
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 
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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. 




