Részint ez a példa, részint az idézett országos törvény 
ar ra figyelmeztette az egymás között már meglehetősen 
egyenetlenkedő evangéliomi protes tánsokat , hogy ők is szer-
vezkedjenek és a magok hitelveinek megfelelő egyházi 
alkotmányról gondoskodjanak. 

Természetes, hogy a pápás egyháztól elszakadt úgy-
nevezett ere tnekek nem követhet ték a régi kath. egyháznak 
szervezetét és kormányzati elveit, amelytől a tapasztal t 
visszaélések miat t elváltak; hanem követniök kellett azokat 
az elveket, melyeket az evangéliom alapján a reformátorok 
vallottak. Új egyházalkotmányra volt szükség. Midőn erről 
kezdtek gondoskodni, akkor csakhamar meg kellett győződ-
niük arról, hogy könnyebb a bírálgatás, mint az alkotás. 
Könnyebb ti l takozni a főpapság erőszakoskodásai és vissza-
élései ellen, mint azok helyett egy jobb és czélszerűbb 
alkotmányt megteremteni és a szabadság nagy elvét a renddel 
és fegyelemmel összeegyeztetni. 

Arra is kevesen gondoltak akkor, hogy a józan ész 
előtt még könnyen meghajlik a nagy közönség is : de a sziv. 
a kedély ós érzeiem világa mélyebben hat a nagy tömegek 
lelkére. Ebben keresendő oka annak a jelenségnek, hogy a 
nép tömegei nehezebben váltak meg a kath. egyháznak szívre-
ható és megszokott vallási szertartásaitól , művészi oltáraitól, 
a Megváltónak és a Szűz Máriának és más szenteknek képei-
től. — mint a műveltebb és inkább az észre támaszkodó 
emberek. 

Innét magyarázható az a tünemény, hogy a műveltebb 
emberek, akik ismerték a reformatiónak igazi okai t ; ismerték 
a főpapságnak nagyravágyását , vagyonszeretetét és romlott-
ságát, könnyen hajoltak a reformátorok tanaihoz. De a nagy 
néptömegek csak lassan fordultak el a megszokott kath. 
szertartásoktól . 

A reformátorok jól ismerték a népnek külsőségekhez 
való ragaszkodásá t ; éppen azért eleinte nagy kíméletet 
tanúsítottak a vallási kegyeletnek külső tárgyai iránt. Innét 
van, hogy például a szent képeke t és kath . papi ruhát az 
albával együtt sokáig tűr ték és viselték. Azonban ennél 
nagyobb baj mutatkozott abban, hogy a lutheránusok csak-
hamar meghasonlottak a Kálvin tanához csatlakozott refor-
mátorokkal. Dévay Biró Mátyás, Szegedi Kis István ós 
Kálmáncsehi Sánta Márton a saját hitelveik védelmezése 
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mellett indítottak harczot, Luthernek követői ellen. Különösen 
az oltári képek és oltárok ellen. 

Meghasonlottak a szentségeknek mikénti kiszolgáltatása 
felett. Bámulatosan szenvedélyes viták folytak például 
Krisztusnak emberi ós isteni természetéről; a Szentháromság 
titkáról, és az Úrvacsoránál az Úr testének ós vérének a 
kenyérben és borban való jelenlétéről. Hasonlóképpen sokat 
vitatkoztak a halál utáni életről, az üdvösség elnyerésének 
feltételeiről és más hasonló theologiai kérdésekről. 

Mindezt a lelki szabadság czíme alatt cselekedték. És 
ez a la t t az egyház külső testületi fenállásának, gyarapodá-
sának és virágzásának anyagi eszközeiről és feltételeiről 
majdnem teljesen megfeledkeztek! 

A medgyesi zsinattal majdnem egy időben szervezkedtek 
a Szathmár vármegye területén lakó evangélikus hívek is 
Erdődön ') ahol Drágfi Gáspár Kraszna és Középszólnok vár-
megyék főispánjának meghívására jöt tek össze a közelfekvő 
evangélikus egyházak papjai és világi vezetői. Részt vett e 
zsinaton 29 lelkész és több birtokos nemes ember. Ezek 
Kopácsi István ottani lelkész elnöklete alatt 12 czikkben 
foglalták össze^ határozataikat. Már itt vélemónykülömbség 
merült fel az Urvacsorának kiszolgáltatása körül, mivel a 
Luther ós Kálvin nézetéhez ragaszkodó lelkészek ezen a 
zsinaton együtt voltak jelen. De ezek között akkor még nem 
került törésre a dolog, ámbár egyes papok között erre nézve 
eltérő nézetek is nyilvánultak. 

Itt vetették fel azt a mystikus kérdést is, hogy az Úrva-
csorában valósággal benne foglaltatik-e a Krisztus teste és 
vére? A zsinat 4. czikke ezt igenlőleg fejezte ki. Nagy jelentő 
séggel bírt e tekintetben az utolsó 12-dik czikk, mely szóról-
szóra így hangzik : „a többi hitágazatokban egyet értünk 
az igaz egyházzal, amint az nyilván látható azon hitvallás-
ban, amely Agostában V. Károly . . . császárnak 1530-dik 
évben beadatott." 

Képzeljük el, mennyire más fejlődése lett volna az egész 
hazai protestantismusnak, ha őseink híven ragaszkodtak volna 
az erdődi zsinatnak ezen 12-dik czikkéhez; éppen ezen idő-
ben, amikor a katli. egyház feje a római pápa és a császár 
Tridentbe hívták össze a kath. zsinatot ugyanazon czólból, 
hogy a szükségessé vált reformok által az ellentétek 
kiegyenlítessenek; fájdalom, az ellenkező történt ós ezzel a 
kath. és protestánsok közötti szakadás véglegessé lett! 

' ) Thury Etele a Prot. Szemle 1910-dik évi folyamában 26(5. lapján 
azt a megjegyzést teszi, hogy Drágfi Gáspár 1543-ban halt meg, tehát nem 
lehetett az 1545 diki zsinatnak elnöke. Minthogy azonban ezt nem okmány 
alapján, csak összevetés alapján következteti, és mivel ez a zsinat lényegén 
nem változtat semmit, tehát itt csak egyszerű megjegyzésnek vehetjük. 

14* 
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De hiába, a „rabies theologorum" lehetetlenné tett 
minden kiegyenlítést. Nem csak Tridentben nem bírták meg-
szűntetni az egyházi bajokat — amiről külön is fogunk még 
szóllani — hanem hazánk protestánsai is meghasonlottak 
egymással. Ezt a sok felekezetet látva, méltán kérdezhetnők : 
hová lett a keresztyénség lelke? Van dogma sok, de hol a 
Krisztus ? Itthon 1546-ban a szepességi városok lelkészei az 
eperjesi zsinaton kijelentették, hogy a „keresztyén tudomány 
articulusainak azokat kell tekinteni, melyek az ágostai hit-
vallásban ós a Melanchton „Loci communes"eiben foglal-
tatnak. És, ha a testvérek közfii valaki ezektől eltérőleg 
mást tanítana, arról értesíteni kell az esperes urat, hogy 
intózkedhessék. 

Az itt hozott zsinati czikkek iskolákról, ünnepekről, 
szertartásokról, esperesi látogatásokról, papszentelésről és 
papválasztásról szólanak. Ezekből látható, hogy már a zsinatot 
megelőzőleg is voltak a lelkészek között archidiakonusok. 
vagy seniorok, — ami azt jelenti, hogy az e vidéken levő 
ev. egyházak némi intézményes kötelékek által össze voltak 
kapcsolva. 

Ez a szervezkedés világosan mutat ja azt is, hogy a 
gyülekezeteknek nagy része már nyiltan elszakadt a r. kath. 
egyháztól. Fájdalom, mutatja azt is, hogy a Lutherhez ragasz-
kodó hívek a kálvinistákat nem is tar tot ták igazi protes-
tánsoknak, — aminek az lett a szomorú következése, hogy 
azok külön szervezkedtek. Ezen kívül az anabaptisták is 
külön felekezetté lettek. 

A sok uj felekezet között méltán merülhetet t fel a 
kérdés : hová lett az igazi keresztyénség szelleme ? Hol a 
krisztusi lélek ? 

Ezek a körülmények arra indították Ferdinand királyt, 
hogy a reformatió terjedésének meggátlása czéljából az or-
szággyűléshez fordúljon. Ez aztán az 1548:11-dik törvény-
czikkben kimondotta, hogy „az istenitisztelet és vallás előb-
beni — katholikus módjára visszaállitassék és az eret-
nekek mindenünnen kipusztítassanak." Ezzel megkezdődött 
az a nagy küzdelem, mely a r. kath. egyház és a Rómától 
elszakadt evangélikusok között, kisebb-nagyobb mértékben 
századokon át tar to t t , és fájdalom, némely vidéken — bár 
szelídebb alakban — még mindig tart. 

Két évvel később az alföldi evangélikusok is mozogni 
kezdettek és J5ő0-ben Petrovics Péter temesvári várparancs-
nok és nagybirtokosnak vezérlete alatt ta r to t tak külön 
zsinatot Tornyán, és hoztak szabályokat a lelkipásztorok 
tisztéről, erkölcsi életéről ós papi ruházatáról. Meg kell 
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jegyeznünk, hogy a zsinat helyére nézve nagy eltérések 
vannak az egyházi historikusok között. Ennek eldöntésébe 
i t t nem kívánunk bocsátkozni.1) 

Itt elég legyen csak annyit megjegyeznünk, hogy Pet-
rovics Péter, a hatalmas főúr, köztudomás szerint, híven 
ragaszkodott ugyan Luther nézeteihez: de azért jó viszony-
ban élt a kálvinista testvérekkel is. Némelyek azon körül-
ményből, hogy jó barátságban ólt kálmáncsehi Sántha Már-
tonnal, őt is Kálvin hívének tartották. Ez azonban csak azt 
jelenti, hogy akkor még a világi kálvinisták és a lutherá-
nusok jó viszonyban eltek egymással. 

Ezen a zsinaton az egyház szervezésének nagy kérdése 
is felmerült. Szabályokat hoztak a lelkipásztorok tisztéről, 
azoknak teendőiről, erkölcsi életéről és ruházatáról. 

A püspökök egyházlátogatására nagy súlyt helyeztek. 
Tizenkilencz pontba foglalták össze a püspöki egyházlátoga-
tásnak kötelességeit. Nagy kár, hogy az erről szóló kézirat 
elveszett. Némelyek szerint elődeink ezen a zsinaton külöm-
böztek össze a kálvinistákkal. Az ugyanezen évben tar tot t 
nagyszebeni zsinaton a lutheránusok már sacramentáriusok-
nak nevezték a kálvinistákat. 

1552-ben is tartottak az evangélikusok zsinatot Bereg-
szászon, ahol szintén Petrovics volt a főpatronus és elnök. 
Már itt a kálvinisták külön is tanácskoztak a teendők felett-
Ismételték az úrvacsoráról való hitvallásukat, kárhoztat ták 
a fülbegyónást; gondoskodtak a lelkészek ellenőrzéséről. 
Kilencz pontban foglalták össze az úrvacsora kiszolgáltatása 
körüli eljárást. Határoztak az oltári képekről ós arról, hogy 
szükséges-e, hogy superintendenseik ós a felügyeletnél segé-
deik (esperesek) legyenek ? 

Amíg a protestánsok ezekről a belső rendezésekről vitat-
koztak. az alat t Oláh Miklós esztergomi érsek nagyobb dolgok 
felett törte a fejét. Mindenek előtt tájékoztatni kívánta 
magát arra nézve, hogy az δ papjai minő helyzetben vannak 
szellemi és anyagi kincsek dolgában. Ε czólból a király en-
gedelmével királyi biztosok általjáratta be a felvidéket, hogy 
azok a népet „az új vallás" megvetésére ós a Szűz Mária és 
minden szentek tiszteletére vezessék. A kassai ev. lelkész 
és a vele tartó evang. polgárok ellen elfogatási parancsot adott 
ki azon indokolással, hogy „hamis tudományt" hirdetnek. 

Ennek következtében a felvidéki városok evangélikus 
lakói több helyen gyűléseket tartottak, melyeken tiltakoztak 

') V. ö. Kiss Áronnak jeles művének vonatkozó részét „A XVI. század-
ban tartott m-ref. zsinatok végzéseiről" 16 és köv. lapjait. 
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a vád ellen, és ennek bizonyságául, hogy ők semmiféle eret-
nekséget nem követnek, hítczikkelyekben foglalták össze 
meggyőződésüket. Ugyanilyen nyilatkozatokat adtak be az 
akkori pozsonyi országgyűlésnek is. 

A felvidéki öt város : Kassa, Lőcse, Bártfa. Eperjes és 
Szeben ev. lakói 1549-ben nyújtották be saját hitvallásukat, 
az úgynevezett „confessio pentapolitanát". Példájukat követte 
1558-ban Körmöczbánya és 1559-ben Selmeczbánya is. 

Oláh érsek azonban nem nyugodott. 0 azon ürügy alatt, 
hogy a kath . egyházi j avaka t számba akarja venni, kiesz-
közölte a királynak beleegyezését arra nézve, hogy az ő 
érseki hatóságához tartozó apátokat, prépostokat és más 
egyházi főhatóságokat kérdőre vonhassa, s azoknak meg-
választási, vagy kinevezési okmányait megvizsgálhassa. 

Ezen czíin ós ürügy alatt maga elé idézte a protestáns 
papokat is. Midőn azt látta, hogy kevesen jelennek meg, 
új kérelemmel fordúlt a királyhoz, hogy az illető lelkészek 
ügyeinek megvizsgálására kiküldendő helyetteseit karhata-
lommal ruházza fel. Ezzel maga ellen zúdította az országos 
rendeket, akik az 1557-dik pozsonyi országgyűlésen megbot-
ránkozással fogadták Oláh Miklós érseknek azon eljárását, 
mely szerint a templomokra kifüggesztett levelekben sürgette 
a lutheránus eretnekeknek kiirtását. 

Ez móltón felingerelte a felvidéki prot. vallású városok 
követeit; de a kath. többség mégis olyan határozatot foglalt 
a törvénybe, mely felzavarta az egész országnak nyugalmát. 
Ki lett mondva többek között, hogy „a kath. főpap urak s 
ezeknek helyettesei az egyházak és kerületek megvizs-
gálása végett szabadon járhassanak ; a kegyurak által 
ebben ne akadályoztassanak, se a papok vétkeinek, rossza-
ságának és bűneinek megbüntetésében. Ha az egyháztól 
bármely birtokok, egyházi javak és jövedelmek idegen kezekre 
kerültek volna, azok visszavétessenek. Ha pedig a plébá-
nosok ós a javadalmak igazgatói ezt tenni nem akarnák, 
vagy nem bírnák, avagy nem mernék megtenni, akkor ezt 
az ő főpapjaiknak s feljebbvalóiknak megtenni mindenkor 
szabad legyen". 

Ez a rendelkezés tág teret nyitott a kath. papságnak 
arra, hogy a kath. püspökök, tetszésük szerint magok elé 
idézhessék a protestáns papokat is, — és hogy azokat arra 
szorítsák, hogy a primás részére engedelmességi esküt 
tegyenek le ! Ferdinand király ennek alapján 1558. jul. 24-ón 
kibocsátott rendeletében úgy magyarázta ennek a törvénynek 
valódi értelmét, hogy ennek czólja a hittóvedő felekezeteknek 
az igaz keresztyén hitre való visszavezetése. Az érseknek 
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hatalom adatott arra. hogy az engedetlenek ellen tetszése 
szerint járhasson el! Hogy ebből milyen országos felfordulás 
támadott, azt mindenki elgondolhatja. 

És ebben a veszedelmes helyzetben mit tettek ami 
protestáns világi egyházi őseink? Theológiai vitákba merülve 
egymást bántalmazták és keserítették, egymást kölcsönösen 
eretnekeknek czíinezték, ahelyett, hogy összeszedték volna 
minden erejüket saját egyházuk jogainak és szabadságainak 
közös védelmére! Ezer szerencse, hogy már ekkor Miksa 
trónörökös is belenyúlt az egyházi ügyek irányításába, akiről 
tudva van, hogy sokban helyeselte a reformatiót és királyi 
esküjében a „minden szentek" helyett az „evangelium"-ra 
esküdött — s mint ilyen enyhítette a protestánsok szenve-
déseit. 

Az ő nézete az volt, hogy a vallási ügyeket nem lehet 
világi törvényekkel és kényszereszközökkel rendezni. Ebben 
segítségére volt a protestáns vallású nádor Nádasdy Tamás is. 

Ilyen körülmények között Oláh Miklós érsek az 1559-ki 
országgyűlésen csak annyit tudott keresztülvinni, hogy a 
katholikusok tar thatnak egyházmegyei zsinatokat és hogy 
ezeken a plébánosok és tanítók, valamint az urak és neme-
sek főpapjaiknak meghívására „üdvös tanítás végett meg-
jelenni tartoznak". 

Ilyen veszedelmes politikai viszonyok között — úgy 
látszott — hogy némely evangelikus főurakban felébredt az 
a gondolat, hogy jó volna a vallási dogmákat félre tenni, 
és együttesen dolgozni az evangeliumi igazságok életbelép-
tetése érdekében. Ez a gondolat látszott áthatni azokat a 
protestánsokat, akik 1555-ben Báthori György elnöklete alatt 
tartott második erdó'dí zsinaton megjelentek. 

Ez a józanabb felfogás már abban nyert kifejezést, hogy 
ezen a zsinaton a lutheránusok és kálvinisták ismét együtt 
tanácskoztak. De a jó egyetértés csakhamar felbomlott, 
mikor egyesek, megfeledkezve az Oláh érsek működésében 
jelentkező országos veszedelemről, ismét felvetették az úr-
vacsorai kérdést. — Azt akarták újra megállapítani, hogy 
a kenyérben ós borban valósággal benne van a Krisztusnak 
teste és vére ! Továbbá akadtak, akik a szent képeknek és 
az oltárnak az óvári templomból való eltávolítását köve-
telték. A szentháromság ti tkát is oly lelki nyugalommal 
tárgyalták, mintha a protestáns egyház azon veszedelméről, 
mely az Oláh érsek vezetése alatt levő kath. főpapság 
részéről fenyegette az egész protestantismust, semmi tudo-
mással sem bírtak volna. Egész lelki felháborodással fogadták 
Stankar Ferencznek azt az állítását, hogy a Krisztus nem 
isteni, hanem csak emberi természettel bírt. Figyelemre 
méltó a hozott szabályzatnak a 19-dik czikke, mely szerint 
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mindazokat, akik ebben az egyházi hatóságban, akár hamis 
tudományok, akár rossz életük miatt vádoltatnak, meg kell 
idézni! Tudományuk és életük felől számadásra kell vonni, 
amit ha teljesíteni vonakodnának, meg kell őket hivataluktól 
fosztani.1) 

Az erdélyi szászok 1557. január 13-án jöt tek össze új 
tanácskozásra, ahol már a Luthertől eltért kálvinistákat 
eretnekek gyanánt támadták. Határozataikat a következő 
hat pontban foglalták össze: 

1. Az új Nestorianusoknak és összes sacramentariusoknak 
t. i. Berengárnak, Víklefnek, Karlstadtnak, Zwinglinak, Oeco-
lampadiusnak, Kalvinnak stb. minden tévelygését kárhoz-
ta t juk. 

2. Határozzuk, hogy a sacramentumokban és feloldozás-
ban a wittembergi ecclesia módját kell megtartani és azokat 
a papoknak reggel józanon és a gyülekezet közhelyén anyai 
nyelven — ábráktól tiszta lenruhában — az ősegyházat és 
a szeplőtelen bárány királyi széke előtt álló kar, nemkülön-
ben az ily köntösben gyönyörködő szent angyalokat után-
zólag öltözködve — kell végrehajtani. 

3. Végezzük, hogy a magángyónást is meg kell tartani. 
4. Rendeljük, hogy a templomokból minden mesés 

képeket ki kell hányni; a történelmieket meg kell tartani. 
5. Megállapítjuk, hogy a gyermekszülő anyákat és az 

új házasokat a templomba be kell vezetni. 
6. Elhatározzuk, hogy az ünnepnapokon és más ünne-

pélyeknél mindeneket akkép kell végezni, amint azok a szász-
országi reformált egyházak könyvecskéjében előadva vannak. 

Legalább röviden kell megjegyeznünk, hogy református 
atyánkfiai ezentúl nem annyira a lutheránusokkal, mint in-
kább az unitáriusokkal keveredtek erős harczba, mely sokszor 
goromba hangon folyt. 

Blandrata György és Dávid Ferencz a tordai, a gyula-
fehérvári és a marosvásárhelyi 1566-diki zsinaton folytattak 
nagy harczot a reformátusok ellen. Ezek aztán a követ-
kező évben Debreczenben írták össze azokat „Az igaz 
tételeket", melyek az egy istenben való egységről és három-
ságról a Sabellius és Socinus eretnekségével megfertőztetett 
eretnekek „szörnytanai" ellen vétettek. Ezekben a tételek-
ben fejezték ki a debreczeni zsinat végzéseinek summáját, 
melyben Sabelliusnak, Servetusnak, Ariusnak, Motinusnak, a 

') Kiss Aron, a XVI-dik században tartott ref. zsinatok végzései 42. 1. 
V. ö. : Articuli in congregatione partioli Erdodiensi, anno 1555. coacto, die 
25. febr. conclusi. Közli Révész Imre a Sárospataki Füzetekben 1864 
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Manicheusoknak eretnekségei és Stankarusnak s az Anti-
krisztus szennyeit védő psychohomakaristáknak hamis tan-
tótelei istennek legtisztább igéiből megczáfolva és kárhoz-
ta tva vannak". 

Kijelentik, hogy „a többi hitvallások között bevették 
és aláírták az 1556-ban kiadott helvét hitvallást, melynek a 
genevai egyház lelkészei is aláírtak. És mindazt, aki a mi 
zsinatunkban megerősített hitvallásunkat vagy pedig ezeket 
az Isten igéjéből vett czikkelyeket felbontja és ellenkezőt 
tanít, egyházhatóságilag megbűntetendőnek ítéltük". 

Ezzel azonban nem lett vége a hi tvi táknak; mert az 
1568-diki kassai zsinaton „A felső magyarországi igazhitű egy-
házak hitvallását" újra aláírták ós kihirdették. A hitviták 
annyira elfajultak, hogy Melius és társai már a vitatkozás mód-
jára nézve is külön nyolcz pontban állítottak fel szabályokat. 
Ezeket azonban Dávid Ferenczék botránkozással és megüt-
közéssel u tas í tot tak vissza. 

Sem a sárospataki 1568-diki, sem a nagyváradi 1569-diki, 
sem a csengeri 1570-diki, sem a herczegszőllösi 1576-diki 
zsinatok nem tudtak rendet és bókét létre hozni. Végre az 
egyházuk fejlődését szívükön viselő komolyabb férfiaknak 
be kellett látniok, hogy theológiai vitákkal rend és fegyelem 
nélkül egyházakat fentartani nem lehet. Erre a nagy mun-
ká ra vállalkozott az 1577-dik évi nagyváradi zsinat. 

Az erre vonatkozó dolgozat ezen czím alatt jelent meg: 
„Az egyházi fegyelemről, vagyis az egyházi kormány-
zatnak törvényes alakjáról, mely a magyar nemzetben, a 
Tiszán innen és túl, Isten igéjéből vétetet t és az egyház 
régibb és újabb tudósainak rendelkezéseikkel összhangzóan, 
a lelkészek életének és erkölcseinek igazgatása, az egyház-
ban való rendszeres eljárás s a kegyesség és tisztesség fen-
tar tása végett szerkesztetett Gönczi Györgynek, a debreczeni 
egyház lelkipásztorának stb. tanácsából és munkájával. A 
Krisztus MDLXXVII. évében." 

Minthogy a sok meddő theológiai vitatkozás tüzében 
úgy az egyházi, mint a világi férfiak majdnem teljesen meg-
feledkeztek az egyházi rend és fegyelem fentartásáról és 
mivel ez még az újkorban is fógyongéjét képezi a hazai 
protestánsoknak, tehát elég fontosnak t a r t juk a XVl-dik 
század egyik jelesének indokolását is idecsatolni: 

„Hogy mily szükséges a fegyelem az emberek minden 
osztályában, az élet és foglalkozás minden nemében, azt leg-
jobbán bizonyítja a mindennapi tapasztalat. Mert midőn az 
maga egy oly meghatározott szabály és zsinórmérték, melyhez 
minden szót, tet tet , szokást, erkölcsöt, valamint az egész 
életet ismerni kel l : valóban nélküle nem lehet az életnek 
és hivatásnak bármely nemében is semmit dicséretesen és 
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hasznosan végezni. Ez az ok. amiért Szt. Pál is komolyan 
inti az egyház szolgáit az egyházban az illendő ós rendes 
eljárásra. Ennélfogva ón is — hogy a politikai fegyelem 
szokott nemeit elhallgassam, — hasznos dolognak véltem, 
miszerint az egyházkormányzat szabályairól némi keveset 
szóljak és a mi intézményünk okait e kis könyv megírásában 
és közzétételében kimutassam. 

Egyházi fegyelemnek nevezzük a törvényes kormány-
zatnak, vagyis szervezetnek azt a nemet, mely a seniorok 
tekintélyével vétetett és szentesíttetett az isten igéjéből, az 
egyházi szolgák életének és erkölcsének igazgatása végett, 
hogy az egyházban mindenek jó renddel intéztessenek a 
kegyesség és tisztesség fentartására. Ezt mi két részre osz-
tottuk. Az első részben előadjuk az igazgatást, vagyis azon 
határozott parancsolatokba és szabályokba foglalt intézményt, 
melyek körűi némelyek az egyházszolgák elméjét képezik, 
erkölcsét és akarat ját szabályozzák ; némelyek nyelvét, vise-
letét és tet tei t igazgatják. — A második részben pedig 
teszszük a fenyítéket vagy büntetést, melylyel az egyházak 
seniorai — kikre a jogot és kötelességet az egyházak ruházták 
és bízták — azokat fékezik és büntetik érdemük szerint, 
akik az egyházi fegyelmet megtörve megsértik a kegyességet, 
tisztességet s gonosz erkölcseikkel és rossz tetteikkel ártal-
mára vannak az egész egyháznak. 

Hogy azért valaki azt az ürügyet ne vethesse ellenünk, 
hogy mi minden egyházi fegyelemtől függetlenül és csak 
saját indulatainktól vezettetve élünk és hamisan azt ne 
vitassa, hogy a mi egyházaink, a Cyklopsok módjára, minden 
biztos szabály ós kanonok nélkül igazgat ta tnak: e czikke-
lyeket kihirdettetni a végett akartuk, hogy minden kegyesek 
előtt bebizonyítsuk, miszerint mi, ami kötelességünk minden 
szabályát, törvényes igazságunk alakját , erkölcsünket, kegyes-
ségünket az isten igéjéből merítettük, s hogy a mi igaz-
gatásunknak minden részében mi az igazhitű egyházzal 
nyilván egyet értünk. 

Vannak a mi egyházainknak határozott megyéi, melyek 
saját senioraiknak e czikkelyek szerinti kormányzat végett 
alávettetnek. Vannak végre azokban bizonyos megkülömböz-
tetett lépcsőzetei és rendei az egyházszolgáknak, kik mind-
nyájan esküjük és jobbjuk beadása mellett adják elő hű-
ségesen a magok helyeiken a mennyei tudomány igazságát, 
tisztaságát és védelmezik egy szívvel-lélekkel az egyház 
nyilvános békességet. 

Egyébiránt a mi egyházaink nem veszik ós nem is 
bocsátják be az idegeneket ós ujonczokat oly okirat nélkül, 
amelyben bizonyság van téve mindegyiköknek erkölcséről, 
tudományáról, előbbi életéről és hatásáról. Sem új lelkészeket 
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nem vesznek fel s nem léptetnek előbbre a seniorok és 
többi pásztorok nyilvános szavazata s bizonyítványa nélkül. 
Hanem mindenek előtt jó bizonylatot kívánnak azoktól 
életük feddhetetlenségéről és erkölcseikről Pál apostol (l. Ti-
moteus 3 és 4) szabványa szerint. Ide járul az is, hogy az 
ilyenek az egyházközönség elé állíttatnak és az esperesek 
által a menyei tudomány alapjából ós a kiválóbb hitágaza-
tából megvizsgáltatnak. 

Ezek mellett, ha az egyházi szolgálatra méltóknak Ítél-
tetnek, bizonyítványt kapnak, mely a mi egyházunk köz-
pecsétjével van megpecsételve. Megtartják tehát a mi egy-
házaink ezt a bölcsen szervezett rendtartást, egyezőleg a 
szent hajdankorral és ősegyházzal ; még pedig e szükséges 
okoknál fogva: Először, hogy a valóságos ós törvényes 
lelkészek a csavargóktól és kószálóktól megkülömböztessenek. 
a kik minden biztos és határozott állomás nélkül kóborol-
nak és az egyházakba behatolnak, hogy azokat megzavarják 
és azok megfertőztetésére idétlen véleményeiket és hamis 
hitnézeteiket hintegessék. Továbbá, hogy az egyházak ós 
egyes hívek biztosan megismerhessék, ha váljon az ő lelki-
pásztoruk tudománya olyan-e, hogy azokra lelkeiket bizton 
rá jok bízhassák. 

Az erre vonatkozó törvényczikkek XXVI pontban vol-
tak összefoglalva. Ugyanekkor az ágostai evangélikusok is 
felébredtek és a református atyafiakhoz csatlakozva 1587-ben 
a Csepreg városában közösen21 kánont szerkesztettek, melyek 
a következők: 

I. Minden prédikátor szorgalmasan feleljen meg a maga 
hivatásának; tanítson, a templomi közimákon mindig jelen 
legyen. Aki ezt nem teszi, az jelentessék fel. 

II. Lelkészi állomásán kívül senki se fu tkározzék; sem 
pedig a más vetésébe sarlóját ne vágja, nehogy a fel sem 
vett atyafiak az övéiktől is megvettessenek. Aki másként 
cselekszik, esperesétől három forintra büntettessék, mely 
pénz a zsinat idején való közélelmezésre fordíttassék. 

III. Az egyház lelkipásztora legyen feje sa já t egyházá-
n a k ; családját isteni félelemmel kormányozza, hogy szom-
szédainak és az idegeneknek jó például legyen. Aki másképpen 
tészen, az az esperes által megbüntettessék 

IV. Az egyházi szolga ne legyen részeges, viaskodó, 
játékos, hízelgő, lator, uzsorás, sem pedig vagyon után esengő 

V. A ruházatban, életmódban, járáskelésben, társalgás-
ban magát se ne alacsonyítsa, se nagyravágyó és dicsőség-
kívánó ne legyen. 

VI. Magától kigondolt új rendszabályokat senki ne 
tegyen; a visszaéléseket meg ne erősítse; elöljárói testüle-
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tének botrányára ne legyen. Aki nem engedelmeskedik, három 
forintra büntettetik; ha meg nem javul, letétetik állásáról. 

VII. Az egyháznak igaz, bevett hitvallásában mindenki 
megmaradjon ; tanítsa, hogy egyedfii a Krisztusban van egyedül 
üdvösségünk; kerül jön minden babonát. Aki bálványozásra 
hajolt , többé vissza ne vétessék. 

VIII. A lelkészek a szitkolódásoktól ta r tózkodjanak; ne 
civakodjanak, sem pedig világi és hozzájok nem illő szolgá-
latokba ne vegyüljenek. 

IX. Felsőbbjeiknek az egyház által rendelt tisztviselők-
nek engedelmeskedjenek; ós midőn hivatnak, je lenjenek meg. 
A makacsokat hat for intra kell büntetni. 

X. A szentírásból naponként olvassanak egy vagy két 
rész t ; tanulják meg azt, kivál tképpen a Pál leveleit. 

XI. Esperese tudta nélkül lelkészi állomásáról sonki 
más helyre ne költözzék, sem más hivatalt ne vállaljon. 

XII. A zsinatokon mindig megje lenjenek; az első ízben 
távolmaradot takat három forintra kell büntetni. Azokat pedig, 
akik azt másodszor is meg merik tenni, le kell tenni állá-
sukról. 

XIII. Az iskolatanítók lelkipásztoruknak engedelmesek 
legyenek és tisztükben szorgalmasan jár janak el. 

XIV. Az iskoláknak és kollégiumoknak tanítói a nagyobb 
tanulókkal együtt legyenek jelen mindig a zsinatokon, ugyan 
azon törvény szerint, mint az egyházak lelki pásztorai. 

XV. Űrnapokon reggel prédikat iókat ta r t sanak vagy az 
evangeliomok, vagy a próféták iratai alapján. Ebéd után 
pedig vagy a Pál leveleiből kell magyarázatot ta r tan i , vagy 
a gyermekekkel a ká t é t felmondatni. 

XVI. A népesebb gyülekezetekben legalább hetenként 
kétszer beszédeket kell tartani és a kátét tanítani. 

XVII. A tudományos okta tásokat az iskolákban el nem 
kell hanyagolni, hanem a rek toroknak mindenütt szorgal· 
masan kell végezniük, hogy az i f júság a vallásban és a 
nyelvtan elemeiben kiképeztessék. 

XVIII. Évenként legalább ké t szer zsinatot kell tartani, 
és o t t mindnyájoknak megjelenni. 

XIX. A superintendens mindnyájok életéről szorgalmasan 
tudakozódjék és espereseivel együt t őrködjék a felett, hogy 
senki cégeres bűnökbe ne essék. 

XX. Senki se merészeljen az egyházakban az esperes 
engedélye nélkül prédikálni, és a sacramentumokat nyilvános 
felavatás nélkül kiszolgáltatni. 
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XXI. Az igehirdetők a világiakkal a törvényszék előtt 
ne perlekedjenek, sem pedig ne ügyvédeskedjenek. 

XXII. Ha közülök valaki kegyuraitól, vagy pedig a 
világiaktól megkárosíttatik, e végett keresse meg a maga 
esperesét, aki azokat összehívja és ügyüket elintézze. 

XXIII. Ha a lelkipásztorok közhelyen részegen találtat-
nak, első ízben három forintra büntettessenek; ha másodszor 
is megtörténik, le kell tenni őket. 

XXIV. Azok az iskolatanítók, akik részegeskednek, 
közhelyen tobzódnak, ós ha lelkészüktől egyszer-kétszer 
megintetve észre nem térnek, iskolatanítói hi atalaiktól el-
mozdítandók. 

XXV. Az a lelkész, aki uzsoráskodik, hivatalától egy 
egész évre felfüggesztendő állásától. 

XXVI. A házassági ünnepélyeket, mielőtt a házasfelek 
összeesküdnének, ki kell hirdetni. Akik máskép cselekesz-
nek, azokat három forint büntetésben kell elmarasztalni. A 
lakodalmakat nem kell Űrnapokon tartani. 

XXVII. A felavatandók a tisztelendő atyafiság élelme-
zéséről gondoskodjanak s tisztességesen já r janak el. Hason-
lóképpen azok is, akiknek részére étel szolgáltatik ki, fejen-
ként egy forintot fizessenek. Így kell a többiekről is gon-
doskodni.1) 

Ez volt az utolsó XVI-ik századbeli közös zsinat, melyen 
a két felekezet képviselői megjelentek. 

Ezentúl a két testvér evangeliomi protestáns vallásfele-
kezet véglegesen elvált egymástól. A dunántúli csepregi 
colloquium ; továbbá a dunáninneni galántai 1592-diki zsinat; 
az éjszakkeleti részeken pedig a késmárki ket tős colloguiűm. 
s végre az 1599-diki kisszebeni gyűlés teljessé tet te a sza-
kadást. Erdélyben még korábban. Ennek pedig az lett a 
következménye, hogy az istenitisztelet külső formájában 
majdnem annyiféle szokás lett uralkodóvá, ahány ev. egy-
házközség keletkezett. 

Ennek egyik főoka az akkori földesúri viszonyokban 
keresendő, melyekről a mai nemzedék, hála istennek, foga-
lommal sem bír. Nem tudja, nem érzi, mi volt az akkori nemes 
földesúr, és mi volt a jobbágy népnek a sorsa. Mi volt az 
urbárium, a robot, a kilenczedadó, a tizedadó, a füstpénz és 
más sokféle adó és földesúri szolgálat, melyeknek ma mái-
neve sem ismeretes. Némely nagyobb gyülekezetnek volt 
parochiális vagyona, a „fabrica Ecclesiae" de a legtöbbnek 
az se volt. Legfeljebb, amit a hivek összeadtak. Ahol a föl-

') V. ö. Kiss Aron: A XVI. században tartott Magyar ref. zsinatok 
végzései 69δ. 1. 
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desúr fizette a papot és a tanítót, ott ő kénye-kedve szerint 
rendelkezett is ; de ahol a jobbágy nép választotta a papját 
és tanítóját, ott a nép garasaiból szedték össze azoknak 
fizetését is. A stóla is a hiveket terhelte. Az úgynevezett 
patronusok. akár egyes urak, akár egész városok, feltétlenül 
rendelkeztek papjaik felett. Sok időbe került, míg az egyes 
gyülekezetek külön esperességeket, fraternitásokat alkottak, 
melyek az egyházi kérdések megbeszélése végett alakultak 
ós melyeken az egyházi közigazgatás ügyeit is tárgyalták. 
Már a sokféle elnevezésük is jelzi az árnyalatokat, melyek 
egyes vidékeken divatba jöttek. Némely helyen confraterni-
tásnak, más helyen conventusnak, harmadik helyen congrega-
tiónak, contuberniumnak, senioratusnak, ephoratusnak, archi-
diaconatusnak nevezték. 

Csak abban egyeztek, hogy a kath. isteni-tisztelet for-
máját, a misét és az áldozást e lhagyták; de máskülömben 
egymással nem igen érintkeztek. Széteső kévékhez hasonló 
dissolutae scopaek voltak — ós mint ilyenek — a hatalmas, 
egységes és páratlan szervezettel bíró gazdag és éppen 
azért hatalmas r. katholikus egyházzal szemben, századokon 
át tehetetlenekké váltak 

II. 

Az 1598-dikisoproni zsinat története és tartalma. —Az egy-
ségre való törekvés első példája, — a viszonyok nehézségei. 

A XVI-dik századbeli magyarhoni evangelikus zsinatok 
között csak egyet ismerünk olyat, amelynek tagjai figyel-
müket az egész ország evangélikusaira kiterjesztették. 

Ez a zsinat a XVI-dik század vége felé 1598-ban tarta-
tott meg Sopron városában.1) Az előbeszéd tanúsága szerint 
ez a zsinati szabályzat „minden tisztességes és istenfélő 
rendeknek szól, akik egész Magyarországban s kiváltkép-
pen Sopron, Vas és Zala vármegyékben vadnak 

Ez a dolgozat már csak azért is nagy figyelemre méltó, 
inivel szerzője az összes hazai evangelikus egyházakra 
kiterjesztette figyelmét. Nagy kár. hogy nem lehetett az 
összes hazai ev. egyházakra kötelező. Mikor itt az ismeretlen 
névtelen kiválóan jeles szerzőnek felfogását és az egész hazai 

') Canones, azaz: az egyházi szolgáknak életének, tisztinek és tisztes-
séges magatartásának Regulái. írattattak Az Soprony Wármegyebeli Ecclesiák 
senioritói Isten tisztességére és az Anyaszentegyháznak s abban való tané-
tóknac épületekre. I. Timoth. 3 Haec scribo: ut scias quo modo opporteat 
te in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei viri, columna et firmámén-
tum veritatis. Anno MDXCVIII. ö. Mokos Gyulának: „Dunántúli ág. hitv 
evang. egyház 1698-diki törvénykönyvével; - és A magyarhoni prot. Tört. 
1907-fei kiadását" 224-232 . lapokon. 
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ev. egyházra való figyelmét és törekvését dicsérettel magasztal-
j u k : ugyanakkor bizonyos fájdalmas érzéssel ós sajnál-
kozással, sőt indokolt szégyenkezéssel emeljük ki azt. hogy 
a njagyarországi „egyetemes?" evangelikus Egyház még ma, 
a huszadik század elejéig sem volt képes egy olyan általá-
nos egyházi törvénykönyvet készíteni, mely a Szt. István 
koronája alatt élő összes evangélikusok egyetemére köte-
lező volna! 

Az összetartásnak ós testvéri krisztusi szeretetnek lelke 
még századok veszélyei után sem volt képes odáig áthatni 
a sziveket, hogy ezek megértsék és megórezzék a keresztyén 
egyház alapját képező kersztyén szeretetnek és összetartás-
nak jótékony hatalmát. Még őszinte törekvés sincs arra, 
hogy a hazai evang. egyház az evangeliomi testvéri szeretet 
által igazán egygyé és erőssé váljék. Nem győzzük eléggé 
ismételni Krisztusnak azon kijelentését: „Arról ismernek 
meg benneteket, hogy az én követőim vagytok, ha egymást 
szeretitek !" 

Hogy a széthúzásnak és a gyűlölködésnek átka kiknek 
a sivár lelkét nyomja; azt ezúttal ne keressük; de talán 
i t t volna az ideje annak, hogy az egyház vezetői, püspökei 
és világi felügyelői magasabb álláspontra emelkedjenek s 
egyszer valahára véget vessenek az átkos hatású romboló 
pártpolitika uralmának, melynek romboló hatásánál fogva 
nem lehet helye a vallás ós egyház csendes birodalmában! 

Talán itt volna az ideje annak, hogy vógrevalahára 
letörüljük egyházunk homlokáról azt a szégyenfoltot, mely 
a széthúzás bűnéből született és melynek gyászos eredménye 
a statisztika rideg számaiban ujabban is oly siralmas módon 
nyer kifejezést! Talán itt volna utolsó órája az őszinte ön-
birálatnak és ennek alapján az önérzetes kijózanodásnak, s 
végrevalahára komolyan keresni útját és módját a testvéries 
egyetértésnek, mely képessé tenné egyházunkat oly egysé-
ges zsinati új törvények alkotására, melyek „minden tisztes-
séges és istenfélő rendeknek szóllanának, akik egész Ma-
gyarországban vadnak 

Hiszen már a XVl-dik század végén ólt dunántúli 
evangélikusok is, élénken érezték annak a mondásnak az 
erejét, hogy „egységben és egyetértésben van az erő." Már 
ezek akkor is belátták, hogy az egyházi articulusok sokféle-
sége miatt sohasem fognak azon magasabb felfogáshoz jutni, 
mely a zsinati atyákat képessé tehetné oly egyházalkotmány 
megteremtésére, mely elég erős legyen a külső ós belső 
támadásokkal szemben kellő védelmet nyújtani. 

Az igaz Isten a dunántúli tizenhatodik századbeli 
zsinati tagok felfogása szerint is él ós uralkodik a szívek 
felett. Lehetetlen, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek nevében 
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indítandó és az evang. egyház egységét szem előtt tartandó 
törekvés még á XX-dik században is hajótörést szenvedjen. 

Hogy mik voltak okai annak, hogy a hazai evangelikur 
sok a XVI. században, sőt a következő századok alatt is, 
az ország külömböző vidékein csak részleges zsinatokat 
tartottak : azt — amint láttuk — az akkori földrajzi, poli-
tikai, egyházi és természeti viszonyok magyarázzák meg. A 
lelkiismeret szabadságának eszméje egészen új vo l t ; nem 
csoda, hogy azt sokan félremagyarázták. Ebből keletkezett 
az a sok vita. mely akkoriban úgy az irodalomban, mint a 
közélet gyűlésein uralkodott. Az evangélikussá lett hivek 
sokáig nem tudtak megállapodni az egyházi kormányzás 
módjára és a világi elemnek az egyházi kormányzásban való 
részvételére nézve. 

Az egyházhoz közelebb levő gyülekezetek lelkészei és 
világi elöljárói mindig szükségét érezték annak, hogy az új 
gyülekezetek egymással érintkezzenek és gondoskodjanak 
lelkészeikről és tanítóikról. Eleinte csak egyes gyülekezetek 
lelkészei érintkeztek egymással. Majd a világiakkal együtt 
keresték módját annak, hogy a földrajzilag és közigazgatá-
silag összetartozó községek közös tanácskozásra összejöhes-
senek. Azért volt az, hogy a felvidékiek az egyes völgyek-
ben, patakok és folyók mentén levő községekben, illetőleg 
városokban tartották első zsinataikat. 

Az alföldiek ezt századokon át már csak azért sem 
tehették, mivel az egymástól távol eső községek sokáig a 
török uralom járma alatt nyögtek. Ezen külső politikai körül-
mények mellett alig kell azokat a nehézségeket felsorolni, 
melyeket a klérus hatósága alatt levő világi urak okoztak. 

A XVI-ik században, amint fentebb már említettük, 
egyedül a dunántúli zsinat terjesztette ki figyelmet az összes 
hazai gyülekezetekre. Ezért érdemesnek látszik, hogy tartal-
mát is megismertessük a szives olvasóval. A hit dolgában 
azon kijelentés foglaltatik benne, hogy minden keresztyén 
embernek csak az egy és örökkévaló Istent kell ismernie 
és vallania, aki minden világi fejedelmek felett áll. A hitre 
és üdvösségre tartozó dolgokban tehát semmit sem kell adni 
a világ hatalmaira, ha azok ettől el akarnának bennünket 
szakítani. Az igaz isten, ki atya, fiú és szent lélek, a szent-
írásban foglalt üdvösséges vallásban nyilatkoztatja ki magát. 

Ennek a vallásnak a hirdetésére isten bizonyos személye-
ket választott, kik az ő akara t já t közlik, kiket t isztük szerint 
egyházi szolgáknak, vagy prédikátoroknak nevezünk. Mint-
hogy pedig ezek közül sokan a jámbor nép botránkozására 
festett és tisztükhöz nem illő életet folytatnak, azért bizonyos 
regulákat ós törvényeket kellett szabni, melyek szerint az 
egyházi szolgák élete ós magatartása felett ítélni és az ellene 
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vétőket büntetni kell. Szólanak ezek a törvények először a 
superintendensekről, vagyis a püspökökről, azután a senio-
rokról, a hallgató hívekről ós az iskolamesterekről. 

Superintendens az, kinek hatósága alá rendeltetnek az 
egyház szolgái. Ο az egyház feje, akinek minden prédikátor 
engedelmeskedni tartozik, — nem a maga személyében való 
méltóságáért, hanem az őt választó istenért. Ezt a nagy 
méltóságos és becsületes tisztet azonban a község akarata 
ellen magához ne ragadja, sőt a kisebbségnek — az ecclesia 
consensusa ellen — ne hódoljon. Rút dolog embernek biro-
dalmat kívánni. Ennek a birodalom alattvalói ellentmon-
danak . . . . „Senki sem bitoroljon tisztességet, csak amelyre 
az Isten által elhivattatott." 

Kötelessége pedig a superintendensnek, hogy minde-
nekre vigyázó legyen; úgy igazgassa az alatta lévő egyházi 
szolgáknak tisztét, életét és magaviseletét, hogy az isten 
tisztességére és a nép üdvösségére váljék. Ha pedig a prédi-
kátorok tisztükhöz nem illő életet folytatnak, azokat bün-
tesse, de szelíden és emberségesen, hogy lelküket megnyerje, 
— Krisztusnak azon tanítása szerint: „ha pedig vetkezik 
ellened a te atyád fia, menj el és dorgáld meg őtet csak te 
közötted és ő közötte. Hogyha szódat fogadja, akkor meg-
nyerted a te atyádfiát. (Máté„8: 15.) 

A hitben tévelygő pásztorokat és híveket megtérítse; 
tévelygéseiknek okát megértse, azokat fejtegesse és az igaz-
ságot velük megismertesse, követvén ebben is Pál apostolnak 
intését, mely így szól: „Az Úr szolgájának pedig nem kell 
háborogni, hanem engedelmesnek kell lennie mindenekhez, 
alkalmatosnak a tanításra, tíírőnek mindenek iránt; tanítsa azo-
kat, akik ellenkező értelemben vannak. (Timotheus 11. 2:24-25.) 

Bármit teszen, azt a seniorok egyező akaratával tegye, 
hogy így több személyeknek consensusa accedálván, cseleke-
dete méltóságosabb legyen. De kiváltképpen az új lelkészek 
ordinálásánál a maga fejétől semmit ne tegyen, hanem a 
seniorok Ítéletének és vizsgáiásának hozzájárulásával. Ezt 
tegye a házassági perek eligazításában is. Főgondja legyen 
az egyház békéjének, a lelkipásztorok egyetértésének fen-
tar tására. Ennek érdekében minden lehetőt megtegyen. A 
bókebontóknak — nem törődvén azoknak kárvallásával — 
ellenszegüljön; Pál apostolnak ezen intése szerint:,,igyekezze-
tek megtartani a léleknek egységét a békességnek köteléke 
által ; mert aki ezt nem cselekszi, béres az, nem pásztor, 
aki látván a juhokra jövő farkast , elhagyja a juhokat és elfut." 

A seniorok a superintendensnek munkálkodó és gond-
viselő társai legyenek; de vele nem egyenrangúak, s tudta 
nélkül bármit is csak a legnagyobb szükség esetén tehetnek. 
Sa já t tractusukban, ha valamely helytelen dolgot látnak, 

Theol. Szaklap. XIII. évf. 15 
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vagy hallanak, azt a superintendenssel együtt jó kedvvel 
intézzek el. A prédikátoroknak ügyes-bajos dolgaikban segít-
ségükre legyenek ; de nem úgy, mint azelőtt tették némelyek, 
akik házuk küszöbén sem léptek ki. Ha pedig kimentek is, 
hasuk, torkuk töltésóért mentek, de az illetők baján nem 
segítettek. A superintendens által valamivel megbízatván, 
küldetésükben társaikkal együtt híven járjanak el, mindent 
az ecclesia épülésére cselekedvén. Az ordinandusoknak vizs-
gálásában ők legyenek az első theologusok; aztán másoknak 
is szabadsága lesz az új lelkészek megvizsgálására, úgy amint 
azt Pál apostol is parancsolja, hogy akik az isten ecclesiájában 
akarnak szolgálni, azok — mielőtt a szolgálathoz kezdenének. 
megpróbáltassanak, hogy senki ne prédikáljon, se ne keresz-
töljön, se ne communicáltasson, mig az ő tudománya az 
ecclesia előtt meg nem próbáltatik. Kivételképen a főseniorok 
eskü alatt az egyházi szolgálatot megengedhetik azoknak, 
akiknek tudományát, vallásosságát ós erkölcsösségét ismerik. 

A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmaztatásáról az 
mondatik, hogy akik az egyház szolgálatára szánják magokat, 
azok csak nyilvános vizsga után ordinálhatók. Amennyiben 
pedig a főgondviselőnek —* a fősenioroknak — sürgős esetben 
ki kell szállniok, ilyen esetben a közel városban levő prédi-
kátor. ha hívják, menjen annak ecclesiájába és ott mind a 
prédikálásban, mind a keresztelésben, mind a communicál-
tatásban, mind az esketésben szolgáljon. Mert — u. m. — a 
gyermekszülő asszonyoknak beavatásokat propter bonum 
ordinem decorum, et propter sanitatem recuperandam. De 
aztán vigyázzon az a lelkész, hogy más lelkésznek vetésébe 
sarlóját ne vágja; annak híve és akara t ja ellen ne prédikáljon, 
ne kereszteljen, ne communicáltasson és ne eskessen. Csak 
olyan esetben, ha az beteg, vagy távol lenne és ha a község 
az ő szolgálatát kívánná Amit pedig szolgálatjáért kap, azt 
az odavaló lelkésznek adja. 

Óvakodjék valamely ecclesiába bemenni, míg az elődjét 
ki nem elégítette. Minden pásztor csak annyi terhet vegyen 
fel, amennyit elviselhet. Ha egy város, vagy falu elbírja tar-
tani, akkor többhöz ne kötelezze magát; de ahol kevés a 
lelkész, ott szabad egynek két vagy három falunak is szol-
gálni. Fődolog, hogy Isten igéjével ne kereskedjék, mint azt 
azelőtt némelyek cselekedték és most is cselekszik, hanem 
a Krisztus ecclesláját építse Péter apostol tanítása szerint: 
„Legeltessétek isten nyáját, mely a ti gondviseléstek alatt 
vagyon; gondot viselvén arról, nem kényszerítésből, hanem 
örömest, nem kívánván éktelenül nyereséget, hanem kész 
indulattal. 

Senki nagyobb jövedelemért helyét el ne hagyja, hanem 
inkább azon legyen, hogy az egyháznak használjon ; inert 
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fájdalom, olyanok is találtatnak, akik a magok hasznáért 
elhagyják az Isten ügyét. Egyházát idő előtt el ne hagyja, 
mint némelyek teszik. Ha máshová akar menni, esztendejét 
töltse ki, és távozását seniorjának jelentse be. Senki magát 
olyan helyre ne ígérje, ahová nem mehet ; mert az ilyen 
csalással a lelkészek szidalmazására ad okot. Mert a hazugság 
minden emberben rút dolog, de főképpen rút dolog azoknál, 
akik másoknak életükkel és tudományukkal tükörként tar-
tóznak lenni. 

Aki más superintendens birodalmából jön, az az ő tudo-
mányáról és életéről bizonyítványt hozzon. Ezt kívánja 
először az apostol (Csel. 6. 3.) : „Valaszszatok azért atyámfiai 
közületek férfiakat, kiknek jó bizonyságuk legyen. Másodszor 
a hamis tanítók elkerülése, akik alattomban becsúsznak, 
mint az ürge a borz lakába. Ε részben a község gondos 
legyen s oly tanítót (lelkészt) be ne fogadjon, kinek tudo-
mányáról ós életéről bizonyságtevő levele nincs. Előbbi 
prédikátorát sem bocsássa el boszankodásában önnön fejétől 
a senior híre nélkül. Mást se fogadjon el, mert gyakorta 
megesik, hogy a község a hízelkedőkben inkább gyönyör-
ködik. mint az igaz tanítókban. Ez ellen cselekvő vakmerő 
községet úgy bűntetjük, hogy elveszszük közülük Isten igé-
jének hirdetőjét. 

A vasárnapokat és egyéb evangeliumos ünnepeket a 
gyülekezetek megszenteljék; megemlékezvén istenünk paran-
csolatjáról. Mert miként a hétköznapok kézimunkára és 
élelmünk keresésére rendeltettek, azonképpen az ünnepek 
arra valók, hogy a nép a munkától megpihenvén, az Úr 
szent igéjének hallgatásában és a sacramentumok gyakor-
lásában foglalatoskodjék. Sajnos, hogy az emberek most az 
ünnepnapokon inkább gerjesztik az Isten haragját, mintsem 
hogy azt magasztalnák; inert csak hivalkodásban, kevély-
ségben. felfuvalkodásban, részegségben, kereskedésben és 
kalmárkodásban, feddőzósben, pörlósben, tánczolásban. vissza-
vonásban, játékokban és egyéb hívságos dolgokban fogla-
latoskodnak. Kívánatos, hogy a keresztyének mindezeket el-
hagyván, magokat az Isten szolgalatjára szenteljék és az 
ünnepnapokat szentségben és józanságban, atyafiúi szeretet-
ben élve, Isten igéjének hallgatásával, imádsággal, hálaadással 
szenteljék meg mind templomban, mind azonkívül. A lel-
készek erre intsék ós sürgessék hallgatóikat szorgalmasan; 
és már a gyermekek is oktassák a keresztyénség fundamen-
tomára. 

A prédikátorok ne lustálkodjanak ; vasárnap két prédi-
kációt t a r t sanak ; ünnepen délelőtt egyet ; délután pedig 
magyarázzák a kátét. Így ők magok is gyarapodnak a tudo-
mányban, s a nép is inkább rászokik a prédikációra. Tanítás 
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közben a lelkész — ha van rá oka — hallgatóit szelíden 
megfeddje; a bibliát mindenik megszerezze; azt szorgalmasan 
olvassa, repetál ja és a régi megbízható jámbor doktorok 
értelme szerint magyarázza, ne a maga cerebrumábó), mert 
abból sok baj keletkezhetnék. Nehéz esetekben magától 
semmit ne tegyen, hanem az Isten igéjére ós az erre alapí-
tott kánonokra tekintsen és aszerint Ítéljen. 

A keresztyén gyülekezetből való kitiltási jogot fentartva. 
az Isten igéjének tanítása szerint kitiltandók minden nyilván-
való czógéres és főbűnben leledző emberek, akik nem akarnak 
javulni; a részegek, fösvények, telhetetlenek, hamisesküvők, 
szitkozódók, lopók, paráznák ós uzsorával kereskedők és az 
ecclesiában botrányokat okozók. És azok, akik kitiltatnak, 
addig be ne bocsáttassanak, amíg bűnöket beismervén és 
afelett szánakozván, az Istent és az ecclesiát meg nem 
követik. 

A lelkész a keresztség szentségét bármely órában, éjjel 
és nappal, készségesen kiszolgáltassa; ós pedig lehetőleg a 
templomban, keresztszülők jelenlétében. A keresztelő víz és 
edényei t iszták legyenek. Ahol templom nincs, ott más 
helyen is tö r ténhe t ik ; csak korcsmában, vagy valami éktelen 
helyen nem. A confessio keresztyén módon — de nem a 
római szerint — tör tén ik ; tudván, hogy azok élnek méltán 
az Úr vacsorájával, akik bűneiket beismervén, vallást tesznek 
felőlük és hiszik az igéket: „éret tetek adatot t és osztatott 
bűnötöknek bocsánatjára". 

Az Úr vacsorájának szentsége tiszta és közönséges 
helyen administráltassék a hozzátartozó eszközökkel; t. i. 
oltárral, t iszta abroszszal, pohárral, tányérral, kovásztalan 
kenyérrel és tiszta borral. A hívek gyakran éljenek az Úr-
vacsorájával ; egy-két héttel előbb kihirdetve, hogy minden-
kinek ideje legyen hozzá készülnie. Akik pedig semmiképpen 
sem akarnak élni az Úr vacsorájával, azokat a lelkészek 
először feddjék és intsék ; ha pedig ez nem használ, a keresz-
tyének közül kitiltsák. Apró gyermekek, kik nem tudják 
magokat megpróbálni, az Úr vacsorájával ne él jenek; mert 
annak, aki a szentséggel élni akar, ismernie kell a keresz-
tyénségnek fundamentomait . 

A haragtar tókat és gyűlölködőket a lelkész ne bocsássa 
az Úr oltárához mindaddig, amíg egymással meg nem békél-
nek. A békét keresve, arra is ügyeljen, hogy érdemetlen 
bűnösök onnét elűzessenek; mert külömben úgy vétkeznek, 
mintha az Úrnak testét ós vérét ebeknek és disznóknak 
hánynák. A szereztetés igéjét, szép intések és tanítások 
előrebocsátása mellett, az Agenda szerint híven olvassa 
fel. Senki kedvéért, barátságáért , szitkaiért, átkozódásaiért, 
fenyegetéseiért másként ne cselekedjék. Ha pedig beteg em-
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berek hivatják a lelkészt és vigasztalást keresnek nála, 
azokat az Isten igéjével gyógyítsa, erősítse ós bátorítsa az 
ördögnek kísértetei ellen, hogy kétségbe ne essenek és az 
ördög prédáivá ne legyenek. Ha e mellett a beteg élni akar 
az Úr vacsorájával, azt ki kell neki szolgálni, kivált olyannak, 
aki azzal elébb is gyakorta élt. 

A házasság megkötéséről és feloldásáról a szabályzat 
úgy intézkedett, hogy a tisztességes lakodalmi vigasság nem 
tilalmas, amint azt az anabaptisták és a jezsuiták mondják, 
akik azt t a r t j ák halálos bűnnek, ami nem bűn. és üdvösség-
nek, ami halálos bűn. Mindazáltal a menyegzői lakodalmat, 
vagy a kézfogást vasárnap nem szabad tartani, mert azt az 
Úristen magának tartotta fen és az δ szent igéjének taní-
tására és hallgatására rendelte Szombaton és hétfőn 
sem szabad lakodalmat tartani, mert az emberek mérték-
letlen evéssel és ivással alkalmatlanokká lennének az Isten 
napjának megszentelésére. 

A kézfogás után összeveszett személyeket nem kell 
megesketni, amíg ki nem békülnek. Az esketés és esküvés 
józan fővel történjék. A kor ra nézve nagyon külömböző 
egyéneket a pap ne adja össze. Tizennégy esztendő alatti 
leányt ifjúval ós idősb férfit tizenhat éven aluli leánynyal 
meg ne eskesse. . . . Illetlen dolog, hogy az atya saját leányát 
vegye feleségül, vagy az anya fiához menjen nőül. 

A házassági pereket az Isten igéjéből és a természet 
törvényéből kell elintézni. A lelkész barátság kedvéért vagy 
ajándékért hamis ítéletet ne mondhasson. 

A lelkipásztorok erkölcsi életéről és külső magokvise-
letéről szólva megkövetelték, hogy a lelkészek feddhetetlen, 
tiszta életűek, józanok, okosak és szeinérmetesek legyenek. 
Ne verekedjenek, ne részegeskedjenek, hanem emberségesen 
viselkedjenek. Ne foglalkozzanak kereskedéssel, korcsmáros-
kodással ós egyébb illetlen kolompároskodással. (I. Tim. 3. 
Tit. 1.) Ha pedig valamely lelkész nem akarna tisztességes 
életet folytatni, az ilyen súlyos büntetés alá esik. Tilalmas 
a trágár beszéd ós minden szelesség ; az ilyen Pál apostol intése 
szerint (II. Tim. 6.) súlyos büntetés alá essék. Minden lelkész-
től szigorúan megkövetelték, hogy az ő tisztéban híven 
eljárván, szavaiban, tetteiben, erkölcseiben, emberségében, 
kegyességében, józanságában és jótékonyságában a Krisztust 
kövesse. 

Jóllehet a hívek között sok gonosz és istentelen ember 
van, akik az Istennek fiát és igéjének hirdetőit gyakorta 
gonosz, rágalmazó és káromló szavakkal illetik; mindazáltal 
a lelkészek legyenek szelídek, jámborok és alázatosak. Sem 
hallgatóikat, akiknek kenyerét eszik, sem kartársaikat, akikkel 
egy Úrnak szolgái, ne szidalmazzák; még akkor sem, ha 
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azok bántalmazzák is. A szitkozódó, átkozódó és káromkodó 
lelkész, ha intésre nem hallgat, kizárassék. 

Ha a lelkész valamely társának feslettségéről tudomása 
van, azt el ne hallgassa, hanem a seniornak bejelentse, hogy 
az ilyen botrányok megszűnhessenek. Vigyázni kell, hogy a 
lelkész kar társá t gyűlöletből, vagy rossz akaratból be ne 
vádolja, hanem azon czélból jelentse fel, hogy annak lelkét 
az Istennek megnyerje. A hivek részéről a senioroknál emelt 
vádak inkább a lélekjavítás, mint a boszuállás tényei legyenek. 

A lelkészeknek tisztükhöz illő öltözetük legyen, hogy 
már abból is Krisztus szolgáinak felismertessenek. Ne köves-
sék a hajdúkat , haramiákat, katonákat, darabontokat, mészá-
rosokat, prókátorokat, nemeseket, török katonákat stb. 
Hanem kövessék öltözeteikben, és magokviseletében is a 
Krisztust. Feleségeik öltözete és magaviselete felül ne haladja 
az ő urok személyének és tisztének méltóságát. 

Λζ iskolamesterek engedelmeskedjenek az ő pásztoraik-
nak. Azokat híveik előtt, vagy másutt alattomban ne gya-
lázzák. Aki ezt igaz ok nélkül teszi, az bűnhődjék. A maguk 
tisztében híven jár janak el úgy a gyermekek oktatásában, 
mint a templomi szolgálatban is. ; . . Tanulók, akik azért 
tanulnak, hogy az ecclesiában az Úristennek szolgáljanak, a 
régiektől rendelt alamizsnából él jenek; de ha szófogadat-
lanok, restek, henyélők, idestova vándorlók, az ilyenek az 
iskolából eltávolítandók. . . . Úgy a tanítók, mint a tanítvány, 
illendő ruhában j á r j a n a k ; de több gondjuk legyen a könyvek, 
mint a külső köntösnek szerzézésére. 

Nevezetes, hogy az ev. zsinat eretnekekről is beszél. 
Ezek alatt azonban olyanokat ért, akik az ördög csalárdsága 
által veszedelembe ej thet ik a tanulókat. Az ilyenektől óvták 
a tanulókat, hogy azokkal ne érintkezzenek, velük ne egye-
nek és ne igyanak, hogy az istennek szent neve miat tuk ne 
káromoltassók. (Tit. 3. — és János II. levele 1.) 

pedig a jó rend az ecclesiákban minden tévely-
gésekkel szemben állandóan fennmaradjon, a felmerült ügyek 
elintézése végett évenként kétszer zsinat tartandó, melyen 
mindenki megjelenjék. Ha pedig valamely meghívott lelkész 
a zsinaton meg nem jelennék, s elmaradását kellően nem 
igazolná, az közakarattal tisztétől megfosztandó. . . . 

A jó rend és keresztyén élet biztosítása czóljából az 
ecclesiák minden esztendőben meglátogattassanak, hogy úgy 
a lelkészek és hallgatóik vallásosságáról és erkölcsösségéről 
biztos tudomás szereztethessék. Mert most — úgymond az 
indokolás — sokan vágynák olyanok, akik nem hisznek és 
nem vallják, és amit vallanak, azt nem hiszik! Ezek pedig 
veszedelmesek és meg nem tűrhetők. 
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A költségekre nézve kimondották, hogy a látogató 
senioroknak azok adjanak eledelt, akikhez mennek. Egye-
bekben minden lelkész zúgolódás nélkül viselje a reá eső 
költségeket. 

A kánonokra és a rendtartásra vonatkozó szabályok 
megtartását és végrehajtását — úgy látszik már akkor sem 
igen tisztelték, ami abból tűnik ki, hogy ezeknek a szabá-
lyoknak megtartását csak azon feltétellel fogadták el „ha 
minden keresztyén prédikátornak tetszendenek!" — ha minden 
lelkész aláírja azokat s mind ő maga megtart ja, és híveivel 
is megtar ta t ja! Ha pedig — úgymond a szöveg — ezen 
regulákat megutálván, sem ő maga ezek szerint nem él, sem 
az ő pásztorsága alatt valókat így nem tanít ja és igazgatja, 
ezt, mint az igaz hitnek ellenségét és minden jó rendtartás-
nak megháborítóját, az isten igéjének fegyverével elsőben 
is az istentől, annak utána a fejedelmektől engedtetett bün-
tetéssel egy akaratból megbüntetjük. 

Íme. őseink jóhiszeműsége és közigazgatási gyengesége 
már a XVI-dik század végén is abban nyilvánult, hogy saját 
határozatainak és törvényeinek nem tudot t és nem mert 
érvényt szerezni! Saját akaratának sanctiója elmaradván, 
ezért nem volt képes a katonai rendhez szokott katholicis-
mussal megküzdeni! Úgy látszik, hogy az ebben rejlő gyen-
geséget már az ekkor élő és szereplő seniorok és püspökök 
is érezték, mer t a törvény utóbbi kiadásaiban igyekeztek a 
bajok tényleges megszüntetése czéljából, a büntetések mód-
jának megjelölésével is segíteni. De még akkor sem tudtak 
következetesek és szigorúak lenni; éppen úgy. mint a követ-
kező századokban, sőt — valljuk meg önmagunknak — mai 
napig sem tudunk rendet és fegyelmet gyakorolni. Elméletben 
sokat vi ta tkozunk; de a gyakorlat sohasem fedezte elméle-
teink igazságát. A mi XVI-dik században élt dunántúli tisz-
teletre méltó őseink is ezt éreztek; igyekeztek is a büntetések 
megjelölésével segíteni a bajon. Például a VII. articulusban 
az mondatik, hogy minden lelkész tartozik engedelmeskedni 
püspökónok; de nem merték kimondani, hogy mi történjék 
akkor, ha az illető alantas hatóságot képviselő lelkész nem 
engedelmeskedik saját felsőbb hatóságának? 

A következő XVlI-dik században, az 1650-diki kiadásban 
már meg van mondva, hogy „ha valaki vakmerőképen enge-
detlen lószen, akkor az a gyülekezet törvénye alá es ik; de 
a büntetés módjáról és mivoltáról szó sincs benne. A követ-
kező VIII. articulusban az olvasható, hogy rút dolog, ha 
valaki olyan hatósági — püspöki — jogkört akar, melynek 
a birodalom alattvalói ellentmondanak? A későbbi kiadás 
erre azt mondja, hogy az ilyen egyén t isztét elveszti. Látszik, 
hogy a régi articulusok sok tekintetben javítottak, de a leg-
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utolsó 73-dik szakasz ismét sokat ront ezen feltételes ki-
fejezésével ; „ha (ezen kánonok) minden keresztyén prédi-
kátornak tetszendenek /" Ebből mindenki azt a következtetést 
vonhatta, hogy ha pedig nem tetszendenek mindenkinek, 
akkor nem is tartozik engedelmeskedni! Szóval: több ilyen 
tág értelmi kifejezés illusoriussá tette a külöinben jeles egy-
házi törvénynek hatását. És volt még más körülmény is, 
mely ezen zsinati törvény alkalmazását megnehezítette. 
Nevezetesen az, hogy ámbár e zsinatnak rendelkezései kiter-
jednek az egyházi életnek minden viszonyaira: az egyház 
fentartó patronusok mint adómentes nemes urak, nem biz-
tosították papjaikat és tanítóikat, sem ezeknek családját az 
élet nyomorúságai ebben. Nem kívántak zsinatilag intézkedni 
az egyházi tisztviselők kötelező anyagi ellátásáról. Úgy lát-
szik ez a kényes kérdés a későbbi századok patronusaira 
feladatul maradt. Ez azonban nem törtónt ineg. Ez a mulasz-
tás aztán állandó betegséggé fajúit, a haladni szerető evangé-
liomi egyház kebelében. Az az óriási ellentét, mely a gazdag 
és hatalmas kath. klérus és a szerény, gyakra nanyagi nyomor-
nak kitet t evangélikus papság ós tanítóság között fenn-
maradt; továbbá az a szervezetlenség, mely az ország kü-
lömböző vidékein lakó híveket egymástól eltávolította, lehe-
tetlenné te t te az evang. egyház kellő haladását és óhajtott 
felvirágzását. 

Dr. Zsilinszky Mihály. 



A háború ós az Ó-Testamentom1)· 
Az Ó-Testámentomot méltán lehetne a háborúk köny-

vének nevezni, mert alig van benne olyan irat, mely lzráel 
háborúiról ne szólna vagy amelyet bizonyos kapcsolatba ne 
lehetne hozni azokkal. S nem csak az u. n. történeti könyvek, 
de a költői darabok is; nemcsak a prófétai beszédek, de a 
törvények is tárgyalják bizonyos viszonylatban a háborút. 
Mindezt természetesnek ta lál juk annál a népnél, mely csak-
nem szakadatlanul hadban állott. Különösen pedig, hogy az 
ó-testámentomi történetírás oly nagy súlyt fektet a hadvise-
lésre, azon meg ép a legkisebb mértékben se csodálkozhatunk. 
Sőt azon kellene meglepődnünk, ha nem így lenne. Hiszen 
a legkülönfélébb népek történetírásában megismétlődő jelen-
ség, hogy első sorban a kiváló hadvezérek életét s tetteit 
t a r t j ák megörökítésre méltónak Ez alól lzráel népe se képez 
kivételt. A Pentateuchustól, de főleg Jósue könyvétől kezdve 
egészen a Krónikák könyvéig telve vannak az O-Testámentom 
történeti könyvei háborúkkal, hadjáratok történetével. Némi-
leg az igaz kivételt látszanak tenni Mózes könyvei. Azonban 
közelebbről megvizsgálva ez is csak látszat. Mert ha a mózesi 
könyvekből kivesszük azokat a szakaszokat, melyek kizárólag 
törvényeket tartalmaznak — melyekben azonban szintén 
találunk háborús vonatkozásokat, — az így megmaradt részek-
ben jelentős helyet foglalnak el a hadi események. Ilyen 
formán tehát kivételt legfelebb a Genesis képezhet, mert 
ebben, eltekintve Gen 4 23. 24.-től, a kései származású 14. f-től 
s a csak némileg idetartozó 34. f-től, legfelebb pásztorok 
czivakodásairól, de semmiféle háborúról nincsen szó, ami 
mindenesetre classikus bizonyítéka annak, hogy mennyire 
híven őrizte meg lzráel nemzeti hagyománya a Mózes előtti 
idők jellemző vonásait. 

') V. ö. Marti és Nowack ó-testámentomi kommentárját; Kautzsch Ε. 
Bibi. Theologie des At. Tübingen 1911. Stade Β.: Bibi. Theologie des At. 
Tübingen 1915. Staerk W.: Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten. 
Göttingen 1908. Wilke Fr.: Jesaja und Assur. Leipzig 1905. Schwally Fr.: 
Semitische Kriegsalteríümer I. Leipzig 1901. Eissfeldt 0 . : Krieg und Bibel. 
Rgvbücher V. 15. 16. Tübingen 1915. Niebergall Fr.: Der Prophetismus und 
der Krieg. Monatsblätter f. RU. 1914. 12. Ugyanez: Staatserhaltende und 
staatserneuernde Kräfte im isr. Prophetismus. Die ehr. Welt 1914. 1. 2. 
Kittel R.: Vom Kriege in Israel. Allg. ev. Luth. Kirchenzeitung 1915. 3. 4. 



234 Dr. Deák János. 

Izrael háborúival, illetve kisebb-nagyobb haditényeivel 
legelőször Mózes idejében találkozunk. Ami természetes is. 
Mózes idejében, az δ szervező vaskeze alatt lett Izráel egy-
séges nemzetté, melynek legerősebb, talán egyetlen, össze-
tartó kapcsa a Jahve-vallás volt. Az δ vezérlete alatt 
indúlt az ifjú, harczokhoz még nem szokott, nemzet ú j hazát 
keresni, illetve a bibliai traditio szerint apái földjét birtokba 
venni, s vele küzdötte át első harczait is. Nem lehet e helyen 
czélunk Izráel háborúinak részletes felsorolása, esetleg az 
ide vonatkozó történeti tudósítások hitelességi kérdésének a 
tárgyalása; nem akar juk Izráel hadviselésének a módját, 
technikáját se ismertetni, bármily érdekesnek ígérkeznék is 
az, — Izráel háborúit mi csak vallásával való kapcsolatában 
óhajtjuk vizsgálat tárgyává tenni. Ezért Izráel háborúi felől 
itt csak a legszükségesebb tudnivalókat említjük meg. 

* * 
* 

Izráel történetét háborúi tekintetéből úgy általánosság-
ban hat nagyobb korszakba oszhatnók föl. Az első az Egyp-
tomból való kiszabadulástól egészen a Kanaánban való be-
telepedésig tart . Legnevezetesebb hadieseményei ennek az 
időszaknak a Vörös-tengeren való átkelés, az Amálek elleni 
háború, a Kanaán területére délről való betörési kísérlet s 
ennek kudarcza; az Ammon ós Moáb elleni hadivállalkozás; 
a Jordánon való átkelés, Jerikhó elfoglalása, Ai megszállása, 
Béthel bevétele s az ország jelentős részének, de nem egészé-
nek, a meghódítása. Különösen egyes erődített helyek ós a 
sik területek maradtak a kanaáni őslakók birtokában, kik 
hadi technikájuk tekintetében kétségtelenül az izráeliek felett 
állottak. Ezt a kort Izráel hőskorának kellene neveznünk, 
melynek főhőse Mózes, illetve mellette és utána Jósue.1) — A 
második korszakot a letelepedett népnek országa megtar-
tásáért vívott harczai jellemzik; ezen harczok során Izráel 
rendszerint védekezik, ri tkán támad. Ellenségei nem csupán 
a benszülött kanaániak, de ezeken kívül Ammon, Midián stb. 
Izráel ez időben többször elveszti, ha nem is a maga egészé-
ben, önállóságát, de vitéz bíráinak vezérlete mellett sikerül 
azt mindig visszaszereznie, végre a harcziasabb filiszteusoknak 
sikerül Izráelt hosszabb időre leigázni. Ebben az időben 
tanulja meg Izráel igazában a hadakozást (Bir. 3 2) a fönt 
említett bírák vezette hadivállalatok során. Ezeket a bírákat 
azonban épen ezért nem szabad békés idők peres ügyeit 
intéző bíráival azonosítanunk. Alapjában alkalom szülte had-
vezérek ők, kik Jahve szellemének indításából kerültek egy-
egy törzs, ritkábban több törzs élére, a szerencsésen befejezett 

!) Jósue történeti személyiségére vonatkozólag v. ö. Kittel R.: Geschichte 
des Volkes Izráel I. Gotha 1912. 601. 1. 
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hadjárat után azonban rendszerint vissza is kerültek az is-
meretlenség homályába. Kivételt csak Gideon-Jerubbaal és 
Saul képeznek, akik nemcsak önmaguk számára t a r t j ák meg 
az elnyert vezéri szerepet, de átszáll az róluk fiukra is. — 
A harmadikba Saul és Dávid felszabadító háborúit, utóbbinak 
hódító hadjáratait kell sorolnunk. Nagyszerű volt már Saul 
kezdeményezése is, aki kétségtelenül nagy hadvezér volt. 
Fegyvereivel szerzi meg a királyi koronát ; fegyverei ingatták 
meg vakmerő hadjáratok során a filiszteus uralmat Izráelben; 
seregében, hadjárataiban lett kiváló vitézzé, vezérré egy Dávid, 
egy Abner s mások. A Saul által vetett alapokon épített 
tovább a szerencsésebb Dávid, úgy hogy elmondhatjuk, hogy 
Saul vetésének gyümölcsét ebben a tekintetben is Dávid 
aratta le, akihez viszont foghatót se királyi se hadvezéri 
tehetség tekintetében nem tud felmutatni Izráel története. 
Első diadalmas tette az volt, hogy nemzetét felszabadította 
a filiszteus iga alól s megvédte a szomszéd népek ellen is. 
Mint kiváló hadvezér azonban nem elégedett meg a védelem-
mel, hanem nagyon korán hódító hadjáratokat is merészelt 
indítani, úgy hogy ez által Izráel oly katonai hatalmassággá 
lett, mint, se az előtt, se azután. — A negyedikbe azt a 
hosszabb időszakot foglaljuk össze, mely Salamontól egészen 
II. Jeroboámig terjed. Ez időben, mindjárt Salamon halála után, 
Egyptom is érvényesíteni próbálja Izráellel szemben hatalmi 
befolyását, ami azonban csak átmentileg sikerül neki. Fonto-
sabb azért ennél az, hogy a két részre szakadt ország: a 
tulajdonképeni Izráel és Juda nagyon gyakran egymás 
ellen is visel háborút, melynek során, így látszik, Izráel 
Judát vazallusává teszi ugyan, de viszont a szomszéd álla 
mok felhasználva az ország meggyöngülését, önálló államokká 
alakúinak, sőt később támadólag is föllépnek a hanyatló, 
hatalmában megtörött s polgárháborúk által emésztett Izráel 
ellen. Ezek között az államok között hova tovább leg-
veszélyesebbé válik Aram (Syria), mely nemcsak elhódítja 
Izráeltől az északi és északkeleti országrészeket, hanem lzráelt 
veres ós kegyetlen háborúkban leverve, adófizetőjévé is teszi. 
Ebben a viszonyban csak akkor áll be Izráel javára örvendetes 
változás, mikor az assyr nagyhatalom nyugat felé való támadó 
előnyomulása lehetővé teszi Izráelnek, hogy az időbeli két-
ségtelenül hatalmas királyai diadalmas háborúk során függet-
lenítsék magukat Aramtól. Híz a fordulat : Izráelnek meg-
erősödése, állami életének újból való fellendülése s egyben 
a jelentkező assyr veszedelem képezi az átmenetet az ötödik 
korszakhoz, mikor Izraellel szemben többé nemcsak hozzá 
hasonló vagy nálánál épen kisebb palesztinai államocskák 
szerepelnek, hanem főleg a nyomról-nyomra diadalmasan 
terjeszkedő hatalmas katonaál lam: Assyria. Hadászati szem-
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pontból s Izraelre való vonatkozásában legnevezetesebb ese-
ménye e korszaknak a syr-efraimi háború (735—734), Aram 
bukása. Damaskus elfoglalása (732); Samária ostroma, eleste, 
Izráel deportatioja (722); Jeruzsálem ostroma s váratlan, 
csodás felszabadulása (701). Egy évszázaddal később 597-ben be-
következik Judának és Jeruzsálemnek első deportatioja míg 
végre 586-ban elesik maga Jeruzsálem is, mi által teljesen meg-
szűnik a judai állam önállósága, a nép jelentősebb része Baby-
lonba kerül. Hatodik korszakba a perzsa majd a görög háborúk 
idejét kellene foglalnunk. Ezt azonban megemlítenünk is elég 
s róla bővebben szólni teljesen felesleges, már csak azért 
is, mert ezekben a háborúkban Izráel, illetve Juda többé 
mint hadviselő állam nem szerepelhetett. Azokat a fegyveres 
felkeléseket pedig, melyekkel a fogság utáni Juda megkí-
sérelte önállóságát visszaszerezni, igazi háborúknak nem 
nevezhetjük s különben se vetettek ezek új problémákat s 
ú j megoldásokat a fölszínre. Végül csak utalunk a makka-
beusok háborús korára, amely már az O-Testámentom keretén 
kívül esik, bár megengedjük, hogy egyes zsoltárok ebből az 
időből származhatnak s így világot vethetnek ezen lázas idők 
háborús hangulatára, lelkesiiltségére is. 

Ezek az itt csak vázlatszerűen megemlített háborúk azt 
mutatják, hogy Izráel népének, különösen Judától eltekintve, 
békés esztendeje valóban alig volt. Ebből a puszta tényből 
következik, hogy a culturkép, melyet az ó-testámentomi 
iratok alapján festhetünk, egy háborúskodó nemzetnek mű-
veltségi fokát s a háborús idők erkölcseit mutat ja; 1) a mellett 
azonban következik az is, hogy a vallásos élet se lehetett 
független ily hosszú idő alatt a háborús lehetőségektől, más 
szóval, hogy a háború fontos tényező volt Izráel vallásának 
fejlődésében is. De következik a fönti ténymegállapításból végül 
az is, hogy nagy tévedés volna, ha egységes képet várnánk 
az O-Testámentomtól a háborúra vonatkozó összes vagy csak 
alapvető kérdésekben is. Hiszen az O-Testámentom tudva-
levőleg legalább is egy ezredév történetének a tüköré, már 
pedig psychologiai lehetetlenség, hogy ily hosszú időn keresz-
tül változáson ne menjen át a kétségtelenül kissé conservativ 
néplélek is: így nem lehetett Izráelnek se egységes felfogása 
a háborúról. De ha így áll a dolog, akkor ez azt jelenti, hogy 
a rendelkezésünkre álló ide vonatkozó anyagot a föntebb 
vázolt háborús korszakok között szétosztva, időrendi egymás-
utánban kellene vizsgálnunk. Ez azonban, míg egyfelől nem 
czélra vezető — sok ismétlést eredményezne — másfelől 
meg lehetetlen is akkor, amikor sok ó-testámentomi irat 

Ezt. szükségesnek tartjuk hangsúlyozni a szigorú tárgyilagosság szem-
pontjából, inert pl. Stade Β. is túlzott egyoldalúsággal itéli meg Izráel ekkori 
életét. Biblische Theologie des At. Tübingen 1905. c. művében 199. 1. 

t 
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keletkezési ideje felől nincs egyöntetű megállapodás a theol. 
tudományban. Ezért itt is, mint az ó-testámentomi vallás-
történet sok más kérdésében, meg kell elégednünk ez idő 
szerint azzal, hogy rámuta tunk: mit hoztak ú ja t az irópró-
féták itt is, illetve mit találunk meg már a prófétaság előtti 
időben is. Más szóval ez azt teszi, hogy lzráel fentebb vázolt 
háborús történetet a hat helyett egyszerűség, kedveért két 
nagy korszakba foglaljuk össze s így tárgyaljuk a szóban 
forgó problémát is. 

* 
* * 

Az Egyptoinból való kiszabadulás ténye látszólag nem 
is tartozik kérdésünkhöz, mert hiszen nem sajá t fegyverei 
hatalmának köszönhette Izrael, hogy onnan megszabadult. 
Azonban az a hatalmas esemény, amely lzráel népének szüle-
tését jelzi, mégis megérdemli, hogy itt is megemlíttessék, 
mert hatással volt ez nem csupán lzráel istenképzetére s 
vallására, de természetszerűleg a háborúról alkotott felfogá-
sára is. A Vörös-tengeren való átkelés nagy eseménye: Faráo 
hadseregének megsemmisülése, vagy legalább is a menekülő 
izráeliek üldözésének a meghiúsulása kétségtelenül történeti 
tény. Ám bonczolgassuk az ide vonatkozó történeti tudósítá-
sokat, szedjük szót azokat alkotó elemeikre, az eredmény 
mégis csak az marad, hogy ott a Vörös-tengernél lzráel 
népével valami nem remélt, nagyszabású és korszakalkotó 
esemény történt, melyet lzráel másként nem tudott meg-
magyarázni csak vallásos hite erejével úgy, hogy istene: 
Jahve jö t t váratlanul hatalmasan az ő segítségére. Ezen fel-
fogás alapján tehát a Vörös-tengeren való átkelés is haditény 
— s épp ezért ide is tartozik, — csakhogy nem Izraelnek, 
hanem Jahvenak nagyszabású szabadító haditénye. 

Ε puszta ténymegállapítás azonban sokkal jelentősebb 
Izráelnek háborúiról való felfogására vonatkozólag, mintsem 
első pillanatra gondolni is lehetne. Fontos ez azért is, inert 
könnyen megállapíthatjuk, hogy ez nem a későbbi kor fel-
fogása csupán, de megvolt ez már a legrégibb időkben is. 
Az O-Testámentom legrégibb költői darabjai ugyanis harczi 
énekek; ezek azonban sajátságosan nem a nemzetnek, mint 
talán várnók, de Jahvenak tetteit éneklik meg s az ő nagy-
ságát magasztalják. Ezek között is a legrégibb az a kis ének-
töredék, mely a Vörös-tengeren való átkelés becses történeti 
emléke. Ex 15^-ben maradt ez reánk s az egész csak ennyi-
ből ál l : 

Énekeljetek Jahvenak, csak ő a fenséges : 
Paripákat vitézestül vetett a tengerbe. 

A pusztai vándorlás idejéből pedig ez a kis idevágó 
liturgikus ének maradt fönn: 
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Kelj fel Jahve, hadd szóródjanak szét elleneid, menekül-
jenek előled gyűlölőid! 

Ulj le Jah ve, Izrael törzsei ezredihez!1) Num 10 g6. 
A harmadik2) Ex 17Ui-ban van megörökítve s így hangzik: 

Kezeteket Jahve zász la já ra ! . . . 3 ) 
Háborúja van Jahvenak Amálek ellen ! 

íme, Jahve úgy jelenik meg már itt is, Izráel tör ténete 
legelején, mint népe háborúinak intézője, mint szabadító, 
harcoló isten. A két első idézet szerint„Izráel nem is harzcol, 
hadakozik érette s helyette Jahve. Ο szórta tengerbe az 
egyptomi lovagokat lovastul. Valahányszor felkel és kivonul 
Jahve népe ellenségei ellen, melyek egyúttal az övéi is, 
kénytelenek azok megfutamodni. Erősen kidomborodik már 
itt is Jahvenak ós lzráelnek: a vallásos és nemzeti elemnek 
kapcsolata. Jahve Izraelnek istene, Izráel Jahve birtoka, — 
ez a tétel, mint a mózesi vallásalkotás jellemző gondolata a 
háborúra vonatkoztatva ime így módosul: Izráel háborúi 
= Jahve háborúi! Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor 
Izráel háborúba száll, tulajdonkóp Jahve dicsőségének növe-
lése érdekében akar hadakozni. Az új haza földjének meg-
hódítása, új területek elfoglalása, Jahve dicsőségét ós hatalmát 
j u t t a t j á k kifejezésre. Num 32 2 2 szerint az ország Jahve előtt 
hódol meg, midőn elfoglalják, azaz Jahve lesz ura az országnak: 
felet te az ő neve neveztetett.4) Ez a gondolat, illetve hit 
mélyen be volt vésve a nemzet köztudatába. Ez adott épen 
különös jelentőséget Izráel háborúinak is. De viszont ez a ma-
gyarázata annak is, hogy a vallásos élet sohase volt oly élénk, a 
Jahveért való lelkesedós sohase volt oly lángoló és magával 
ragadó, mint épen a háborúk idején. S innen tudjuk meg-
érteni azt is. hogy még a nagy próféták is a nemzet hős-
korának, tehát Izráel első háborúinak idejét emlegetik úgy. 
mint azt az időt, amikor Izráel osztatlan szívvel ragaszkodott 
Jahvehoz. Hos 2 17, Jer 22, Ez 164H. 

De hogy a föntidezett költeménytöredékekből ós a velők 
kapcsolatos szentírási helyekből Jahve tulajdonságára s Izráel 
háborúival való közvetlen kapcsolatára helyesen következ-
tet tünk, azt az alábbiakban még a Jahve-ládával s annak 
szerepével, a közismert "l*^ névvel s végül még a Num 

*) Az eredeti szöveg helyett " t t ' ' olvasandó 
s) Itt kellene tulajdonképen megemlékeznünk Deborah énekéről (Bir. 5.f.), 

azonban helyszűke miatt el kell tekintenünk leközlésétől. 
3) ,TD3 helyett IT olvasandó, v. ö. Kittel: Β. H. 
4) Ez viszont az előző lakosok vallási és nemzeti bukását jelentette: 

"Mit dem Volke sanken auch seine Gö t t e r . . . zu Boden. Denn Jahve war 
damit der unumschränkte Grundherr Kanaans geworden.« Budde K.: Die 
Religion des Volkes Israel bis zur Verbannung. Glessen 1905. 98. 1. 
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2114-ben előforduló "ν"' ίΐ'οπ?? iec kifejezéssel akar juk köze-
lebbről támogatni. 

Ránk nézve itt nem is annyira az fontos, hogy mi volt 
eredetileg Jahve ládája, mint inkább az, hogy miért szerepel 
ez épen Izráel háborúival kapcsolatban; mert hogy főleg ot t 
szerepeltetik az ύ-testámentomi források, az bizonyos. Erre 
egyszerűen azzal felelhetünk, hogy azért, mert Jahvet Izráel 
hite közvetlenül összekapcsolta a ládával úgy annyira, hogy 
hitük szerint, ahol a szent láda van, ott van Jahve is. 

Ezért szerepel a láda Izráel háborúiban is, mint 
személyes segítő és csodatevő hatalom: vele és általa maga 
Jahve segíti meg Izráelt. A láda tehát Jahvenak hadi szimbó-
luma, azaz hadi szentség! A láda hadi jellegét mutatja az is, 
hogy még Dávid idejében is sátor alatt tartották nyilván azért 
is, hogy magukkal vihessék így könnyű szerrel a táborba is. 
II, Sám 61T , 7 2, fi, 11 , , , 15 24, v. ö. Num 103fli-. J o s 6 4 . Bár 
nem lehetetlen, hogy a láda eredeti rendeltetése más volt1) 
az ótestámentomi forrásokban mégis csupán ez a jelentősége 
domborodik ki. Mi adta neki ezt a jelentőséget, azaz mi avatta 
hadi szentséggé? Bizonyos, hogy nem a benne rejlő törvény-
táblák, amint a bibliai traditio t a r t j a ; nem tette azzá egy 
benne rejlő meteorkő vagy szent kőoszlop sem. még 
ha ez utóbbi által némileg meg is tudnók magyarázni Jahve-
nak a ládával való szoros kapcsolatát. Ellenben könnyen 
megért jük a ládával kapcsolatos összes képzeteket, ha el-
fogadjuk, hogy a láda nein egyéb, mint Jahve királyi széke.2) 
A ládán ülve tehát maga Jahve vonul ki Izráel seregei élén 
az ütközetbe.3) Ezért já r ják körül magával a ládával az 
ostromlott Jerikhót, mert így mintegy maga Jahve veszi azt 
ostrom alá. Jos 6. Megértjük így azt is, hogy a ládához nem sza-
bad senkinek se nyúlni, mert különben az illető magát Jahvet 
érinthetné. 1. Sám 6 2 2 II. Sám 66it. Világos lesz így a 24-ik 
zsoltár szerzőjének kifejezése is, hogy amidőn Jahve ládáját 
diadalmenetben viszik haza Jeruzsálembe, illetve a templomba, 
akkor fel kell emelkedniök még az ajtófőknek is, hiszen a 
ládán fiiő Jahve, a dicsőséges király, a seregek istene nem 
fér be közönséges ajtókon ! íme tehát itt is bizonyossá vált, 
hogy ez a Jahve, aki a ládán trónol, kétségtelenül Izráel 
hadura. Ezért említik ép a ládával kapcsolatban Jahve méltó-

') »Der Gott der Lade ist demnach ursprünglich kein Gott des Krieges, 
sondern ein Führergott gewesen, der seinem Volke voranzog.« Gressmann H.: 
Moses und seine Zeit. Göttingen 1913. 353. 1. 

') Dibelius M.: Die Lade Jahves. Göttingen 1906. 
3) Hasonló felfogással találkozunk más vallásokban is. így vonul ki 

Istar, Nergal, Marduk, Assur, Amon-Re is. — A karthágóiak meg az arabok is 
emlegetik, hogy isteneik részt vesznek a háborúban. Smith R W. Stube R.: 
Religion der Semiten. Freiburg 1899. 25. 1. 
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ságosabb melléknevét, mely teljes alakjában így hangzik: 
c^-sn z f ηπ] ι. Sám 4 4 . 

Itt nem hagyhatjuk érintetlenül azt a kérdést, hogy mit 
jelent a szó, mert világos, hogy ezen fordul meg a ki-
fejezés értelme. Ennek megállapításánál azonban nem lehet 
fontos az, hogy a kifejezés legelőször Sámuel könyvében 
fordul elő, mert ez még nem jelentheti azt, hogy ezen idő 
előtt ne ismerték s ne használták volna azt.1) Nem is az a 
fontos, hogy mikor kezdték használni az izráeliek, de hogy 
mit is fejeztek ki vele. Ezt pedig Izráel köztudatából kell 
megállapítanunk. Az tehát a kérdés, hogy történeti időben 
milyen „seregek" istenének, tartották Jahvet, mert hogy 
sereget jelent, az teljesen bizonyos.2) Három lehetőséget kell 
itt mérlegelnünk. Jelenthet mindenek előtt földi seregeket; 
jelenthet azután égi sereget: angyalokat s csillagokat is; 
végül egyesek szerint jelentheti adaemonokat és ezek seregét. 
Bár nem tar t juk lehetetlennek, hogy a kifejezés eredetileg3) 
a Mózes előtti korban a daemonok seregére vonatkozhatott, 
mert tényleg vannak Izráel vallásában polydaemonistikus 
maradványok, különösen a háborús szokásokkal kapcsolatban, 
azonban ezzel szemben mégis hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
ez a Kánaánban való megtelepedés óta nem tudatos, illetve 
történeti időben Izráel köztudatában ez ki nem mutatható. 
Ellenkezőleg a rendelkezésünkre álló adatok világosan az 
első mellett bizonyítnak oly értelemben, hogy speciálisán Izráel 
seregeit jelenti,4) amint I. Sám 17 4ft-ben maga Dávid magyarázza 
meg r ixrV szót oly módon, hogy azt Izráel csatarendjeivel azo-
nosítja. Mert Izráel serege egyszersmind az övé is. azért vonul ki 
annak élén és segíti diadalra Jos 1010 v, Bir 52o H. Sám b u stb. 
Ezért lehet aztán magát a háborút is, melyet Izráel seregei 
harczoltak, Jahve háborújának nevezni v. ö. I. Sám 17 26. 

Ezekről a háborúkról szólt az a könyv is, melyről 
Num 21 ] 4-ben történik említés: 'TJ.t riion^p "iep — Jahve 
háborúinak könyve. Sajnos, hogy az idézett könyvről többet 
nem tudunk és így tartalmára nézve is föltevésekre és 
következtetésekre vagyunk utalva. Pedig nagyon érdekes 
volna ennek a gyűjteménynek egyik-másik darabját meg-
ismernünk, mert azok fényt derítenének Izráel vallása tör-
ténetének egyik legrégibb fejezetére, itt is főleg a háborúkról 

') Nem így veszi E. König: Gesch. d. alt. Religion. Gütersloh 1912. 288 k. 
!) De természetesen nem csak ezt; ν ö. Num 32 27 X^S aki magát 

háborúra felövezi, itt tehát a ' Ϊ szó inkább hadi szolgálatot jelent. 
3) Schwally F.: Semitische Kriegsaltertümer I. Leipzig 1901. 6 1 
4) A msait szó huszonhatszor fordul elő Jahve nélkül s mindig Izráel 

seregeit jelenti! Csak nem képzelhető, hogy amikor Jahveval áll kapcsolatban, 
akkor ép ezt ne jelenthetné! V. ö. Kautzsch Ε.: Biblische Theologie der At. 
Tübingen 1911. 79 1. 
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való fölfogására. A manapság ál talánosságban e l fogadot t 
nézet idevonatkozólag az, hogy a fönt idézett czím alat t oly 
harczi énekek voltak összegyűjtve, melyek lzráel hőskorá t , 
a honfoglalás barczait1) s a Birák idejében vívott védelmi 
hábo rúka t örökí te t ték meg. Ezek a háborúk vannak Jahve 
háborúinak nevezve és pedig tel jes joggal, mer t ezekben 
t apasz ta l t ák közvetlenül Jahve segítségét, ezeket vívták az 
δ dicsőségéért, aminthogy még Dávid is az δ háború i t har-
czolja I. Sáin 18,7 25<>8, viszont J ahve zúzza össze az δ ellen-
ségeit II. Sám 5 2 0 s tb. — íme tehá t a puszta czím is az t 
j u t t a t j a kifejezésre, ami t már az előzőkben is megál lapí to t tunk: 
Jahve intézi lzráel harczait , δ segíti népét győzelemre; lzráel 
seregei egyúttal Jahveéi , amint lzráel harczai az δ harczai is. 

A mondottak u t án egyáltalán nem lehet t ehá t ké t ségünk 
az iránt , hogy a ^lxpt kifejezést lzráel a sa já t maga seregeire 
vonatkozta t ta . Azonban csak e r r e ? Alighal J ahve ugyanis 
úgy szerepel már az Ü-Testámentom legrégibb forrásában, 
mint a mennynek és földnek istene (Gen 24); ugyancsak ezen 
for rás i ra t szerzőjének felfogása szerint Jahve hozta létre a 
nemzeteket is. Ebben kifejezésre ju t , ha burkol tan is, az a 
gondolat , hogy istene Jahve a többi népeknek is. Nem követ-
kezik-e ebből, hogy az idegen népek seregei se lehetnek 
függet lenek Jahve akara tá tó l ? Egyút ta l pedig az is, hogy 
Jahvenak , mint a menny istenének, vannak mennyei seregei 
i s ? J o s 5 l 3 szerint Josuenak , egy angyal jelenik meg, kit az 
elbeszélő Jahve serege vezérének nevez! S hogy lzráel fel-
fogása szerint tényleg volt J ahvenak égi serege is, annak 
egyebek mellett csa t tanós bizonyítékát ta lá l juk meg Elisa 
tör ténetének egyik epizódjában. II. Kir6 l 6kit szerint az arami 
király seregei körü lve t t ék a várost, melyben Elisa volt. Elisa 
ekkor ér te aggódó szolgáját , azzal a kijelentéssel nyug ta t j a 
meg, hogy többen vannak velők, mint ellenök. S tényleg 
midőn Elisa imádságára Jahve „megnyitot ta" a szolga szemét, 
lá t ta a szolga, hogy a szomszédos hegyek mind meg vannak 
rakva tüzes lovagokkal s szekerekkel (17 v.), melyek az égi 
sereget alkotják. 

Ezt a kissé bővebb fe j tegetés t az tet te itt szükségessé, 
mert r á akar tunk muta tn i arra, hogy egyazon kifejezések se 
t a k a r n a k még ugyanazon időben se teljesen azonos képzeteke t 
s fogalmakat . J ahve hadintéző hatalmáról se volt egységes 
felfogása lzráel széles ré tege inek: lzráel seregei, mennyei 
seregek, idegen népek seregei — mint lá t tuk — nem zá r j ák 

1) lzráel nem békésen húzódott be Kanaán földjére, mint Stade felteszi 
Geschichte des Volkes Israel. Berlin 1889. I. 136 1. ν. ö. Kittel R. i. m. 
I. 600 k. 

3) Dtn 33 „ LXX szerint az angyalok ezrei kisérik Jahvet Kádesbe a 
Sinairól, v. ö. Gressmann i. m. 451 1. 
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ki egymást. Közös azonban mind a három értelmezésnél az, 
hogy a szó Jahvet mint hadistent jelenti,1) aminek 
erősen praktikus, mondjuk egyoldalúan nemzeti felfogása, 
hogy Jahve csak Izráel seregeinek az ura 

Ha azonban Jahve tényleg hadisten s Izráel seregei és 
háborúi úgy szerepelnek, mint Jahveéi, — akkor ebből szi-
gorúan az következik, hogy ha valaki hadi szolgálatra szánta 
magát, az tulajdonkép nemcsak hazafias, de egyúttal és legfő-
kép vallásos kötelességet tel jesí t : Jahvet szolgálja az által is! 
Más szóval a föntebbiekből Izráel háborúinak szent jellege ön-
ként következik. Valóban, háborúra készülni, hadat indítani, 
még a próféták idejében is annyit tesz, mint „háborút szentelni" 
Jer 6 4 Mi 31, 6 3 Joel 49 . A háború szentelése természetszerűleg 
áldozattal, felavatással s imádsággal történt. I. Sám 13 9. , 0 Saul 
maga mutat be áldozatot s imádkozik is (12. v.) v. ö. Jes 
13 3 I. Sám 21 fi, meg szokták kérdezni e fontos alkalomkor 
rendszerint a szent oraculumot is, hogy Jahve velők lesz-e 
Bir 20 ] 8 . 2 3 II. Sam 5 i9 kk.; ha erre nem volt már idő,akkor böjtöt 
hirdettek 1. Sám 1424_3Ü. Izráel háborúja tehát „szent" volt 
ebben az időben és pedig úgy tárgyi, mint személyi tekintetben. 
Tárgyi vonatkozásban annyiban, hogy szentnek tar tot ták a 
tábort Dtn 23 10_ 15, mert ott van maga Jahve I. Sám 215 . 11. 
Sám 11.; Szentek voltak a fegyverek, mert azokat Jahve szolgá-
latára kellett felavatni; szent volt a háború ideje, mert a háború 
ta r tama alatt ki voltak zárva a harczosok a prófán életből. 
Személyi vonatkozásban is szent volt a háború, mert a harczosok 
Jahvenak voltak szentelve, nevök is Jes 13s „Jahve előtt" 
tehát szenthelyen készültek fel a hadra, és pedig úgy, hogy 
derekukat „előtte' felövezték Num 32 2 0 .2 7 . Az ily módon felava-
tot tak azután mintegy cultusi szent közösséget alkottak.2) 

A háborúról való ez a felfogás azt a kötelességet rót ta 
a katonákra, hogy bizonyos tisztasági ceremóniáknak vessék 
magukat alá, mert cultusilag tisztátalan állapotban nem 
vehettek volna részt Jahve fegyveres szolgálatában se. Ez 
nem jelentett alapjában véve egyebet, mint hogy távol kellett 
magokat tartaniok a mindennapi élet prófán körétől vagyis 
mindattól, ami vallásos felfogásuk szerint akadálya lehetett 
Jahve imádásának vagy concréten fejezve ki magunkat, 
legfőkép az áldozati szertar tásokban való részvételnek. Erre 
nézve Dávid története (I. Sám 21) nyújt jellemző adatot, 
melyből nemcsak föntebbi állításunk helyessége bizonyosodik 
meg,de megtudjuk egyúttal azt is, hogy cultusilag tisztátalanná 
tet te a férfit főleg a nővel való érintkezés 21 6. Ennek pedig 
erkölcsi szempontból is messze kiható jelentősége volt a 

») V. ö. Schwally i. m. 5. 1. 
2) Eredetileg bizonyosan csak a harczosok, mint teljes jogú férfiak 

alkották a cultusi közösséget. 



A háború és az Ó -Testamentom. 2 4 3 

háború jellegére. Bármily kegyetlenek1) voltak is Izráel há-
borúi egyéb tekintetben, egy: a nők megbecstelenítése nem 
tartozott annak iszonyatosságai közé. S hogy ez a föntebbi 
vallásos felfogásra vezetendő vissza, arra nézve utalunk Uriás 
példájára II. Sám 11 Azonban I. Sám 25 28. a mellett is 
bizonyít, hogy a cultusi tisztasággal nagyon korán az erkölcsi 
t isztaság is összekapcsolódott. Hogy ez áthatot ta volna már 
ekkor a köztudatot, nem valószínű, de ez az adat mégis jellemző 
arra az időre. 

A katonák, a tábor, a fegyverek cultusi t isztasága 
tehát azt a czélt szolgálta, hogy a háború idején végzendő 
cultusi cselekvényeknek, így Jahve segítsége kieszközlósének 
ne legyen semmi akadálya, más szóval, hogy közöttük lehessen 
Jahve. Erre pedig nagyon kellett vigyázni, mert ha bárminő 
vétség merült fel, ki voltak téve mindig annak a veszélynek, 
hogy baj éri őket, mert cserben hagyja őket Jahve, aki ilyen-
kor még a jóslatot is megtagadta tőlük. Jó példa erre Saul 
fiának Jonathánnak esete I. Sám 142 7 .3 7 . , nem különben 
Saulnak a Gilboa- hegyi csata előtt való jóslat kérése I. 
Sám 28 6. 

Az izráeli háború szent jellege végül s talán leginkább 
abban j u t kifejezésre, hogy — ami különben csak az előzők 
folyománya — a meghódított város, a legyőzött nép, a zsák-
mányúl ej tet t élőlények vagy élettelen tárgyak az igazi had-
vezérnek : Jahvenak birtokába mentek át, ami azt jelentet te, 
hogy a győző a maga egészében lemond a zsákmány élveze-
téről. Ennek a vallásos szokásnak hódoltak akkor is, bár 
csak kis mértékben, midőn egyes főleg nemes érczből készült 
tárgyakat, vagy fegyvereket Jahvenak adományoztak s a 
szenthelyen helyeztek el. V. ö. ide van. Jos6 1 8 . >,4. 8 2 4 . ?8. 10 28. 
Bir 8 27. I. Sám 21 j 0 . II. Sám8 I O k. I. Kir 7 5 1 . 15 lft."18. II.Kir 12 l f t . 
Teljes mértékben azonban ez a szokás csak akkor érvényesült, 
midőn, lehetőleg még a háború kitörése előtt, hadiátkot = 
a ^ - e t mondtak ki valamely népre, illetve ami gyakoribb eset 
valamely városra. Mit ér tsünk, illetve mit értet tek c10-en 
maguk az izráeliek ? A gyakorlatban nem egyebet, mint hogy 
a hadizsákmányt ünnepélyesen meg kellett semmisíteni2), 
azaz sem személynek nem volt szabad életben maradni, sem 
semmiféle állatot vagy tárgyat nem volt szabad magán czélra 
felhasználni, tehát prófán használatba venni3). Ε mellett azon-

') Ezt egyszerűen be kell ismerni s nem kell elsimítani igyekezni, mint 
pl. König teszi i. m. 143 1. II. Sám 1231-el kapcsolatban. Azonban ezzel szem-
ben utalnunk kell arra. hogy az ellenség még kegyetlenebb volt II. Kir 8 ,2 . 
Am 1 1 3 . Nah 3 1 0 . O b u . v. 8. Gressmann: Texte u. Bilder 108 | 109~, 
110., 111., 114., 117., 124. stb. s König Ε.: Gesch. des Reiches Gottes. Berlin 
1908. 143. k. 

2) Schwally: i m. 29. 1. 
3I Stade B.: i. m. 155. k. 
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ban közrejátszott az a gondolat is, hogy Jahve mintegy élvezi 
ellenségeinek vagy, ami a föntiek után ezzel egyet jelent, 
Izráel ellenségeinek pusztulását s haragja csak ezek meg-
semmisülésével oszlik el teljesen1). A Β Ί Π . γ θ talán legjellemzőbb 
példa Saulnak az amálekiek elleni boszúhadjárata 1. Sám 15. 
Ez a példa azt mutat ja , hogy által Jahve segítségét 
óhaj to t ták biztosítani maguknak. Ezért mondtak a^n-et az 
ellenséges városra akkor, ha ez a békés megadásra való fel-
szólításnak nem engedve ostromra engedte jutni a dolgot. 
Azonban Jebuznak Dávid által tör tént elfoglalásából kitűnik, 
hogy még ilyenkor se kellett az illető várost föltétlenül 
megsemmisíteni II. Sám 5Gk Enyhébb eljárást enged meg 
Dtn 2 k . 36k. 2 0 η . Jos 82·27· J ° s 11 14· ν. ö. Num 317κ 
Enyhítése a szokásnak az is, hogy a foglyokat nem vágják 
le, de a szenthely szolgáivá teszik Jos 9 2 3 . — Alapjában 
véve azonban s általánosságban a végre nem hajtását 
igen nagy bűnnek tartot ták ; ez nem csak kötelesség mulasztás, 
de ennél több: Jahve ellenségeinek a segítése. Ezért ezt a 
bűnt nagyon szigorúan bünteti meg Jahve. Jos 618 . 7 1 2 . 
1. Sám 15 26kk. I. Kir 20 4?. Num 31 l6.2) 

Az előbbiekben Izráel háborúinak szent jellegét, azaz 
Jahveval s általában a vallással való szerves összefüggését 
mutat tuk ki, utalva a közben itt-ott Izráel hadi szokásaira 
is. Azonban a nyújtot t képet még csak megközelítőleg se 
lehetne teljesnek tartanunk, ha meg nem emlékeznénk itt 
a názirokról s főleg a prófétákról Az ugyanis elvitázhatatlan 
tény, hogy azok is, ezek is szoros kapcsolatban voltak a há-
borúval. Csaknem úgy tűnik fel, mintha Jahve őket háborús 
czélokkal küldte volna; mert bizonyos, hogy előbbiek Jahve 
ügyének fegyveres védelmezői voltak, utóbbiak pedig azért 
agitáltak, hogy Jahve vallásának s országának fegyveres úton 
való védelmezését előmozdítsák. 

A názirs) szó már önmagában véve is kifejezi azt, hogy 
aki azt a nevet viselte, az szoros kapcsolatban van Jahve 
háborúival. A názirt ugyanis külsőleg hosszúra növesztett 
haja után lehetett felismerni; a megnövesztett haj pedig fel-
fogásuk szerint titokzatos módon kapcsolta őket össze Jah-
veval, aki azután segítette is őket hadi vállalkozásaikban. 
Sámson is az által van örökké Jahve szolgálatára felavatva, 
hogy hajzatát nem vágta le soha. Maga a Sámson monda 
jellemző a názirok hivatására nézve; azt ju t ta t ja ugyanis ez 
kifejezésre, hogy a honfoglalás utáni időben épp a názirok 

') Ellenkező nézetben van Schwally i. m. előbb említett s köv. 1. 
2) A C";n nem izráeli speczialitás. ismerték s gyakorolták ezt más sémi 

népek is v. ö. pl. Mesa Moab királyának diadaloszlopa 11., 12., 15., 16. sorait : 

Gressmann Texte u. Bilder 272. 3) V. ö. Schwally i. m. 109. — s Kautzsch Ε. és Stade Β. i. m. 
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voltak azok. akik a kanaáni őslakók és a benyomuló idege-
nek elleni szüntelen harczra kötelezték el magukat. így váltak 
ők fontos tényezőivé a vallásnak, de a háborúnak is. Mert 
békés időben vallásos synkretismus vált általánossá, ami a 
Kanaánban való megtelepedésnek természetes folyománya 
volt ugyan, de veszedelmes volt a .Jahve vallásra nézve. Ilyen 
időkben csak itt-ott lehetett egy-egy názir, aki már hajvise-
letével is a Jahveért való harczot juttat ta mindenkinek 
eszébe; háborús időkben azonban mindenki názir ν olt, annak 
tekinthető, mert szent fogadalomkópen mindenki nagyra 
növesztette a haját v. ö. Bir 5 , . A názirok tevékenysége tehát 
végeredményben lzráel vallási és nemzeti életének megerő-
sítését czélozta: a kivívott győzelmek során nemcsak a 
nemzeti öntudat erősödött meg, de ú j erőre kapott a vallásos 
lelkesedés is. Igazi jelentőségük azonban a náziroknak csak 
addig lehetett, míg lzráel szervezett állammá nem alakult, 
tehát míg a háború se volt „állam ügy" ; „a nemzeti állam 
keletkezése után, midőn rendezett viszonyok létesültek lzráel 
és a szomszéd államok között, a názirság is elvesztette 
jelentőségét s a szent háborúval való kapcsolatát," — de 
megszűnt ilyen értelemben véve a háború szent jellege is. 

Amit a názirokra nézve megjegyeztünk, az ráillik sok 
tekintetben a prófétákra is, kivált abban az időben, mikor 
legelőször bukkannak föl lzráel történetében. Köztük azonban 
ós a háború között nem szakad meg a későbbi időben se a 
kapcsolat, akkor sem, amikor már a próféták teljesen elüt-
nek névrokonaiktól az ekstatikus nábiktól. 

I. Sám 9 - 1 0 l f i . szerint Saul idejében prófétacsapatok 
jár tak-kel tek Izraelben s amerre csak megfordultak, min-
denütt lázítottak, agitáltak nem szóval, de a keleti ember 
ízlésének megfelelőbb módon: cselekvéssel, őrjöngő mozgás-
sal.1) Hogy ezt meggyőződésük szerint Jahve nevében csele-
kedték, ahoz kétség se férhet; a jelekből pedig világos, hogy 
működésüknek hazafias, politikai czélja volt: háborúra izgattak, 
mert így remélték népüket felszabadítani a íiliszteus iga 
alól.1) A prófétaság tehát első feltűnése alkalmával inkább 
politikai, mint vallásos színezetű volt, jobban mondva a kettő 
úgy kapcsolódik egybe, hogy a vallásos elem van a politikai-
nak szolgálatába állítva. Ezek a próféták is azt akar ják a 
maguk módján kifejezésre juttatni, hogy a politikai szabadság 
csak Jahve segítségével valósítható meg ; e mellett azonban 
ott van az a gondolat is. hogy Jahve akar is segíteni, hiszen 
ott nyilvánítja jelenlétét a próféták megszállottságában. 

Így azután megérthetjük, hogy nem véletlen dolga, ha 
ők a filiszteus helytartó székhelye közelében működnek. Itt 

')V. ö. Hornyánszky Aladár: A prófétai ekstásis és a zene. Budapest 1910. Ιδ. I. 
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„ugrik rá" Saulra is Jahve szelleme1), ami nyílván csak azt 
jelentheti, hogy őt is a próféták háborús lelkesültsége szállja 
meg. A hadisten ihletése háborús lelkesedést eredményez: a 
Jahve lelkétől á tha to t t Saul haddal siet a jábesiek felszaba-
dítására, ami sikerül is neki. I. S á m l i . Nyilvánvaló tehát, 
hogy a prófétaság szereplése háborús tünet ; az elnyomatás 
idejében nemzetszabadító czélzattal működnek; izgatnak, 
lázítanak háborúra. Saul is prófétává lesz s így áll a nemzeti 
ügy szolgálatába. Által a siker is koronázza működésüket, 
amikor azonban Dávid alatt megszilárdul és állandósul a 
királyság intézménye, átveszi a maga körébe a nemzet védel-
mének az ügyét is, minek folytán a próféták mozgalma a 
názirokéhoz hasonlóan megszűnik. Azonban nem véglegesen. 
Mert egyes próféták, mint Náthán, Achia, Illés, de talán még 
sokkal inkább Elisa, megőrzik a politikai élettel való kap-
csolatokat, utóbbi beleártja magát még a külpolitika rejtel-
meibe is s itt is ot t is szellemi szerzője ő egy-egy dynastia 
bukásának s az ezzel kapcsolatos véres háborúknak II. Kir 
8,k. 9,kk; v. ö. II. K i r2 1 2 , 1314.2) Az Aram ellen vívott 
háborúk idején pedig csoportosan is szerepelnek a királyi 
udvar közelében olyan próféták, mint aminőkkel Saul korában 
ismerkedtünk meg. Ezek is a nemzet ügyét a k a r j á k előbbre 
vinni minden áron, ezért izgatnak a Rámoth-Gileádért indítandó 
háborúra, s ikert jósolva a király hadjáratához. I. Kir 225 kk12· 
Csak egy akad közöttük, aki ezt nem teszi. Ez a próféta — 
Mikha ben Jimla — mintha már azon szellem hatása alatt 
állana, mint az assyr kornak nagy prófétái, kik a háborút 
nem nézik többé csupán Izráel nemzeti érdekei nézőpontjából, 
de általános szempontokat: az erkölcsi világrend törvényét 
hangsúlyozva birálat tárgyává teszik nemzetük politikai 
irányát és így háborúit is. Ez azonban már átvezet bennünket 
a következő korszakba. Mielőtt azonban arra térnénk át, itt 
még az a kérdés vár elintézésre, hogy hogyan Ítélték meg 
ebben az időben a szomszédos népeknek Izráel ellen viselt 
háborúit s ami ezzel szorosan összefügg: hogyan tudták 
összeegyeztetni, vallásos felfogásukkal Izráel seregeinek eset-
leges vereségét, az ellenség győzelmeit ? 

Manapság az a nézet van elterjedve, hogy az írópróféták 
előtti időben lzráelnek az felfogása a volt Jahvéról, hogy hatalmi 
köre csak Izráel országára ter jed ki.3) Nem lehet tagadni, 
hogy csakugyan kifejezésre ju t az Ó-Testámentomban ez a 

') Bir 6 34 szerint Gideont, 14 19 15 14 szerint Sámsont is Jahve szelleme 
készteti háborúra, Jeftát is ez indítja arra, hogy megfújja a harci kürtöt 1129. 

2) Az „Irzáel hadszekerei és vitézei jelző" jobban megilleti Elisát, mint 
Illést! 

3) Y. ö. Peisker M.: Die Beziehungen der Nichtisraeliten zu Jahve etc. 
Glessen 1907. 
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felfogás is I. Sám 26 16_19. Ez azonban kétségtelenül a leg-
kezdetlegesebb felfogás az egész O-Testámentomban Jahve 
hatalmáról s még az sem lehetetlen, hogy az idézett helynek is az 
az értelme, hogy Jahve tisztelete van csak Izráel országá-
hoz kötve, ami azután teljesen megfelelne a valóságnak. 
De hogy mennyire nem szabad a fent említett nézetet 
általánosítanunk, bizonysága annak az O-Testámentom 
nagyon sok helye, melyek szerint Jahve elkiséri népét 
az idegenbe is : Jákobbal van Lábannái is, Józseffel van 
Egyptomban is, Dáviddal megy háborúiba az idegen országok 
területére is stb.; sőt nemcsak Izráelt s ennek egyes tagjait 
veszi oltalmába, de győzelemre segít idegen nemzetet, viszont 
népét az idegenbe viszi, hogy ott az ellenség hatalmába adja 
II. Kir 133 5 , . Ebből, de meg föntebbi a kifejezés-
sel kapcsolatos megállapításainkból is következik, hogy 
Jahve hatalmát — ha nem is általánosságban, de főleg 
Izráelnek vallási szempontból érettebb köreiben — már ekkor 
se fogták fel olyan korlátozottnak, ellenkezőleg: meg voltak 
győződve a felől, hogy akaratá t és hatalmát érvényesíti 
valaminő módon más népek életében is, így azok háborúi 
se az ő tudta és akarata nélkül folynak Izráel ellen. 

Ezek alapján már eleve is kizártnak kell tar tanunk azt, 
hogy Izráel a maga vereségét Jahve gyöngesógével, illetve 
az ellenséges nép istenének nagyobb hatalmával magyarázta 
volna1.) Ellenkezőleg a szenvedett vereséget Jahve akaratával 
kapcsolták össze2) s igyekeztek azt megmagyarázni Ezek a 
magyarázati módok, melyekkel idők során a szenvedett 
vereségeket indokolták, nagyszerű bizonyságai annak az 
erkölcsi tartalomnak, amely már ebben az időben is jellemezte 
Izráel vallását. A vereségek magyarázatával ugyanis ön-
vizsgálat j á r t ; ez pedig nemes irányban fejlesztette Izráelt, 
mert ez váltott ki belőle időről-időre új ós hatalmas erkölcsi 
erőket. Ez szinte természetesnek is látszik, hiszen a háború 
sokkal nyomatékosabban követelte meg az események magya-
rázatát, mint a béke nyugalmas ideje, lyen módon a háború 
már itt is nevelő eszköznek bizonyult s valóban ennek tar to t ta 
azt nagyon korán épen maga Izráel is. A háborúk nyúj tot ta pro-
blémákon ugyanis az által segítette át magát a vallásos hit. 
hogy egyes esetekben maga Jahve nem akarja megsegíteni 
népet, mert' erre oka van, illetve hogy a győzelem megtaga-
dásával valaminő fontos czélt akar elérni. Ok nélkül nem küld 
Jahve Izráelre vereséget, még ha az az ok nem is ismeretes 
előttük. II. Kir 31 3 . I. Sám 4 3 . Ki kell tehát fürkészni az okát is 
meg czélját is a csapásnak! Ott volt például, hogy itt egyebet 
ne is említsünk, a tény, hogy Izráel a honfoglalás idején nem 

') II. Ki r3 2 ; -ben azonban kétségtelenül ez a gondolat csillanik át! 
') Jellemző I. Sám 4 3 is: „Miért vert meg bennünket Jahve? . . 
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tudta azonnal a maga egészében elfoglalni Kanaán földj'ét. 
Bir 2 jj _3 6 a bizonysága, mennyit foglalkoztatta ez a vallásos 
kedélyeket s magyarázata hányféle megoldáshoz vezetett. 
Jellemző azonban, hogy a kanaániak ellenállása nincs bűnnek 
minősítve, sőt bizonyos tekintetben kötelességük is Izráel 
ellen háborút viselni, mert -Jahvenak azzal különleges czélja 
van Izraellel szemben. V. ö. 2 Kir. 31 0 , 13 ,, Bir 6 1 3 stb. íme 
tehát vannak esetek, amidőn Izráel ellensége Jahve akaratából 
cselekszik, mikor Izráelt leveri vagy csak háborút visel is 
ellene. 

Melyek azonban azok az esetek, mikor Jahve elnézi az 
ellenség diadalát s milyen czélt akar elérni népe vereségével ? 
Izráel csatavesztéseit különfélekép magyarázták ugyan, de 
közös vonásuk e magyarázatoknak, hogy valaminő vétekkel, 
bűnnel indokolják a bajt s itt kiemelendő, hogy a cultusi 
vétségek mellett nem hiányoznak az erkölcsiek se a leg-
különfélébb árnyalatban. Így Aialatt Akhán vétke miatt 
szenved vereséget Izráel Jos 7; Saul se arathat győzelmet 
Jonathan cultusi vétsége: ártatlan mézevése miatt. I. Sám 
14 25 k; I. Sám 2819. Saul bűne miatt adja Jahve Izráelt a 
filiszteusok hatalmába; a Jahve iránt bizalmatlan s akara-
tának ellenszegülő Izráel nem juthat délről Kanaán földjére, 
de vereséget szenved Num 1439 k· Az első példák szerint a 
győzelem elmaradásának vagy a vereségnek a czélja: a 
figyelem felhívása a fen forgó vétekre; az utóbbiak szerint 
a vereség egyúttal büntetés is. Az utolsó példa még azt is 
mutatja, hogy ilyen esetekben Izráel még növeli bűnét, ha 
ellensége ellen támad v. ö. Bir6 1 3 . Azért ilyenkor legjobb 
megnyugodni Jahve akaratán, ki kell várni haragjának 
elmúlását s hogy ez mielőbb bekövetkezzék, meg kell szűn-
tetni az okot, mely kihívta az ő haragját. Akkor aztán Jahve 
ismét éreztetni fogja segítségét és hatalmát. Sez itt a lényeges, 
hogy Jahvenak Izráel elleni haragja nem tart soká; néha 
nincs meg se említve, hogy mi okozta haragja elmúlását 
II. Kir 7 6 ; máskor azonban világosan kitetszik, hogy az ellenség 
leverése azért következett be, mert az túllépve azt a határt , 
melyet Jahve számára kijelölt, magát Jahvet sértet te meg 
v. ö. I. Sám 4 k.; 1726, Bir 11 v. ö. I. Sám 11, vagy pedig egy-
szerűen azért segíti ismét népét, mert megelégelte annak 
szenvedését. 

Ha azonban a föntiek szerint vannak esetek, amikor jogo-
sult az idegen népeknek Izráel elleni háborúja, viszont felmerül 
a kérdés: mikor jogosult Izráei háborúja s mikor számíthat 
ennek megfelelően Jahve segítségére? Itt mindenek előtt ki 
kell emelnünk azt, hogy az O-Testámentomból nem bizonyít-
ható az a felfogás, mely szerint a nem izráeliek mint idegenek 
eo ipso ellenségnek volnának tekintendők, akik ellen ily 
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módon nemcsak jogosult, de kötelesség a háború is. Az 
O-Testámentom Jahve — vallásának fegyveres kézzel való 
terjesztését, mint pl. a muhammedanismus, nem ismeri. Az 
a felfogás is csak lassan, fokonként alalakult ki, hogy a 
Kanaán területén lakó népeket ki koil irtani E x 2 3 , 3 , 24, 
34, , k, de v. ö. Nam 2 5 , , B i r 2 n — 3 f i . Ezek ellen Izráelnek 
kötelessége a saját maga érdekében háborút viselni ! Jahve 
ilyenkor segíti is őket, de nem minden megszorítás nélkül. 
Teszi ezt azért, hogy igéretét valóra váltsa Gen 127, 13 
más szóval Jahvenak Izráellel való üdvterve nem csak jogo-
sulttá, de kötelességévé teszi a háborút. Emellett még álta-
lánosságban a bűnt kell megemlítenünk,1) amely miatt Izráelt 
használja fel Jahve bűntető eszközül. Az emoreusok bűneik 
miatt vesztik el országukat Gen 1516; az amalekieket szintén 
bűneik miatt bünteti mesr Jahve Saul által 1. Sám 15 , 8 ; az 
amálekiek királya is azért vész el fegyver által, mert sok 
asszonyt te t t gyermektelenné 153 3 ; Adonibezek és az ammoni 
Náchás is kegyetlen viselkedése miatt bűnhődik vereséggel 
Bir 1 7 . I. Sám 11. 

De elég lehet a példákból. Az eddigiek is eléggé bizo-
nyítják, hogy Jahve küld háborút az idegen népekre is 
bizonyos esetekben és viszont megbünteti saját népét is azok 
által, ha ezt jónak látja. Mindkét esetben azonban Jahvenak 
Izráelhez való viszonya jóindulata vagy haragja az irányadó 
csupán. Ily módon Jahvenak lzráel háborúihoz való közvetlen 
viszonya nyilvánvaló. Ez azt jelenti, hogy vallásosság és 
nemzeti érzés közvetlen a legszorosabb kölcsönhatásban 
voltak egymással. Ennek volt jó eredménye is, főleg az utóbbira 
nézve. Lelkesedéssel szállott lzráel hadba s nemzeteért való 
buzgalma vallásosságából táplálkozott. Talán lehetne azt 
bizonyos megszorítással idealismusnak is nevezni, hiszen alap-
jában véve a régi szent háborúk idején nagy ideálért: a 
nemzeti, socziális és főleg vallásos élet legfőbb védőjének 
Jahvenak diadaláért folyt a harcz. Az erkölcsi motívumok 
tehát már itt is jelentkeznek, bárha csak csirájukban is. Ezek 
a csirák azonban fejlődesképesek voltak. Ezek alapján tudjuk 
megérteni azt is, hogy bár lzráel háborúi is nagyon kegyet-
lenek voltak, amin nincs mit tagadni vagy szépítgetni, de 
semmi esetre se voltak olyanok, mint szomszédainak, főleg 
pedig Assyriának és Babylonnak háborúi2); ellenkező esetben 
érthetetlen volna, hogy még az ellenség is hivatkozik lzráel 
királyainak humánus érzésére I. K i r20 s l . Ι Ι . Κ Ϊ Γ 6 2 2 , Mind-
ezeknek az oka nem kereshető másban, mint lzráel vallásában, 
mely már ez időben is nyomatékosan hangsúlyozta a .jogos-
ságot ese>'ö a z j g a z s ágo t "p,"2?· S a lényeges épen az, hogy 

') Peisker M.: i ni. 06 1. 
'-') L. fönt 12. 1. 3) jegyzet. 
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mind a kettő Jahve védelme alatt áll s így bármelyiknek a 
megsértése magának Jahvenak a sérelme. Ez a gondolat 
azonban s mellette az a másik, hogy Jahve nemcsak segíti, 
de meg is bünteti Izráelt, főleg pedig az, hogy Jahve hatalmi 
köre az összes nemzetek fölé kiterjed, most még csak 
kezdetleges alakjában jelentkezik. Oka ennek sok tekintetben 
a nemzeti elemnek a túltengése, illetve a vallásnak vagy ami 
mindegy: magának Jahvenak a nemzeti élet, a nemzeti 
érdekek számára való szűkkeblű lefoglalása. Itt nyúlnak 
közbe az irópróféták; ezért korszakalkotó az ő működésük 
a háborúra való tekintetből is. 

* 
* * 

Eddigi fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, 
hogy a VIII. század előtti időben nem korlátozták ugyan 
Jahve hatalmát csupán Izráelre. hanem meg voltak győződve, 
hogy beleszól ő irányítólag s meghatározólag más népek 
történetébe is azonban úgy, hogy abból Izráelnek csak előnye 
származhatott. Ez a hit magyarázza meg azt, hogy a vereségek 
idején egyfelől komoly megnyugvás, sőt olykor komor han-
gulat, másfelől pedig bizonyos reménykedő várakozás jelle-
mezte lelki állapotukat. Az volt a meggyőződésük, hogy ilyen-
kor legjobb kivárni Jahve haragja elmúlását, mert ha Izráel 
Jahve kiválasztott népe, akkor az nem veszhet el, ellenkezőleg 
előbb utóbb diadalra kell jutnia Jahve segítségével. Amikor 
azért csaknem két évszázadon át véres harczok dúltak Izráel 
és Aram között s a győző legtöbbször nem Izráel volt, a 
vallásos hit még se mondott csődöt, hanem úgy talált meg-
oldást, hogy a jövő reménységéhez menekült. Ha a jelen nem 
volt biztató, annál többet vártak a jövőtől. Merész színekkel 
festet ték meg, miként fogja Jahve majd az eljövendő diadal 
napján, az ő napján (",'"] al>) letiporni választott népének 
összes ellenségeit s miként szerez így teljes diadalt Izráelnek. 
A jövő ezen reménysége positive nincsen ugyan sehol se 
megrajzolva az írópróféták előtti időből származó iratokban 
se, azonban magoknak a prófétáknak ezen hit ellen indított 
polémiájából, másrészt pedig a jövőre vonatkozó prófé tá-

jukból világosan kitetszik, hogv ez a hit uralta akkor a 
lelkeket. így tehát a próféták beszédeiből kell az uralkodó 
közfelfogást mintegy reconstruálnunk s egyúttal néznünk, 
milyen viszonyban vannak ebez maguk a próféták, azaz: 
hogy kapcsolják össze ők Istent a háborúval s a nemzeti 
czélokat Jahve akaratával és világüdvözítő tervével. 

A közhit a jövendő jobbra fordulását, a nemzeti dicsőség 
felragyogását kétségtelenül egy diadalmas háborútól várta. 
Ha azért a próféták a jövendőről szólnak, már ezen okból 
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is érinteniük kell a háború nagy kérdését. Ezt azonban nem 
elvileg vi tat ják meg, hisz tudjuk, hogy nem theoretikusok 
ők, hanem koruk nagy eseményeit vizsgálva, a fenyegető 
jövő lehetőségeit mérlegelve sub speciem aeternitatis helyezik 
magát a háborút is. Egy felől tanácsot adnak nemzetüknek 
a veszély idején, másfelől pedig komoly és szigorú critikát 
gyakorolnak ép a háborús eshetőségekből kifolyólag népük 
vallás-erkölcsi élete felett. 

A nagy nemzeti diadalünnep: Jahve napja iránti remény-
ség sohase izzott talán oly forrón, mint épen a VIII. század 
közepe táján. Epedve várták, inert azt hitték, hogy már nem 
késhetik soká. Abban a csalóka hitben ringatták magukat, 
hogy az a dicsőséges idő. melyet néhány évtized óta átéltek, 
a még dicsőbb jövendőnek bevezető korszaka csupán. S a 
felületes szemlélő igazat is adott ennek a hitnek, mert már 
Joás, de főleg II. Jeroboám uralkodása idején lzráel csaknem 
olyan hatalmassággá nőtte ki magát, mint aminő annak előtte 
csak Dávid alatt volt. Aki azonban mélyére tudott tekinteni 
az állami, társadalmi és vallási életnek egyaránt, annak 
látnia kellett, hogy ennek a fellendülésnek oka nem keres-
hető magában Izráelben, mert az ország élete csak külsőleg 
mutat ja a duzzadó erőt. belsőleg azonban már a közeli fel-
oszlás előjelei kezdenek benne mutatkozni. A helyzet javulá-
sának s az egyes kivívott győzelmeknek nem is lzráel meg-
erősödése volt az előidézője, de Aramnak a veszedelmes 
ellenfélnek a meggyöngülése, amit pedig Assúr diadalmas 
előrenyomulása eredményezett. Ez az idő az, amidőn lzráel 
újból belekerűi a világtörténet forgatagába. Ismert ugyan 
már egy nagyhatalmat, Egyptomot, mellyel volt békés, de 
ellenseges érintkezése is. Azonban a Salamon utáni időtől 
kezdve lzráel politikai története csak helyi jelentőségű, há-
borúit is csak többé-kevésbbé hasonló erejű szomszédai ellen 
folytatta. Most azonban alaposan megváltozott a helyzet. 
Assyria a Földközi-tengerhez való törekvés által vezéreltetve 
mind fenyegetőbben közeledett lzráel határaihoz s kitűnően 
szervezett seregével letiporta, leigázta az útjába kerülő kisebb-
nagyobb népeket. 

Assyriának, az ókori keletnek ez a különleges hadverő 
népe borzalommal tölthette el Izraelt s diadalainak hallatára 
méltán fölvetődhetett a nagy kérdés: mit fog most tenni 
Jahve? Népe segítségére siet-e úgy, mint hajdanán s lesz-e 
hozzá elég hatalma, vagy — Assyria fog felette is diadal-
maskodni lzráel pusztulásakor? Sokan voltak, ezek alkották 
a többséget, akik reménykedve tekintet tek a fenyegető 
veszedelem elé is, mert bíztak Jahve hatalmában, mások 
meg közönyösen várták a törtónendőket s nem hozták a 
jövőt se így se amúgy Jahveval kapcsolatba. 
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Amósz a legelső azon próféták között , akik azt hirdetik, 
hogy Jahve, aki kizárólagos intézője a világtörténeti ese-
ményeknek, a közel jövőben végpusztulást hoz Izráelre is. 
Főleg az itt Ámószra nézve a jellemző, ahogyan ő ezt a 
gondolatot kifejti. Ott élt az, ellenmondást nem tűrő bizony-
ságként, az ő lelkében is, hogy Jahve hatalma meg tudná 
fékezni Assyriát is, azonban 6 most ezt nem akar ja tenni. 
Nem pedig komoly erkölcsi okokból: sa já t lényével jönne 
ellenmondásba, ha ezt a korhadt testű, romlott lelkű, erkölcs-
telen életű népet megsegítené. Jahve szigorú igazságossága 
megköveteli, hogy Izráelt is megbüntesse, hatalma pedig 
lehetővé teszi, hogy ítéletét végre is ha j t sa 92k. Csak parancsot 
ad s már is engedelmesen jön a félelmetes nép s előbb a 
szomszéd népeket veri le ugyancsak Jahve akaratából s 
azután jön a sor Izraelre. Az említett népek bukása se vétetlen, 
de szükségképeni, mert erkölcsileg van indokolva: Jahve 
törvényszerű akarata ellen vétett mindegyikök. Jahve pedig, 
mint a jog és igazság őre kérlelhetetlenül megbünteti az ez 
ellen vétőket. Főeszköze ezen világitélet végrehajtásában 
a háború s az azzal járó veszedelmek. 

Itt talán még arra is lehetne gondolnunk, hogy Jahve 
a „jus talionis" alapján bünteti meg Izráel szomszédjait : 
mindegyikök háborúk során vitte véghez kegyetlenkedéseit, 
ezért háború által kell bűnhődniük. A háború pedig, amely 
tűzzel pusztít el mindent, nemcsak ideig-óráig tartó veszedel-
met, de szörnyűséges vógpusztulást helyez kilátásba az egyes 
országokra nézve, végre maga a nép is fejedelmével együtt 
fogságba kerül. Ám. 1. 2. f.1) 

A háború tehát Ámósznál az első fejezetekbein úgy 
szerepel, mint a szomszéd népeket fenyítő eszköz Jahve 
kezében. Azonban már itt is feltűnhetik, hogy azok meg-
bűnhödése az erkölcsi törvények megsértése miatt következik 
be s azonkívül nem is Izráel győzi le azokat. De nem is ez 
a vezérgondolat őnála; az első kis beszédek csak előkészítők 
a továbbiakra : Izráel is fegyver alatt vész el, mert Izráel 
is bűnös. Ez hallatlan, új, mondhat juk: forradalmi gondolat, 
ki is utasí t ják miatta Ámószt Izráelből 712k. Nem meg-
fenyités tehát az, amit Ámósz hirdet, de megsemmisülés. A 
társadalmi bajok, bűnök, az igazságtalanságok ós erkölcs-
telenségek, melyek megmételyezték az egész népet, egyenesen 
kihívják Jahve Ítéletét. Ámósz tudja, hogy Jahve már a múlt-
ban is alkalmazta a háborút, mint észretérítő és figyelmeztető 
eszközt (4 1 0 i t) ; nem használt semmit, azért most már csak 
a végső büntetés következhetik, mert az ország megérett 

') Amósz tehát ismerte az assyrok hadviselési módját s a hódítót 
népekkel szemben való eljárását, mert egész népek deportálását az assyrok 
alkalmazták először jól átgondolt politikai szempontból. 
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a megsemmisülésre 8 ^ . Jahve pedig saját népét ép oly 
könyörtelenül megsemmisíti, mint a többi népeket, ha erre 
rászolgáltak. Lelki szemeivel már látja is a próféta, hogy 
ott hull el a véres csatamezőn népe virága, i f júsága 5 ,_ 3 . a 
többit ragály és éhség emészti föl; vezérei, nemesei pedig 
fogoly csapatok élén mennek az idegen országba 6 7 . Ezt a 
szörnyű véget eleinte, úgy látszik, még elháríthatónak tar-
totta Ámósz 7! k, később azonban meg kellett győződnie a 
felől, hogy népe a végkatasztróphát nem kerülheti el. Jahve 
nem tesz vele se kivételt, hiszen egyformán istene ő Kúsnak. 
Philiszteának, Aramnak 97 . — Hogy hogyan gondolta el 
Ámósz a katasztrópha utáni időt. nem tudjuk, mert művének 
az a része, mely a messzi jövendőről szól (98kit), nem tőle 
való. Beszédei, úgy ahogy azokat mi ismerjük, egyoldalulag 
Jahve igazságosságát hangsúlyozzák s ezzel indokolják a 
háborút valai/iint a nép pusztulását is 

Hóseás, Ámósz ifjabb kortársa abból a szomorú jöven-
dőből, melyet Ámósz még csak sejtett, maga is sokat átélt. 
Megérte az egymásután következő véres trónváltozásokat, a 
polgárháborúk borzalmait1) s az ezekkel járó anarchia rettene-
tességeit. Ezeket ő szintén Jahve büntetéseként fogja fel 
Izráel vétkeiért. 13,, Ez azonban még csak a bevezetés, azután 
jön a nagy veszedelem : a végpusztulás. 1 4 S a IV—XIV. fk. 
tulajdonkép azt aka r j ák kimutatni, hogy midőn a romlott s 
engedetlen nép háborúban elvész s aztán idegenbe: Assyriába 
illetve Egyptomba kerül számkivetésbe, csak Jahve akarata 
teljesedik be raj ta 5 , 3 . 14. 7 16. 8 1 3 . 9 3 . 6 . 9 . 10 6. 11 5. stb. Mert 
az exilium előtt az ellenség kegyetlen háborúk során feldúlja 
az országot 101(). 14. l l f i . 14,. úgy hogy az tökéletesen el-
pusztúl 1 s . 58k,. 9 I6k;, olyan lesz a sorsa, mint egykor Gibeá-
nak 109, mert Jahve oly veszedelmes ellensége sa já t népének, 
mint az oroszlán 5 ! 4 1378 s mint a moly, mely teljesen 
megemészti a ruhát 5 r 2 . 

S mégis Hóseás főleg működése első idejében nem tud 
itt megállani. Amikor pusztulást hirdet, teszi ezt azzal az 
indokolással, hogy a háború is, az exilium is csak eszköz 
egy magasabb czél szolgálatában. Ezért még ennek pusztí-
tásait is végeredményében Jahve szeretetére vezeti vissza s 
czéljuk a javítás. Jahve tetteit nem szabad emberi szempontok 
szerint megítélni, hiszen ő nem ember 119. Igaz ugyan, hogy 
sebet üt, de be is kötözi azt 6 , . ; a pusztába viszi ugyan népét, 
de Ákór völgyén keresztül megmutatja neki a reménység 
útját is 216k. így ha a nép megjobbul a csapások súlya alatt, 
végre mégis minden jóra fordúl 14 4.5., mert Jahve akkor majd 

') II. K i r l 5 1 6 szerint pl. Menachem, Izráel királya, úgy áll boszú Tifcah 
városán, amely nem fogadta be őt falai közé, hogy még a terhes asszonyokat 
is felvágatta benne! 
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új szövetséget köt népéve), melyre azután a boldog béke 
kora fog felvirradni. Merész reményeivel már látja is a pró-
féta, hogy Jahve széttöri az í j jakat és kardokat 2 20., mikor 
is újból a régi közvetlen viszony lesz Jahve és Izráel között. 

Amint a mondottakból is kitetszik, Hóseás érzi és látja 
ugyan, hogy a háború végzetes szerencsétlenséget jelent 
hazájára nézve, azonban megnyugvást talál egyfelől abban, 
hogy népe rászolgált erre a szigorú leczkóre, másfelől a 
í-eménységben, hogy népe végre is megtér s így ez a baj is 
Izráelnek válik javára. Ugy látszik azonban, hogy később ő 
is feladta ebbeli reményét s azontúl csak a végpusztulást 
hirdet te szerencsétlen nemzetének. 

Nem hagyhatjuk itt megemlítés nélkül a történeti tényt, 
hogy Assyria hadjáratai nem jár tak egyelőre azzal a követ-
kezménnyel, mint ahogy azt Amosz is meg Hóseás gondolta 
és várta. Egyelőre se Izráel se Juda nem semmisült meg, 
hanem csak a veszedelmes szomszéd : Aram fővárosával 
Damaszkussal ; csak később bukott el Izráel és Samária, Juda 
ós Jeruzsálem pusztulásáig pedig még azután is mintegy 150 
esztendő telt el. Lassan, fokozatosan következett be tehát 
a nemzet megsemmisülése s vallásos szempontból lehetetlen 
ebben az isteni gondviselés művét nem látnunk Jes 2824 . 
Ha egyszerre következett volna be a nagy összeomlás, akkor 
a vesztett csatákon beállott nagy nemzeti katasztrópha meg-
semmisítet te volna a vallás gyökereit is. így azonban elő-
készít tet tek a lelkek a nagy igazság megértésére, hogy az 
egyénnek Istenbe vetett hite nem függ semmiféle politikai 
szervezettől, így nem szenvedhet az vereséget még a háborúk 
borzalmai között se, sőt épen akkor arat ja az — mint Jeremiás-
nál is látni fogjuk — nagyszerű diadalait. 

Alapjában véve pusztulást hirdető próféta Jesajás is. 
Mindjárt felavató visiójában is (6 f.) azt hangsúlyozza, hogy 
neki az lesz a feladata, hogy a közelgő pusztulást hirdesse 
népének. Miközben ezt teszi, rámuta t ő is ennek okára, népe 
bűneire: a Jahve elleni hálátlanságára, gőgjóre, az előkelő 
társadalmi osztályok fényűzésére s a szegények elnyomatására, 
a vallásos szertartások túlbecsülésére, a politikai élet erkölcs-
telenségére: az előforduló hitszegésekre stb. s mindezek 
alapján hirdeti ő is a közelgő veszedelmet, melyet háború 
fog nemzetére hozni 61 2 . A háború szörnyű nyomokat hagy 
maga u tán : romokká lesznek a városok; ellenség emészti 
meg az ország termését ; elhullanak a férfiak, hullákkal vannak 
telve a városok utczái 5 2 5 ; mivel azonban ez se jobbítja 
meg a népet, Jahve maga veszi ostrom alá Jeruzsálemet 31 4. 
Azután jön a fogság . . . Ezzel lesz teljes a büntetés. 

Azonban e mellett kétségtelen az is, hogy nem hiányoz-
nak Jesájásnál a vigasztaló tar talmú beszédek se, melyekben 



A h á b o r ú és az Ó -Tes t amen tom. 2 5 5 

a próféta főleg a megnyugvás t és az Istenbe vete t t bizalmat 
és rendületlen hitet hangsúlyozza ép olyan időben, amikor 
mindenki nyugtalan volt a bizonytalanság miatt s csüggedett, 
így tör ténet i tény, hogy 735/734-ben azzal b íz ta t ja népét s 
királyát, hogy nem éri őket semmi baj, előbb pusztul el az 
ellenség, mintsem hogy ár thatna Jeruzsálemnek. Hasonlóan 
cselekszik még egyszer, valószínűleg 701-ben, mikor Szanherib 
zárta körül Jeruzsálemet . Ekkor is bizonyos szabadulást 
hirdet, amikor pedig már máskülönben elkerülhetet lennek 
látszott a megsemmisülés. 

Első tekintetre a prófétának ezen kétirányú tevékeny-
sége k izá r ja egymást. Vagy azt hirdetné, hogy J ahve meg-
bünteti népét egy mindent megsemmisítő háborúban vagy 
pedig, hogy Jahve hatalmával megvédelmezi azt. Pedig hát a 
ket tő nagyon jól megfér egymás mellett s lényege szerint 
ugyanazon hitbeli meggyőződésre vezethető vissza mind a 
ket tő t. i. arra, hogy J a h v e szent és mindenható. Ennek meg-
értésénél azonban figyelembe kell vennünk főleg azt a viszonyt, 
melybe Assyriát hozza Jahveval. Jesa jásnak Assyriával 
foglalkozó beszédei ké t csoportba foglalhatók össze. Az 
elsőbe azok tar toznak, melyekben azt hirdeti, hogy Assyria 
Jahve fenyítő vesszeje, aki az ő Ítéletét haj t ja végre 1428 _32, 
20, 3 0 j _ 8 , 31 j_4, 1 7 , _ n , 2 8 ^ 4 stb. Az assyr sereg mögött 
maga J a h v e áll, ezér t oly hatalmas, gyors és félelmetes az. 
S ezér t Jahvenak csak inteni, csak füt tyentenie kell, s már 
is engedelmesen j önnek az assyr hadak Juda ós Izráel ellen 
5 2 6 _ 3 O . . . A Z assyrok tehát J e sa j á s szerint nem vi lághódítók; 
nem ök csinálják a történelmet, de Jahve Jes 2 2 ^ . Ο küldi 
Assyriát a korhadt k is államok ellen . . . 

Ε felfogásból szükségszerűen következik, hogy csak 
egyedül Jahveban kell bízni; ő az egyedüli szellemi hatal-
masság Jes 313, ő segíthet , ő ellene azonban semmi. Ezért itéli el 
Jesajás , mint a Jahvebe vetett hittel ellenkező dolgot : a 
lázas fegyverkezést , a hatalmas szövetséges keresés t 10 3. 3 0 ^ 
Mit használhatnak mindezek, amikor magával Jahveval á l lanak 
szemben ! 8 n ~ 1 4 . Aki mégis az anyagi erőre épít, az Jahve 
elleni bizalmatlanságának ad ezáltal kifejezést s J ahve t magát 
teszi ellenségévé. S mert Jesa jás mindezeket tapasz ta l ja 
népénél, azért kénytelen hirdetni a közelgő veszedelmet. Ezen 
beszédei tehát dorgáló ta r ta lmúak ós szigorúan bírálók, de 
egyszersmind a legszebbek, mert ezekben fejti ki a próféta, 
hogy milyen kapcsolatban van a vallás a hazafísággal. A 
vallás e szerint nem áll í thatja Istent egy nemzetnek se a 
szolgálatába, önző nemzeti czólok elérésére; amely pár t ennek 
az ellenkezőjét hirdeti s túlteszi magát a valláserkölcsi tör-
vényeken, a belső socziális bajokat nem orvosolja, de fegyveré-
ben bizakodva túlzó függetlenségi terveket hajszol, az Jahve 



2 5 6 Dr. D e á k J á n o s . 

ellen cselekszik s így végveszély felé haj t ja nemzetét 282_22-
30g i7 31,. Jahve nem visel népe érdekében föntartás nélkül 
háborút, de háborút indíttat itt is ott is. sa já t népe ellen 
is az erkölcsi világrendnek, saját nagy czéljainak érdekében. 
Ezért kell a hívőnek csendességben lenni 30 ,5 s Jahve iránt 
állandóan bizalommal viseltetni. Ezt kívánja Jahve, Izráel 
szentje . Ebben rejlik az δ e re jük a íönmaradásra. Minden 
mással csak siettetik a veszedelmet, a büntetést. 

Vannak azonban Jesajás beszédei között kétségtelenül 
olyanok is, melyek Assyria pusztulását hirdetik 10s 27,1424 _27, 
18 4- 6 , 3027_33. Már ezek alapján is bizonyosra kell 
vennünk, hogy Jesa jás valamikor megváltoztatta Assyri-
áról való véleményét. A kérdés csak az: mikor és miért lett 
J esa jás assyrellenes prófétává. A miértre nem felelhetünk 
azzal, hogy azért, mert a dúló háborúkban már sokat szen-
vedet t a nép s így Jahve haragja kiengeszteltetett; ez a régi 
népies felfogás érvényesülését jelentet te volna! Azt se mond-
hat juk, hogy azért, mert a nép megjobbult, — mivel Jesajás 
későbbi beszédei is dorgáló tartalmúak, ez pedig kizárja, 
hogy népe valláserkölcsi színvonala jelentékenyen emelkedett 
volna. Ezek alapján biztosra kell vennünk, hogy Jesajás 
álláspontjának a megváltozását Assyria viselkedése idézte 
elő. És tényleg Jesajás említést tesz arról, hogy Assyriát 
elvakították ós gőgössé tették az eddigi sikerek; Jahve csak 
fenyítékül küldte s így csak a zsákmányolást engedte meg 
neki, Assyiia azonban abban a hitben, hogy δ az esz-
közlője minden sikerének s így mindent megengedhet magának, 
minden népet meg akar fosztani önállóságától s be akar 
kebelezni birodalmába. Nemcsak zsákmányt visz, de népeket 
deportál hazájuk földjéről s ebből rendszert csinál 106_ l 9 , 
14 2i—iT Assyria, tehát beszédével és tetteivel egyaránt Jahvet 
káromolja ezért vesznie kel l ! Ezért halasztást szenved 
inkább népe megfenyítése is, mer t Jahve semminek se ellen-
sége annyira, mint a gőgős elbizakodottságnak, az anyagi 
erőben való bizakodásnak egyéneknél nemzeteknél egyaránt. 

Láthatjuk tehát, hogy Jesa jás következetes maradt ön-
magában: ugyanazon mértéket alkalmazza Judára, Izráelre, 
amelyet Assyriára. Nem változtatta megJahveról, de a háború-
ról való felfogását sem. hanem a viszonyok változtak meg 
s ezekkel kapcsolatban másként látta kifejeződni Jahve szent-
ségét ós hatalmát. Nemzetének pusztulást helyez kilátásba 
bűnös elbizakodottsága miatt; de ugyanez alapon hirdeti azt 
is, hogy Assyriának szörnyű vereséget kell szenvednie és 
pedig épen Izráel földjén, hogy így, amikor Jahve megtöri és 
megalázza Assyriát, minden nép előtt nyilvánvaló legyen az 
ő szentsége és hatalma. Ezért az assyrellenes beszédek 
vigasztaló tar ta lmúak nemzetére nézve. S történeti tény, 
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hogy Jesajás prófétiája győzött, Jeruzsálem felszabadult 
Szanherib ostroma alól 701-ben!1) Azonban ez nem jelenti 
azért Judára nézve Jahve végleges kegyelmét. Jeruzsálem 
nem önmaga értéke miatt szabadul fel, de azért, mert az 
„eszköz" alkalmatlannak bizonyult. Azért a nagyszabású ese-
mény csak „egy episódja Jahve üdvtervének", csak kitolása és 
elhalasztása az ítéletnek, v. ö. 224_18. A kortársak azonban 
nem így fogták föl, de Jesajás intentiójával merő ellentótben 
úgy, hosry Jahve Jeruzsálemet minden áron meg akar ja 
védeni. Ily módon Jesajás prófétiája tápot adott a túlzó 
nemzeti iránynak. Ez által a prófétaság a háborúról való fel-
fogás tekintetében újból leesik arról a magaslatról, ahová 
feljutott, ami veszélyes, sőt végzetes lett a nemzet jövőjére is. 

Szigorúan vésztjósló próféta Mikha is. Könyörtelenül 
rámutat ő is nemzete bűneire s ezek folyomáriyaképen hirdeti, 
hogy Jahve rommá teszi nem csak Samáriát, a testvérország 
fővárosát, de szántófölddé s erdővé teszi magát Jeruzsálemet 
is 312 . Classikus helye ez a prófétai irodalomnak, nemcsak 
tartalma miatt, hanem azért is, mert mikor Jeremiás prófétát 
hasonló tar ta lmú beszédei miatt halálra akar ják ítélni, csak 
úgy menekedik meg a biztos haláltól, hogy egyesek Mikha 
idézett jóslatára hivatkoznak, kinek mégse törtónt e miatt 
semmi bántódása J e r 2 6 l 8 . Egyébként a próféta ide vágó 
gondolatai Ámosz és Jesajás gondolataival rokonok, azért 
bővebb tárgyalásukat itt bátran mellőzhetjük. 

Az Ó-Testámentom a VII. században, egészen annak 
utolsó pár évtizedéig, nem említ egyetlen prófétát sem. Ennek 
magyarázatát a traditió abban találja, hogy Manasse judai 
király halálra üldözte s kivégeztette az élő szó eme bátor 
harczosait II. Kir 21 16, 24 34. Azonban ha ennek a hagyomány-
nak lehet is némi alapja, valószínűbb mégis, hogy ennek a 
kornak azért nem voltak prófétái, mert nem voltak háborúk, 
melyek mozgásba hozták volna a lelkeket s szólásra kész-
tették volna az arra hivatottakat. Mihelyt azonban újból vész-
jelek tűnnek fel a keleti láthatáron s mikor Judáig is elhat a 
skythák fergetegszerű háborújának a híre; amikor maga 
Assyria is ingadozik s Assyria legyőzőjével szemben a bukás 
örvénye szélére kerül Juda is, — egyszerre feltűnnek ismét a 
próféták: Jeremiás, Cefinia, Nahum, Ezékiel. Nem állítjuk 
ezáltal azt, hogy csak a háborús idők vetették felszínre a 
prófétákat, de azt igen, hogy Isten akkor küldötte őket, 
amikor épen a legnehezebb feladatok vár tak megoldásra. 

Az az idő, melyben Jeremiás élt, talán még változato-
sabb volt eseményekben, mint Jesajás föntebb vázolt kora. 
Sőt ez a kor nehezebb problémát nyúj tot t Juda népének, 

') A nagy eseményt jóval későbbi időpontra teszi Staerk i. m. 105 kk 1 
Theol. Szaklap. XIII. évf. 
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mint amaz, mert a háború sohase fenyegette az országot 
olyan közeli végveszéllyel, mint épen ekkor. Végre be is 
következett a nagy katasztrópha: Jeruzsálem ostrom alá került 
s ezúttal el is esett. Tárgyunk szempontjából már csak azért 
is a legnagyobb figyelmet érdemli Jeremiás könyve, mert maga 
a próféta átélte szintén az ostrom borzalmait, s ép a tragi-
kus napokban emelkedett prófétai hivatása ideális magaslatára. 

Ekkor azonban már hosszabb működésre tekinthetett 
vissza Jeremiás. A Jósiás-féle reform idején (621.) már pró-
fétaként működött. Nem volt ellene a reformnak, mert jót 
várt δ is tőle. Azonban hamar meg kellett győződnie, hogy 
az új törvénykönyv elfogadása mást eredményez, mint amit 
ő is remélt tőle. Megerősítette azoknak a pártját , kik a 
vallásban is a külsőségeknek tulajdonítottak jelentőséget s 
abból a hitből, hogy Jahve Jeruzsálemben lakik, arra követ-
keztettek, hogy Jahve föltétlen népe mellett lesz a legvál-
ságosabb napokban is. Ennek az iránynak megerősödését 
nem akadályozta meg a tragikus kimenetelű megiddói csata 
se (608), melyben maga Jósiás is elesett. A nemzeti chauvinista 
próféták azt hirdették, hogy ez az utolsó nagy megpróbál-
tatás, így hát a végsőkig ki kell tartani mer t ezen szörnyű próba 
után már csak jobb idő: a nemzet ellenségeinek megsemmi-
sülése fog következni. Ezért agitálnak a túlzó irányú próféták 
a háború érdekében akkor is, amikor már Nebukadnecar 
Jeruzsálem alá vonul. Várják, hogy Jahve most is megmutatja 
csodatevő hatalmát, mint ahogyan Jesa jás idejében. 

Ezzel a vakhittel és szélsőségig vitt nemzeti chauvinis-
mussal száll szembe most Jeremiás, mert abban a meggyőző-
désben él, hogy a végitélet napjai következnek el nemzetére.1) 
Jahve büntetni készül, szigorú számadást s Ítéletet tart 
Jeruzsálem felett. Eszköze ebben a babyloni király akivel 
Jahve maga is együtt fog harczolni Jeruzsálem ellen 25 9 21 ft.13. 
Kard, éhség, ragály fogja felemészteni a népet 14 l 2 . 1 8 241() 
29 18 amely végre is elpusztul, megsemmisül 7 , 4 k 8 , k 9 ,_ 2 t . 
14, 18. stb. A régi vonások, melyekkel ő is megfesti a háborút 
(8i6k.)i nála még azzal gyarapodnak, hogy a pogányok 
gúnyolódni fognak lzráel felett s lzráel gyalázat és példa-
beszéd tárgya lesz az egész világon 24 0 . l 0 26 c 2918. Fájó szívvel 
látja, mint vérzik el nemzete: a mezőn az elesettek hulláit, a 
városban az éhség folytán elepedteket látja csupán 1418. 

Jeremiást is az a kérdés foglalkoztat ja: miért jö t t ez a 
veszedelem nemzetére s hogyan maradhatna meg a szörnyű 
válságban ? Az elsőre úgy felel, hogy: bűneikért éri őket a 
baj 30 14. 14 10. elhagyták Jahvet 5 l 9 . , daczoskodtak ellene 4 l 7 k 
az árvákat s szegényeket elnyomják 5 2 8 . 66 . 16 n . s min-

') Hogy mások is voltak, kik Jeremiással egy irányban haladtak, 
mutatja Uria példája, aki bátorságáért halállal is lakolt Jer. 26 30-
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denekfelett gőgösek 22 lFl. stb. Az eddigi csapások nemhogy 
jót, megtérést eredményeztek volna 5S. de még fokozták 
a vakhitet. Ezért a közelgő veszedelem nemcsak szük-
ségszerű, de egyúttal elháríthatatlan és 7 1 β . 11 u . 14 , , . 
19lkk. Most még az esetben se kegyelmezne Jahve, ha Mózes 
vagy Sámuel könyörögne érettük 5 7 . 15,-4 . Ezért feleli az 
életeért remegő Cidkia kérdésére is, hogy Jeruzsálem szá-
mára nincs menekvés: Ha csak néhány sebesült maradna 
is meg az ostromló seregből, még akkor is el kell esnie 
Jeruzsálemnek, mert a. sebesültek felkelnek s felperzselik 
Jeruzsálemet 37 3—, 0 · 

Ezért Jeremiás politikai vezérelve s a háborúval szemben 
való álláspontja ebben határozódik : meg kell nyugodni Jahve 
akaratán, ő reá kell bizni a polgok intézését, mert ő hatal-
mas 18 lkk s aki mellé ő áll. azzal nem bírhatnak 1520, mert 
azt megvédi mint hatalmas hős 20 , , . Ennek a hitnek csak 
gyakorlati alkalmazása a jelenben az, hogy meg kell 
magokat adni az ostromló seregnek. Ez a szabadulás egyetlen 
utja. Ez nemcsak vallásos hitének a folyománya, de egyúttal 
politikai meggyőződése is; tudja, hogy ez áll hazájának 
egyedül érdekében. Aki nem így cselekszik, az fegyver, éhség 
és ragály által vész el 278. így találkozik Jeremiásban az 
igazi, mély vallásosság ós a komoly, nemzete jövőjeért aggódó 
s azért mindenre kész hazafiság 2 7 2 k . l 2 k . 3 8 2 k . n k. 4 2 , 0 k . 1 ) . 
De az ő felfogása szerint is nem maga a pusztulás Jahve 
igazi czélja népe sorsának az intézésében. Az 597-ben depor-
tál taknak — akiket jobbaknak tar to t t az otthonmaradtaknál 
24 l k — azt ajánlja ugyan, hogy jó hosszú időre rendezked-
jenek be az idegenben, de azért népe jövőjében nem tud 
kételkedni. Ezért földet vásárol egyik rokonától akkor, amidőn 
maga is fogoly, az ellenség pedig már ostromműveket épít 
Jeruzsálem ellen 3 2 6 k ; teszi ezt annak a jelkópezósóre, hogy 
népe még visszakerül apái földjére s a pusztulás árán eljut 
élete igazi czóljához a Jahveval való új élethez 23 7 30 v ,8 . 
32 37k. Akkor majd Juda sebei begyógyulnak, sőt a próféta hite 
szerint Izráel is megszabadul fogságából s részese lesz a boldog 
jövőnek. Igy enyhül meg a jelen fájdalma a jövendő remény-
ségében ; így nyer nála is igazolást Jahve borzasztó fegyvere, 
a háború: odatartozik ez is Jahve üdvtervébe, az ő eszközei 
közé, melyek által népét s az emberiséget neveli. 

Ilyen reménységtől áthatva ajánlja népének Jeruzsálem 
bukása és Gedalia megöletése után is az otthonmaradást. 
Bíztatja őket, hogy ha maradnak, velők lesz Jahve még 
Nebukadnecar ellen is 42,o k . A nép azonban nem hallgatott 

') „ Welche Verkennung dieser Männer ist es also wenn s ie . . . als Agitatoren 
der fremden Herrscher hingestellt worden sind!u v. ö. Jes 1 9, 3 6 
Mi 1 „ Jer 9 ,, 13, , , 14 „, 31 15, Am 7,. König E.: Gesch. d. alt. Rel. 320 1. 

17* 
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rá, Egyptomba akar t menni, ahol nem látnak harczot, nem 
hallanak trombitaszót 4214. Erre aztán Jeremiásnak sincs 
más válasza, mint hogy oda is elküldi Jahve Nebukadrecart 
s ott is tönkre teszi őket 43,„k 44 3P. 46If>. így reménytelen 
akkorddal végződik Jeremiás prófétiája is. 

Jeremiás kor társá t Cefaniát itt csak megemlítjük s uta-
lunk röviden arra, hogy ő nála sajátságosan egybe van kap-
csolva az eddig ismertetet t próféták iránya a nemzeti irányú 
prófétákéval. Megsemmisítő büntetést helyez kilátásba Juda 
túlzó és Jeruzsálem kalmár szellemű, idegent majmoló lakos-
ságának 1. f., e mellett azonban úgy tetszik, mintha azt is re-
mélte volna, hogy a kitörni készülő vihar csak az ország ellen-
ségeit éri 2. f. A másik kortársat Nahumot azonban egy kissé 
bővebben akar juk jellemezni, mert benne a chauvinista pró-
féták egyik typikus képviselőjét ismerhetjük meg. Ez a 
sajátsága teszi érthetővé, hogy lényegileg nem is szól ő a 
háborúról, nem foglalkozik annak problémáival s ami ezzel 
összefügg: népe hibáit nem bírálja, — csak egy kérdésről: 
Ninive elközelgő pusztulásáról beszél ő szüntelen az örök 
gyűlöletnek lángoló szavaival. Bizva bízik abban, hogy a 
gyűlölt Assyria büszke fővárosa mihamarább rettenetes sorsra 
j u t : háborút indítanak ellene, amelyben el fog bukni s elveszi 
méltó büntetését. Nem is népek cselekszik azt, de maga 
Jahve — azok csak az ő eszközei; — ő maga áll bosszút 
népe ellenségein, első-sorban Nini vén 2 l 3 . 3S . A próféta már 
hallani is véli a csatazajt s gyönyörű, de egyúttal borzalmas 
leírását nyúj t ja az emberirtó ütközetnek 32it Ninivének nincs 
menekvése, ha teljes erőben és számosan vannak is vitézei 
1 , 2 s annyian volnának is, mint a szöcske, az se használ 
semmit. Vitézei elhullanak, akik pedig megmaradnak, a 
hegyeken szélednek szét s nincs, aki összegyűjtené őket. 
így elesik a büszke város. Lerombolják, feldúlják s kirabolják 
s nem lesz enyhítés sebeire 3 , 8 . ,9 . 

S a hatalmas ellenség nagy ós gazdag fővárosának 
remélt s oly türelmetlenül várt bukásán a részvétnek csak 
egy könnye, egy szava sincs a próféta könyvében. Hogy ot t 
más is elpusztul, nemcsak a gonosz indulatú ellenség, az őt 
érintetlenül hagyja. Nahum csak örülni ós ujjongani tud 
Ninive romlásán, mert Assyriában csak nemzete elnyomóját s 
gyűlöletes ellenségét látta 2,. Egyebet semmit. Az ellenség iránti 
féktelen gyűlölet rí ki csaknem minden szavából. Örül, hogy 
nem lesz Ninivének vigasztalója, mert nem bánkódik elestén 
senki 3 7 , sőt akik csak pusztulása hírét hallják, mindnyájan 
tapsolni fognak a vérszopó város pusztulásán 3 l f l . — Népe 
bűnösségéről ezek mellett említést se tesz; ez úgy látszik 
mellékes ő előtte a mindent átfogó gondolat mellett, hogy 
Jahve bosszúálló és haragvó isten, aki megbünteti népe ellen-
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ségeit, gyűlölőit 12 stb. Ezért Nahumot azon próféták sorába kell 
helyeznünk, akik azt hitték, hogy Jahve lzráel érdekében intézi 
a történetet s ö miatta visel háborút v. ö. Jer 38., s mint 
ilyen nem vitte előbbre Izráelnek a háborúról vallott felfogását. 

A fogság nagy prófétájánál Ezékielné\ talán következe-
tesebben domborodik ki a dorgáló s végpusztulást hirdető, 
de másrészt az építő-vigasztaló tevékenység, mint bármely 
más elődjénél. Ezen két irányú működése közül látszólag 
bennünket csak az első érdekel, azonban mint látni fogjuk, 
összefügg a háborúval a másik is. 

Működése első szakában, mely Jeruzsálem bukásáig 
586-ig tart , ő is azt hirdeti a fogságban, amit a többiek s 
mindenek felett kortársa Jeremiás otthon, a honi földön, hogy 
Judára s Jeruzsálemre a végpusztulásnak föltétlenül el kell 
jönnie. Hogy ezt ő is háború alakjában gondolja elkövetke-
zendőnek, az kiviláglik ezen időből származó beszédeiből és 
jelképes tetteiből egyaránt. Már prófétai elhivatásakor is 
tudatossá vált lelkében, hogy neki gyászénekeket, sóhajokat 
és siralmakat kell hirdetnie 28—33 , A 4. f. első versei szerint 
Jeruzsálem küszöbön álló ostromát jelképezte, rámutatva 
arra, hogy maga Jahve fogja ostrom alá venni a fővárost s így 
bizonyosan elesik az. Az ostrom alatt nagy ínséget fognak 
látni 4 l 6k. s az ellenség végre is levágja Jeruzsálem ifjait, 
véneit 9 r> v. ö. 8. f. így jön el Juda vége 77 , amikor a 
pogányok leggonoszabbikát küldi ellene Jahve 72 4 . S nem 
csak az ellenség fog pusztítani, de egyidejűleg az éhínség, 
ragály, sőt a vadállatok serege is 5 lC k 6 3. n 7,5 .14 2 l . Az egész 
nép zsákmánya lesz az idegennek 7 2 l , amely fogságra hurczolja 
12,1c. n - k , és pedig mindenekelőtt Juda királyát esküszegése 
miatt. így ér véget a hatalmasok ke vélysége 7 24, midőn ép 
azokra küld fegyvert Jahve, akik a fegyvertől rettegtek 11 g.De 
nemcsak küldi Jahve a fegyvert ; ő maga gyújt ja meg a 
tüzet 2047, ő maga is kardot ránt 5 2 s akkor aztán hiába 
fognak kürtölni, nem lesz senki aki harczra keljen 7 í 4 . , s . 
S mindennek az iszonyatos pusztulásnak és véres ítélkezés-
nek a czélja: „hadd tudják meg, hogy én vagyok Jahve!" 
0]4. 7 4 27. 12,ft stb. Tehát minden, még a háború is radmajorem 
dei glóriám" történik! Oka pedig ennek a nép bűnössége 9 9 . 
116. 16. f. '^327. stb., mely magában foglalja a cultusi és 
erkölcsi vétségeket s társadalmi bűnöket (34) egyaránt. A nép 
tehát Ezekiel szerint is megérdemli a reá zúduló veszedel-
met ! Ezt azért hangsúlyozza a próféta, hogy minden két-
ségnek felette álljon Jahve igazságossága. Jahve igazságos 
akkor is, amikor ily szigorral büntet. Ezékiel tehát egy nagy-
szerű theodiceát nyújt beszédei során, melyeknek alaphangja 
ez : Juda és Jeruzsálem múltja és jelene a Jahve elleni vétségek 
szakadatlan lánczolata, ezért Juda csak a ,"1P "'? nevet érde-
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melte ki; ebből világos, hogy Jahve ellen nem lehet az igaz-
ságtalanság vádját emelni; teljes bűnösségre teljes bűnhődést 
kellett hoznia! 

íme Ezékiel már igyekszik elvi szempontból tekinteni a 
háborút, melyet concreto népe pusztulása képvisel most előtte, 
s mintegy philosophál a háború rombolásai, okai és czélja felett. 
Más okát és magyarázatát a háborúnak nem találja, mint a bűnü 
Ε miatt kénytelen Jahve háborút is küldeni. Ε közben azonban 
nem kerüli ki Ezékiel figyelmét a praktikus kérdés sem: mi 
történik azokkal, akik igazak? El kell-e ezeknek is veszniök 
k Jeruzsálem pusztulásakor? Erre a nehéz kérdésre nem tud 
egyforma és megnyugtató feleletet adni. Egyszer azt mondja, 
hogy Jahve keresett, de nem talált egyetlen igazat se népe 
között 223o, máskor pedig, hogy az igazak megmenekülnek, 
mert kivezettetnek a pusztuló Jeruzsálemből 9 4 .1414 .22k· Mind-
ezekből kitetszik, hogy a próféta érzi a háború nagy ellen-
mondásainak súlyát, igyekszik is azokat kiegyenlíteni, amikor 
kimutatja, hogy a háború csak következménye bűnösségüknek. 

Ezzel azonban nem meríti ki feladatát s 586. után rá 
mutat arra, hogy a messiási ország megvalósulását is há-
borúnak kell megelőznie Jellemző Ezékielre, ahogy ide is 
bekapcsolja a háborút. Jeruzsálem pusztulása által kifejezésre 
ju tot t Jahve igazságossága, azonban viszont most dicsőségén 
eshetnék csorba, mert a pogányok kétségbe vonhatják az ő ha-
talmát mikor saját népe pusztult el 36 i 0 . Azért már most, hogy 
hatalmát ezek előtt is bebizonyítsa, vissza fogja vinni népét 
a fogságból. Előbb azonban Ítéletet tar t a pogányok felett, 
akiket gőgjiik elvakított. 30 10.24 . 32 3. Az itélet napja tehát 
itt már ismét nem Izraelnek, de az idegen népeknek a 
bünhödését jelenti 253.8.12. 262 . 282. 30, . stb, Ennek is a 
czélja: Jahve dicsőségének a bebizonyítása. 

Sőt nemcsak azt hirdeti Ezékiel, hogy háború előzi meg 
a messiási ország megvalósulását, hanem egy lépéssel tovább 
megy -.ennek létrejötte után is lesz még egy nagy háború.mikor 
az istenellenes hatalmak utoljára gyülekeznek fel ellene. 
Ezt fejezi ki a sok tekintetben phantastikus 38. és 39. fejezet. 
Ezek szerint, mikor már megalakult a messiási ország, az 
ellenséges hatalmasságok, melyeket Góg, Nagóg fejedelme 
képvisel, óriási hadsereggel ellene törnek, csak azért, hogy zsák-
mányt szerezzen 38 n . Ennek a nagy seregfelvonulásnak ismét 
csak az a czélja, hogy megtudják, hogy Jahve szent Izrael-
ben 38 1 6. 23 . 39 7 .2 7 . Sajátságos azonban, hogy a továbbiakban 
nem arról van szó, hogy esetleg legyőzetve ezek a népek 
is megtérnek s részesei lesznek Jahve kegyelmi ajándékainak, 
hanem ellenkezőleg úgy lesznek Jahve hatalmának és dicső-
ségének bizonyítói, hogy mindnyájan elhullanak Izráel hegyein: 
az elesetteket hét hónapig temetik 3912 az izráeliek, kiknek ez 
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különleges dicsőségük lesz 3913 , az elesettek fegyverei pedig 
hét teljes évig szolgálnak majd fűtőanyagul. 399 Ezen rettenetes 
Ítélet után azonban — amikor nem annyira fegyver, mint 
inkább döghalál, záporeső és kén pusztítja el az ellenséget, 
— végre az örök béke ideje következik el Juda és Izráel 
számára: Jahve többé senkit se hagy el Izráel népe közül, 
fegyver, vadállat, éhség, döghalál többé nem rettenti őket 
34 2ftk , kiönti lelkét Izráel házára 39 29 s ezzel természetesen 
megszűnik a háború problémája is. 

Mielőtt még rövid visszapillantást vetnénk az elmondot-
takra, nem hagyhatjuk megemlítetlenül Deuterojesajást, 
ahogy a fogság nagy névtelen prófétáját Jes 4 0 — 5 5 szerzőjét 
nevezni szokták. (3 abban az időben élt, amikor már csak 
rövid idő kérdése volt Babylon összeomlása. Ebben a vál-
ságos, de népére nézve reményteljes időben, ő is azt hirdeti, 
hogy a világtörténet intézője senki más. mint Jahve 4 0 , 4 k 2 2 k , 
hiszen más isten nincs is kívüle 43,, 44B 469. Ezért Babylon 
bukása is Jahve akaratából történik meg 47, ki, 7 k 4814, amint 
az ő akaratából büntette meg Babylon is Izráelt 476. Jahve 
most is, mint hadverő hős felköti kardjá t 42,3, feltűri kar-
ját , hogy eszközölhesse népe szabadítását 52,n. Mert ez a 
czélja 4 3 4 kk ; ezért hívta el 4 4 2 8 , 4 6 , t s nevezte nevén 
Cyrust 45, 4. hogy népét kiszabadítsa a fogságból 4 2 G . 7 . 

Az örvendetes esemény a közel jövőben következik be; 
Izráel megszabadul örök szabadulással 45,7, azontúl pedig 
nem kell félniök semmi hatalomtól, mert Jahve mindennél erő-
sebb 4 9 2 5 k . 5 0 2 5 1 7 ,4. Azért hiába is támadnak ellenök, az nem 
Jahve aKaratából fog történni: elvesznek a támadók s egy 
fegyver se lesz szerencsés Izráel ellen 5 4 l f j . _ 1 7 . Izráel viszont 
betölti nagy hivatását : nem fog élni önmagának, saját nemzeti 
önző érdekeinek, de szolgálni fogja az egész emberiség ügyét 
oly módon, hogy közvetíteni fogja hozzájuk Jahve kegyelmi 
ajándékait, mert Jahve nemzeteknek adta őt világosságul 
42 6. 49 6. így hozza összhangzatba a nemzeti életet az egész 
emberiség életével. 

Ennél azonban még jelentőségesebb nála az a gondolat, 
ahogy népe kiállott szenvedését, fogságát megítéli. Beismeri, 
hogy Jahve adta Izráelt a pogányok kezébe 4 2 2 4 k . 4 3 1 8 , mert 
bűneik miatt rászolgáltak erre 50 , .A kiállott szenvedés azonban 
nagyobb, mint bűnösségük, 40 2,52, k. így hát nemzete másért is 
szenvedett. A mult megpróbáltatásait, a háborúk dulásait má-
sok helyett viselte el. Végtelen horderejű gondolat ez is, meg a 
föntebbi is, kár hogy annak folytatója, bővebb kifejtője nem 
akadt az O-Testámentomban. 

* 
* * 

A föntiekben elvonultattuk magunk előtt az O-Testá-
mentom prófétáit úgy, amint koruk háborúival kapcsolatban 
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fejtik ki gondolataikat. Láttuk, hogy nem is a háború az 
igazában véve, ami foglalkoztatja őket, hanem nemzetüknek 
élete Isten akaratához való viszonyában. Két irány hívei 
vannak egymás mellett, ahoz azonban kétség se férhet, hogy 
Nahumot nem helyezhetjük egy Ámósz vagy Jesajás mellé, 
s amikor arról van szó, hogy mit mond az Ó-Testamentom 
a háborúról nem hivatkozhatunk az előbbire ínég ha tudjuk 
is, hogy követői neki is voltak a későbbi időkben is, mert 
ő alacsonyabb fejlődési fokot képvisel. Most amidőn vissza-
tekintünk fejtegetésünkre, azokra vagyunk tekintettel, kik 
értékekkel gazdagították a vallásnak és erkölcsnek világát 
a háborúval kapcsolatban is. S ha egybevetjük egy Ámósz 
vagy Jesajás idavonatkozó felfogását az előző idők rokon 
gondolataival, lehetetlen szembeszökő különbségeket meg 
nem állapítanunk. 

A próféták mindenekelőtt kivették a háborút szűk 
nemzeti vonatkozásából s egyetemes világításba helyezték ; 
másfelől azonban megszűntették a cultussal való szoros 
kapcsolatát is, amit az által értek el, hogy a háborúkkal 
kapcsolatosan is következetesen Jahve erkölcsi akaratának 
érvényesülését hangsúlyozzák. Ezért visel Jahve háborút saját 
népe ellen is, ezért, pusztí t ja el azt. Ennél komolyabb gondo-
lata alig van az O-Testámentomnak, de hatásában is talán 
ez volt legtermékenyebb. A háború borzalmait ők nem azáltal 
akarják enyhíteni és elviselhetővé tenni, hogy talán a közeli 
boldogabb jövendőre utalnának, hanem az által, hogy szün-
telenül és nyomatékosan hangsúlyozzák, miszerint Jahve 
akaratából van a háború is, aminek o k a : az erkölcsi világ-
rend megsértése, czélja : annak helyreállítása. Ennek meg-
felelőleg a háborúban vagy Jahve igazságossága, vagy szent-
ségevagy hatalmaés dicsősége vagy nevelő szeretetenyilatkozik 
meg. Szóval a háború, mely Izráelt saját ja , a bűn, specziálisan 
Izráel bűnössége által provocált rossz ; czélja azonban nem 
önczél, tehát nem pusztítás magáért a pusztításért, de 
eszköz a nemzetek életének intézésében, Izráelre való vonat-
kozásában vagy bűntető vagy fenyítő vagy jobbító eszköz. 
Sőt mint láttuk, megtalálható már annak a gondolatnak is 
csírája, hogy a háború elszenvedése lehet — helyettes szen-
vedés is, amely másoknak válik javára. 

De mert ez így van, helyesebbet nem lehet cselekedni, 
mint meghajolni még ily nehéz időkben is Jahve akarata 
előtt, ami csak iránta való feltétlen hit és bizalom alapján 
lehetséges. Ennek kell megnyilvánulni a nemzeti életben is 
s gyökeres megjobbulásához kell vezetnie. Ebből a gondolatból 
kiindulva, bírálat tárgyává teszik nemzetük életét s ezen 
komoly bírálat szempontjából még fontosabbá válik a háború. 
Nem lehet kétségünk az iránt, hogy a régi izráeliek nemzeti 
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szent háborúja is Jahvera is concentrálta a gondolatot, 
hiszen „szentnek" kellett lennie az izraeli harczosnak ; a pró-
féták se akarnak alapjában véve egyebet, csakhogy a szent-
séget nem cultusi, de erkölcsi értelmében veszik s Jahve 
erkölcsi akaratára kívánják oda irányítani nemcsak a nemzet-
nek, de az egyeseknek a gondolatát is. Amikor veszélyben 
van nemzetük, nemcsak a veszély okait keresik, de vizsgál-
ják a megmaradás lehetőségét is. Azt ők is vallják, hogy 
Jahve megsegíti nemzetüket, sőt csakis δ segíthet raj ta , azon-
ban rámutatnak arra is, hogy csak akkor, ha az ő czéljait szol-
gálják s ahoz alkalmazkodnak minden föntartás nélkül. Ezt a 
föltételt, illetve ennek a hiányát tárták föl nemzetük előtt, 
s így vált nagy erkölcsi erők forrásává ép a nagy háborúk 
ideje nemcsak Izráelre nézve, de közvetve mireánk is. A 
nemzet pusztulását megakadályozni, életét biztosítani a 
próféták szerint csak erkölcsi erőkkel lehet·, ha ezek nincsenek 
még meg, hát ki kell fejleszteni, ha nem érvényesülnek még, 
uralomra kell jut tatni a nemzeti élet minden megnyilvánulásá-
ban. Erkölcsi erők csak a helyes istenismeretből s a benne 
vetett hitből fakadnak „elvész a nép, mely ismeret nélkül 
való. . ." H o s 4 g . i 4 . „Ha nem hisztek, sernmiképen sem marad-
tok meg." Jes 7 9 . Ebből azonban következik, hogy háborút 
önző nemzeti czélokért folytatni Jahve elleni bűn, inert a 
nemzeti életnek nem szabad önczélnak lennie, de csak 
eszköznek egy magasabb czélnak: Isten akaratának szolgá-
latában . . . Minden nemzetnek ez a feladata. . . . S Isten akaratát 
úgy szolgálja, ha sajátos nemzeti értekeit fejti ki s érvényesíti 
az emberiség j a v á r a . . . Hogy ezt tehesse, elszenvedi még a 
háború keresztjét i s . . . Ha ezt teszi, azaz, ha a nemzet magát 
Isten eszközének tekinti s az ő akaratát szolgálja, akkor 
nem árt létének semmi se . . . Ha az isteni akarat ellen cse-
lekszik, akkor a biztos pusztulásnak van eljegyezve s ezt a 
pusztulást raj ta is a háború förgetege haj t ja v é g r e . . . 

Háborúban született gondolatok ezek. Nagyszerűségüket 
lehetetlen kétségbe vonni. Örök dicsőségük az Ő-Testámentom 
prófétáinak, hogy a háborúkban se azt látták, ami baj ós 
szenvedés, tehát ami rémít s talán kétségbe ejt, da arra 
muta t tak rá, ami végből mindezek küldettek! 

S végre is az O-Testámentoin tanítása szerint is az emberi-
ség életczélja az az idő, amikor nép népre fegyvert többé nem 
emel, hadakozást nem tanul s az öldöklő fegyverekből békés 
foglalkozás szerszámai lesznek Jes 4 2 - 4 ; amikor kiki nyu-
godtan ülhet az δ szőlőtője, fügefája alatt II. Kir 5 δ békeség 
lesz az állatvilágban is : a farkas és a bárány együtt 
legelnek s az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik Jes 6525. 

Ez az örök béke: a vi lágbéke. . . 
Dr. Deák János. 



Hartmann Ede vallásbölcselete.1) 

Hartmann néhány kisebb critikai jellegű művel lépett 
a vallásbölcselet terére. A tételes keresztyénséggel akart 
mindenek előtt leszámolni, különösen annak protestáns for-
májával. Mivel az álnév alatt megjelent első mű (F. A.i 
Müllers Briefe über die christliche Religion 1870.) visszhang 
nélkül maradt, csak akkor szólalt meg ismét, miután Strauss: 
„Der alte und der neue Glaube" cz. műve (1872) élénk moz-
galmat váltott volt ki. Hartmann mintegy folytatja és betetőzi 
Strauss törekvését. ,.Die Selbstzersetzung des Christentums 
und die Religion der Zukunft" Berlin 1874, valamint „Die 
Krisis des Christentums in der modernen Theologie" 
Berlin 1880 cz. műveivel, melyek már visszhangot is kelteltek. 

F. A. Müller levelei és Strauss munkája szöges ellen-
tétet állapítottak meg a keresztyénség között, melyre a mai 
nemzedék hivatkozik és a modern világnézet között, mely 
szerint a mai nemzedék él. Strauss tehát tagadásba vette, 
hogy még keresztyenek lehetnénk és a keresztyénséget az 
új világnézettel, azaz a természettudományi inaterialismussal 
akarta pótolni. Ezt az indítványát azonban egyhangúlag 
visszautasították ós vele szemben sokan különösen arra hivat-
koztak, hogy a keresztyénség fejlődése rég túlhaladt nemcsak 
az új testamentomon, hanem a symbolikus könyveken is és 
hogy kivált az ú. n. liberális protestantismusban modern 
és mégis igazi keresztyén szellemi tartalom foglaltatik. Ε 
pontnál lép Hartmann sorompóba, midőn ép a liberális pro-
testantismust veszi bonczkése alá. A modern liberális Pro-
testantismus — mondja Hartmann (Die Selbstersetzung 
cz. művében) csak szükséges következése a reformatióban 
uralomra jutott protestáns elvnek. Az egyház csalhatatlan-
sága elleni tiltakozás kényszerűséggel maga után vonja a 
szentírás csalhatatlanságába vetett hit megrendülését, a 
szabad kutatás követelése pedig oda vezet, hogy a 
keresztyénség positiv tartalma mindjobban megcsappan. 

') Tudtunkkal ez az első részletesebb ismertetése H. vallásbölcseielének 
magyar nyelven, mert Kovács Ödön érdemes műve 1878-ben jelenvén meg 
H. főművét nem méltathatta. Kovács : A vallásbölcselet kézikönyve. II. 
2G9-272. 



l la r tmami E d e va l lásbölcse le te . 2 6 7 

A keresztyénség lényege az őskeresztyén időkben és a 
középkorban kimerült, végleges elvilágiasodását és követ-
kezéskép elfajulását a protestáns elv tette lehetővé. A 
reformatio óta bekövetkezett culturális haladás kizárólag 
a protestantismus vállain nyugszik ugyan, de amellett sírásója 
a keresztyónségnek, bár ez utóbbi már halálra volt szánva, 
mielőtt a reformatio megnyilvánult. A protestantismus ily-
kép semmi egyéb mint átmenet az elhalt igazi keresztyén-
sógtől a modern cultureszmókhez, melyek a keresztyén elv-
vel a legfőbb pontokban diametrálisan ellenkeznek. A keresz-
tyénség tartalma a liberális protestantismusban annyira 
összezsugorodott, hogy csak a czím maradt meg, mely alá 
minden foglalható. De a liberális protestantismus nemcsak 
keresztyéntelen, de vallástalan is. Nincs szilárd metaphysiká.ja 
és ezért vallásos ethikája sincs. A régi theistikus világnézet 
tényleg összeférhetetlenné lett a modern tudattal, melynek 
választás van engedve egy Strauss-fóle materialistikus natu-
ralismus és a spiritualistikus monismus vagy pantheisinus 
között. . . . Ez lesz a jövő vallása, mely egyszersmind a/, ind 
és zsidó-keresztyén vallásos fejlődést is egyesíti magában. 
— A liberális protestantismus ezen critikájával szemben 
azonban még mindig lehetett a speculativ protestantismusra 
hivatkozni, így kivált Biedermann, Β. A. Lipsius és Ο. Pflei-
derer műveinek positiv vallásos tartalmára. Hartmannak 
tehát ezekkel szemben is ki kellett fejtenie az álláspontját. 
Tette ezt Die Kr is is des Christentums stb. cz. művében. Itt 
kiemeli, hogy a keresztyén vallás középponti dogmája a 
Jézus Krisztus által történt megváltás. De a christologiai 
dogma története — úgymond — ennek critikája is. Az egyházi 
christologiának a tengelye a megváltást minden emberben esz-
közlő elvnek az azonossága Jézus Krisztus személyével, a 
christologia története pedig ép ez identitás critikai felbom-
lási folyamata. Mivelhogy az objectiv üdvtény lehetősége 
megszűnik, a subjectiv üdvfolyamat vagy pusztán erkölcsi 
tisztulásra kénytelen szorítkozni, vagy oly megváltó elvhez 
folyamodik, mely nem lehet többé egy harmadik személlyel 
azonos, nem függ többé történeti tényektől, hanem csak az 
ember saját szellemében lehet immanens. Az első útat, mely 
a keresztyénség előtti törvényvallásba esik vissza, a közön-
séges liberalismus jár ja , a másik útat a speculativ protes-
tantismus választja, mely a speculativ vallásphilosophia 
immanens megváltó elvét (Hegel) a gyakorlati vallásosság 
számára értékesíti és a keresztyónséggel való folytonosságot, 
nem a megváltó elvnek a keresztyénség alapítójával való 
közvetlen azonosítása által igyekszik fenntartani, hanem e 
kettőnek csak indirect összekapcsolása által. így aztán benne 
a christologia két tanná zsugorodik össze. Egyfelől paedagógiai 
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szempontból ajánlja a Krisztusképhez való ragaszkodást 
(csakhogy ez az „ideális" Krisztus nem azonos a történeti 
Krisztussal), másfelől történeti kegyeletet kiván meg a 
keresztyénség megalapítójával szemben, holott (Hartmann 
szerint !) nem is Krisztus, hanem Pál apostol a keresztyénség 
megalapítója. A közvetítés tehát sehogy sem sikerül, ami 
természetes is, mert a speculativ protestantismusban tkp. 
egy a keresztyénséggel ellentétes immanens vallásos elv 
jelenik meg, látszólag még keresztyén formákban. Az igazi 
vallás a speculativ protestantismus értelmében csakis az 
immanentia vallása, azaz a concrét monismus lehet, mely 
szerint Isten lénye az emberben bentrejlő, vagyis az ember 
egylényegű az Istennel. Biedermann, Pfleiderer és a neokan-
tianus Lipsius tehát felette értékes előmunkálatokat szolgál-
tatnak egy autosoterikus váltságvalláshoz, mely a vallásos 
tudat új és magasabb fejlődési foka lesz (i. m. főleg 30, 59 
és 115). Nem szólva arról, hogy Hartmann a keresztyénség 
jellemzésében erősen Schopenhauer hatása alatt áll és hogy 
helyenként nagy dilettantismust árul el a keresztyénség 
történeti traditióinak a lebecsülésében, nem szólva arról, hogy 
a liberális theologia tudatosan fenntart ja a Jézussal való 
történeti kapcsolatot, mivel meggyőződéssel vallja, hogy az 
általa képviselt ideál felülmúlhatatlan1) — mindezt mondom 
ezúttal mellőznünk kell, azonban kiemeljük Hartmannnak 
már a két ismertetett művében nyilvánuló oly fogyatkozását, 
mely aztán egész vallásphilosophiáján végig kiséri. Ε két 
hiba pedig, hogy történeti fejtegetései czélzatosak. amennyi-
ben velők végső elemzésben elvtársakat toboroz concrót 
monismusa számára és hogy egy philosophiai rendszert m. p. 
sa já t rendszerét akar ja a tényleges vallás helyére állítani, 
mintha a vallás theoria volna ós semmi egyéb ! Ettől elte-
kintve ezen két első művében is sok becses megjegyzést 
találunk és mindkettő komolyan figyelmeztet arra, hogy ne 
csak valljuk a keresztyén ideált, hanem legyen is bátorságunk 
azt az állami és társadalmi élet minden terén képviselni. 

Említett művei után jelent meg nagyszabású vallás-
philosophiai műve („Reiigionsphilosophie") két részben: I. Das 
religiöse Bewusstsein der Menschheit (vagyis a vallásphilo-
sophia történeti-critikai része; 2-ik kiadásban 627 lap) II. 
Die Religion des Geistes (vagyis a vallásphilosophia rend-
szeres része, 328 lap.) 

') Hartmannnak eddig felsorolt 3 műve minden hibája mellett meg-
érdemli a bővebb ismertetést Hartmann theologiája czímmel. Megjegyzendő, 
hogy a legelső műve újabb kiadásban jelent meg e czímmel: Das Christentum 
des neuen Testamentes. Zweite umgearbeitete Auflage der rBriefe über die 
christliche Religion. Bad Sachsa 1905. 
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Bevezetésül megjegyezzük, hogy ezen (1881—1882-ben) 
megjelent műve ma is megérdemli az érdeklődést. Igaz ugyan, 
hogy az első rész még nem él a mai napság közkeletű 
történeti módszerrel és nem támaszkodik mindenben biztos 
néppsychologiai, ethnographiai ós philologiai eredményekre, 
de így is az egyes vallások jellemzésénél sok finom, sokszor 
mélyreható megjegyzése van. Jóval becsesebb azonban a 
2-dik rósz, mely ma is számottevő vallásbölcseleti rendszert 
mutat be, miért is eléggé sajnálatos, hogy oly kevés meg-
becsülésben részesül. 

I. Az előszóban Hartmann kijelenti, hogy vallásphilo-
sophiája első részét a történetileg adott vallásformák critikai 
elemzésének szánta, a második rész pedig az első kísérlet a 
vallás lényeges tartalmát egy adott vallásra való minden 
tekintet nélkül tisztán a vallásos tudatból levezetni. Tilta-
kozik azon ráfogás ellen, mintha ezen vallástudományi mű-
vével új vallás alapítását tervezné, mert érzi, hogy nem 
rendelkezik a vallásalapítónál szükséges jellemtulajdonságok-
kal és tudja azt is, hogy több emberöltőnek kell eltelnie, 
mielőtt a nép új vallásos alakulat számára megérett. (Látni 
fogjuk, hogy e pontban Hartmann mégis öncsalódásban volt, 
hogy mégis alkalmasnak t a r to t t a a concrót monismust arra. 
hogy a keresztyénség helyébe lépjen, amint leglelkesebb 
követője Drews Arthur is ilyen irányban fáradozik !) Az első 
probléma, mely felmerül a vallásos tudat ébredése. Itt 
Hartmann fölveti azt a furcsának tetsző kérdést, hogy van-e 
az állatoknak vallásuk? A felelet természetesen tagadó. 
Az állatoknál már a vallásos tárgyak szerzésének első elő-
feltétele hiányzik, t. i. az érdeknélküli megfigyelő képesség. 
Legfeljebb az ember az, aki az állatokban a vallásos tudatot 
fölkelti, de csakis a magasabb szellemi életre jutott ember. 
Máskép áll a dolog az embernél, kinek a világ, a természet 
számos olyan tárgyat nyújt, mellyel vallásos viszonyba léphet. 
Az őskorban ugyan az ember megfigyelése sem érdeknélküli. 
De az értelem már ekkor is túl halad az ismert okozati 
összefüggéseken is, ehhez járul a fenséges iránti érzék. Ε 
kettőnek a combinatiójából áll elő az érdeknélküli meg-
figyelés. Az ember csakhamar élettel ruházza fel a termé-
szeti jelenségeket. Eljárása az. hogy először istent a termé-
szeti jelenséggel azonosítja, majd pedig zoormorph és anthro-
pomorph módon érzékíti meg az isteneket. Az ég, nap, hold, 
zivatar stb. azok a jelenségek, amelyek a vallásos viszony 
kötésére legtöbb alkalmat nyújtanak. Így állnak elő a leg-
elterjedtebb istenkörök, melyek egymást sokszorosan át meg 
á that ják . A természetes ember a számos vallásos tárgyban 
az egész és osztatlan istenséget tiszteli és az éppen tisztelt 
tárgyra ruházza rá a legfőbb isten praedicatumait. (Hartmann 
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tehát tkp. az ősmonotheismus hypothesisét vallja, bár Müller 
Μ. után henothei.sniusnak nevezi.) A vallásos viszony kezdet-
ben az egoismuson alapszik, az ember ugyanis boldog akar 
lenni és azért igyekszik az isteneket minden módon meg-
nyerni ima és áldozat árán. A primitiv vallásfokozat a maga 
hamisítatlan tisztaságában tűnteti fel a vallásos eudämonis-
must, mely azonban a vallás legfelsőbb alakzataiban is elő-
kerül. Miután röviden láttuk, mikép ju t el az ember vallásos 
tárgyakhoz és a vallásos viszonyhoz, vázlatosan bemutatjuk 
a vallásos tudat továbbfejlődését. Az első (I.) fokozat az 
eddigiek szerint a naturalismus. Ennek keretén belül a követ-
kező fejlődési fokozatok különböztethetők meg : 

1. A naturalistikus henotheismus. Ezt már ismerjük. 
Lényege szerint a természeti istenségek alapját képező azon 
identitásban áll, mely lehetővé teszi minden istenben magát 
az istent, az istenit mint olyant imádni. A henotheismus az 
abstract monismus, polytheismus és monotheismus közös 
forrása. Benne a később nagy szerephez jutó ellentétek 
(theismus, pantheismus, személyes vagy személytelen, véges 
vagy végtelen) közömbösek. A vallásos viszony aztán hová-
tovább moralizálódik, megszületik a jog és igazság és isteni 
sanctiót nyer. Tartalma szerint a természetvallás még tiszta 
eudämonismus, de heteronom alakot ölt. A cultus is eltérő 
jelentést kap. Az áldozat eredeti jelentése az volt, hogy istent 
tápláló és megörvendeztető adomány, most jogi jelentőségűvé 
válik: a büntetés megvásárlása. A henotheismust önellen-
mondása azonban fordulóhoz viszi. A benne rejlő ellent-
mondást, hogy az ember mindenkor az egyes istent tekinti 
az istennek és a többitől az isteni voltot mintegy megtagadja, 
a polytheismus győzi le, melyben az istenek egysegének a 
gondolata már megszűnt. Ez tehát a henotheismus elfajulá-
sának az első foka, melyhez mint második a daemonismus 
és őscultus, mint harmadik pedig a fetisismus járul. Ameny-
nyiben ezek a henotheismust megelőzőleg is előfordulnak, 
úgy ez a vallásnak amolyan előfoka, mert a vallás csak a 
mennyei istenek tiszteletével kezdődik. De azért a heno-
theismus továbbképzése is lehetséges naturalistikus básison. 
Ez 2. a henotheismus anthropoid megszellemesitése. Három 
formája : a) Aestetikai finomítása a helléneknél, b) Utilitaris-
ticus elvilágiasitása a rómaiaknál, c) Tragikus-ethikai el-
mélyítése a germánoknál. (A germán ősvallásnak ily magas 
piedestálra való helyezése a vallástörténelem mai álláspont-
járól már túlhaladott nézetnek tekinthető.) Természetes, hogy 
ez a fejlődés a henotheismus polytheistikus oldalát fejleszti, 
de a henotheismus továbbképzése más úton is lehetséges, 
oly módon t. i. hogy az istenek összetartozása ós kölcsönös 
viszonya rendszeres theologiai speculatio tárgyává lesz, ami 
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ott lehetséges, ahol a papirend a műveltség egyedüli hordo-
zója. így tehát a harmadik fok a henotheismas theologiai 
rendszerezése még pedig a) naturalistikus monismus alakjában 
az egyptomiaknál, b) a seminaturalismus alakjában a perzsák-
nál. Azonban mind e kísérletek végső elemeiben hiábavalók, 
naturalistikus alapon a vallásos tudat ki nem elégíthető ; a 
kudarcz legmélyebb oka abban van. hogy magában szellem-
nélküli és személytelen természeti hatalmat szellemi és 
személyes istennek kell tekinteni. így tehát a supranaturalismus-
hoz (II.) kell fordulni, mert a világsubstantiának természetfeletti 
lényként való felfogása a vallásos tudat postulatuma. Ez a 
fordulat pedig ismét két úton válik lehetségessé: 1. az ab-
stract monismus vagy idealistikus váltságvallás útján, (a) 
akosmismus = brahmánok; b) absolut I l l u s i o n i s m u s = budd-
hismus) ós 2. a theismus (monotheismus) útján. Ennek fő-
formái a) a primitiv monotheismus. (A régi lsráel ós a 
próféták); b) a törvényvallás vagy a heteronoinia vallása 
(mosaismus,zsidóság; reformkísérletek : Hillel, essäismus, zsidó 
kereszténység: Keresztelt) János és Jézus, izlám.) c) a realisti-
kus váltságvallás(o) a heterosoterikus Krisztusvallás, Pál apos-
tol. β) a fiú vallása és a szellemvallása. A keresztyén isten-
fogalom haladása a zsidóval szemben Hartmann szerint abban 
áll. hogy a zsidó immanentia elvét egyenlőrangú tényezőkónt 
ikta t ja az atya transcendentiája mellé és Wogy az istenfiúság 
zsidógondolata az istenember vallásos fogalmává lesz. Hátra 
van, hogy a vallásos tudat az atya vallásától (zsidóvallás) 
a fiú vallásán át (keresztyénség) a szellem vallásához jusson. 
Ennek elve az absolut személytelen szellem, mely közvetet-
lenül biztosítja a subjectiv üdvfolyamatot, míg az egyházi 
tan ugyanezt csak állítja a felmagasztalt Krisztusról és az 
atya kegyelméről, holott itt is szigorúan véve az immanens 
szellem (a szent lélek) végzi a feladatot. A Krisztus által 
történt megváltás tehát helyet ad az immanens szellem által 
történendő megváltásnak. A szellem vallása sem nem keresz-
tyénség, sem nem theismus. Helyes elnevezése „concrét 
monismus", monismus, mert az istenség mint absolut szellem 
egyetlenegy; concrét. mert nem áll meg az abstract monismus 
Absolutumának meghatározhatatlan ürességénél és nem nyil-
vánítja látszattá a világot ós egyéneket, hanem azt vallja, 
hogy az Egy absolut szellem a concrét, isten-emberi egyedek 
végtelen gazdagságában sa já t „concrescentiáját" keresi és 
találja meg. Így tehát a concrét monismus az a magasabb 
harmadik, melyben az abst ract monismus valamint a theismus 
összes formái kibékülnek, egy szóval, ez a vallásos tudat 
fejlődésének végső lezáró phasisa. (i. m. 626.) Ε befejezés 
nagyon is szembetűnően igazolja, hogy a vallásos tudat be-
mutatott fejlődésmenete csak arra jó, hogy a concrét monis-
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must állíthassa oda a supranaturalistikus vallás legtökéle-
tesebb és legutolsó formájául, ami nemcsak Hartmannnak 
az előszóban hangoztatott nézetével, hanem a tényekkel is 
ellenkezik. A zsidóság és keresztyénség viszonyáról, a Jézus-
ról ós Pálról szóló fejtegetésekben sok a ferde beállítás, csak 
azért, hogy a „szellem vallása" csak annál fényesebben 
ragyogjon. — Műve 2-ik részében Hartmann tüzetesen is be-
mutatja a vallásos tudat emez állítólagosán legmagasabb 
fejlődési fokát. 

II. r. Már rendszerének a beosztása is nagyon figyelemre-
méltó. Három főrésze 1. a valláspsychológia, mely a vallásos 
functióval a) mint egyoldalú emberi, b) mint kétoldalú: 
isteni és emberi functióval foglalkozik. 2. vallásmetaphysika, 
a) a vallásos tárgy (theologia), b) a vallásos alany 
metaphysikája (anthropologia). 3. vallásethika, a) a subjectiv, 
b) az objectiv üdvfolyamat. Bizonyára nagy érdeméül tudhat-
juk be Hartmannak. hogy a manapság túltengő valláspsycholó-
giai iránnyal szemben határozottan kiemeli a vallásos functio 
kettős oldalát és hogy a valláspsycliológiát a metaphysikával 
kiegészíti, amiről a mai valiásphilosophusok megfeledkezni 
szeretnek.1) Csak az ismeretelméleti és értékelmóleti szem-
pont az; melyet rendszerében igen kevéssé karol fel, de 
tudjuk azt is, hogy az ezen kérdésekre irányuló vizsgálódások 
újabb keletűek. 

Áttérve a 1. valláspsychológiára, már az első fejezetek 
meggyőznek arról, hogy philosophusunk a vallásban mint 
psychikai jelenségben helyesen méltatja az értelem, érzelem 
és akarat együttes működését, csak az a kár, hogy az el-
méjében uralkodó logikai reflextió és critikai eszmélés vég-
eredményben mégis az intellectualismus felé sodorja, bár 
váltig tiltakozik ellene. Helyesen fejtegeti, hogy a vallásos 
jelenség csak úgy jő létre, ha a functiót hordozó alanyon 
kívül a tárgy is adva van, melyre a vallásos jelenség vonat-
kozik. Bármely vallásos functió tárgya pedig: isten. Nincs-
vallás istenképzet nélkül, az istenkópzet minden vallásos 
functió tudatos kiinduló pontja. A képzeteket pedig igazság 
illeti meg transcendentális értelemben. „Ha a vallásos tárgy 
képzete pusztán immanens tudattartalom volna vonatkozás 
nélkül a képzet transcendentális-reális correlatumára és 
egy ilyen transcendens correlatum igazi létezéséről szóló 
meggyőződés nélkül, akkor alkalmatlan volna a vallásos 
viszony megállapítására". (i. m. II. 6.) ,.A transcendentális 
idealismus dogmája lényegileg megszünteti a vallást és csak 
mint puszta, az értelemtől folyton lerontott képzeleti illúziót 
hagyja meg, egészen addig, míg a psychikai organisatio 

') Lásd Szelényi: Modern vallástudomány, 17-ik lap. 
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módosult alkalmazkodásával a vallás mint illusio is meg-
szűnik" (i. h. 7.). Ki kell emelnünk e helyen Hartmann-nak 
azon philosophiatörténeti érdemét, hogy egy túlnyomólag 
rationalista és skeptikus korban visszatért a német Idealismus 
hagyományaihoz, hogy kibontotta egy új metaphysikának a 
zászlaját, és az δ transcendentális realismusában rámutatot t 
az immanens philosophia. transcendentális idealismus és 
,.positi visinus·' gyengéire. Tehát csak következetes magához, 
ha ezen müvében kijelenti, hogy a transcendentális idea-
lismus talaján vallásphilosophiai rendszer nem teremhet. 
Hasonlókép — folytatja Hartmann — a theoretikus skepti-
cismus is gyökerétől fosztja meg a vallást, midőn áthidal-
hatatlan ürt nyit meg a vallásos képzetek és theoretikus 
megismerés között. Ε kettőt pedig nem lehet egymástól 
mereven elválasztani, hanem arra kell törekedni, hogy a 
vallásos tudat képzettartalmát a megismerő tudat a fődolog-
ban igazolja és verificálja, mert a két oldal, a vallásos és 
theoretikus világnézet magvának okvetlenül meg kell 
egyeznie, (i. m. 9.) Ez bizonyára oly vélemény, amelyet mi is 
elfogadhatunk. Minden vallásos világnézet magában zárt 
egész, melyből egy követ nem lehet kimozdítani. Innen van 
az. hogy valamely vallás virágkora a legvadabb intolerantia 
ós vallásos üldözéssel esik össze. Vallás és tolerantia csak 
úgy egyesíthetők, ha elismerjük minden meghatározott 
vallásos világnézetnek pusztán relativ igazságát. Különben 
is a vallás nem tévesztendő össze a vallásos világnézettel 
—_ amint nagy tévedés az a gondolat is, hogy a philosophia 
pótolhatná a vallást.1) — A vallásos világnézet nélkülözhetetlen 
része a vallásos életnek, de az annak kialakítására irányuló 
intellectuális functiók csak közvetve vallásos functiók, 
tnelyek főrendeltetóse, hogy a közvetetten vallásos functiókat 
előmozdítsák. A vallásos alapfunctió pedig az érzelem. 
melyből egyfelől a vallásos kópzetalkotó, másfelől a vallásos 
akarattevékenysóg kisugárzik. A maga elkülönítésében 
tekintve azonban az érzelem sem nem igaz, sem nem hamis, 
sem nem jó, sem nem rossz. Ezért az érzelem magában véve 
még nem vallásos, hanem csak azáltal lesz azzá, hogy oly 
képzetre vonatkozik, mely alkalmas egy vallásos viszony 
tárgyává lenni. Igazi vallásos érzelem csak az, melyet objectiv 
(noha csak relativ) igazságú képzetek keltenek. Elszakítva 
egy meghatározott vallásos világnézet talajától a vallásos 
érzelmi élet köddé foszlik szót. Az önállósult vallásos érzelem 
háromféle irányban fejlődhetik: érzéki, aesthetikai és mysticus 
irányban. Az asthethikailag vallásos érzelmek „dienen als ein 
propädeutisches Hilfsmittel zur religiösen Propaganda". 

' j Legfeljebb a vallásphilosophia a dogmatikát (i. m. 27.) 
Tbeol. Szaklap. XIII. évf. Ϊ8 
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(i. m. 37.) De ismét nem szabad a vallást a művészettel 
összezavarni. A vallás komoly élet a legreálisabb érzelmek-
ben, a műélvezet vidám játék ideális érzelmi képekkel. Ezért 
a vallásos művészet önálló ápolása helyeselendő, a vallásos 
műápolás az istentisztelet keretében azonban mindenkép el-
vetendő. Az igazi vallásos érzelem azonban a mysticus, ez 
minden vallásosság éltető forrása, melyből a vallásos élet 
mindig újból megifjodik. A mysticus érzelem reális belső 
életfolyamat, ez az igazi teremtő elem a vallásban, ebből 
merített erőt minden vallásos genius. Óvakodni kell azonban 
a mysticismustól, mely hallani sem akar a megismerő Pro-
cessus eredményéről. De a megismerés mellett a vallásos 
érzelemnek még egy másik kiegészítésre van szüksége és 
ez az akarat. A vallásos aka ra t minden vallás «-ja és w-ja. 
mint tudattalan akarat első alapja, mint tudatos pedig a 
végső czélja. A vallásos képzetek ós érzelmek értéke attól 
függ, hogy milyen vallásos akarat já r a nyomukban, azaz 
hogy mily mértékben szentelik meg az embert, (i. in. 56.) 
Mindazonáltal a vallásos functió az ember egységes vallásos 
hajlamának a képzet, érzelem és akarat egységes actusában 
való megnyilatkozása. A vallásos functió eme potentiális és 
functionális egységében hitnek neveztetik. Ez a vallásos 
viszonynak emberi oldala, melynek egységes isteni functió 
felel meg: a kegyelem. (Ezt talán helyesebben ,,kinyilatkoz-
tatásnak1, nevezhetnők). A hitnek specziális functiókra való 
oszlása (képzet, érzelem, akarat ) megkívánja az isteni vallásos 
functió hasonló tagozódását. Az intellectuális hitnek meg-
felel a kinyilatkoztatási kegyelem (a megvilágosítás), a 
kedélyhitnek a megváltó, a practicus hitnek pedig a meg-
szentelő kegyelem. A kegyelem ilyetén részletezését nem 
tar t juk szerencsésnek ós azért közelebbi megismertetését el-
hagyjuk. Hartmann hangsúlyozza, hogy csak a hit és kegyelem 
a maga egységében képezik a teljes vallásos functiót és 
hozzáteszi, hogy úgy a hit mint a kegyelem, illetőleg azok 
specziális functiói összeesnek, amennyiben ugyanaz az actu-
ális viszony, mely isteni oldaláról tekintve kegyelem, emberi 
oldaláról nézve hit. (!) Valamint a vallásos akarat a képzet 
és érzelem végző czélja, úgy a megszentelés is tkp. csak 
végső czélja a kinyilatkoztatás és megváltásnak. Hartmann 
e fejtegetésekben sokat kénytelen átvenni a keresztyén 
hittanból (akárcsak a Haeckel-féle monisták erkölcsi el-
veikben a keresztyén ethikából!), csakhogy czéljához képest 
a hittani alapfogalmakat sokszor máskép értelmezi. Erre 
vonatkozó fejtegetését a következőkben foglaljuk össze. A 
kegyelem feltételezi, hogy az ember rá van szorulva a meg-
váltásra, így lesz a kegyelem megváltássá tehát a pessimismus, 
vagyis a lét nyomorúságának is természetes eszközökkel 
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való gyógyíthatatlanságának a tudata minden váltságvallás 
föltétele. Amitől az ember pedig megváltandó, az a baj és 
bűn, melyek csak a világtól való függés folyományai. A bajtól 
való megváltás idealiter abban áll, hogy az ember meg-
szabadul az eudaemonistikus elv uralmától, mely a saját 
boldogságát tekinti életczélnak, a világot pedig az annak 
elérésére szolgáló eszköznek. A bűntől való megváltás is 
ezen az úton keresendő, csakhogy itt már nem a világtól 
való függés ideális legyőzéséről van szó, hanem a világi 
motivatio teljesen reális legyőzéséről. A megváltás tehát abban 
áll, hogy az ember tudatára jut az istentől való czentrális, 
metaphysikai függésének, ezzel a világtól való phaenomenalis 
függés fölé emelkedik és az absolut világoktól való függé-
sében egyúttal a szabadság azon érzelmét nyeri meg, melyet 
saját énjének a világtól való phaenomenalis függése elleni 
küzdelmében hiába keresett, (i. in. 98.) De a megváltás csak 
ott igazi, ahol elválhatatlan egységbe olvad a megszenteléssel 
ós valójában csak az embernek újjászületését jelenti, (i. m. 108.) 

2. A vallásos metaphysika feladata a valláspsycholó-
giában bemutatott vallásos viszony nélkülözhetetlen metaphy-
sikai feltóteleit kifejteni. Míg a theoretikus metaphpysika a 
tudományos inductió út ján halad, addig a vallásos metaphy-
sika csak a vallásos tudat postulatumainak a következményeit 
vonja le. Tudományos szempontból tekintve a dolgot a vallás-
metaphysikának a vallásos tudat tényeiből való levezetése 
szintén inductió és így a ν a llásm e taρ hysika, a metaphysika 
része, illetőleg annak igazolása a vallásos tudat tényei segít-
ségével. 

A vallásos tudat a vallásos viszonyban bírván az istent, 
nem szorul bizonyítékokra annak létezése mellett, de igenis 
tisztába akar jönni azzal, milyennek kell lennie isten lényé-
nek, hogy ama működéseket elvégezhesse, melyekben a 
vallásos viszony actualisálása áll. (i. m. 114.). Az isteni 
lényeg különböző oldalainak kifejtéséből erednek az isten 
léte melletti bizonyítékok vallásos párhuzamai. Mindenik az 
isteni lényeg meghatározott oldalát tár ja fel. A vallásos tudat 
alapténye az, hogy istenben keresi a világtól való függés 
legyőzését, ami involválja a világnak istentől való absolut 
függését, vagyis isten létét mint absolut világokét, (ontologiai 
és kosmologiai bizonyíték). Az Absolutum') tehát nem azonos 

l) Az absolutum levezetése (115 s. k.) eszünkbe jut ta t ja Spencer hasonló 
levezetését (v. o. Spencer·. Alapvető elvek ford. Jónás János Budapest 1909. 
95. lap) csak, hogy Spencemél az absolutum tisztán negativ fogalom, az, 
amit meg nem ismerhetünk, Hartmannnál ellenben tudó és akaró lény. 
Egyébiránt Spencer is odajut , hogy a philosophiára nézve vallás és philosophia 
tkp. összeesik. A vallás fejlődése szerinte is abban áll, hogy a megismerés 
segítségével mindinkább belátja, hogy istenről határozott állítás nem tehető, 
(i. m. II. és III. fejezet). 

18* 
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az Universummal, vagyis Hartmann visszautasít ja a spino-
sismust és a modern mechanistikus világszemléletet. Az 
ontologiai bizonyíték azonban a vallásos tárgynak csak az 
absolutságát állapította meg, a kosmologiai pedig a természet-
és világfelelti sphaerába helyezte és a világ és annak törvény-
szerű természeti rendje végső okául tette meg; a teieologiai 
bizonyíték végül egy egységes teieologiai világrendként, azaz 
mind immanens teieologiai észt állította oda. A három bizo-
nyíték pedig tkp. csak egyazon gondolat három oldala, hogy 
istennek olyannak kell lenni, aki engem a világtól való 
függéstől megmenthet (i. m. 120.). Az absolutságból követ-
kezik a substantialitás és önmagával való identitás. Mint 
végső oknak az istennek felette kell állni a téren időn és a 
materialitáson, de csak lényege nem pedig működése szerint, 
megilleti továbbá a mindenhatóság. Végül ha isten az imma-
nens teieologiai világrend oka, akkor egyetemes bölcseség 
(Allweisheit) a tulajdonsága. — A bizonyítékok második 
csoportja istent mint azon momentumot postulálja, mely a 
világtól való relativ függést megszünteti és helyébe az ember 
absolut függését állítja, közelebbről az ismeretelméleti-idea-
listikus bizonyíték fölismeri az embernek objectiv függését 
(az istentől) — mert hiszen a világ összes behatásaival isten-
től rendelt ideális erők complexuma (i. m. 135); a psychologiai 
az ember subjectiv függését, tünteti fel. amint az a vallásos 
viszonyban kifejezésre jut , mely csak úgy érthető, ha isten 
a saját tudatos szellemi személyiségünknek állandóan actuális 
alapja; végül az azonossági philosophiából merített bizonyíték 
megérteti velünk, hogy a lét (világ) és tudat csak párhuzamos 
megnyilvánulás módjai ugyanazon transcendens alapnak. Az 
idealistikus bizonyítékból következik, hogy „az actuális világ-
állapot az absolut akarat által realizált actuális eszme" és, 
hogy a világfolyamat az actuális eszmének az absolut akarat 
által realisált megváltozása. A psychologiai bizonyíték istent 
lényegileg szelleminek tüntet i fel az emberi szellem analógiá-
jára, csak kihagyja belőle mindazt, ami organikus-physiologiai 
alapokon nyugszik (emlékezet, jellem, kedély.)') Az isteni 
szellem lényegileg csak képzetből és akaratból áll. (i. in. 155) 
Az identitás-philosophiai bizonyíték ehhez hozzáteszi, hogy 
isten eredettől fogva tudattalan szellem, csak így lehet a 
tudatnak ós az anyagi létnek oka. Azonban csak akkor ha 
az istentől való függés mint activitás objectiv czélok szolgá-
latában nyilvánul meg, üt el lényegesen a relativ világfüggós-
től. Mivel az isten csak az emberben lesz személyiséggé, 
azért az emberi cselekvés isteni determinatiója egyszersmind 

*) Nem tartozik Hartmann szerint a szellem lényegéhez s tudat, ön-
tudat, személyiség sem. i. m. 148. 
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az ember autonomiája, vagyis valláserkölcsi szabadsága. Az 
ember mindaddig a maga szabadságát nem találja meg, míg 
a maga énjét az istentől való különbözőségben szereti, csak 
az istennel való reális egység biztosítja úgy az absolut függést, 
mint a szabadságot. Hogy isten a szabadságot megalapíthassa, 
oly czélokat kell kitííznie, melyek az emberek egoistikus 
czóljain túlmennek. A teleologiai világrendnek az emberre 
vonatkozó részét nevezzük erkölcsi világrendnek. Ennek három 
formáját vehetjük fel és így ismét három bizonyítékot kapunk. 
Az objectiv erkölcsi világrendből isten igazságosságára a 
subjectiv (lelkiismeretemben) világrendből az ő szentségére 
(immanenter Heiligungsgeist) következtetünk, a harmadik 
bizonyítók pedig a vallásos tudat fejlődósmenete alapján 
(absolut világrend) istent mint kijelentő szellemet postulálja. 
(i. m. 168.) Ε hosszas fejtegetések a metaphysika ,.theolo-
giáját" adják, utána a vallásos anthropologia következik, 
vagyis a vallásos alany metaphysikája. Ennek alaptétele, 
hogy a pessimismus a vallásos-erkölcsi tudat elengedhetetlen 
postulatuma, mert csak ez biztosítja az ember váltságra 
szorulását, azt pedig már tudjuk, hogy az ember a bűn és 
bajtól akar megváltatni. A gonosz létezésének a felvétele a 
felelősség és beszámítás fejtegetésére ad alkalmat. Erkölcsi 
felelősség, — mondja Hartmann csak akkor lehetséges, 
ha az erkölcstelenek mellett erkölcsös cselekvések is lehet-
ségesek, amikor tehát a radicális gonosz mellett még jó elv 
is van. (i. m. 20δ.) Ε fundamentális erkölcsös akara t ethikai 
érzületnek nevezhető és ha ez uralomra jut, akkor az ember 
meg van váltva. Csakhogy az ethikai érzület (lényege a 
subjectiv czólok megtagadása) diadalmaskodásának conditio 
sine qua non-ja az emberben bent rejlő kegyelem (i. m. 216.) 
A concret monismus tehát érvényben hagyja az isten és 
ember között fennálló különbséget, mert szerinte 1. az egyes 
ember csak parányi része isten functionális manifestatiójának 
2. mint organikus-psychikai egyén nem isten, hanem csak 
objectiv megjelenése istennek, tehát csak a kegyelem sphaerá-
jában található isten és ember reális egysége (i. m 230.) — 
A vallásos anthropologiához járul még a vallásos kosmologia, 
mely arra a kérdésre van hivatva felelni, milyennek kell 
lenni a világnak, hogy istenhez absolut függésben álljon ós 
másreszt mégis reális is legyen ? A felelet, hogy a világ csak 
az isteni substantiának létformája, az isteni hatalom és 
bölcsesóg létformája, az isteni lény objectiv megjelenése. A 
világ az melytől minden egyesnek meg kell váltódnia, de egy úttal 
a világ a megváltást kereső egyének összege, tehát az, ami-
nek meg kell váltódnia: vagyis a világot önmagától kell 
megváltani (i. m. 255.). Csak a tragikumnak a kosmos életére 
való átvétele álta! érhető el Hartmann szerint a bajtól való 



278 Dr. Sze lény i Ödöra. 

végleges megváltás, míg az alsóbb rendű lényeknek meg-
váltása a halál által az Universumra nézve csak könnyítés, de 
nem a bajtól való megszabadulás. De mivel a világ nem 
egyéb mint isten jelensége, a világ megváltása, egyben isten 
megváltása a maga immanentiájától, melynek folytán ő mint 
az összes korlátozott alanyokban azonos absolut alany a 
világ szenvedését hordozza. Az egyetemes megváltás tehát 
nem egyéb mint a térbeli és időbeli jelenségnek visszavétele 
az örök lényegbe (i. in. 257 ). Istennek és a világnak ezen 
megváltása a világfolyamat végczélja. Mint megváltásra 
szánt a világ, a míg fönnáll, teli van bajjal, vagyis eudaemo-
nistikus értéke negativ, de mint megváltásra képes, mégis 
jónak kell lennie a czél betöltésére ós ezáltal positiv teleologiai 
ér téke is van. Az eudaemonologikus pessimismus és teleologiai 
Optimismus ily szerencsés (?) kibékítését Hartmann meg-
győződése szerint megint csak az ő concret monismusa 
nyújt ja, mely az abstract monismus ós a theismus magasabb 
synthesise (i. m. 263.) Istent akaratának megindulása helyezte 
oly állapotba, melyet csak a világfolyamat közvetítésével 
tudot t érvényteleníteni. Isten megváltása pedig abban rejlik, 
hogy az akarat az actualitás állapotából visszatér a potenti-
alitás állapotába, (i. m. 266.) Philosophusunk vallásbölcseletének 
harmadik része a vallásosethika.Tárgya az üdvfolyamat ismer-
tetése. mely subjectiv vagy objectiv aszerint , amint az absolut 
alanyt mint egyénileg korlátozott alanyt vagy egyetemesen im-
manens istent vesszük szemügyre. Az üdvfolyamat a restitutio 
in integrum folyamata: ..die Aufhebung des nichtseinsollenden 
oder Abnormen und die Herstellung des Seinsollenden oder 
des normalen Zustandes" Negativ tekintetben e folyamat 
gyógyulás, positive megszentelés. Mivel a kegyelem magában 
véve az igazi vallásos üdvelv, azért a subjectiv üdvfolyamat 
fokozatai ezek: a kegyelem fölkeltése, kifejiése (bűntudat és 
ós érzületmegújulás) és annak gyümölcsei, melyek alatt a 
javulás ( = az önzés elnyomása és a jó hajlamok erősítése) 
és az objectiv culturfolyamatban való részvétel értendő. Ez 
utóbbi pont élesen elválasztja Hartmann pessimismusát a 
Schopenhauerétói, mely quietismust hirdet. Az objectiv üdv-
Solyaniat a teleologiai világfolyamat mint a megszentelésen át 
az egyetemes megváltáshoz vezető folyamat, (i. m. 307.) 
Valamint az erkölcsi világrend a teleologiai világrendnek az 
embert megillető metszete, úgy a történelem, különösen a 
vallásos szempontból tárgyalt culturtörténelem az objectiv 
üdvfolyamat szellemi extractuma. Az objectiv erkölcsi világ-
rend nagyszámú socziál is ethikai intézményeket foglal magában: 
társadalom, állam, egyház. Ez utóbbi kiválólag van a vallásos 
élet fenntartására és öregbítésére hivatva. Eszközei az ige-
hirdetés, („Dienst am Wort") cultus és fegyelem, (i. m. 313) 
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Hartmann szerint az egyházi fegyelem, egyházi szervezet, 
aesthetikai cultus. áldozat, ima, szentség tulajdonkép mind 
fölösleges dolog, az igazi istentisztelet az objectiv üdvfolya-
matban való részvétel, (i. m. 324.) 

Csak a „Dienst am Wort" maradhat meg, mert czélja 
a subjectiv üdvfolyamat megindítása élőszóval és írásban 
való tanítás által, de lehetőleg szónoklati eszközök felhasz-
nálásával is. Csakhogy „an Stelle der Predigt des heteronomen 
Gesetzes und des heterosoterischen Evangeliums hat die 
Predigt des autonomen Gesetzes und des autosoterischen, 
neuen Evangeliums zu treten, welche nur die Religion des 
immanenten Geistes zu bieten hat." (i. m. 326.) — Hát bizony 
ez az új „hit vagy cultusközsóg" igen keveset nyúj t a vallásos 
kedélynek ós gazdagság tekintetében nem állja ki a versenyt 
a Comte-féle· „humanitas"-vallás cultusával. 

Bevezető szavainkban már utaltunk Hartmann vallás-
philosophiájának általános jelentőségére. Kiemelték ennek 
sok becses oldalát kiváló theologusok is Biedermann,1) Happel2) 
Pfleiderer.3) De az olyan túlzásokat, aminőkbe leghívebb 
követője Drews esik, mégis erélyesen vissza kell utasítanunk. 
Ezt mondja: „In Hartmann erhebt sich der germanische Geist 
zum völligen Bewusstsein seiner s e l b s t . . . zu einer Welt-
anschauung, welche nicht blos die Grundgedanken der alten 
germanischen Mythologie wieder erneuert, (?) sondern durch 
Anknüpfung an das Judentum die erhabensten Gedanken aus 
dem tiefsten Schachte der gemeinsamen arischen Denkweise 
selbst heraufholt." (Dr. A. Drews: E. v. Hartmanns philoso-
phisches Sytem im Grundriss. Heidelberg 1902. 598). Ez a 
panegyris nem illeti meg Hartmannt, de nincs is szüksége 
reá. Egyes szép, talpraesett fejtegetéseit vagy megjegyzéseit 
mi is kiemeltük és itt-ott utaltunk egyes tévedéseire és 
fogyatékaira is. Részletes bírálattól helyszűke miatt tartóz-
kodunk, csak futólag utalunk egyik legnagyobb hiányára, 
arra. hogy elő valóságórzéke nincs, azért törli el egy toll-
vonással a történeti elemeket és nem képes a tételes vallások 
alapvető tényeinek és személyiségeinek helyes értékelésére. 
Legnagyobb hiánya azonban istenfogalma. Legélesebb táma-
dásait ő azért intézi a theismus ellen, mert az az istent személyi-
ségnek fogja fel, ő pedig az unalomig ismétli, hogy ép ez a 
tulajdonság nem illetheti meg az istent, mert személyiség és 
absolutság egymást kizáró fogalmak. Az ő istene természet-

') A. E. Biedermann: Hartmanns Religionsphilosophie. Prot. Kirchen-
zeitung 1882. 

") J. Happel: H. Religion des Geistes nach ihren Verdiensten und 
Schwächen gewürdigt. Jahrbücher für prot. Theologie 1884. 

3) t). Pfleiderer: Geschichte der Religionsphilosophie. Berlin 1893. 
522 544. 
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feletti, absolut, tudattalan és személytelen szellem. Ε 
tekintetben előszeretettel Biedermann dogmatikájára hivat-
kozik, pedig ez a jeles theologus, noha az isten személyiségét 
nem vallja, rendszerének mégis a theismus nevét vindicálja, 
míg Hartmanné szerinte (B szerint) pantheismus. Biedermann 
idevágó levezetése ma is figyelemre méltó') Isten — úgymond 
— absolut szellem, de nem absolut személyiség, mert „die 
Persönlichkeit ist vielmehr die specifische Subsistenzform des 
menschlichen Geistes als endlichenAbsolut személyiséget 
elképzelni annyit tesz, mint ezt a véges momentumot „in 
infinitum" kibővíteni, anélkül, hogy lényegileg (essentiell) 
lehánthatnék. De azért megengedi Biedermann is, hogy istent 
személyiségnek képzeljük és oly kifejezésekben beszéljünk 
róla, melyek az emberi személyiségről kölcsönözvék. A 
szigorú gondolkodás kötelessége azonban ezt a képzetet 
az „absolut szellem"-be mint az istennel egyedül adaequat 
fogalomba átvinni. Hartmann nézete azért pantheistikns, 
mert Isten ós az ember subsistentiális egységét vallja, el-
hanyagolván a köztük fennálló reális különbséget, amennyiben 
a különbséget csak mint egyazon substantia lényege és meg-
jelenése közti különbséget tűnteti fel. Biedermann szerint 
ellenben Isten és ember egysége nem substantiális, hanem 
csak subsistentiális, vagyis Isten és ember lényegileg külön-
böznek egymástól: az ember mint véges lény, mint tér és 
időbeli egyes lény realiter létezik, isten tér és idő felett létén 
kívül. (Prot. Kirchenzeitung 1189.) Bizonyos azonban, hogy 
Hartmann az ilyenféle theismushoz közel áll. — Még nagyobb 
baj azonban Hartmann istenfogalmában az eszme és akarat, 
panlogismus és pantheismus szerencsétlen összeházasítása 
és a schopeiihaueri pessimismussal való átitatása, ami a vallás 
lényegét gyökerében elvágja. 

Hogyan lehetséges ugyanis az ember és a világ meg-
váltása, ha minden baj és boldogtalan forrása maga az isten, 
aki csak azért hozta létre a világot a maga teremtményeivel, 
hogy ezek ön megsemmisítésük által elősegítsék az isten 
megváltását! Az meg képtelen kívánság, hogy az emberek 
csak azért tevékenykedjenek, hogy a világfolyamat véget 
érjen és minden semmivé váljék! Az erkölcsi törekvés is 
csak a világfolyamat megrövidítésére szolgál! Tehát azzal a 
kilátással hasson, alkosson, gyarapítson az ember, hogy 
minden a semmiségbe vesszen: Igazán lehetetlen ideál, 

Lásd i. m. 1191 és Christliche Dogmatik II, Berlin 1885, 537 547. 
Istennek, mint élő személyiségnek tanulságos bár sajátszerű levezetését 
adja Rocholl: Der christliche Gottesbegriff. Göttingen 1900. Főleg 67- 96. 
A philosophusok közül L o t z e említendő. Mikrokosmus III. 569 s. k. 
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melynél sokkal következetesebb a Schopenhauer nitilismusa.1) 
Egyébként van érdeme Hartmann pessimismusának is, midőn 
a felületes optimismussal ellentétben a lét rémes oldalait 
kiemeli és tudatossá teszi, hogy a világnézet kialakításához 
a létező baj és szenvedés is számbaveendő. Csakhogy az δ 
pessimismusa is eudaemonistikus alapon nyugszik és így nem 
igen alkalmas arra, hogy az eudaeinonismust legyőzze és az 
erkölcsi törekvést lehetővé tegye. (Píleiderer).2) Az is két-
ségtelen, hogy Hartmann jóval közelebb áll a theismushoz, 
(v. ö. i. m. 226.) mint a hogy beismeri, polémiája onnan ered, 
hogy a maga concret monismusának elsőbbségét és jövendő 
diadalmaskodását kimutassa. így aztán sok egyezés van 
közte és Eucken között is, (Isten nem létező lét, hanem levés, 
nem transcendens de immanens stb.) csakhogy ez utóbbi a 
szellemi életnél helyesen hangsúlyozza a személyi vonást. 
Hartmannnak meg kellett volna tennie a lépést a tudattalan 
Absolutumtól a tudatos Absolutuinhoz és le kellett volna 
győznie a tanában meglévő dualismust az észnélküli akarat 
és passiv ész között, akkor a vallás lényegéről és alkotó-
részeiről hangoztatott sok mély és világos nézete sokkal 
jobban érvényesülhetett volna és hathatósabban termékenyít-
hetné meg a jelenkori vallásbölcseletet.3) 

Dr. Szelényi Ödön. 

') Különben ebben is van bizonyos positivum. V. ö. Volkelt ·. A Scho-
penhauer, 3. 336. s. k. 

') A pessimismus mélyreható critikáját adja Alexander Β.: A XIX. 
század pessimismusa cz. tanulmányában. Budapest 1884. 

3) Itt emelítjük meg, hogy Hartmannnak egyéb művei és dolgozatait is 
kiaknázhatók vallásphilosophiai szempontból. így ennek körvonalai már a 
Philosophie des Unbewussten-ből is kiviláglanak. Továbbá Grundriss der 
Metaphysik 1908. Kisebb czikkek a Westermann's Monatshefte cz folyóiratban 
(1890), továbbá a Gesammelte Studien und Aufsätze cz. kötetben (Berlin. 
Düncker 1876.) Ein chinesischer Klassiker (Laotse) 166 — 189. stb. de a 
velejét mégis az általunk ismertetett főmű foglalja magában, különben is 
régebbi dolgozatait is ebbe dolgozta bele. 



Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén egy-
házban Quadratustól Laetantiusig. 

Bevezető á t t e k i n t é s és a f e l a d a t m e g j e l ö l é s e . 

Az alábbiakban arról az úgy egészében, mint részleteiben 
rendkívül érdekes és fontos küzdelemről akarunk szólani, 
amelyet a fiatal keresztyén egyháznak az uralkodó pogány-
római vallással, s világnézettel kel let t megvívnia. 

A megalakulás napjaitól fogva érezniök kellett a keresz-
tyéneknek a jézusi szavak igazságát : e világon üldözni fog-
nak ti teket, s ha nem tapasztalták volna, hogy Jézus ennek 
ellenére is meggyőzte a világot (Ján 1638) bizony nem áll-
hat tak volna meg az ellenük támadt nagy ellenségekkel 
szemben. 

Gyors egymásutánban, néha együttesen. 3 oldalról támad-
nak a keresztyénekre: ket ten kívülről a zsidók és pogányok 
részéről, a harmadik belülről, a belső vissza vonás veszedel-
mes fegyverével. 

Az első. hogy úgy mondjuk legtermészetesebb vissza-
hatás zsidó részről támadt. A csalónak tar to t t Jézusra szórják 
tehetetlen haragjukban nemtelen vádjaikat . 

S ha egy Celsus, a pogányság éleseszfi szószólója ezt 
a zsidó-keresztyén polémiát a szamár árnyéka felett való 
versengésnek mondja is, jelentőségét nem kicsinyelhetjük. 
Ebben a vitában izmosodtak meg az ifjú keresztyénség kép-
viselői; itt készültek fegyvereik; innét hozták érveiket ahhoz 
a nagy küzdelemhez, amely rá juk a pogánysággal szemben 
várakozott . Feltárása önálló, külön munká t érdemel. 

A belső erő hiánya mellett főkép politikai okok já ru l tak 
ahhoz, hogy a zsidókat a támadásban a pogányok vál t ják 
fel, egyesülve néha a keresztyénség körén belül támadt ellen-
séggel, a sectákkal. Ez utóbbiról sem szólunk az alábbiak 
ban, — más lapra tartozik ez — érdeklődésünket a pogány-
sággal folytatot t szellemi küzdelemre irányítjuk, amely küz-
delmet, épen mert a keresztyénség lét jogosultságáért folyt 
az akkori művelt világ minden részén, Athéntől-Rómáig, 
közelebbről szemügyre venni rendkívül hálás feladat. 
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A pogány görög-római világ hamarosan felismerte a 
keresztyénség univerzálistikus jellegét, s meg érezte, hogy 
ha ez diadalra jut , úgy az 5 számára nem lesz többé hely. 
Ezért igyekszik kezdetben a rendelkezésére álló hatalom 
fegyverével a fiatal óriást leteríteni; sokáig visszhangoztak 
az aréna falai az elvakult tömeg kiál tásától : a keresztyéneket 
az oroszlánok elé, sok vért kiontattak, sok életet kioltottak, 
míg rá jö t tek arra, hogy ily módon nem semmisíthetik meg 
elleneiket, hiszen a keresztyének állhatatossága, halálig ki-
tar tó hűsége — ez volt a kegyetlenséggel szemben a legjobb 
apologia — csak növelte számukat. A inartyrok vére nyomán, 
mint erre az apologeták ismételten hivatkoznak, az elvetet t 
maghoz hasonlóan új, száz annyi élet támadt. 

Szellemi téren igyekszik hát veszélyes ellenfelét leverni, 
s mert érzi, hogy élet-halál harczról van szó, képességeinek 
teljes erejével száll sikra. S bár sajnálatos körülmények 
következtében a pogány felfogásnak alig egy-két személyes 
képviselőit ismerjük, nagy tanultságukkal , dialekt ikájuk 
élességével olyan ellenfeleknek bizonyulnak, akik fáradtig 
támadnak a keresztyénségre. Ám az a keresztyénség, mely 
már az egyenlőtlen fegyverekkel vívott harczokból is diadal-
masan kerül t ki, itt, a szellemi fegyverekkel vívott küzde-
lemben otthon érezi magát, s amit harczosai, az apologeták 
e tekintetben producáltak, az megbecsülhetetlen bizonyság 
nagy szellemi fölényük mellett. 

Századokig ta r to t t ez a küzdelem is. És mivel olyan 
soká tar tot t , annyira változatos volt, mivel új gondolatok, 
fordulatok, eszmék új meg új irányt s erőt adtak neki, leg-
helyesebb eljárás módnak látszik a megismerhetése szem-
pontjából, ha a pogányság főbb támadásai t nyomról-nyomra 
kisér jük a főbb apologeták védekezései alapján. Ha mindjárt 
ez az eljárás itt-ott ismétlésekre vezet, mégis helyén valóbb-
nak találjuk ama systematikus tárgyalás módnál, mely az 
épen nem systematikus jellemű korszakból systematizált 
apologetikát akar összeállítani. (Gr. Schmidt, A.-Seitz, Joseph 
Zahn). Mivel az ellenség támadása rendszertelen, egyszer itt 
másszor ott intéz a keresztyénség ellen rohamot, természetes, 
hogy a védelem sem lehet rendszeres, hanem az erősebben 
támadt pontokot nagyobb erőkifejtéssel védik, mint a kevésbbé 
veszélyezetteket Az egész korszak jellemző sa já t j a ez, s ha 
nagyjában a rendszeres apologetika felé haladó iránnyal 
állunk is szemben, még e korszak legkésőbbi képviselőinél, 
egy Origenes, egy Lactantiusnál sem találkozunk rendszeres 
művekkel . Ezzel egy Athanásius, Eusebius, Augustinus pró-
bálkozik meg a következő korszakban nem kis sikerrel. 

E korszak különösen a második század apologetái a 
keresztyén dogma kialakulására is rendkívül nagy befolyással 
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voltak, czélunknak megfelelően azonban a dogmatikai sa já t -
ságoktól lehetőség szerint el tekintünk, és az apológia körébe 
vágó gondolatokat gyű j t jük össze. Ama főkérdések, melyekre 
feleletet kell keresnünk a köve tkezők : mennyire voltak tisz-
tában e kor apologetái sa já t feladatukkal , mit akarnak elérni 
munkálkodásukkal , mi a felfogásuk a keresztyénség lényegét 
illetőleg, hogyan viszonylik az általuk védett igazság a görögök 
igazságához, a philosophiához, hogyan igyekesznek a keresztyén 
Isten fogalmat apologetikailag értékesíteni, s hogyan ra jzol ják 
meg nagy körvonalakban a keresztyénség világnézetét. 

1. RÉSZ. 

Az őskeresztyén apologeták felfogása a keresztyénség 
védelmének feladatáról és határáról. — A keresztyén 

vallásnak a philosophiához való viszonya. 

A legtöbb apologetánál már műveik czíme: Apológia, 
Apologeticum, arra utal, hogy főképen védelmi, épitő czélokat 
akarnak szolgálni, kezdetben az üldöztetések idején a világi 
hatalmassággal szemben, később a művelt pogánysággal való 
vitatkozás közben. Védelmezni aka r j ák a keresztyénséget az 
ellene felhozni szokott általános jellemű vagy a részletekre 
vonatkozó támadásokkal szemben abból a czélból, hogy a 
támadásoknak az élét vegyék és a hitben gyengéket erősítsék. 
Működésükkel nem akar ják azt elérni, hogy a pogány vallás 
vagy philosophia hívei apologetikai műveik hatása alatt azok 
eredményeképen legyenek keresztyének. Nem akarnak mű-
veikkel hittérítő szerepre vállalkozni, mert helyes érzékkel 
fogják fel a keresztyénség mibenlétét: a keresztyénség meny-
nyei eredetű, amelyet épen ezért emberi erővel a pogányok előtt 
a legapróbb részletekig plausibilissé tenni nem lehet, amelyet 
hivő szívvel kell elfogadnunk, hogy magunkon tapasztal t 
hatásából láthassuk igazságát. Apologetikai működésükkel 
tehát, bár egyénileg több, kevesebb szabadságot engednek 
meg maguknak, csak a szentély kapujáig akarnak elvezetni, 
hogy azután ráuta l janak az írásra, amelynek segítségével a 
szentélybe ju tha t az érdeklődő. Lehetőség szerint kerülik 
tehát a dogmatizálást, de azért igyekeznek a negatívum, a 
pogány vallás ésszerűtlenségének kimutatása után, positivumot 
is nyújtani, és ami a pogány ember számára megérthető a 
keresztyén vallásból, azt apologetikai eljárással kiemelni, 
velük megkedveltetni, őket a többinek megszerzésére is 
sarkalni. 

Ebből a czélból igyekesznek a keresztyénségnek a philoso-
phiához való viszonyát is megállapítani. Felveszik a philosophus 
nevet a maguk számára, a philosóphia nevet a keresztyénség 
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számára, hogy egyfelől a philosophiát sokra becsülő művelt 
pogányság figyelmét magukra felhívják, másfelől kimutassák, 
hogy az ő bölcseségük az igazi. Amazok csak „philosophoi". ők 
a „sophoi" (Lactantius). Természetes, hogy általános jellemű 
összehasonlításról lehet csak szó, és nem a részletekre 
menőről; mert hiszen görög philosophia a la t t nem valamely 
specziális rendszert, nem is a szorosabb értelemben vett philo-
sophusok felfogását értik, hanem általában az emberi bölcse-
séget. az emberi ész képességeit. Ez az emberi bölcseség 
most már — nem valamennyien mondják ezt, egy Tatián 
teljesen elítéli — szintén hasznos, szép dolgokat producál, 
de ami a fő, nem tudja a követőivel az elméletet a gyakor-
latban elfogadtatni, nem tudja követeléseit az életbe átvinni, 
inig a keresztyénségnél az elmélet a gyakorlattal, az élet a 
tannal szorosan össze függ. A görög pbilosophusok csak az ész 
szükségleteit igyekszenek kielégíteni, az isteni, bölcseség a 
szivet is, épen azért az akaratot is uralma alá haj t ja . Az 
igaz bölcsesegnek az egész embert kell foglalkoztatni, és 
ezt teszi a keresztyénség. Ennyiben lesz a keresztyénség 
bölcseséggé anélkül, hogy megszűnnék vallás lenni — e 
gondolat mindig határozottabbá válik az időileg egymásután 
következő apologetáknál — ennyiben szűnik meg a vallás 
és philosophia közt az ellentét. 

Qaadratus.1) Ε korszak apologetáinak sorát (^uadratus 
nyitja meg. Sajnos épen erről az első apologetáról nagyon 
keveset tudunk. Apologiája nem maradt ránk. Eusebius 
emlékezik meg róla Egyháztörténetében (IV. 3) néhány szóval. 
De az a néhány szó, amelyet rá vonatkozólag mond, arra 
enged következtetni, hogy egy igazán méltó úttörővel állunk 
szemben, aki h ivatva volt arra. hogy gazdag és egészséges 
irányú apologetikai fejlődésnek adjon indítást és mutasson 
irányt. Eusebius szerint Hadrián császárnak nyújtott át egy 
iratot „a mi hi tünk védelmezésére, mert egyes rossz emberek 
rágalmazni törekedtek minket."2) A helyzet kényszerűsége 
indítja tehát a szerzőt munkája megírására és mivel rossz 
indulatu támadásokkal szemben kell védekeznie, természetes, 
hogy ezt olyanformán teszi, hogy a rágalmakat visszautasítja. 
Tehát elsőben negative já r el. De hogy positivum is volt 
munkájában, az kitűnik Eusebius egy további megjegyzéséből, 
amely szerint a keresztyénség isteni eredete mellett legfőbb 
bizonyságként Jézus tetteit állítja oda.3) Amennyiben elleneit, 

') Az egyes apologeták életrajzi viszonyait lásd llerzog-Hauck-féle 
Real-Enziklopedie ben. 3. Aull 

2) .. . τοντφ Λούηατης λόγον rionOíf ωνί,οας araőίΰωπιν, (ΙηοΧογίαν ουντάξας 
ν π f-n της xaH- ημΰς &(οθίβεί<χύ. őrt ιίι) rtvfs πονηοιΛ ú'j'Jps" τον; ήμιτέρονς 
ίνοχλιίν InsioüivTu . . . 

3; . . . τοΰ ιίί οωτηρος ήμών τά ((fya ati τικοην «ληβη γάο ην . . 
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akikkel szemben állást foglal, rossz indulatu embereknek 
tekinti, következtethetjük, hogy nem az ő kedvükért, hanem 
a keresztények kedvéért fogott munkája megírásához. Nem 
agressiv jellegű tehát, inkább bátorító, vigasztaló. 

Eusebius rövid közlése szerint Quadratusnak ez az apo-
lógiája még „most is sok testvérünknél meg van, nálunk is,1) 
Sokat mondó megjegyzés, atnennyihen mutatja, hogy a keresz-
tyén apologeták munkáit mennyire megbecsülték. Eusebius 
körülbelül 200 évvel élt Quadratus után, és az a körülmény, 
hogy még ebben az időben is található volt keresztyén 
családoknál az δ apologiája, ez annak a jele, hogy ilyen 
irányú apologetikai tevékenységre tényleg szükség volt s hogy 
a keresztyének ezt hálás szívvel vették. 

Ugyancsak Eusebius mondja róla az idézett helyen, hogy 
Quadratus apológiájával az emberi kiválóságnak és apostoli 
igazhitűségnek fényes bizonyítékát adta.2) A kifejezés sokkal 
általánosabb, semhogy belőle részletesebb következtetéseket 
vonhatnánk a philosophiáról valófelfogásáranézve. Csak lehető-
ségkópen említjük meg,hogy haazemberi kiválóság alatt emberi 
bölcseséget, irodalmi képességet ér tünk, úgy látjuk, hogy már 
itt a kezdetben igaz keresztyénség és emberi bölcseség, hit 
ós tudás szépen összeférnek. A kettőnek egymáshoz való 
viszonyát itt a szükséges anyag hiányzása miatt még nem 
ítélhetjük meg. 

Aristides. A már Eusebius által megemlített apologiája 
a legújabb időben syr fordításban napvilágra került, és így 
részletes vizsgálódásainkat δ vele kezdhetjük meg, akinek 
műve több tekintetben figyelemre méltó egyéni vonásokkal 
bővelkedik. Apológiájában, melyet szintén a császárnak 
nyújtott be, szemlét ta r t a létező vallások felett s a keresztyén-
ségnek itéli az absolut elsőbbséget. Az első feje'zetek alapján 
azt gondolhatnók, hogy ez eredményre pusztán emberi erővel, 
észbeli mérlegelések után jutott, hogy tehát felfogása szerint 
a keresztyén vallás igazsága tudományos uton is megállapít-
ható. Sa já t élete példája azonban az ellenkezőt mutatja. Nem 
tudományos vizsgálódások révén lett keresztyénné, hanem a 
Szent-irás hatása következtében: Vedd hát az ő irataikat, 
— mondja a császárnak, — és olvasgass bennük, s meg fogod 
látni, hogy nem önmagamból merítve szóltam ügyvédjükként, 
hanem az ő irataikban olvasva, ju to t tam e dolgok szilárd 
hívesére (XVI 5.). A keresztyén vallás az ő felfogása szerint 
tehát első sorban sa já t forrásai alapján vizsgálandó meg, s 
csak azután lehetséges tudományos úton is kimutatni igaz-

*) . . . <{(ριται παρά πλκ'ατοις των, άδίλψων άτάρ χα'ι παρ' ΐ,μϊν 
ίο σύγγραμμα. 

' ) oű χατιδίΐν ϊοτιν λαμπρά Μχμήρϊα της Tf τον άνό'ρος διανοίας χαΧ 
της αποστολικής υρ&οιομίας. 



A z ant ihe l len is i tkus apológi az f l ske resz tyén egyházban . 287 

ságát, Eddig én beszéltem, mondja, a többire vonatkozólag 
amint említettem, találhatsz azőÍrásaikban szavakat,amelyeket 
még csak utánozni sem lehet s amelyek be is teljesedtek 
(XVII. 1). Ezt tanítja az evangelium, amelyből, ha olvasod, 
megismered az erőt, amely benne van s (II. 7). 

Aristides teljes határozottsággal hirdeti tehát a keresz-
tyén vallás igazságát s nem elégszik meg azzal, hogy számára 
a többi vallások sorában egy szerény helyet biztosítson, 
ilyenforma megjegyzéssel: minden vallás hasznos, a keresztyén 
vallás is. Nem. bármilyen fenyegetett volt is az ifjú keresz-
tyénség helyzete, habozás nélkül hirdeti, hogy a keresztyén 
vallás mellett más vallás jogosultságra számot nem tarthat. 
Közeledjenek hát azok, kik Istent nem ismerték meg ós örökké-
való beszédet nyernek (XVI 18.); annyival inkább, mert ez 
Isten kifejezett akarata, s azok, akik nem engedelmeskednek 
neki, fájdalmasan fogják ezt megbánni: előzzék meg hát e 
rettenetes Ítéletet, amelyet Jézus, a Messiás fog elhozni az 
emberi nemre (ibidem). 

Amint művének czíme m u t a t j a : „Apologia, amelyet 
Aristidesa philosofus írt az istenfélelem számára", mint philo-
sophus lép sorompóba a szorongatott keresztyének megvédé-
sére; aki nem tar t ja szükségesnek, hogy korábbi nevét 
és foglalkozását elhagyja. Mint keresztyén sem mond le a 
philosophiáról ós ez a körülmény a kettőnek, a keresztyénség 
ós philosophia egymáshoz való viszonyának megértése szem-
pontjából mint Harnack is hangsúlyozza, (Dogm. Gesch.) nagy 
haladást jelent. Az apostol az emberi bölcseséget még balga-
ságnak tar t ja . Aristides már úgy gondolkodik, hogy mint 
philosophus foghat a kereszténység ügyének megvédelmezósé-
hez. Önmagától vetődik fel a kérdés, hogy vájjon ez a felfogás 
nem vezet e a keresztyén vallás lényegének félreértésére. 
Felfogása szerint a keresztyénné levéshez nem tartozik hozzá 
mint sine qua non az emberi bölcseségnek való hátat fordítás. 
Ha, mint láttuk, hangsúlyozza is azt, hogy pusztán az emberi 
értelem segítségével a keresztyén igazság mibenlétét nem 
foghatjuk fel, azért hozzá teszi, hogy a keresztyénség 
nem ellenkezik azzal, sőt maga is bölcsesség, de olyan, 
amelynek gyökere nem az emberi észben van. A keresz-
tyénség isteni eredetű bölcseség. Ezt a később Justinus 
által erősen hangsúlyozott gondolatot már ő is felemlíti. 
. . . Valóban ők (a keresztyének) azokhoz tartoznak, akik 
az igazságot megtalálták, amennyiben ide-oda jár tak és 
keresték, és abból, amit mi megismertünk, beláttuk, hogy 
ők állanak egyedül az igazság megismeréséhez közel. (XVI 1.) 

Justinus. Pogány hitének elhagyására a keresztyének 
állhatatossága indítja (II. Apol. 18). Ez feladatunk szempont-
jából nagyon fontos körülmény, mert hiszen bár philosophus 
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volt korábban, még sem észokok, elméleti speculátiók révén 
j u t a keresztyén vallás elfogadására, hanem a keresztyének 
életének szemlélete által, annak bizonyságául, hogy a keresz-
tyének tiszta erkölcsi élete, amely minden kísértésben győzel-
mesnek bizonyult, a legjobb apologia. Amennyiben δ ilyen 
módon lett keresztyénné, felvetődik az a kérdés, miért írt 
apologiákat? Műveiben többszörös feleletet ád e kérdésre. 
A császárnak benyújtot t apológiáival nem önmagának akar 
tetszelegni (I. Apol. 2), hanem az igazság kedvéért teszi. A 
közel múlt idők eseményei következtében határozza el magát 
arra, hogy iratait a császárnak benyújtsa.1) (II Αρ. 1.) 
Amennyiben a keresztyének igazságáról teljesen meg van 
győződve, dicső dologiiak t a r t j a azt. hogy igazságukért sorom-
póba lépjen. (II. Ap. 3.) így legalább a keresztyének ügye 
ismertté lesz s mindenki számára lehetségessé válik az igazság 
megismerése2) (II. Ap. 14), s a tudatlansággal magát senki sem 
mentegetheti.3) (I. Ap 3). 

Mivel ez utóbbi gondolatot ismételten hangsúlyozza és 
a keresztyének üldözőit Isten büntetésével fenyegeti, nyilván-
való, hogy Apologiáit nem azért írja. hogy velük a pogányokat 
megtérítse. A keresztyének életét és tanításai t azért igyekszik 
nagy vonásokban feltűntetni, hogy a pogányokat a dolgok 
igazi mibenlétére figyelmeztesse, őket a keresztyén üldözések-
ért felelőssé tegye, s így a pogányok védekezésének lehető-
ségét elvegye. Iratai a szószerinti értelemben véve apologiák, 
védő, igazoló iratok, 

Ama vádak következtében, amelyek szerint a keresz-
tyénség gondolkozó emberhez méltatlan balgaság, érzi szüksé-
gét. hogy véleményét a philosophiáról kimondja. Teljes erővel 
tiltakozik az ilyen rágalmak ellen, s igyekszik szemlélhetővó 
tenni a keresztyén igazságnak a görög philosophiával szemhen 
való elsőbbségét, de semmi esetre sem úgy, hogy a keresz-
tyónséget egyszerűen valamely rationális tanrendszer szín-
vonalára sülyeszti alá. Az emberi gondolkozást nagyra becsüli 
ugyan („Sokrates az attikai Mózes") de korlátaira és hatá-
raira rámutat . Gondolat menetét, a következőkben. vázolhat-
j u k : Ha a keresztyének és philosophusok tanait össze hason-
lítjuk, lát juk, hogy azok több tekintetben megegyeznek, tehát 
a keresztyén igazság semmikópen sem tekinthető gyermekes-
balgaságnak. A görögök ugyan a hasonlóság okát abban 
keresik, hogy a keresztyének használták a philosophusok 
műveit, ámde ez az állítás nem felel meg a valóságnak, mert. 
— s itt egy az összes apologetáknál megtalálható gondolatot 

1) xai rc< χ&έ; fit xai πρώην (ι1 τή πόλίι vuujv γινόμενα. 
2) υπως χαί τοις άλλοις τά ήιιέτιρα γιοισϋij. 
3) .. .αναπολόγητοι/ γάρ λοιπόν μαΆυνοιν. 
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hangsúlyoz — azon szentirttok, amelyekre a keresztyének 
hivatkoznak, régebbi időből valók, mint a pogányok bármely 
irata1) (I. Ap. 44). Ezekben Jézusra vonatkozólag már év-
századokkal előbb prófétáltak. (I. Ap. 31). És így magától 
értetődő, hogy a pogányokat lehet joggal vádolni azzal, hogy 
az ellenfél könyveit a maguk hasznára forgatták.2) (I. Ap. 59, 
I 60). És amennyiben ezekből az isteni bölcseség, a Logos 
beszól, nyilvánvaló, hogy ahol a görögök az igazság közelébe 
ju to t t ak erre a legtöbbször öntudatlanul elsajátított Logos 
segítségével voltak képesek3) (II. Ap. 10). Mivel azonban ezt 
a Logost sem értet ték meg teljesen, az igazságot sem tudták 
tel jesen elsajátítani.4) (II. Ap. 13). Ez magyarázza meg, hogy 
még egy Plátó tanai is, ha a keresztyén igazsággal nem 
ellenkeznek is, de azzal nem is azonosíthatók, (ib.) Nagy-
erővel hangsúlyozza azután a keresztyéneknek tanaikhoz való 
hűségét, állhatatosságát, ami őt is a hozzájuk volt csatla-
kozásra kényszerítette, s ami erős bizonyság vallásuk igaz-
sága mellett. (1. Ap. 25, 14, II. 12, 11). Sokratesért senki sem 
halt meg, Krisztusért ezeren. (II. Ap. 10). 

•Taticin ηςός "ελλψος (oratio ad Graecos) czímű művének 
35. fejezetében említi, hogy sa j á t tapasztalatából győződött 
meg a pogányság tarthatatlanságáról. Magába szállott hát és 
kuta tni kezdte, hogy mikópen találhatná meg az igazságot 
(29) és miután figyelmesen szemlélődött néhány barbár irat 
j u to t t a kezébe, amelyek idősebbek voltak a görögök tanai-
nál és tartalmuk hasonlíthatatlanul nemesebb az ő tévely-
géseiknél (ib.) Ezek győzték meg őt és pedig a kifejezés 
egyszerűsége, a szerző szerénysége, a világ teremtés könnyen 
érthetősége és azon tanítás által, hogy az egész világ felett 
egy valaki uralkodik, (ib). így tehát Isten oktat ta az ő lelkét5) 
(ib) Just int a keresztyének életének szemlélete teszi keresz-
tyénné. Tatiant Aristideshez hasonlóan a szent iratok tanul-
mányozása. Mindkét esetben világos, hogy a megtérést köz-
vetlenül a keresztyénséghez való fordulás eredményezte, nem 
pedig valamely apologetikai jellegű munka tanulmányozása. 
Azt természetesen valószínűnek kell tartanunk, hogy a keresz-
tyének ügyére az ő figyelmét is ilyen apológiák (már több 
forgot t közkézen) hívták fel. A fontos azonban az, hogy 
valódi hitre nem ezek, hanem az írás révén jut. Saját meg-

l ) Λίωϋπης. πρίσβντιρος χαϊ πάντων των (ν Ί'.λλάδι συγγραφέων. 
' ' ) . . . IIaρΰ των ημετέρων δ.δασκάλων . . . λαβύντα τόν ΙΙλύτωνα . . . 

χαϊ . . . (ν Τίμαιο) . . . ΰτι λέγει . . . τιαρα ΛΙωϋαέως λαβών ομοίως ειπείν. 
Χ ρ ιο τ ω δε τω χαϊ νπϋ —ω κοκ τον ς από μέρους γνωα&ένιι, λόγος γαρ 

t/r χα) εστίν ύ (ν ηαντί ων. 
*) . . . ΐχαοτος γάρ τις από μέρους τον σπερματικού íifiíov λόγου τύ σνγγενες 

όρων καλώς έφ&έγξαιο. 
6) (·ίεοδιδό<χτον δέ μου γινομένης τίς ι^ιυχης. 
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térésének története a d j a meg ilyenformán az irataiban itt-ott 
félreérthető kifejezések helye s értelmét, amelyeket önmaguk-
ban olvasva talán a r r a az ítéletre jutnánk, hogy felfogása 
szerint apológiák eredménye képen is lehetségesnek tar t ja a 
pogány olvasó keresztyénné levését. Az apologetikai tevékeny-
ségnek feladatát t ehá t δ is abban látja, hogy a pogány fel-
fogás helytelenségét kimutassa, az olvasó figyelmét a keresz-
tyénség felé irányítsa s további kuta tás számára indítást 
adjon — nem szólva arról, hogy a keresztyének iránt tanú-
sított méltatlan bánásmódot a pogányság előtt feltárja. 

Mivel a pogányságot általában kevésre becsüli felfogása 
a görög philosophiával szemben is elítélő. Véleménye szerint a 
philosophiát a görögök idegen népektől vették, és mégis vájjon 
micsoda nagy eredményre ju to t t ak 1 ) ? (Oratio ad Graecos) 
1, 2, 25). Amit ma jognak tekintenek az holnap jogtalanság 
lesz (i.) Esztelenség az, amit csinálnak. Ne tévessze hát meg a 
keresztyéneket a philosóphusok és nem philosóphusok gyüle-
kezete. Hiszen egymás közt is egyenetlenkednek és kiki azt 
mondja, ami eszébe j u t (3). Micsoda csodálatra méltót tesznek 
az ő philosophusaik ?8) Az egyik vállukat lógatják, hosszú hajat 
hordanak, szakálukat megnövesztik és olyan körmeik vannak, 
mint a vadállatoknak, (a kynikusok 25). Istent keresik, és 
saját magukat nem ismerik,3) az égre bámulnak, és a gödörbe 
esnek. Könyveik t a r t a lma a labyrintushoz hasonló, ós akik 
olvassák, azok a Danaidák hordójához.4) (26.) Úgy tetszik 
néki, hogy a hajón levőkhöz hasonlatosak, akik jóllehet a 
hajó megytova, azt hiszik tudatlanságukban, hogy a hegyek 
futnak el. (ib.) Hogyan mondhatják hát, hogy az igazság 
egyedül náluk van. (ib.) Amennyiben Istent nem ismerik, egy-
mást tépik és szaggat ják (ib.) . . . és amennyiben idegen 
beszéddel ékeskednek, úgy szólnak mint a vak a sükethez, 
(ib.) Ilyenek a görögök, szavakban ugyan j á r t asak , de érzü-
leteikben balgák (14). 

Látván ezt a tagadhatat lanul elfogult cri t ikát a pogány 
görög philosophiával szemben azt hihetnök, hogy Justin láb-
nyomaiba semmiképen sem léphet, és nem fogja a keresztyén-
séget bölcseségként odaállítani. És mégis, még a philosophus 
nevet is megta r t j a : ő, aki barbár módon folyta t ja a philoso-
phálást (42). Ha eddigi eljárása ellentétes volt is Justinéval, 
ugyanazt a czélt a k a r t a elérni: kimutatni, hogy a keresztyén-
ség a legfőbb bölcseség (30- 32); sőt, hogy a keresztyénség 

*) . . . ovx anu βαρβάρων έκτήσατυ, . . . 
) . . . 7t' fiéy« κί<ι Οανμααυν uí παρ' νμΐν Αργάζονται </ tlüooifoi ; 

s) . . . ' ζήλων ΰιΟρωηί χ vre, τόν Θϊϋν ovx οίιίας xai int ίίλαγον μίμηιιν 
τμΓίαβίβήχας. . . . 

*) . . . λαβνρίνϋ-οις έοίχααιν νιιών ιοΊν βιβλίων αϊ αναθέσεις, οι ιίε άναγιΆ-
τοιοχοντις τω ηίβω ιών Δαναίδων. . . . 
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az egyedüli bölcseség; minden más philosophia, amint a követ-
kezmények mutatják, balgaság. A görögséggel szemben el-
foglalt elutasító álláspontjával azonban mégsem akar ja őket 
teljesen elriasztani, hanem épen szellemi törekvéseik ered-
ménytelenségének feltüntetésével meggyőzni, hogy balga-
ságaikat belássák, a keresztyénség irányában tanúsított el-
fogultságukat elhagyják, a keresztyénség elfogadására haj-
landók legyenek. Ha a keresztyénséget legfőbb bölcseségként 
odaállítva rationalistikusan jár is el, a keresztyén vallás 
mely szellemi igazságait nem sekélyesiti el, természet fölötti 
származását nem hallgatja el (12) hanem hangsúlyozza, hogy 
a helyes eljárás az, amelyet a keresztyének folytatnak, akik 
elvetnek minden földi tant és csak Isten rendeléseinek engedel-
meskednek, figyelmen kívül hagyva az emberi véleményt. (32.) 

Formális tekintetben is felette áll a keresztyén bölcseség 
a pogány philosophiának. Mert amig a görög philosophusok 
pénzért tanít ják a bölcseséget, úgy hogy csak a vagyonosak 
vehetnek benne részt, csak pénzszerzésért philosophálnak (25), 
addig a keresztyén bölcseséggel nem csak a gazdagok foglal-
kozhatnak, a szegényeket is oktat ják benne ós pedig ingyen, 
mert ami Istentől való, az magasztosabb, hogy sem földi értékkel 
megfizethetnék (32). Nem a külső szerint ítélik meg az igaz-
sággal foglalkozni akarókat, mert tudják, hogy a beteges 
testben is lakozhatik erős lélek (ib.) Bár hangosan hirdeti 
a pogány bölcs, hogy senkire sem szorul, beszédét mégis 
úgy irányítja, hogy azokat rágalmazza, akik nem adnak neki 
semmit. (25). Többen közülük csak azért kapnak a római 
császártól évi 600 aranyat, mert hosszú szakált hordanak. 
(19) Félreértés elkerülése végett hangsúlyozza, hogy a keresz-
tyén bölcseség nem varázsszer, amelynek birtokában földi 
kincs, szerencse, gazdagság lesz osztályrészük ; semmit sem 
nyernek általa az emberek ami már egyszer régen ne lett 
volna birtokukban. Azt kapják csak vissza, amit tévelygéseik 
következtében elvesztettek. (29). 

Hogy mit vesztettek el, nem mondja határozottan, csak 
sejteti: az igaz boldogságot. A keresztyén vallás az elrej tet t 
kincshez hasonló, amely után fáradtsággal kell kutatnunk, 
amelyet a sor belepett, de amely mégis méltó arra, hogy minden 
vagyonunkat érte adjuk (30.) A keresztyén bölcseség tehát 
a fő mellett a szivet is ki elégíti s épen ezért vallás is. Ez 
a gondolat mindig erőteljesebben jut kifejezésre a későbbi 
apologétáknál. 

Kiss Jenő. 

19* 



Dr. Baksay Sándor f 
1832 1915. 

A Theol. Szaklap is szive szerint gyászolja azt, akit 
minden igaz protestáns magyar lelke mélyéből gyászol. 

Gyászunk nem leverő, zsibbasztó gyász, mely nagy, 
meg rázó csapások nyomán támad. A fájdalomba, hogy 
Baksayt elvesztettük, belé vegyül a büszkeség érzése, 
hogy a miénk volt, hogy évtizedek során át éreztük 
szelleme fényét, lelke melegének nem annyira perzselő, 
mint életkeltő, nevelő sugárzását. Belé vegyül az őszinte, 
elnyomhatatlan csodálat, a mit csak nemes, zavartalan 
harmóniáju és békéjű élet kialvásakor. folyton emelkedő 
pálya befejezésekor tudunk érezni. Fájdalmunkat fölemeli 
az a ludat, hogy ez élet kimeríthetetlen gazdagságot, ki-
fáraszthatatlan termékenyítő erőt jelentett számunkra, 
hogy Baksay minden tálentomát odaadta azon eszmények 
szolgálatára, a melyekért élt, a melyeknek egykor ifjú 
lelkesedéssel hűséget esküdött. 

Mint theologus, átérezte és hirdette a reformátióban 
új életre kelt evangéliom világformáló erejét, újjászülő 
hivatását; ez eszmény híveinek együttérzését, bajtársi 
összetartozását. Mint író, utolérhetetlen meslerkezű festője 
nemzetünk azon tulajdonságainak, a melyek még túlzá-
saikban is rendkívüli értéket és erőt jelentenek s a melyek 
ott lobogtak Bocskay és Bethlen harczosaiban, a gályarab 
prédikátorokban s a melyek később templomot, iskolát 
építve, könyvtárakat gyűjtve hatalmas barázdákat hasí-
tottak művelődésünk földjén. Nem volt egyetlen asszu 
barázda, a melybe gazdag lelkéből termékeny mag ne 
hullott volna. 

Legyen áldás az elköltözött emlékén, a kinek csupán 
fáradt teste vett búcsút tőlünk. Közös gyászunk legyen 
új erőforrása azon törekvésnek, hogy a reformátió szent 
örökségét az ő szellemében híven őrizzük és odaadó 
munkával szolgáljuk. 

Kovács Sándor. 



Lapszemle. 

Folyóiratunk műi t évfolyamában bemuta t t am a „Neue kirch-
liche Zeitschrift"') cz. tudom, theol. folyóirat 10 füzetét . Elö'ttünk 
van most még a múl t (1914. évi) jubi lár is évfolyam utolsó két 
(a 11. és 12.) füzete és az 1915-iki évfolyam első' 4 füzete. 

A jubiláris évfolyam 11. füzetében Ilimels fejtegeti theologiá-
j á n a k egy fontos tárgyát , t. i. Jézus fel támadásáról való bizo-
nyosságunk keletkezését. Ez egy különösen kiemelkedő üdvtör-
téneti esemény, melynek bizonyossága kérdése azért nagyon is 
égető. S Ihmels it t mos t bemutat ja , hogy a tapasz ta la t i theologia 
á l láspont járól mikép kell felelni ezen kérdésre: mikép bizonyo-
sodom meg ezen üdvtör ténet i esemény valóságáról, mi szerepe 
van itt a történet t udománya ku t a t á sának és mi a val lásos 
tapasz ta la tnak . Grützmacher erlangeni t aná r azután közli e füzet-
ben a háborús első semes te r kezdetén vállalt rectori hivatala 
elfoglalásakor mondot t beszédét a keresztyén I r ra t iona l i smus 
lényegéről ós hatásairól, Lic. Peters lelkész pedig befejezi czikk-
sorozatát a rationalismus homilet Hiújáról. A 12. füzetben Wahlen-
berg erlangeni tanár ér tekezik az ú j szövetségről és a háborúról, 
Liitgert hallei tanár pedig a bűnbána t prédicáctiójáról ír igen 
tanulságos czikket. Ezután két a folyóirat 25 éves jubi leumi 
fennál lása szempont jából érdekes czikk feje-zi be a füzetet : „In 
piam memór iám" czím alat t . Az egyikben Bezzel főconsis tar iumi 
elnök emlékezik meg a lap főmunkatárs i t iszt jében való előd-
jeiről: Buchrucker-, Burger- s Ivahlról, míg a m á s i k b a n Grütz-
macher erlangeni t aná r a folyóirat egyik megalapítójáról , Frank 
erlangeni rendszeres theologusról és theologiájáról ír igen é rdekes 
fejtegetéseket. 

Az új 26. évfolyam első füzetei arról t anúskodnak , hogy 
folyóiratunk megujul t f r iss erővel folytat ja útját . Az első füzet 
elején szóhoz ju t a szerkesztő, Engelhardt, aki előbb szerkesztő 
elődjéről, Holzhauser gymn. tanárról emlékezik meg s az t án igen 
kedvesen és közvetlenül nyilatkozik szerkesztői teendőiről . Majd 
Bezzel szokásos évelejei czikke következ ik : „In e rns te r Zeit", 
mely a háborús idő a lkalmából igen sikerült. Végül Althaus 

') A. Deicherl'sehe Verlagsbuchhandlung. Werner Scholl. Leipzig. Ara 
évre 2-50 mk. 
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lipcsei tanár ír még e füzetben a Jézus halála üdvjelentó'ségéró'l, 
Jordan erlangeni tanár az egyháztörténetről, mint theolog. tudo-
mányról és lelke lelkész méltat ja Schaeder theocentrikus theolo-
giáját . 

Már az első füzet is muta t ja , hogy a „Neue kirchliche 
Zeitschrif t" megint csupa actuális kérdéssel foglalkozik s ez így 
van a többi 3 (a 2.·—-4.) füzetben is. It t tárgyalja Dunkmann 
greifswaldi tanár a theologia ú j feladatait, melyek a háború 
folytán reá háramlanak, Bachmann erlangeni tanár Luther kis 
és nagy kátéjáról értekezik. Lic. La/nerer bajor lelkész pedig a 
háborúban különösen feléledett s így jelentőségében megint fel-
i smer t isteni gondviselésbe vetet t hitről ír. Pollitt königsbergi 
katonai lelkész a porosz egyház istentiszteleti rendjé t bírálja s 
annak továbbfejlesztésének szükségességével foglalkozik. Lic. 
Fischer lelkész a vallásos élmény barátai t vizsgálja és a tapasz-
talat i theologiát, főleg pedig Ihmelst critizálja a maga neoin-
tel lectualismusa álláspontjáról. Végül Caspari erlangeni magán-
t aná r képviseli ezúttal az ó- tes tamentomi theologiát Hoseáról 
írt czikkével. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift"-tel kapcsolatban röviden 
megemlékezünk ezúttal is még a „Theologie der Gegenwartíl-xó\ 
is,1) melynek múlt évi 6. és 1915-ik évi 1. és 2. füzete van 
előttünk. 

A múlt évi (IX.) évfolyam 6. füzetében ismerteti Wahlenberg 
erlangeni tanár az újszövetségi theol. tudomány irodalmát, az 
1915-iki (10.) évfolyam 1. füzetében pedig Grützmacher tárgyalja 
az előző év rendszeres theologiai irodalmát és Dymling svéd 
t anár röviden bemuta t ja az északi országok theologiai tudo-
mányát . 

Az előttünk még lévő 2. füzetben JJckeley königsbergi tanár 
tárgyalja a gyakorlati theol. i rodalmat. Itt ki kell emelnem, hogy 
ez a füzet már felöleli a németországi nagy háborús irodalmat, 
a predicatiokat és az építő i ratokat , ezek közt már Seeberg 
könyvét is: „Ewiges Leben?" Aki tehát e téren tájékozódni 
kiván, annak e 100 lapos füzetet a jánlhat juk. Természetes, hogy 
a háborús irodalom mögött a többi gyakorlati theol. irodalom 
sem szorul háttérbe. Az év legjelesebb termékei rövid jellem-
zésben és ismertetésben részesülnek. Mind a két folyóiratot 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Daxer György. 

*) Die Theologie der Gegenwart A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung. 
Werner Scholl. Leipzig. Ára évi 6 füzetnek 3 50 mk. 



Könyvismertetés 

Bévész Imre: Dévay Bíró Mátyás taní tásai . Tanulmány a 
magyar p ro tes táns theologiai gondolkozás kezdeteiből. Kolozsvár, 
1915. 179 1. 

A magyarországi pro tes táns egyház tör ténete az elmúlt né-
hány évtized a la t t igen nagyot ha lad t előre tudományos jel leg 
és színvonal tekintetében. Ellenben még mindig a kezdet kezdetén 
vesztegel a magyarországi p ro tes t áns irodalom történetének a 
tudománya . A kathol ikus Ráth Györgynek a lu theránusok és 
helvét i rányúak között a 16. század utolsó évtizedeiben k i fe j -
lődöt t polémiákat ismertető becses dolgozatain, Ballagi Mórnak 
a régi bibliafordításokat egybevető kitűnő cri t ikáján, Szilády 
Áronnak a 16. század költői és irói közt a protes tánsokat is 
felölelő ismertetésein, Balogh Ferencnek a magyarországi protes-
t á n s egyháztörténeti irodalom m u n k á s a i t felsoroló hiányos kísér-
letén, egyes élet iróknak hőseik irói működésére is ki ter jeszkedő 
többé-kevésbbé szakszerű fejtegetésein és e sorok írójának a 
magya r pur i tánusok és coccejanusok irodalmi téren való meg-
nyilatkozásait , va lamint Melius Pé ternek az exeget ikai m u n k á s -
ságá t részletesen méltató és a 19. századbeli egyházi i rodalmat 
rövid egybefoglalásban jellemző munká in kívül alig emlí thetni 
m é g valamit e térről, noha a könyvészeti oldala meglehetősen 
t i sz tázva van az egész e nembel i i rodalomnak. A re fo rmátus 
parochial is könyvtártól, miután eredetileg ki tűzött h iva tása ellenére 
nem a tudomány érdekeinek, h a n e m a felekezeti t endent iáknak 
és korlátol t hagyományoknak áll a szolgálatában, úgyszintén a 
Magyar Protes táns Irodalmi Társaságtól , minthogy eredetileg ki-
tűzö t t tudományos rendeltetésétől már nagy részben eltért az 
épí tő és kegyeskedő irodalom javára , egyenlőképen felette keveset 
lehet várni e tudományág mezején, amelyen pedig épen a leg-
elsó'rendű kötelezettségek h á r u l n á n a k a val lás tudomány magyar 
p ro t e s t áns munkása i ra . Tényleg a parochial is könyvtárban eleddig 
m é g nem jelent meg olyan könyv, mely előbbre vitte volna a 
va l l ás tudománynak bármelyik ágá t is, akármilyen nagy tudo-
m á n y o s készültséggel van is egynémelyik megírva az ismeretes 
kilencz kötet közül, — az Irodalmi Társaság pedig a magyar 
egyháztör ténet i t udás fejlesztésén kívül alig j á ru l t hozzá ez 
ideig valamivel az egyetemes tudományosság haladásához. 
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Csupán egyeseknek ily irányú elszigetelt működése és magán 
vállalkozása hozhat t ehá t létre ebben a tudományágban ál talános 
figyelemre méltót, a t udomány cr i ter iumainak teljesen megfeleló't 
és maradandó ér tékűt ez idő szerint, és amennyiben n incs remény-
ség rá, hogy akár a parochia l is könyvtár, aká r az I roda lmi Tár-
saság helyesebb szempontoknak hódoljon mostanában , mivel 
ezeket akármi lyen tekinté lyes pályadí jakkal sem pótolhat ja , ezen-
túl is jóidéig ez a szomorú helyzet fog fennállani. Ezekből a 
körülményekből önként foly, hogy az ilyen, magokra u ta l t tudó-
soknak is nem egyszer harczolniok kell a nagyméretű felekezeti 
elfogultsággal meg az ebből eredő előítéletekkel, melyeket első 
sorban épen önmagokban kell leküzdeniök. Ide m u t a t az ezen 
sorok í rására a lka lmat adó könyvnek egy csillag a la t t i meg-
jegyzése, mely eképen hangzik : „Az első magyar kálvinis ta cz. 
1913-ban . . . megjelent népszerű felolvasásom tör ténet i állás-
pont ja a kifej tet tek a lap ján önként elesik; ilyennek csak addig 
tekin thet tem Dévayt, amig a mások szemével néztem a theolo-
giájá t" (173. 1.). Sajnos, e könyv szerzője is csupán abban a 
részben tudot t szakí tani az egész neveltetése közben beléültetet t 
előítéletektől, amelyik részben önállóan s a j á tmaga k imer í tő tanul-
mányoka t végzett. Egyebekben még mindig a közvetlen mestereitől 
tanul t elvek és felfogások irányadók reá nézve, s ha most 
lényegében ki tagadot t művecskéje az ezen kérdésekkel elfogulat-
lanul és beha tóbban foglalkozót akkor is mosolyra késztette, a 
szerző ezút tal sem bír menekülni az afféle állításoktól, melyekkel 
ugyancsak nem ér thet egyet az olyan, kinek egyéb kérdésekben 
is volt m á r elég ideje a maga szemével nézni és látni , inkább, 
mint a nagy szorgalmú, de még if jú szerzőnek. 

Egyelőre meg kell elégednünk annyival — a m i t örömmel 
és készséggel á l lapí tunk meg —, hogy a szóban forgó m ű teljesen 
és helyesen t isztázza Dévainak oly sokáig félreismert theologiai 
ál láspontját . Műveinek tökéletes ismeretével, ezek forrásainak 
fe lkutatásával és a velők való részletes egybevetéssel, a megfelelő 
és szükségeltető theologia-történeti készültséggel (noha e tekin-
tetben egy pár aprószerű tévedéssel is), a ku ta t á s és ítélet mód-
szereinek érvényesítésével ju t el a r ra a végeredményre, hogy 
„Dévay a hit és élet legfőbb kérdéseiben, a reformátor i tanfogalmak 
leglényegesebbjeiben Lu the r és Melanchthon hű követője; a tanbeli 
fogalmazásokban Melanchthon ha tása nála az uralkodó, nyilván 
„docendi causa," ahogyan ő is szokta mondogatni , épen a Melanch-
thon nyomán ; mes te rének azonban egyáltalán nem szolgai 
másolója: több pontban szerencsésen érvényesíteni t u d j a vele szem-
ben önállóságát, még pedig épen az eredeti lutheri gondolat és 
érdek j a v á r a " (165. 1.). Nekem ugyan az az impressióm, hogy ez 
az eredmény így körvonalozva nem fedi tökéletesen a részletes 
megál lapí tásokat , amelyekből részemről egy árnyala t ta l erősebb 
lu ther i smus t olvasok ki, mindamel le t t így is ha tha tós czáfolatát 
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n y ú j t j a a szerző a régebbi irók Dévaira vonatkozó ál l í tásainak, 
czáfola tá t a többi közt a szerző hasonlónevű, néhai nagya ty ja 
á l t a l 1863-ban szintén a Dévai műve i alapján nyilvánított a m a 
nézetnek, melynél fogva Dévainak, hi t tudományi s reformátori 
á l l á spon t ja és i rányzata sohasem volt szigorúan lutheri, h a n e m 
egyenesen melanchthoni , majd határozot tan a helvétákhoz haj ló ." 
Tudásunknak ezen feltétlenül nagy hasznára váló gyarapí tása 
mel le t t egyúttal k imerí tő i smer te tésé t adja Dévai a m a munká inak , 
illetőleg ezek a m a részleteinek, melyek a szerző főszempontjából 
érdekeseknek muta tkoz tak . Könyvének czíme ugyan megengedte 
vo lna e munkák egész t a r t a lmának s a Dévai összes theologiai 
nézete inek kifej tését , ám az a m i t kaptunk, így is kétségtelen 
nyeresége i rodalmunknak, melyér t nem lehet elegendő méltány-
l á s s a l és elismeréssel adóznunk a tehetségben és tanul t ságban 
egy i r án t kiváló szerzőnek. 

Azonban ez mind nem gá to lha t j a meg, hogy arról is m e g 
ne emlékezzünk, a m i t tévedésnek ta r tunk nála, annál is inkább, 
mivel mind csak a felekezeti előítéletekhez és a mestereitől 
t anu l t akhoz való erős ragaszkodásból folynak, és ennélfogva 
b izonyos reménységünk lehet az i ránt , hogy az ezút tal végzetthez 
ha son ló beható tanulmányozások u t á n idővel m a g a is rá fog jőn i 
az igazságra. Első kifogásunk a Perényi Péter és Dévai közti 
e l len té t kérdését illeti, melyben Dévai ellene mondot t a Perényi 
a m a nézetének, hogy a körmenetben körülhordott s a mons t ran-
t i á b a zárt ostya szintén a Krisztus teste. Tudományos tá jékozot t-
s á g a természetesen nem engedi, hogy némelyek módjára ő is 
l u the ránus felfogásnak tekintse a Perényiét. noha mégis meg-
koczkáz t a t olyan állításokat, hogy Perényi „sem általában, s em 
kü lönösen az úrvacsora- tant illetőleg nem lehetett már kathol ikus 
á l lásponton 1540-ben," meg, hogy „nehéz feltenni, h o g y . . . éppen 
a n e m theologus ember számára is eléggé kézzel fogható úrvacsora-
kérdésben maradt volna meg ön tuda tosan a ka thol ikus egyház 
á l l á spon t j án" (93. 1), amely nyi la tkozata i a teljes szöveg össze-
függésében arra muta tnak , min tha ő is hajlandó volna tagadni 
a Perény i á l l í tásának katholikus voltát , bár másfelől meg ezeket 
n e m egészen fedik e kérdésben később (174 — 176.1.)kifejtett nézetei. 
Csakhogy ott is még mindig a sac ramen ta r i smushoz való köze-
ledésnek, illetőleg ennek gyanújába keveredésnek tekint i Dévainak 
Perényivel az illető tételre nézve ellentétbe ju tásá t . Ezért n e m 
tud e r re az ügyre sa já t bevallása szerint „sokkal több fényt 
der í tni ." Fölösleges is, mert ez m á r régebben megtör tént s külön-
ben is igen egyszerű az egész dolog. Perényinél, ha nem is nagyon 
sok, m ikén t a szerző á l ta lánosságban mondja a Luther követőiről, 
de va lami mindenesetre „maradt m e g a t ranssubs tanta t io- tan 
kovászából ." Annyi legalább is, a m e n n y i t az á l ta la képviselt t an 
ki tet t , és amelynek — mint sz intén a szerző némileg bizony-
t a l ankodva mondja — már a Wi t t enbe rg i Concordia is ellene 
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nyilatkozott , semmiképen sem Luthernek az ellenére. De ellene 
nyilatkozott nemcsak ez a lutheri és a helvét irány közti egyez-
ségre törekvő hitvallás, és nemcsak az 1554-iki óvárii lu theránus 
zs inatnak egyébben önmagával is e l lentétbe kerülő első czikke, 
hanem a kétségtelenül és határozottan lu theránus Honte rus János 
is az ő „Reformatio ecclesiae Coronensis ac to t ius Barcensis 
provinciáé" cz. munká la t ában . Mit bizonyít ez? Azt, hogy Magyar-
országon nemcsak 1540-ben, amikor Perényi meghasonlo t t e 
tárgy m i a t t Dévaival, h a n e m még 1543-ban és 1554-ben is vallották 
e ka tho l ikus tant, m i n d e n bizonynyal épen lu theránusok is Efelől 
egész szépen lehettek az illetők aká r buzgó lu theránusok is, mert 
ez állásfoglalásuk „a t ranssubs tan t ia t io - tan kovászából" fejlődött 
ugyan ki. de egy egészen mel lékhaj tás t képző, bár fon tosnak mond-
ható részletkérdésben. Egy oldalága volt ez az úrvacsora tanának, 
melyaz illetők szemében nem volt sére lmére a lutheri úrvacsora- tan 
á l ta lános szellemének. Hiszen még n e m is olyan régen, alig pár 
évtizeddel ezelőtt a m a g y a r re formátus egyházban az t a kérdést 
vetet ték fel és egész komolyan tá rgya l ták theologiai képzettségű 
egyének, hogy ha úrvacsoraosztás közben elfogy a kenyér, vagy a bor, 
meg kell-e a pótlólag behozot ta t külön á ldan ia a papnak ? Ilyenképen 
természetes, hogy vál tozat lanul fentar tom azt az á l l í tásomat , mely 
szerint Perényi „még 1540-ben is a kath . úrvacsora- tan t követte 
egy fontos részletében," s nem mernék olyan soka t állítani, mint 
amennyi t a szerző szere tne ennek helyébe tenni, t. i. hogy „úr-
vacsoratani felfogása még 1540-ben is erősen ka tho l ikus ízű volt." 
Még h a semmi egyéb adatunk nem volna is e t á rgyban , akkor 
sem lehetne többet mondanunk , mint amennyi t a rendelkezésünkre 
álló ada tból e lvonhatunk, s a részről az egészre részemről nem 
t a r t h a t n á m okszerűnek a következtetést . Amikor azonban épen az 
illető adatból nemlegesen kétségtelenül megállapítható, hogy 
egyebekben megegyezet t Perényi Dévaival, akkor m é g teljességgel 
nem lá tom értelmét az ilyen á l ta lánosí tásnak. 

Bizonyos ennélfogva, hogy Dévainak a Perényiével ellentétes 
nézete semmi összefüggésben nem áll a helvét i rányhoz való 
közeledésével, de ez n e m is tör ténhete t t 1513-ig, azaz Wit tenberg-
ből visszatérte előtt, ahol még jó lu the ránusnak muta tkozo t t , 
m a g á n a k Luthernek a tanúbizonysága szerint is. Ellenben bizonyos, 
hogy mindjá r t e t á j b a n valami közvetí tő nézetre tért , amely már 
igazán közel állott a Zwingli i rányához. Hogy ez épen a Calvinusé 
lett volna, amint szeret i hinni a szerző, megál lhata t lan „nagy 
valószínűségeket" vonván le e p u s z t a föltevésből (178. 1.), az 
természetszerűleg n incs kizárva, de éppenúgy n incs kizárva a 
sok lehetőség közül az sem, hogy egy teljesen önálló véleményt 
nyilvánítot t volt Dévai. Én p. o. ezt t a r tom inkább valószínűnek, 
mer t éppen úgy fel teszem a túdós Stockei Lénártról , aki ennek 
emlékét reánk hagyta , miként a szerző fölteszi Dévairól, hogy 
i smer te az úrvacsora kérdésében fölmerül t különböző nézeteket, 
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s egyút ta l határozot tan rá tudot t volna muta tn i arra is, hogy kinek 
a nézeté t sa já t í to t ta el és tolmácsol ta Dévai. 

Ugyancsak előítéletből ered a szerzőnek az az ál l í tása, mely 
szer int az 1561—2 -iki debreczeni hi tval lásnak calvinis ták voltak 
a szerkesztői (169. 1.). Nem mondha tnám! Úgyszintén az az első 
Révész Imrétől a szerző által idézett és „sokszorosan megbizonyult, 
magától értetődő, sa rka la tos igazságnak" deciaráit á l l í tás sem 
felel meg a történeti valóságnak, hogy „a magyar haza refor-
má t iő j ának kezdetleges forrását kétségenkivül Luther szellemének 
ha t á sa indította meg, de a forrás a magya ra jkuakná l tüs tén t 
melanchthoni i rányzatot vett; ma jd a helvéták felé tar tot t , s mire 
fo lyammá nőtt, egyenesen Kálvin szellemét és i rányza tá t vette 
fel". (1.1.) Jókora tévedés a tüs tén t melanchtonivá válásra vonatkozó 
is, de sokkal nagyobb a Calvinus szellemének és i r ányának ural-
kodóvá lételére vonatkozó. Ez épenséggel sohasem tör tén t meg. 
Nem tartozik ide mindezeknek a megczáfolása és a történeti 
igazság hamisí tat lan és tüzetes kifejtése, de különben is reményem 
van hozzá, hogy a szerző maga is be fogja látni, a mos tan nap-
világra jutot thoz hasonló alaposságú u t án j á r á s és t anu lmányozás 
u tán mindezeknek az ál l í tásoknak csak képzeletből mer í te t t voltát. 
Reményem van nemcsak ez egész könyvének az előbbi füzetével ellen 
tétes végeredménye nyomán és a lap ján ,hanem abból a körülményből 
folyólag is, hogy jelen művében egy pár olyan igazságot is hangoz-
tatni mer , amiket néhány évvel ezelőtt még szentségtörés volt a 
magyar reformátusok elébe tárni. Azt t. i., hogy Calvinus sokat 
tanul t Butzertó'l (177. 1 ). és azt, hogy a Calvinus ú rvacso ra t ana 
közvetí tő czélű volt (177.1.). Ez is ha ladás tudományos á l lapotunk-
ban, s á l ta lában az egész m u n k a annyira jelentékeny ha ladás t 
képvisel tudományos fej lődésünk mezején, hogy nem kevés dicséretre 
méltó még annak a részéről is, aki több tekintetben másképen 
vélekedik, mint a szerző. 

Debreczen. Zoványi Jenő. 

„Beszédek, és Imák háborúi alkalmakra". 2. kötet, 335 lap. 
Összeállította dr. Lencz Géza, ref. theol. tanár a debreczeni egye-
temen. Debreczen 1915. Hoffmann és Kronovitz kiadása. Tiszta 
jövedelme a sebesültek számára beszerzendő vallásos i ra tokra 
fordít tat ik. — Második kötete e könyv a dr. Lencz Géza össze-
ál l í tásában megjelent ref. egyházi beszédeknek a most folyó világ-
háború alat t . Közöl: a) 22 egyházi beszédet közönséges vasárnapokra 
Andrássy Kálmán, dr. Baltazár Dezső, Bede László, Bocsor László, 
Bokor Sándor, Böszörményi Jenő, Csernák Béla, Erdős Károly. 
Futó Zoltán, Fülöp József, Imre Lajos, Kájel Endre. Kiss József, 
Kósa Ferencz, Marjai Károly, Pósa Péter, Rómán Ernő, Sulyok 
István, Szabó Béla, Takács Sándor. Könyves Tóth Kálmán, dr. 
Tüdős Istvántól; b) 15 egyházi beszédet különös isteni tiszteleti 
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alkalmakra dr. Baltazár Dezső, Boros Jenő, Csomasz Dezső, Erdős 
Károly, Görömbey Péter, Juhász László, Kiss Ferencz, dr. Magda 
Sándor, Makay Lajos, Pánczél Jenő, Péter Mihály, Szabó Lajos, 
Szuhay Benedek, Varga Jenő, dr. Veress Istvántól; c) vallásos esté-
lyeken tartott 6 beszédet, illetve biblia magyarázatot Andrássy Kálmán, 
Hubay Bertalan. Karay Gyula, dr. Lencz Géza, Szabó János , 
Tariska Sándortól; d) 20 imát különféle isteni tiszteleti alkalmakra 
Csapó Péter. Csiky Lajos, Dombi Lajos, Görömbei Péter, Halka 
Sándor, dr. Kovács István, Losonczi Endre, Pap Károly J., Varga 
Lajostól és Révész Kálmán közlésében „Hadas időre való közön-
séges imádság országunkért és fejedelmünkért" cz. alatt egy 
XVIl. századbeli imádságos; e) í 5 halotti beszédet és imát a háború-
ban elesett hősök felett Csapó Péter, Csernák Béla, Domby Béla, 
Fábián Dénes, Gilicze Antal, Gönczy Béla, Jancsó Lajos, Kádár 
Lajos, Marjay Géza, Molnár Gergely, Nagy Márton, Sipos József, 
Szombati-Szabó István, Tóth Jánostól . — Az ezen kötetben köz-
lött beszédek és imák — a nélkül , hogy közülök egyiket vagy 
más ika t különösebben kiemelnénk, vagy méltatnánk, mert hiszen 
az ilynemű bírálat mértéke függene a beszédre serkentő a lka-
lomtól, a helyzettől és főleg a hallgatók értelmi és műveltségi 
fokának mérlegelésétől — egytől-egyig alkalmasak arra, hogy a 
gyülekezet tagjainak a háború sokféle izgalmai által át — meg 
á tha to t t lelkületét keserűségei közben vigasztalják, csüggeteg 
állapotában felemeljék, megkapó fordulatok által magasabb esz-
mékre: hazaszeretetre, a szülőföldért, hazáért és családért hozott 
áldozatkészségre, Isten akara tán való megnyugvásra és egy jobb 
jövőbe vetett hi tben való bizakodásra vezessék. Valóban dicséret 
illeti meg azon lelkészeket, akik i t t közölt munká ika t közre adták, 
de méltó dicséret és elismerés illeti meg dr. Lencz Gézát is azért , 
hogy a munkáknak megjelenését lehetővé te t te s e most folyó 
világháborúnak ref. egyházunk kebelében ez által emléket állított. 
Ma a gyermek já tékán, a tanuló Írásbeli dolgozatán, a meglett 
emberek társalgásán, az egyetemi rectorok doctor-avató beszédein, 
sőt közéletünk minden nyilvánulásán a háborús vonatkozások 
uralkodnak, csak természetes, hogy fokozottabb mértékben kell 
Θ háborús vonatkozásoknak megnyilatkozniok a ref. egyház élet 
összes lelkészi teendőiben. Ezen vonatkozásoknak élénk bizonyí-
téka ezen könyv, melyet a jövő nemzedék majd az elkövetkezendő 
béke nyugodt éveiben megilletődéssel fog olvasni, mint olvastuk 
volna mi az 1848/9-iki szabadságharczunkban mondott egyházi 
beszédeket és imákat , ha ilyenekhez általában hozzá j u t h a t t u n k 
volna. — Ezen szempontból is felette értékes dr. Lencz Géza 
vállalkozása. Ε vállalkozás értékéből semmit sem von le az a 
pár megjegyzés, melyet a sa j tóh ibákra vonatkozólag bátorkodom 
megkoczkáztatni. Jól tudom, hogy a mai időben ritka a saj tó-
hibától mentes nyomtatvány s ezen szempontból én csak a 
legfontosabb megjegyzésekre szorítkozom. Igen fontos dolognak 
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tartom, hogy az idegen nyelvű idézetek, főleg a közhasznála tba 
á tment kifejezések h ibá t lanul nyomassanak . Hibás például a 
151. lap 28. sorában Finis Polonicae a Finis Poloniae helyett; a 
227. lap 13. sorában γενν^σένιος a γεννηθέντος helyett ; végre az 
is kötőszónok a közbeszédben már-már divatossá vál t .helytelen 
használa tá t legalább az irodalmi nyelvbe nem kellene átvinni, 
mint ez a 236. lap 11 so rában olvasható: „ha meg is pihen egy-
két napra a csaták viharau ehe lye t t : ha megpihen is s tb . Mondom: 
ez semmi t sem von le a dr. Lencz Géza vál la lkozásának értéké-
ből, sőt ezen megjegyzésem daczára is bizalommal várom és 
várja bizonyosan az olvasó közönség a háborús beszédek 3-ik 
kötetét is, mer t hiszen e könyv megjelenése óta ellenségeink 
száma megszaporodott , harcz térünk kibővül t s sikeres védekezé-
sünk és d iada lmas e lőnyomulásunk több anyagot szolgáltat közön-
ségünk vigasztalására, megnyugta tásá ra és jövőbe ve te t t hitének 
erősbitésére. 

Faragó Bálint. 

Lic. liácz Kálmán: Jézus a János evangélioma fényében. 
Debreczen. 1914. Ára Γ 2 0 Κ 

Dolgozatunk nem k íván a theol. táboroknak J á n o s evan-
gélioma feletti harczába beleszólni. Vagyis nem kíván a János 
evangélioma hitelessége a történetisége mellett s ellen felhozott 
tudományos kérdések egészébe belevezetni, hanem i n k á b b csak 
a maga posit iv megál lapí tásai t állítja fel, a nélkül, hogy az ellen-
kező véleményen levőkkel vitába bocsátkoznék. Csak itt-ott 
j u t t a t j a ezeket is szóhoz. 

A szerző János evangél ioma hitelessége mellett foglal hatá-
rozott állást. Történeti m ű n e k is ta r t ja , melynek ha tá rozot tan 
szava van, melyet meg kell hallgatnunk, ha Jézusról, személyéről 
és művéről van szó. Miután ezt szerző egy első szakaszban, 
mely J á n o s evangélioma sajá tosságai t tárgyalja, megállapította, 
egy 2. és 3. szakaszban részletesen foglalkozik Jézus személyével, 
azután munká jáva l még pedig több alrészben. Ott szó van 
Jézus mennyei létezéséről, emberi lételéről, János viszonyáról 
istenhez és végül az emberekhez. Itt pedig Jézus m u n k á j á t az 
ember szempontjából, m a j d az istenre való czélzásában vizsgálja. 

Igen örülünk ezen posit iv szellemi, építő munkának , mely 
nem nagy igényű tudományos apará tussa l lép fel, h a n e m egy-
szerűen csak lá t ta t ja velünk Jézust, úgy amin t azt J á n o s apostol 
lát ta és azu tán evangél iomában velünk közölte. Azt hisszük, 
hogy aki elolvassa, csak lelki haszonnal teszi majd s azért a 
könyvet melegen ajánljuk. 

Daxer György. 
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Dr. Obál Béla: Az egyház és a városok a reformatio 
előtt. A városok szerepe a reformat io előkészítésében. Eperjes. 
1914. Révai S a m u (Sziklai H.) könyvkereskedése. 8° II. 
104 o. Ára? « 

Ε művet szerzője tkp. a bártfai reformátorok emlékének 
megvédése érdekében adta ki, ami magában véve csak dicsé-
re te t érdemel. 

Hogy ná lunk épúgy min t a külföldön a városok különös 
lelkesedéssel fogadták be a reformat iót s hogy erre nézve a 
középkori társadalmi, sőt gazdasági viszonyok fejlődése is elő-
készí tő hatással volt: ismeretes dolog. Annak kiderí tésére vagy 
érvényesítésére sem angol, sem amerikai szocziologusok ú t m u t a -
t á s á r a nem szorulunk. Csakhogy jelenleg a tudományos divat 
követeli, hogy ezen viszonyok mintegy az előtérben áll janak. 
Szerzőnk is ezen irányban halad. Művét külömben nagy szere-
ret te l és sok érdekes anyag szorgalmas összehordása mellett 
dolgozta ki. Az ál talános európai és a különös hazai állapotok 
s az azok közti összefüggések nagyon czélszerűen érvényesülnek. 
Minthogy Bárt fa idevágó viszonyai s azok helyes megvilágítása 
az egész mű keletkezésére a lka lma t adtak, természetes , hogy 
szerző ezekre m é g különösen is rátér. Ezt alaki okokból, a mű 
jelenlegi ó'konomiáját tekintve, sa jnál juk . Mert ha a bártfai 
részlet az egész könyv főrésze, akkor a többi min t bevezetés 
tú lhosszú ; ha pedig csak függelék, akkor közelfekvő a kérdés, 
hogy miért épen csak Bártfa részesül azon előnyben, hogy vele 
külön szakasz foglalkozik ? Egy kis művészi el járás még tör-
ténet i műveknél is kívánatos. A befejezésben nyúj to t t gondolatok 
valamint az ezekben nyilvánuló világnézet ellen a magunk 
részéről óvást emelünk. Evangél ikus theologustól m á s t várnánk 
s más t követelnénk. Legalább is a reformatió elvi megítélésében. 
De természetesen : aki a mesterségesen összeconstruál t amerikai 
viszonyokban s Amerika lelketlen ka lmár szellemében, va lamint 
az abból k inőt t külsőies, felületes cu l turzománczban lá t ja a 
mivelődés netovábbját , a benső és örök értekekre i rányúi t európai 
vagy mondjuk egyenesen: germán mívelődésben pedig valami maradi 
á l lapotot : az nem mél tányolhat ja kellőleg Lutherünket , annak 
Dürer és Shakespearetől kezdve Hebbel és Wagnerig a bölcsészet, 
művészet s költészet herosai , vagyis az európai életfejlődés 
eddigi eredménye (a melyből külömben Amerika is él!) úgy-
szólván egy nagy semmi. — Melegen a ján l juk a kü lömben szép 
olvasottságú szerzőnek Rocholl tör ténet i s történetbölcseleti 
műveinek beható t anulmányozásá t . 

Dr. Schmidt Károly Jenő. 
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Pongrácz József : Jézus kijelentése Istenről Székfoglaló érte-
kezés. Pápa . 1914. (16 1.) 

Pongrácz József: Az ephesusi levél. Bevezetéstani tanulmány. 
Theol. magán taná r i vizsgálatra írt dolgozat. Pápa. 1911. (XII. és 
92. 1. 8.) Ára 2'50 K. 

Pongrácz József székfoglaló ér tekezése nem a k a r j a a tárgyát 
alkotó kérdés t kimerítő tudományos apa rá tussa l bemuta tn i s 
reá feleletet adni. A beszéd inkább csak — mint a szerző' is 
mondja — Hogg A. H. madras i tanár indiai misszionár ius nyomán 
halad. A székfoglaló ugyan Hoggban egy ú j irány úttörőjét , s 
könyvében Fräser „a legnagyobb theologiai könyvet lát ja, melyet 
ismer" (melynek magyar fordítása is készül), de alulírott sajnos, 
nem lá t ja abban, amit a jelen székfoglaló nyújt, ezen magasra 
feszített várakozás kielégítését. Amit i t t o lvashatunk, igazán nem 
alkalmas azon hit támogatására , hogy ú j reformatio előtt ál lunk, 
mely felül fogja múlni a XVI. század reformatióját . (5. 1.). 

Örvendetesebb mű szerző másik könyve. Ebben valóban 
tudományos theologiai m u n k á t adott nekünk , melyben az ephesusi 
levél hi telességét vi ta t ja a tudományos discussió minden esz-
közével s a kérdés minden oldalról való megvilágításával, a 
problémák feltárásával és lehetőség szerint i megoldásával. Ezen 
művében is, de még inkább a fenti beszédben nagy részben 
csak az angol theol. irodalom figyelembe vételével találkozunk. 
Ha az elsőrendű német i rodalmat , mely az angolok számára is még-
is csak nagy mértékben a forrást alkotja, a másodrendű angol 
mögött úgy hát térbe szorul, úgy ez feltűnő, de érthető re formátus 
írónál. Ha ez hiba is, úgy a szerző nagy érdeme, hogy a magyar 
idevágó i rodalmat , ha még oly csekély is, nagy szorgalommal 
felkutatta, regisztrálja és figyelembe is veszi. Ha a Pongrácz 
székfoglaló beszédjét, min t a szerzőt jellemzőt. (1. a 15. 1. jzetében 
a „diákszövetségnek", a szerző e kedvenezónek belevonását) 
ajánljuk, úgy a második helyen említett művé t mint számot tevő 
tudományos theol. m u n k á t szívből üdvözöljük és melegen a ján l juk 
tanulmányozásá t . 

Daxer György. 

Varga Jenő·. Tudomány és hit. Debreczen 1914. 29 lap. 
Ára 40 fillér. 

Ε sok lelkesedéssel és mély keresztyén meggyőződéssel 
megírt t a n u l m á n y éles ellentétet s tatuál bölcselet és hit között 
és a vallásos hitnek bizonyos tárgyait jelöli meg, melyeknek 
szerinte minden bizonyításon felül kell ál lniok. (E fejtegetések 
némileg a késői scholast iczismusra emlékeztetnek, mely mind 
szűkebbre von ta a bebizonyítható hit igazságok körét). A bölcselet, 
a szellemnek a tudományban teljes kielégülést sohasem találó 
szükséglete. A hit a lélek kibékülése a „fe l foghata t lan" gondola-
tával és így te l jes szellemi kielégülés. A tudomány alaptévedése 
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abban áll, hogy hol ezt, hol az t az a lapelvet nem csupán ter-
mészeti törvények magyarázására a lkalmazza, hanem világelvül 
teszi meg. A tudomány és hi t á th ida lásának a m u n k á j a abban 
áll, hogy a t udomány eredményeit kellő é r t ékükre szállítsuk a 
hi t területén, s komoly vizsgálódás a r ra az eredményre fog 
vezetni, hogy a tudomány az emberi lé lekben nem töltheti be a 
hi tnek helyét. — Az egész dolgozatból azt a benyomást nyer jük, 
hogy szerzőnk soka t olvasott és sokat gondolkozott e mindig 
actuál is és — bizonyos tekinte tben — megoldhat lan kérdésről. 
Szívesen a j án l juk olvasásra. 

Dr. Szelényi Ödön. 

Ujabb Fichte-irodalom. Nemcsak az 1914. évi Fichte-jubilaeum 
terelte a f igyelmet a németek e nagy gondolkodójára, hanem 
egyéb okok is ha to t tak közre — már előbb — bizonyos Fichte-
cu l tus föllendítésére. Sok vallásos lélek Németországban nem 
találván kielégí tést a tételes egyházak keretében, másnemű 
vallásosság u t án vágyódott és így te rmészetszerűen visszaszállt 
a múltba, hogy ott keresse még azt, a m i t a jelen — nézetük 
szerint — meg tagad tőlük. A jenai Diederichs czég pedig segít-
ségükre van. midőn egymás u t án közrebocsát ja a germán vallá-
sosság classicusai t . így ju to t t Fichte is előtérbe, kinek mélyen 
vallásos gén iusa m a is megindít , különösen ha eszmevilágát 
abs t rac t fo rmájából kivetkőztetik és a modern szellem előtt ért-
hetőbb a lakba öntik. 

De a phi losophusok tábora is mind nagyobb figyelemmel 
fordul feléje, úgy hogy bát ran neofichteanismusról is lehet be-
szélni. melyhez oly kiváló gondolkodók sz í tanak min t Eucken, 
Münsterberg, Lipps, Windelband, Rickert. Módszere ős rendszere 
ismeretelmélete és metaphysikája , vo lun ta r i smusa és myst iczismusa 
egyaránt vonzza a kuta tókat . És végül a napi események, a 
világháború véresen-fenséges mozzanata iva l a politikusok, sőt az 
egész német nemzet szemét odafordí tot ta azon gondolkodó felé, 
aki a német nép első bátor felemelkedésének egyik vezéralakja 
volt és aki később próphétai a jakkal hirdet te , hogy a német 
nemzetnek egységessé kell válnia és hogy egy ilyen belsőleg 
organikus egységet alkotó á l lam repraesentá lása , a német nép 
világtörténeti hivatása. Nemzete ép most á l l ja dicsőségesen a tűz-
próbát. Mind e jelenségek megértetik, hogy az évek óta szépen 
fejlődő Fichte-irodalom azontúl még i n k á b b fel fog lendülni. 

Ezúttal a múl t évnek néhány t e rméké t i smerte t jük. Első 
helyen emlí tendő a „Kants tudien" 33-dik pótfüzete, melyben Dr. 
Erns t Bergmann kiadta J. G. Fichte Istenről és a halhata t lan-
ságról szóló 1795-ből való egyetemi e lőadásai t Wilh. Penzenkuffer 
1800. évi publ icat iója a lapján. (Berlin Reuther Reichard 1914. 
32 lap). A művecske, mely nem egyéb m i n t Fichte előadásai u tán 
készült jegyzet (Kollegnachschrift), érdekes világot vet Fichtének 
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az a the i s t a pört megelőző időkben vallott nézeteire, á l láspontja 
i t t is t ransczendentál is és positiv ugyan, de azért kitételei jóval 
közelebb járnak az egyházi ál lásponthoz. Abban az időben a 
val lásphi losophia alapvetését forgat ta az eszében, mely azonban 
az a the i smuspör mia t t nem fejeződhetet t be. Művecskénk leg-
a lább az u ta t jelzi, melyen Fichte megakar t indulni. Miután a 
val lás tudományból minden dogmat iká t és ontológiát, a vallás-
gyakorlatból pedig minden an th ropomorph i smus t és eudaemo-
n i s m u s t visszautasí tot t , az igaz i s tenhi te t a morális érzületből, 
vagyis az akaratból vezeti le. Az a k a r á s az Én tulajdonképeni 
gyökere, úgy a theoret ikus mint a p rak t ikus ember básisa. 
Morali tás és vallás azonban nem absolu te azonosak, a mennyiben 
a val lás túlhalad az erkölcsi érzületen. Ugyanabból lehet a 
ha lha ta t l anság hitét is levezetni. Fichte it t annyira megy a 
„mora l i t á s" hangsúlyozásában, hogy végre a Sokra tes előtti 
gondolkodók my th ikus képzeteihez folyamodik. Ε szerint a mora-
l i tás mintegy lényünk ősanyaga. Ezen ősanyag által állunk mi 
és a föld a nappal összeköttetésben, melyen ma jdan létünket 
továbbfolyta t juk. Érdekes ötlet, de Fichte soha többé nem reflec-
tá l t rá. 

A Diederichs czégnél jelent meg mint az .Erzieher zur 
deu t schen Bildung" 3 dik köte te : J. G. Fichte: Ein Evangelium 
der Freiheit. Herausgegeben und eingeleitet von Max Rices. 
(Jena. 1914 316 lap). Tartalma a s ikerül t bevezetésen kívül 
3 könyvből á l l : 1. Das Leben. 2. Die Persönlichkeit . 3. Die Lehre. 
Mindhárom szakasz bő szemelvényeket ta r ta lmaz Fichte leve-
lezéséből és összes műveiből különböző czímek szerint csopor-
tos í tva pl. o. 3-dik könyvben. Ethik. Recht. Fürsten, Adel, Volk. 
Gelehrte, Frauen, Erziehung, Geschichtsphilosophie, W a s ist 
deu tsch ? Religion. Persze egységes világnézet képe így nem 
a l a k u l h a t ki a le lkünkben. 

Ugyancsak a Diederichs czég k iadásában jelent meg követ-
kező m ű : Friedrich Gogarten, Fichte als religiöser Denker. (1914. 
119). Fichte mys t icá já t akar ja bemuta tn i m. ρ. úgy. hogy gon-
dola ta i t mai nyelvünkre ülteti át. Ez neki legtöbbször szépen 
sikerül , különösen jól fejtegeti Fichte myst icá jának a viszonyát 
az erkölcsiséghez és individuali táshoz. Persze a modernizálásnál 
mégis elkerülhetetlen némi tévedés. így pl Fichte phi losophiájának 
je l lemzése a Schopenhauert „a világ min t akara t és képzet"-tel 
nem ál l ja meg a sarat . Fichte-nél sohasem a világon van a 
nyoma ték , azért inkább azt lehetne mondani , hogy az ember 
akarat és megismerés: az ember a k a r j a a kötelességet, de egy-
sze rsmind meg is figyeli a maga erkölcsi akarásá t . Egyébként 
sok finom megfigyelést ta lálunk e m u n k á b a n . 

Riessnél szerencsésebben i smer te t meg Fichte gondolatrend-
szerével Weinel az ismert ienai theologus a „Religion der 
Class iker" cz. vállalat 6-ik köte tében (Prot. Schr i f tenbet r ieb 

Theol . Szaklap. XIII. évf . 2 0 
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Berlin-Schönberg 1914. 100 lap) Czíme egyszerűen J. G. Fichte. 
Az előszón, bevezetésen és meglehetős hiányos i rodalmi reper-
tór iumon kívül úgy válogat ja össze Fichte külömböző műveiből 
az anyagot VII fejezetbe, hogy csakugyan előt tünk áll Fichte 
val lásphi losophiájának, -^ot vallásának a veleje. Természetes, 
hogy főleg a „Grundzüge", az „Anweisung", a „Beruf der Ge-
lehr ten" és „Reden" czímű művekből merít . Bevezetőnek melegen 
a jánlható . 

Tudományos szempontból legkomolyabb a mú l t évben meg-
jelent munkák közül: Emánuel Hirsch·. Fichtes lieligionsphilosophie 
im Rahmen der phil. Gesamtentwicklung Fichtes. (Göttingen, 
1914. 132 lap). Ál láspont ja az, (és ez szerintem az ő alaptévedése), 
hogy a „Wissenschaf ts lehre" és e th ikából aka r j a F ichte vallás-
philosophiai fejlődését bevezetni, holot t ép ellenkezőleg a vallásos 
elv Fichte egész gondolkozásának immanens hajtó ereje. Téves állás-
pont jából folyik, hogy Ficht« val lásphi losophiájának a történetét 
ceak a „Tudománytanna l" kezdi. Ezektől el tekintve sok becses 
megjegyzés van a munkában , mely kétségkívül a lapos tanul-
mányozás gyümölcse. 

Dr. Varga Béla: Valóság és érték. Kolozsvár, 1915. 
Varga Bélát előbb megjelent dolgozataiból komoly, alapos 

philosophiai í rónak i smer jük , aki nem riad vissza a legnehezebb 
problémáktól sem. Jelen műve mél tókép csatlakozik a régiebbek-
hez. Egy mindig ac tuá l i s és a mellett subti l is p rob lémát tárgyal 
benne, szépen és világosan. Főtétele, hogy az érték nem realitás 
és hogy a valóság ós érték viszonya a létezés és érvényesség 
viszonyainak egy specziális esete, Az érték hordozója nem a 
csupasz realitás, h a n e m a logikai tárgy : a valóság jelentése. A 
valóság és érték kettőségénél tkp. a megismerésnek kétféle 
módjáról, a discursiv és intuitív megismerésről van szó. Azonban a 
valóság és érték dua l i smusa nem ontológiai, hanem logikai. 
,Az igazság minden megismerésben benne rejlő érvényességi 
mozzanat, melyet intuit ive megélünk." Az érték ezen s ta t iká ja 
u tán bemuta t j a röviden dinamikájá t . Ε vázlatból k i tűnik , hogy 
Varga az ú. n. „ t i sz ta" logika problémái körében mozog, oly 
körben, mely már kihívta maga ellen az opposit iót sok ködös 
abstract iója miatt . Varga óvatos fejtegetéseit azonban a más 
nézeten levőknek is érdemes elolvasni. 

Dicséretére válik a „Magvető"-nek, hogy ily magas szín-
vonalú értekezések ta lá lnak benne elhelyezést. 

I)r. Szelényi Ödön. 
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A háború vallásos irodalma. 

III. 

33. „Közel az Ur". Vigasztaló szavak a s ebesü l t ka tonák s z á m á r a . 
Kiadja az erd. ref. egyházkerü le t . Kolozsvár 1915. 

34. Uray Sándor : _ Bibliai elmélkedések vallásos estélyekre. De-
breczen 1915. Ara 2 k o r o n a 

35. Blatniczky Pálné: Néhány fohász, sóhaj. Czinkota 1915. 
36. Kis énekeskönyv. A v i l ágháború idejére k i a d j a és a ha rcz té ren 

küzdó' h íve inek küldi az e rd . ref. egyházkerüle t . Kolozsvár 1915. 
37. Szentkirályi Károly: Tavaszi imádságok háborús időben. 2 füze t . 

Nagybánya 1915. Ára 1 k o r o n a 80 fillér. 

3tí. Vidovszky Kálmán: Csendes hangok a háború zajában. Be-
szédek és imák . Békéscsaba . Ára 1 k o r o n a 50 fillér. 

39. Kapi Béla: Egy akarattal! Pünkösd i ü z e n e t harczmezó'n és 
k ó r h á z a k b a n szenvedő k a t o n á i n k n a k . Szen tgo t thá rd 1915. 

40 Soos Károly ref. lelkész: Isten és a Haza mindenünk. H á b o r ú s 
beszédek. Debreczen, H o f f m a n n és Kronovi tz 1915. Ara 1 kor. 
20 fillér, 

41. Erőforrás. Imádságok ha rczo ló honfiak számára . Irta Pász tor . 
Kolozsvár 1915. Kiadja az erd. ref. egyházkerü le t . 

42. Kapi Béla: A pünkösdi lélek. Egyházi beszéd. Szentgot thárd 1915. 
43. Lengyel Gy.: Imádkozzunk szeretteinkért. I m á k háborús időben. 

Miskolcz 1914 Ára 20 fillér. 
44. Uray s.: Isten a mi reménységünk. Debreczen 1915. Ára 20 fill. 
45. Birtha József: Beszédek és imák. Léva 1915. Ára 50 fillér. 
46. Haypál Benő: Az igazság áldozata. B u d a p e s t 1914. Ára 60 fill. 
47 . Rúzsa J.: Lelki vigasz. I m á k háborús időben. Gyönk 1915. 
48. Vásárhelyi Zs.: Imádságok hadakozó katonáitikért. Sza tmár 1915. 

Ára 20 fillér. 
49. Murányi J.: Szüntelenül imádkozzatok Mezőtúr 1915. Ára 20 fill. 
50. Fülöp B.: Búcsúztatók hadban elesettek felett. Budapes t 1915. 

Ára 1 korona . 
51. Nagy V.: Ne félj, csak higyj. Imák. versek ka tonák s z á m á r a 

Debreczen 1914. Ára 20 fillér. 
52. „Belmissio ' cz ímű folyóirat 1914. évi nov. és decz. s z á m a i b a n 

háborús könyörgések, i s ten t i sz te le tek , t e m e t é s i imádságok s tb. 
53. Szolnoky Gerzson : Hábo rús idők i m á d s á g o s könyve. Debre-

czen 1915. Ára 1 K. 
(Folytatjuk.) 
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üj könyvek 

Dr. Szelényi Ödön: Modern vallástudomány. B u d a p e s t 1913. 
Ára 2 ko rona 50 fillér. 

Noszkó I s tván : A magyarhoni ev. lelkészegyesület Evkönyve. 
I. évf. B u d a p e s t 1914. Á r a 1 korona. — Ta r t a lma (a h iva ta los 
iratokon kívül) : Bándy E n d r e : Veres József . (Nekrológ.) Raffay 
Sándor: Elnöki megnyitó. Madár M.: Tudniva lók a belmiss ióról . 
Duszik L.: Miben keresendő' az evangel ium lényege? Majer P.: 
Falusi egyházak lelki gondozása . J a h n J a k a b : Az örök béke eszméje . 

Kemény Lajos: Befele Menyhért. (1716—1798.) Pozsony 1915. 
Dr. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb 

vonásokban 970-től 1900-ig. Nagyvárad 1915. Ára 4 korona . 
Dr. Giesswein Sándor: A háború és a társadatomtudomány. 

Budapes t 1915. Ára l ko rona . 
Fosdick Ε.: A mester jelleme. Fo rd í to t t a ifj. Victor J. Komá-

rom 1914. Ára 2 korona 50 fillér. 
Dr. Endrei Gerzson: Szemelvények a Koránból. B u d a p e s t 1915. 

Modern könyv tá r . Ára 40 fillér 
Gyóni Áchim Géza: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Buda-

pes t 1915. Budapes t i Hí r lap nyomdája . Á r a 1 korona. 
Speer Ε. Róbert: A győzelem feltételei. Ford. Vágó Ede 

Theológiai dolgozatok. P á p a 1915. Ára 40 fillér. 
Dr. Velits Dezső: Védekezés a háború idején a fertőző 

betegségek ellen. Pozsony 1915 Ára 1 korona . 
Kant: Az örök béke. Ford í to t ta dr. Hi ldens tab György. 

Losoncz 1915. Ára 1 k o r o n a . 
Turnovszky Sándor: Három tanulmány a háborúról. Buda-

pest 1915. Ára 1 korona. 
Dr. Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet. I. ko r szak . Ősi 

művelődés Kr. u. 1000-ig. Kolozsvár 1915. Ára 4 korona . 
Jász Géza: A vallás philosophiája. Budapes t 1915. Ára 3 kor. 

50 fillér. 
Tavaszy Sándor: Az ismeretelmélet és a megismerés psycho-

lógiája. Kolozsvár 1914. Ára 4 korona. 
Dr. Varga Zsigmond' Az dőázsiai nyelvprobléma újabb meg-

világításban. Debreczen 1915. Ára 50 fillér. 
Jánosi Zoltán: Papi dolgozatok. IX. kötet . A l k a l m a s egyházi 

beszédek. Debreczen 1915. Ára 6 korona . 
Victor János: Jézus önarczképei. Ha t e lmélkedés . Buda-

pest 1915. Ára 2 korona . 
Lenhossék Mihály: Az ember helye a természetben. Buda-

pest 1915. Ára 1 ko rona 60 fillér. 
Molnár Jenő: Gourd János Jakab vallásphilosophiája. Maros-

vásárhely 1915. Ára 3 korona . K a p h a t ó a szerzőnél, Déván. 
(Ismertetni fogjuk.) 
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XIII. — Czavar Λ. Gyula, Nagytétény. XIII. és XIV. — Ev. theol. önképzőkör. 
Sopron. XIII. — Ref. főgymnasium Karezag. XIII. — Csernák Béla, Berettyó 
újialu XIII. — Juhász László, Győrtelek. XIII. — Dr. Obál Béla, Eperjes. 
XIII. — Szalontay Ferencz, Kecskemét, XIII. — Ziermann Lajos, Sopron. XIII. 
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Vásárhely Boldizsár, Dés. Xlü. — Madár Mátyás, Felpécz. XIII. — Biszkup 
Béla, Magyargurab, XIII. — Brózik Károly, Tiszaföldvár. XIII. — D. Baltik 
Frigyes, Balassagyarmat. XIII. — Varga Jenő, Méhtelek XIII — Pap Gyula, 
Szentháromság, XIII. — továbbá: Adamovits Sándor, Bázlik Elemér, Binder 
Lajos, Bohland Frigyes, Bottyánszky János, Czambel József, Csengődy Lajos, 
Dérer Gyula, Dianovszky János. Fröhlich János, Gazsó Pál, Gaudi László, 
Goszner Károly, Hárman János, Jónás Lajos. Kachnics Béla, Kiss Kálmán, 
Korossy Dezső, Krahulecz Iván, Kvasz István, Leszenyiczky Á. János, 
Molitorisz János Müller Keresztély, Neczkár Lajos, Nitschinger Pál, Oltmár 
Béla, Pass László, Péter Károly, Ponyiczky Pál, Reken János, Bohacsek 
György, Rohál Mihály, Scherlacher Sándor, Sevela János, Szabó Pál, Szeberény. 
Zoltán, Szlancsik Pál, Sztolár Miklós, Sztruhárik György, Túróczy Zoltán, 
Wagner György, Pozsony. Xlll. 

A kéziratok, előfizetési díjak, ismertetésre szánt 
míívek, cserepéldányok, reclamatiók és lakás-
változtatásra vonatkozó bejelentések a felelős 
szerkesztő czímére (Pozsony, Kisfalndy-ufcza 

14. SZ. a.) küldendők. 

A „Theologiai Szaklap" régebbi évfolyamai, amig a készlet 
lart, fél áron szerezhetők meg. Egyes füzet ára 1 korona. 

Tisztelettel kérjük az előfizetési díj mielőbbi 
beküldését, mert a jelenlegi nehéz viszonyok Közt 
csak így felelhetünk meg kötelezettségünknek. 
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