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A „Theologiai Szaklap és Könyvujság" 
havonként egyszer jelenik meg. A kéziratok Szimoniciesz Lajos 
felelős szerkesztő címére Nagybörzsönybe (Hont m.) küldendők. Elő-
fizetési árak, reklamációk a kiadóhivatalba Budapest, IX., Ferenc-körut 
19—21 irányitandók. 

Olvasható és csak a papiros egyik oldalára irt cikkeket ké-
rünk. Kéziratokat nem adunk vissza. 

A közlött cikkekért megegyezés szerinti tiszteletdijat fizetünk. 
Az ismertetendő könyveket a szerkesztőség bocsátja a munkatársak 
rendelkezésére. 

A szerzőket, kik könyveiket sajál kiadásukban jelentetik meg, 
kérjük, hogy müveikből szerkesztőségünk részére egy példányt 
ismertetés céljából, rögtön megjelenés után küldeni szíveskedjenek. 
Kiadóhivatalunk készséggel vállalja ezeknek terjesztését. 

A lap előfizetési ára egész évre 16 korona. Segédlelkészeknek 
és theologusoknak csak 10 korona. 

Hirdetéseket korlátolt számban vesz fel a kiadóhivatal. 

Kiadó közlései. 
Lapunk, programmba vett munkájával nélkülözhetetlen segéd-

eszközzé lesz mindazoknak, akik a theologiái tudománynyal és 
irodalommal való kontaktusukat elveszíteni nem akarják. Épen ezért 
bátrak vagyunk lapunkat, mint nélkülözhetetlen segédeszközt az 
érdekelteknek szíves jóakaratú pártfogásába ajánlani. A szerkesztők 
a munkatársakkal egyetemben minden lehetőt el fognak követni, 
hogy a lap tartalma változatos és a tudomány szempontjából értékes 
legyen. A lap költséges előállítására s a papirhiányra való tekin-
tettel lapunkból felesleges mennyiséget nyomatni nem szándékozunk, 
miért is tisztelettel kérjük mindazokat, akiknek lapunk jelen száma 
megküldetett, de előfizetni nem óhajtanak, hogy ezt velünk közölni 
szíveskedjenek. Az előfizetési dijak (lehet fél vagy V* évi részletek-
ben is) a mi címünkre küldendők. 

Ugy az e lapban ismertetett és hirdetett, vagy bárhol megjelent 
könyvek tőlünk megrendelhetők és általunk rövid időn belül szállít-
tatnak. Megjegyezés alapján folyószámla, vagy részletfizetési kedvez-
ményt is kézséggel nyujtunk. \ 

S c h o l í z Tes tvérek 
könyv-, zenemű- és papirkereskedése. 
Budapest , IX. Ferenc-körut 19/21 



Zsidó apokalypíica. 
' ~Κποχύλιψΐξ kijelentés, kinyilatkoztatás, még pedig az emberi 

szemek előtt elzárt isteni titkok föltárása s megismertetése. 
Apokalyptica t. i. literatura ennélfogva azonir atok összesége, azon 
szétágazott irodalom, mely ezen isteni titkok kijelentéseinek sajátos 
módját és tényeit foglalja magában. Isteni kijelentést tartalmaznak 
ugy az ó-szövetségi, mint uj-testamentumi iratok. Azonban miként 
az uj-szövetségben a János irata viseli sajátos jellegénél fogva a 
kijelentés, illetve jelenések cimét, ugy részben az ó-szövetségi 
iratok közt (értve Dániel könyvét), de még inkább az ó-szövetség 
iratok keretén kivül azon iratok összeségét értjük apokalyptica 
literatura alatt, melyek alaki s tartalmi feltűnő sajátosságuknál 
fogva kiváltképen magukra vonták az apokalyptica nevezetet. 

Névszerint felsorolva a következő iratok azok, melyek a zsidó 
apokalyptica keretébe tartoznak: 1. Dániel könyve, 2. az aethiopiai 
nyelven fenmaradt Énóch könyve, 3. a 12 Patriarcha Testamentu-
mának zsidó alapirata, 4. Sibylla-féle jóslatok 3-ik könyve, 5. 
Assumptio Mosis, 6. Esdrás 4-ik könyve s 7. Baruch apokalypsise 
mint a legfontosabbak jönnek tekintetbe. A fenti sorozatból látjuk, hogy 
csak Dániel könyve foglal helyet az ó-testamentumban ezen iratok 
közül. Ez az egy vétetett be a kánonba, a többi pedig az úgyne-
vezett apokryph irodalomhoz tartozik. A keresztyén apokalypsisek 
közül, melyek a fentiek modorában írattattak, János jelenések 
könyve kánoni, a többi: Péter apokalypsise, Hermas Pastora, 
Ascensio esaiae (Ézsaiás Menybemenetele), Esdrás 5-ik 6-ik könyve, 
a keresztyén Sibyllák szintén az apokryph irodalomhoz tartoznak. 

A zsidó apokalyptica virágzásának idejét is kijelölhetjük már 
most : Krisztus előtt 165-től Krisztus utáni első század végéig, 
tehát két és fél századot foglal magában. Az úgynevezett késői 
zsidóság szellemi termékei azok, melyek nagyon is magukon hord-
ják a kor jellegét, vallásos képzetét s általában világnézetét. Mala-
kiással a prófetia elnémult. A tanácstalanság, a feszült várakozás 
néma, nyommasztó s kutató csendjében az apokalyptica szövögeti 
csodálatos, titokzatos képzeteit, melyekkel amennyire föltárni igyek-
szik a magasságos egekben emberi szem előtt elrejtett titkokat, 
annyira mint egy átlátszó fátyollal, lepellel el is takarja ezeket, 
hogy avatatlan szemek azokba ne tekinthessenek. A zsidó apoka-
lyptica atmospharája igen sok tekintetben éreztette hatását az ifjú 
keresztyénségre. Ez az indoka e tárgygyal való foglalkozásunknak. 

Theologiai Szaklap és Könyvujság XVI. 1 



2 — 

Mielőtt alaki, tartalmi szempontból az iratokat ösmertetnénk 
s mielőtt a zsidó apokalyptica eredetének kérdésével foglalkoznánk, 
egy pár vonással ecseteljük ezeket az iratokat külön-külön. 

1. Dániel könyve. Az ó-szövetségi kánon egyik alkatrésze. Az 
apokalyptica irodalom termékei közül erről tudunk a legbizfosab-
bat. A makkabäusok korának jellegét hordja magán. Utalásaiból 
megállapítható, hogy a syr uralom erőszakosságai, szörnyűségei 
ellen ir; az iratási idő tehát csaknem általán elfogadva Antiochus 
Epiphanes üldözése s általa a templom megszentségtelenitése idejére 
esik. Ez az idő 168—165. Kánonisatioját Dániel nevének s mély 
vallásos tartalmának köszönheti. Célja a szerzőnek a vallási szo-
rongattatások s politikai üldöztetések korában vigasztalni népét. 
Az 1 — 6 fejezetekben Dánielre s Nabukodnezárra vonatkozó legen-
daszerü elbeszéléseket, a 7-iktől jóslatokat tartalmaz, melyek világ-
történeti keretek közzé foglalvák. 

A könyv élén álló Dániel név álnév, a könyv tehát a 
Pseudonym irodalom közzé tartozik. Az. időnek számokkal kimérése, 
képies titokzatos beszéd a sajátossága S ezzel a stylformával az 
apokalyptica megalapítója s továbbterjesztője lesz Dániel köny-
vének szerzője s hatása érezhető a következő századokban is. 

2. Igen fontos irat az aethiopai Énóch könyve, I. Énóch jel-
zéssel. (megkülönböztetésül a szláv Énóchtól, II Énóch jelzéssel). 
Eredetileg arám nyelven íratott, reánk aethiopiai nyelven maradt. 
Az Énóch név szintén álnév. Énóch föltárja az eget, a föld végeit, 
poklot s mennyet s fölfedi a földi mennyei titkokat, s ezzel kap-
csolatban ad csillagokról, az égről szóló tudományt vallásos alapon, 
földrajzot, szóval egy egész vallásos világnézet rendszerét. Már 
ezen körülményből is látjuk, hogy nem tisztán apokalypticus irat. 
Általános elösmert továbbá azon körülmény is, hogy az irat nem 
egységes munka, kölönböző időben keletkeztek s bizonyos mér-
tékben iskolai tankönyv jellegét hordozzák magukon. Legnagyobb 
valószínűség szerint különböző iró, illetve nem egy író dolgozott 
rajta. Egységesebb jelleget tüntet föl az / úgynevezett alapirat: 
1—36 és 72—105 fejezetek. Az alapirat testébe van beleszőve aztán 

~ a vallástörténeti szempontból igen fontos Énóch képbeszéde 37—71 
caputok S főleg az utóbbi részbe van beleszőve a Nóé-féle inter-
polatio, melyben az elbeszélés főszereplője már nem Énóch, hanem 
Ν óé : 547 — 55 2 ; 60, 65 t — 6925 továbbá 10i_3; 1 0 6 - 1 0 7 fejezetek. 

Dániellel való érintkezése s az erkölcsi állapotokról festett 
kép szintén a makkabäusok korába vezetnek bennünket Az egyes 
részek iratási idejének két határpontját 164—79-re tehetjük. így 
pl. az „állatlátomás" (Tiervision) Judas Makkabäus halála előtt, a 
többi rész pedig Hyrcanus uralkodásának végső idejében, vagy 
valamivel előbb, Alexander Jannäus korában irattathatott. 

Vitatott a képbeszédek iratási ideje is. Vannak akik kétségbe 
vonják keresztyénség előtti keletkezését s keresztyén interpolátióknak 
tartják e képbeszédeket s az emberfia kifejezéseket, amely esetben 
tehát már nem zsidó, hanem keresztyén apokalypsisről volna szó. 
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Ami a képbeszédeket s az emberfia kifejezéseket illeti, zsidó S 
keresztyén egyformán fejezhették ki magukat, ha nem voltak is 
egyező véleményben a Messiás személyét illetőleg. Ámde ha ke-
resztyén interpolátió lenne a képbeszéd, ugy bizonyára tekintettel 
lett volna a földön megjelent emberfiára, az Ur Jézus Krisztusra. 
Miután azonban ezt nem teszi, következtethetjük ez irat zsidó ere-
detét s valószínűnek tarthatjuk ^keresztyénség előtti szereztetését, 
ha ugyan ezt teljes hitelességgel be nem bizonyíthatjuk is. 

Föltéve tehát a keresztyénség előtti eredetet, iraíási időül a 
Makkabäusok bukása utáni korszakot, Heródes idejét vehetjük föl, 
tehát így is a keresztyénség határmesgyéjéhez jutottunk. 

A képbeszédeknek a többitől elütő jellegzetességet kölcsönöz 
az emberfiának az alakja különösképen. Vallástörténeti szempontból 
ezért is kiváló fontosságú tehát ez az irat s nemcsak azért, mert 
azon kor vallás-erkölcsi állapotát festi feltűnő vonásokkal a dánieli 
stylhoz hasonló phantasticus bizarr képekkel. 

3. A 12 Patriarcha Testamentuma. A 12 patriarcha intelmeit 
tartalmazza s az erkölcsi intelmek apokalypticus jóslatokkal válta-
koznak azokban, melyek kilátásba helyezik a nemzeti váradalmak-
nak kielégítését. Ebből látható, hogy nem egészen, csak részben 
tartozik tartálmánál fogva az apokolypticus iratok közzé ez is. 
Tekintélyes anyagát képezi az erkölcs-tanítói rész. Eredetileg zsidó 
irat, több átdolgozáson ment keresztül. A rendelkezés alatt álló 
kéziratok alapján a keresztyén átdolgozás kiválasztható. De még 
ezen kivül is nagyon valószínű több átdolgozáson ment keresztül. 
Az alapirat azonban a Makkabäusok idejéből származik. 

Miként a Jubiläumok könyvében, ugy itt is az elbeszélések-
nek főrészét képezi Lévi magasztalása, Judával szemben; haggada-
szerü elbeszélések fordulnak elő Jákób fiai harcairól az amoritákkat 
s Ézsauval; törvényrendeletek fordulnak elő a már fentebb említeti 
erkölcstanitói intelmekkel, apokalypticus jóslatokkal s Énóch iratai-
nak dicsőítésével. 

4. A Sibylla-féle jóslatok 3-ik könyve. A diaspora illetve 
hellénzsidó irodalom iránya, jellege apologetrcus-polemicus. A pogány 
jós, Sibylla neve alá foglalja ez irodalmat a hellén zsidóság. Tulaj-
donképeni céfja, hogy a zsidóságot megértesse a hellén kulturával 
s jellegzetes ez iratokban az a duzzadó önérzet, melylyel a zsidó-
ság a pogánysággal szemben lép föl, támadva ennek az erkölcstelen-
ségét s bálványimádását, melyekért Isten büntetése szakad reájok 
s megtérésre, igaz hitre s tiszta erkölcsre inti azt. Ε sibyllai jósla-
tok 3-ik könyvének messiási vonatkozása megállapítható, ámde 
e vonatkozás nem eschatologicus jellegű. A toronyépítés elbeszélé-
sével kezdi s ettől fogva mindvégig hallatja jóslatait. Érdekes 
jelensége e 3-ik könyvnek, hogy a toronyépítés történetét a titánok 
küzdelmére vonatkozó görög monda érdekesen átalakított elbeszé-
lésével köti össze, amiből kitetszik, hogy Sibylla III szerzője pogány 
mondát vesz át s pogány vonásokkal látja el a toronyépítés elbe-
szélését. 

1* 



A szerző általánosan elfogadott nézet szerint Aegyptomban 
élt. Ez irat sem egységes. Iratgyűjtemény s valószínűleg több 
átdolgozáson ment keresztül. Korát 145—117-re teszik, de egyes 
részek későbbi korból is valók, igy pl. 3 5 0 - 3 6 2 . rész 88 évről 
való a Mithradates-féle háború idejéből (igy: Geffcken s Bousset). 

5. Assumptio Mosis. Mig a Makkabäusok korában Énóch a 
név, mely alatt az egyes iratok megjelennek, addig Heródes kora, 
illetve Jeruzsálem pusztulása utáni időben Mózes, Esdrás, Baruch 
nevei szerepelnek. Az Assumptio Mosis az ifjú keresztyénség által 
okozott szakadást a 10 törzs ó-testamentumi elszakadásával jelké-
pezi s mint a 10 törzs elszakadásáért lakolt a babyloni fogságban, 
ugy a zsidókeresztyének elpártolása hozza Izraelre a szerencsétlen-
ségek áradatát. A messiási remények rajza szinte elhalványul 
Mózes alakja s története mellett. Mindazok a tulajdonságok, melyek 
a keresztyénségek alapitójában állitatnak, megvannak Mózesben, 
sőt ő a halált meg sem izlette, Isten őt magához emelte (Assumptio 
Mosis). Sokkal könnyebb volt azonban a szerzőnek a törvény 
érvényét megsemmisítő ker. tant hitelében megingatni, mint Krisz-
tus áldozati halálát Mózesnél is kifejezésre juttatni A szégyen-
teljes halál elhordozhatatlan volt a zsidó önérzetre s hitre nézve. 
Középutat választ tehát a szerző. Taxo alakját állítja be az elbe-
szélések sorába, ki 7 fiával megy a halálba, tehát Jézus áldozati 
halálát mindegy túllicitálja. Nyilvánvaló tehát a szerző irányzata. 

Az iratási időre vonatkozólag, mint terminus ad quem sze-
repelhet azon körülmény, hogy Jeruzsálem pusztulását nem említi. 
Hadrián alatti szereztetés nézete tehát meg nem állhat s Taxo 
alakja sem illeszthető be a hadriáni korszakba. Lehet azonban, 
hogy a szereztetési idővel a keresztyén időszámítás első évtizedeire 
mehetünk vissza (Bousset). Latin fordításban s töredékben maradt 
reánk. A világ végét apokalypticus modorban rajzolja, a végső 
küzdelmet s döntő harcot Isten ellenségével, az ördöggel. 

6. Esdrás IV-ik könyve. Ezen könyvben, valamint a Baruch 
apokolypsisében kétségtelen jeleit találjuk Jeruzsálem elpusztulásá-
nak. Az iratási idő tehát mindkettőre nézve a terminus a quo Kr. 
u. 70 év. Esdrás IO21-23 Bár. 35. fej. — Esdrás könyvében hét 
visió van, melyek közül az 5—7, u. m a sasvisió, jóslat a róm. 
birodalomról; az emberfiavisió; a szentkönyveket visszaállítja 
Esdrás, a tulajdonképeni apokalypticus stylben irt visiók. Kér-
déses, hogy ezek is ugyanezen kézből származnak-e, mint az 1—4, 
melyek megragadó színekkel festik Jeruzsálem pusztulását. Az irat 
egységessége ellen is merültek föl nézetek (Kabisch), azonban 
egyes visióknak kr. e. 30-ik évre (Esdrás apokalypsis), a második 
pedig (Salathiel apokalypsis) kr. u. 100-ik évre tevése s a sas-
visióval való egybefoglalása s ezen széttagolás idői tekintetben 
kifogásolható, amennyiben Jeruzsálem pusztulása mindenikben 
fájdalmas visszhangra kél, igy tehát inkább azt kell elfogadnunk 
(Baldensperger), hogy a IV. Esdrás egységes mű, bár a visiók 
magyarázata sok nehézségekbe ütközik. 



Az egész iratban ennek megfelelőleg nagyon természetesen 
pessimisticus, sötét alaphangulat uralkodik, amelyből a földi s 
nemzeti kötelékekből megszabadult belső kegyesség a maga tisz-
taságában emelkedik ki. Eredetileg héberül írattatott s ennek az 
eredetinek görög fordítása után latin, syr, aethiopiai, armén és két 
arab fordításban maradt reánk (Bousset). 

7. Báruch apokalypsise. Az elmondottak után érintenünk kell 
azt a kérdést, hogy e két utóbbi apokalypsis közül melyik íratta-
tott előbb ? Kétségtelen, hogy közeli rokonságot mutat föl ez az 
apokalypsis IV. Esdrás négy első visiójával. Sokkal eredetibbnek, 
s közvetlenebbnek tűnik föl azonban Esdrás apokalypsise, mely 
úgyszólván közvetlen a katasztropha hatása alatt állott, mint Báruch 
apokalypsise, mely már nem tünteti föl ezt a közvetlenséget s 
eredetiséget, s ugy látszik nyugodtabban tekint vissza a nemzeti 
nagy katasztróphára. Míg tehát amaz apokalypsis még Domitian 
uralkodása alatt irathatott, ugy ez Traján uralkodása végén. ( így : 
Bousset, Baldensperger. Ellenkezőleg Wellbhausen, ki ennek az 
apokalypsisnek prioritását védi IV. Esdrással szemben). 

Vitás ennek az apokalypsisnek is az egységessége. Lehetsé-
ges, hogy a 27—30: 35—40; 53— 74. részek: a messiás apoka-
lypsis, az utolsó ellenségnek a messiás által való legyözetésére, 
valamint a világtörténet folyására vonatkozó jóslat (a felhővisió), 
mint apokalypticus stylben irt részek egy ugyanazon szerzőtől 
erednek s ez szőtte be az egész apokalypsisbe. Lehet azonban, 
hogy a 9Vz törzshöz intézett levél is önmagában egy egészet 
képező rész, s ugylátszik mintha az egésszel összefüggésben nem 
állana. 

Ezen rövid áttekintés után, mint az apokalyptica alakilag 
ösmertető tulajdonságait, a következő három ismérvet különböztet-
hetjük meg: a) a képes kifejezéseket; b) álnevüséget (pseudony-
mitas); c) a visiót, mint a jóslatok kifejezési alakját. 

a) A képes kifejezések használása két indokra vezethető 
vissza, kortörténeti, illetve politikai s aztán vallási indokra. Az 
Apokalypsisek nehéz időkben, súlyos viszonyok közt keletkeztek, 
idegen uralmak nyomasztó üldözései között írattak. Az elnyomó 
hatalmakra s uralkodóikra való nyilvános célzás veszélyes volt, 
élete forgott kockán a szó szabad kimondóinak. Másrészről vigasz-
talni kellett a népet, s kijelenteni Isten jövendőre vonatkozó titkait 
ugy, hogy a nép megértse, de az avatatlanok előtt elfödve legyen. 
„Tanitsd a néped bölcseit, kikről bizonyos vagy, hogy sziveik 
ezen titkokat megérthetik s megtarthatják" (4 Esdrás 12,3s). Dániel 
apokalypsise a syr kényuralom ellen irt Antiochus Epiphanes idejé-
ben, kit meg nem nevez, de a „kicsiny szarv" alatt a belátó olvasó 
megérthette kiről van szó. Esdrás 4-ik könyve s Baruch apokalyp-
sisének irói a római uralom idején élnek s az ellen irnak, amint 
az ujtestamentumi Jelenések irója is Nérót az „állat" jelzés alatt 
tünteti föl. 

Dániel a 4 világbirodalmat 4 állatalakjával s mivoltának 
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leírásával symbolizálja. S a képes beszéd mindenütt arra való, 
hogy Istennek titkait jelentse ki, de mégis ugy, hogy mintegy 
fátyollal el is takarja az avatatlan szemek előtt. Isten elrejtett 
titkainak föltárása s ennek bizonyos mértékig eltakarása váltakoz-
nak egymással ugy, hogy az eltakarás még sem törli el egészen 
a kijelentés erejét s átlátszóságát. 

A képes beszédek használata azon vallási felfogásnak is meg-
felelt, hogy a magasságos égnek isteni titkai természetüknél fogva 
nem tárhatók föl egészen az emberi földi, gyarló szemek előtt, 
csak bizonyos mértékig. Az égieknek adatott a mennyeieknek tiszta 
s teljes megértése, a földieknek csak a földi dolog jutott meg-
ismerésül. 

b) A apokalypsisek másik jellegzetes tulajdonsága az álnév 
használata. Az a) pont alatt emiitett okok itt is közrehatottak. A 
nehéz viszonyok folytán az irók neveiket nem tehették az irat élére 
életük kockáztatása nélkül. A midőn tehát kinyilatkoztatnak s 
viszont e kinyilatkoztatásokat a képes kifejezések formájába bur-
kolják bizonyos fokig, személyüket, nevüket is eltakarják, de ugy, 
hogy az elbeszélésekből, az iratok tartalmából, a jövendölésekből, 
a képesbeszédből kibontakozó korviszonyokból is azonnal látható, 
érezhető, hogy a szerző más valaki, mint akit a cim mutat s a cím-
ben szereplő név birtokosa eltűnt idők nagy alakja volt. A dolog 
természetéből következett az is, hogy csakis a nagy alakok neveit 
használhatták cimül: Énóch, Mózes, Esdrás, Baruch ; kiknek nevé-
hez isteni titkok kijelentései, vagy korszakalkotó események fűződtek, 
s kiváló személyiségek valának. Énóch, ki mennybe vittetett föl ; 
Mózes, ki kiszabadította népét az Egyptomi fogságból, s kivel 
Isten beszélt az égő csipkebokorban s a Sinai hegyen a törvény-
adásnál : Esdrás, ki haza vezette népét a fogságból s újraépítette 
Jeruzsálem falait s Baruch, Jeremiás írója, kikről mind az irók, 
mind az olvasók meggyőződtek, hogy régen isteni kijelentések 
hordozói voltak. 

c) Az apokalyptica természeténél fogva a jövőre irányul 
Legfőbb törekvése a jövő kikutatása s erre vonatkozó isteni titkok 
kijelentése. Nem kizárólag foglalkozik· ugyan eschatologiával, de 
túlnyomó ezekben az iratokban az eschatologicus-apokalypticus 
tartalom. Énóch könyvében láttuk, hogy különböző speculatiók 
fordulnak elő astronomiai, geographiai, s égi, földi dolgokról s 
viszont Esdrás s Baruch könyvében, s a Sibyíla-féle jóslatok 3-ik 
könyvében történeti áttekintéseket is találtunk, de ezeknél nem a 
históriai szempont az irányadó, hanem ezen eseményekhez fűzött 
jóslatok, jövendölések, úgyhogy ezek lesznek amazok irányitóivá. 
A mult időkben nyilvánuló isteni hatalom a jövendő fejlődés útját 
jelöli ki. Ε jövendő bár számokkal kiszámítható, innen a szám-
periodusokkal való speculatió, még messze van s az égben birja 
valódiságát s ezen égi valódiságoknak a földi életbe kell benyul-
niok. Ezeknek a látása csak elragadtatások utján lehetséges s 
jövendölés külső formájában a látásban, a visióban, miként Dániel 



mondja 7i 3-ban: látám éjszakai látásokban stb. . . . Itt is tehát a 
kép használata, mely fölfed s egyszersmint eltakar. 

És pedig az első tekintetre igen szembeötlő általában a 
phantaszticus képek használata. Dánielnél is feltűnő ez ugy mint 
az uj-szövetség kánonában, a Jelenések könyvében, az aethiopiai 
Énóch könyvében épen ugy, mint Esdrás 4-ik könyve messiási 
rajzaiban. Dániel 7. részében olvassuk: az oroszlánnak sasszárnyai 
vannak; a párducnak négy szárnya s négy feje s igy tovább, 
melyek a tengerből merülnek föl. Épen ilyen IV. Esdrás „ember-
fiai" visiója. Az emberi alakhoz hasonló száll föl a tengerből s 
repül az ég felhőivel. Hangjától olvad minden, mint viasz a tűzben. 
Tűzfolyam jő ki a szájából, s egy hegyet vág el helyéről s azon 
repül az öt körülvevő sok ellenség ellen s legyőzi őket, összes 
ellenségeit ajkának lángoló lehelletével, nyelvének kiáradó szikráival. 

íme IV. Esdrás szerint ez az emberfia-messiás képe. 
A phantasticus képekre vonatkozólag hasonlítsd össze Jele-

nések könyvét, hol az asszonyról szól, ki napba öltözik, hold a 
lábai alatt s 12 csillagból álló koszorú a fején (Jel. 12i). 

Ezen iratok alaki sajátságaihoz még csak annyit jegyzünk 
meg, hogy ezen irói sajátságok az apokalyptica természetéhez 
tartoznak ugyan, de ezen sajátságok nem mindig természetesek, 
hanem az utánzat eredményei. Az apokalypticus irálymódot is mint 
ilyet alkalmazták. Erről azonban bővebben szólani tárgyunkhoz 
nem tartozik. 

Az apokalyptica tartalmi kifejtésénél az egész irodalmon 
veres fonálként keresztül húzódó azon meggyőződésből kell kiin-
dulnunk, ez a világ éles ellentétben áll a jövendő világgal. Az 
apokalypticában bontakozik ki mind határozottabban az uj-testa-
menturni kegyességet annyira jellemző hit az innenső s túlvilágról. 
Egy szebb boldogabb kor hite, a szebb jövendő reménye az 
ó-izraelita kegyesség váradalmában is megvolt. Sötét, komor jelen 
után elkövetkezik a fényesebb, derültebb s megelégedést adó jövő. 
Ámde az a derültebb jövő az ó-prófétia hitében is földi váradalom 
volt. Az apokalyptica tudatában azonban merev ellentétben áll az 
innenső s túlvilág. Két világperiodus különböztethető meg az aiior 
oínoc s az αιών μιλίων. A két periódus elválasztó határvonalánál 
Isten hatalma lép közbe s megsemmisíti a jelenvaló világot s uj 
világ áll elő, teljesen elütő a jelen világtól, mely utóbbi egy 
önmagában bezárt egészet, illetve egységet alkot. A jelenvaló világ 
romlott, telve nyomorúsággal, szenvedésekkel. Az apokalyptica 
visszatükrözi az elnyomó, üldöző világhatalmak vasvesszeje alatt 
nyögő Izrael minden szenvedését, reményét. Ezt a reményt amabba 
a másik világba veti végtelen szenvedésében. A jelenkor minden 
bajait, nélkülözéseit ama másik világ egyenlíti ki, az ad kárpótlást, 
ama másik világrend, mely már nem is földi, hanem földfeletti, 
supranaturalis jelleget hord magán. A lélek üdvjava, mint realitások 
ama másik korszakba helyeztetnek át, a jelen minden szenvedései 
közepette az után vágyakozik a lélek, oda emeli tekintetét. A tul-



— 8 — 

világ hitének kifejlődése az apokalypticában a jövendő reménysé-
gének mily szárnyakat kölcsönzött, mily felemelő, vigasztaló erővel 
hatott, analógiáját látjuk az uj-szövetség parusia váradalmában, 
melyben fejtette ki tulajdonképen e hit a maga teljes erejét s 
hatását. 

Az uj-testamentumi korszakban e kifejezéseknek használata 
megállapítható, de használatában a synoptikusok ingadoznak. Mt 
1232 használja, Luk 1210 nem. Mk. 1930 igen, Mt. 19áa-ben hiány-
zik; Luk. 2O34 igen, de már Mt. 223fl, Mk. 1225-ben nincs. Ebből 
a körülményből azonban teljes biztossággal nem állitható, hogy Jézus 
az αΙων μέλλων kifejezést nem alkalmazhatta volna. Dalman szerint 
(Die Worte Jesu I. 120. lapja) ha használta is Jézus, de beszéd-
módjára nézve jelentőséggel nem birt. A jövő aeon helyét az „isten-
uralrna" fogalma képviselte 

Pál apostol gyakran beszél „ez az aeon"-ról (ó αίων ovioc), 
Róm. 122; 1 Kor. 120; 2e, 8 ; 3 ,„; 2 Kor. 4 4 ; Ef. 1 21 ; stb., de 
csak l 2 l , illetve Ef. 2 ; a „jövendő aeonról". Ennek helyébe 
ή βασιλεία τον &εον lép. Pál is tulajdonképen „ezen világ" cor-
relativumául „istenuralmát", az „örök életef· használta János 
ev.-ában is az αιών μέλλων helyébe ή. βασι'εία τον &εοϋ lép. 

Α Jób könyve által felvetett kérdést, miként egyeztethető össze 
Isten igazságával a jelen világ nyomora, szenvedése, az apokalyp-
tica annak a hirdetésével oldja meg, hogy ez a világ romlott s 
mulandó s az élet talányát ama másik világ oldja meg. 

Az apokalyptica felfogása bármily vallásos meggyőződésről 
tesz is tanúbizonyságot, mindazáltal nem minden tekintetben ment 
tévedésektől s az egészségtenség jellegét hordja magán. A kor-
viszonyokból érthető e vallásosságnak nemcsak feszültsége, de 
túlfeszültsége, mely körülményből magyarázható azon theologiai 
speculatio, amely ki is számithatónak tartja a jelenvaló világ tar-
tamát, tehát a jelen világrend végét is, melyet a vallásos képzelet 
túlfeszültségből egészen közel hitt. 

Dánielnél a világfolyása két periódusra oszlik: a világbiro-
dalmak korszaka, melyeket az állatok symbolizálnak. A világbiro-
dalmak összeomlása, Isten ítélete kezdi meg a magasságos egek 
szentelnek uralmát, az emberfiával az élén, kinek uralma örökké-
való s minden népekre kiterjed. I. Énóch alapirata az angyalok 
bukásától számítja az ősidőkben a gonosz s bün eredetét s épen 
ugy, mint az „Assumptio Mosis" számokkal kiszámíthatónak tartja 
e világ folyását. Az erre vonatkozó apokaltypicus theologiai spe-
culatiók nem egységesek Dániel Jer. 25n és 2910 alapján 70 év-
hetet vesz fel, mely után következik a világ vége. Az I. Énóch 
állatlátomása is 70 pásztorokról jövendöl, mig viszont a jelenvaló 
világ tartamát 10.000 évre, Mózes mennybemenetele pedig 5000 (?) 
évre teszi, ehhez járul hetedikül a Messiás ezeréves közbenső 
uralma. Ekként lesz teljessé a világhét, miként Mózes énekében 
a reformátusok éneklik (XC. Zsolt.): mert ezer esztendő előtted 
annyi, mint a tegnapnak ő elmúlása. 



A jelenvaló világ nagy periódusának egészében aztán kisebb 
epochákat vesznek föl az apokalypticusok. Dán. 232 _33-ban vissz-
hangra talál az arany, ezüst, réz, vaskorszakra osztás ösmert elmé-
lete. I. Énóch a 70 pásztorok periódusát ismét négy epochára 
osztja. Dániel az utolsó idők szenvedéseit 3V2 időre teszi. V. öe. 
Jel. könyvével. Igen kedvelt a világperiodus hét részre osztása, 
mint fentebb láttuk, továbbá a 70 szám használata: 70 pásztó., 
nemzetiség, hetek stb. 

Ezen számitások azon mély meggyőződésnek voltak kifejezői, 
hogy a világ vége s ezzel együtt a végitélet közel van, melyet az 
igazak kiáltásai csak siettetnek. A nehéz szenvedésekkel bővelkedő 
korszak szülötte volt ez a nézet is. Az ó-prófétai jóslatokban, ezzel 
együtt a népies váradalmakban mindenkor közelinek hitték többé-
kevésbé a messiás eljövetelét. Ez a hangulat s remény még erő-
sebben nyilatkozik az apokalypticában, amely a messiási váradal-
makat s a világitéletet az ujvilágrend hitét a messiás ezeréves 
közbeeső uralmával próbálta elsőben összhangba hozni. 

Elközelített Isten országa. Ugy keresztelő János, mint Jézus 
ennek hirdetésével lépett föl. Mily közel hitték Jézus is Pál is az 
ujvilágrendet, mennyire mélyen gyökerezett e hit az első keresz-
tyéneknél s az apostoloknál, kitűnik az evangéliumi történetekből, 
a páli levelekből, s Jakab apostolnál. 

A mennyire távol állott Jézustól az apokalyptica számokkal 
való speculátiója: arról a napról és óráról senki sem tud, az ég 
angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül (Mt. 2 3 M ; Mk. 
1332; ν. öe. Luk. 1720), ép annyira át volt hatva azon tudattól, 
hogy a vég közel van, melyben az ő mennyei Atyja őt teljes mér-
tékben igazolni fogja s győzelmet ad az ő országának. Még annak 
a generatiónak éltében, mely között élt Jézus, hitte Isten országá-
nak hatalomban eljövetelét: bizony mondom néktek, hogy vannak 
az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amig meg 
nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. (Mk 9 i : 
Mt. 16á s; Luk. 927). 

„Miként őrizhette volna meg Jézus fönséges léleknyugalmát 
mind a végig, ha nem lett volna teljes rendithetetlen bizodalma a 
bekövetkező győzelemről. A parusia közelsége bizonyos mértékben 
csak más, concrét, általán felfogható kifejezése annak absolut 
bizonyosságára nézve. Az igaz hit tulajdona hegyeket elmozdítani 
s a lehetetlent lehetővé tenni. A vallásos kedély forró óhaja előtt 
megrövidül az idő és tér perspectivája. Ezt tanítja ugy a próféták 
mint Jézus reménye." (Baldensperger: Das Selbstbewusstsein Jesu, 
1882. 204 oldal.) 

A két világperiodusról szóló nézettel függ össze az apokalyp-
ticában a dualismus hirdetése. Isten s az ő országa mellett a gonosz 
és ennek országa fölvétele. Két egymással kiegyenlíthetetlen princí-
pium. A kettő között örökös a harc. Ez a világ azért rossz s telve 
nyomorúsággal, mert gonosz hatalmak űzik benne játékukat. Az 
utolsó Ítélet Istennek ezek felett nyert győzelméből áll. Elsőben 
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képileges, symbolicus értelemben, mint nagy küzdelem jelenik meg 
a végitélet, Istennek küzdelmében végtelen nagy szörnyetegekkel. 
Dániel 7-ik része a négy állat felett nyert győzelemben tünteti föl 
a világitéietet. Csodálatos szörnyetegek ezen állatok, sárkányok, 
mint a 12 Patriarcha Testamentumában is Isten a sárkány fejét 
szétzúzza. 

Ezen képes kifejezéseken kiviil előfordul az apokalypticában, 
igy I. Énóchban, hogy tulajdonképen arról a büntetésről van szó, 
melyet Isten a gonosz lelkek felett az utolsó napon hajt végre. 
Kik ezek a gonosz lelkek ? A bukott angyalok, akik Asael és 
Schemchasai vezetése alatt az ősiJőben vétkeztek, bünt, nyomort 
terjesztettek az emberiség közt. A bukott angyalok utódai a dämo-
nok, kiknek szintén megvan az uralkodójuk: Beliar (σατανάς, 
διάβολος) Istennek s a messiásnak hatalmas ellensége: a sátán, 
az ördög. 

A dualismus ezen nézete nem maradt azonban csupán az 
apokalyptica körére szorítkozva. Isten uralmának közelségét jelenti 
Jézusra nézve az ördögök kiűzése (Mt. 122g; Luk Π20)· Ebből 
nyilvánvaló, hogy Isten uralma összefüggésben van a Sátán s biro-
dalma megsemmisítésével. Erősen kidomborodik a dualismus János 
ev.-ában s a Jelenések könyvében; János a sátánt άςχων τον 
κόσμου ιοντον nevezi. (Ján. 1231) Az utolsó ítélet János szerint abból 
áll, hogy az ördög abból kivettetik. (V. öe. Jel 12i ; 18; 13i ; 
I 6 1 3 ; 2 0 i _ 3 ; 710) · Később az apokalypticában a dualismus ez erő-
teljes kifejezése háttérbe szorul s helyét a bűnbeesés foglalja el 

A gonosz lelkekben való hit, mint minden időben minden 
népeknél, ugy Izrael népénél a prófétai korszakban is megvolt, de 
oly erős vonásokkal kidomborodva s gonoszok birodalmában Belse-
bub uralma alatt mintegy szervezkedve, még sem volt. Az ó-szö-
vetség is ösmerte a Sátánt, Lucifert, de az egyik angyal Isten 
trónja körül, kinek szerepe a vádolás. Ebből az alakból lett a 
későbbi ördög, mely seregével, a gonosz lelkekkel az embereket 
félrevezetik, nyomorúságba, szenvedésbe döntik s uralmuk vége a 
világitéletkor lesz, amikor fejedelmükkel együtt megsemmisíttetnek. 

A fenti gondolatcsoportba tartozik az antichristus hite is. 
Amint az ős idők hitének tárgya a sárkányok, a szörnyetegek 
s ezekkel való harc átment az ördög, sátán s a gonosz szel-
lemek képzetébe s ezekkel való harcba, ugy a sátán s ördög kép-
zete egygyé válik az antichristusról alkotott hittel. Az antichristus 
tehát nem egyéb, mint emberi alakban maga az ördög, a sátán, 
mely alak a keresztyén eschatologiát is nagy mérvben befolyásolta. 
Az idők végén föllépő zsarnok uralkodónak, vagy hitegető, hamis 
prófétának képzelték az antichrisíust, akinek az alakja az evangé-
liumokban s a páli levelekben is igen gyakran előfordul. (Mt. 
24i5_22; Mk. 13 4-20; 2 kor. 615; 2 Thess. 2i ,2 ; Dán. 543; 1 Dán. 
218,22; 4 3 ; 2 Ján. 7.; Del. II4-13; 13,_,0· π- ιβ ; 17; 19n_2i). 
A végső dráma az antichristus legyőzésével zárul. 

Ezek után szólnunk kell Jehovah ama nagy napjáról, az 
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utolsó ítéletről, melyben Isten, mint világbíró jelenik meg. Ámde á 
végitéletet megelőzik a messiási vajúdások. A jelenvaló aeon meg-
semmisülése s az uj aeon előállása a halál vonaglásával s a szülési 
fájdalmakkal van egybekötve: a világ megöregszik, az emberek 
elgyengülnek, iszonyú betegségek dühöngenek; idétlen szülések 
lesznek, gyermekek fehér hajjal születnek, a föld terméketlenné 
lesz, szegénység és iszonyú éhség fog pusztítani, az eső megszű-
nik ; nap, hold, csillagok kilépnek rendes pályájukból; vad állatok 
előtörnek; fákról vér foly, kövek kiáltanak; az égen rémítő jelek 
jelennek meg s a Mindenható megrázza az egész teremtettséget. 
Rémület lepi meg az emberi nemzetséget; leírhatatlan zavar, min-
denek harca mindenek ellen. „Lázadás az országokban, zavar a 
népek közt, gonosz törekvések a nemzetekben, nyughatatlanság a 
fejedelmek közt, forrongás az uralkodók közt (I Énóch 994; IOO2 ; 
III Sib. 6 ,3 -647; II Bar. 4832,35. 70 3 ; IV Esdr. 93 — Mk. 138 s 
parall.). Rokon rokon ellen, atya fia, testvér testvér ellen küzd. 
(Bousset : Die Reil. d. Jud. 287. lap). 

Azután következik a nagy ítélet. S míg az ó-izraelita felfogás 
szerint az ítélet Izrael jelenlevő ellenségeinek legyőzésében áll, az 
apokalypticában az ítélet kiterjed az egész jelenlegi aeonra, tehát 
universalis jelleget ölt s az egész világot átöleli, melyben már 
nemcsak Izrael ellenségei, hanem minden ember Isten elé kerül 
s megítéltetik cselekedete szerint. Jehovah a nemzeti küzdő, harc-
isten eltűnik s apokalypticában a fehérhajú trónon ülő, nyitott 
könyvből itélő, vagy kezében mérleget tartó Bíró lép s az utolsó 
nagy aktus tehát törvényszéki jelleget ölt. (Dán. 7.). 

Az utolsó ítélet gondolataival kapcsolatban fejlődött ki az 
apokalypticában a feltámadás hite. Ez a hit az ó-szövetségben csak 
derengésben van, itt ott találunk egy-egy felcsillanó sugarát e 
reménységnek. (Jób. 1925—27; Zsolt. 17IS; 39, 49 J 6 ; 7323 kk.). Ezékiel 
37 fejezetében a gondolat symbolicus, az egész népre kiterjedő. 
Az általános felfogás közepette, hogy a halottak vissza nem térhet-
nek, mint különös isteni tényről van szó, hogy Isten bizonyos 
körülmények közt a holtakat is feltámaszthatja. 

Az apokalypticában azonban Dán. 122 kk. alapján mindinkább 
tisztábban és határozottabban bontakozik ki e hit, amely élesen 
jelzi azt a különbséget, amely az ó-szövetségi s apokalypticus, 
illetve uj testamentumi felfogás közt fölmerült. S épen a feltámadás 
hite a legjelegzetesebb mutatója annak a távolságnak, mely a két 
felfogás közt létezik A feltámadás hite természetesen a jövő remé-
nyét s az ehhez füzödő uj világrendet természetfölöttivé, szellemivé 
s vallás-erkölcsivé teszi. Az ősrégi hit a végső küzdelemről s a 
nemzeti-földi korlátok eltűnnek, az Ítélet gondolata egyetemessé 
válik, nemcsak a jelenleg élőkre terjed ki, hanem az ezelőtt élt 
nemzedékekre is s többé nem Izrael népe, mint egész s ellenségei 
állanak elő az utolsó ítéletnél, hanem az egyedek, a feltámadás 
hite az Individualismus kifejlesztője lett s az Individualismus az 
egyéni felelősség érzését erősítette meg. 
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A feltámadás hite fejlődése menetén nem mindenkor a világ-
itélettel kapcsolatban lép föl, hanem önállóan, hogy ugy mondjuk 
történetesen, alkalmilag is. Fejlődése későbbi pontján jön aztán 
mind szorosabb összeköttetésbe a világitélettel. S elsőben nem is 
az egyetemes feltámadás hite az, mely a kegyeslelkekben kifejezésre 
jut, hanem a kegyesek s az igazak feltámadása, tehát a részleges 
feltámadás hite, mely az igazság érzetből folyt, hogy t. i. a fel-
támadás csak az igazak megérdemlett jutalma s ezzel nyer kiegyen-
lítést a földi élet egyenetlensége s szenvedése s baja. Az uj szövet-
ségben Luk. 14i4 és 2036-ban találjuk az igazak feltámadásának 
hangoztatását, mig a Jel. könyve a feltámadás hitének mindkét 
gondolatát összeköti, előbb az igazak a messiási kor kezdetén s az 
utolsó ítélet alkalmával az összes holtak. 204 kk. π kk. 

Bár Jézus korában e hit a nagy néptömeget mindinkább 
áthatja, ugy hogy az egyetemes feltámadás s ezzel kapcsolatban a 
túlvilági megfizetés hite dogmává lett, mindazáltal az egyes Jézus 
korabeli pártok közt vita tárgyát képezte. A pharisäusok ugy látszik, * 
hogy az igazak feltámadása mellett foglaltak állást Josephus szerint 
is (Α. XVIII, 14), aki egyéb iránt azon körülményre is rámutat, 
hogy a hivő és hitetlenek, pharisäusok és sadduceusok közt levő 
különbséget és válaszfalat a feltámadás hite, illetve annak tagadása 
képezte (Α. XVIII, 14, 16. Β. II. 163 kk.). 

Pál tehát a feltámadás hitét a néptudatban találta s azt akkép-
pen alkalmazta, mint 1 kor. 15s? s I. Thess. 4 l t ; ban találjuk. A 
nemzeti s földi váradalmak mellett ekként az apokalypticában a 
tisztán vallás-erkölcsi motívumok kezdenek kifejlődni s a népközfel-
fogásában meggyökeresedni. S ilyen eschatologiával szemben már 
nem Izrael s ellenségei jönnek tekintetbe, hanem az ítéletnek min-
den népekre, tehát Izraelre való kiterjedése mellett a jó és gonosz 
ellentéte. S midőn Jézius a közel hitt végitéletet tiszta, minden 
földi s nemzeti színezettől mentén fogta föl és hirdette, e felfogás 
a népben is kellő visszhangra talált. 

A feltámadás és ítélet után nagyon természetesen a jók és 
gonoszok jutalma, állapota s lakóhelye foglalkoztatta az apokalyp-
ticus képzeletet. 

A kegyesek jutalma az örök élet lesz. Ε gondolat vonul át az 
egész apokalypticán. (Dán. 122; I. Énóch. 374 ; 40 9 ; 583; Mt. 
943.45; IO17; IO30 s parallelek). Nagyon érthető, hogy az örök élet 
hite is lassan tisztul a földi, érzéki képzetektől. Az örök életet a 
nép hite a földi élet meghosszabbításának, tehát innensőnek s 
materialisticusnak fogta föl. I. Énóch. 62u kk. igy irja le azt: „együtt 
esznek az Emberfiával, letelepesznek és magasztalják örökké . . . 
s a dicsőség ruhájába fognak öltözni." 

De természetesen a tisztultabb nézet is kifejezésre jut. Az örök 
élet fogalma supernaturálissá válik, a halál teljes legyőzetést talál, 
a kegyesek fényben élnek s az érzéki képzetektől lassanként meg-
szabadul, s azon fogalom alakul ki, melyet Pál apostolnál is meg-
találunk : Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békés-



ség és Szent Lélek által való öröm. (Róm. 14u>). A kegyesek 
angyali lényekké lesznek s fény sugárzik róluk s fény s világosság 
az életük. Az érzéki felfogásról tanúskodik még az a hit is, hogy 
a kegyesek ruházata fényes, szép ruhába s korona illetik meg őket. 
Lassanként azonban a fényes ruházat csak képileges kifejezés lesz 
a kegyesek dicső s magasztos megjelenése jut kifejezésére. 

Nem alakult ki egységes képzet az istentelenek jövendő sor-
sáról sem. Annyi bizonyos, hogy állapotuk megmásíthatatlan s be-
fejezett. Visszatérés, bűnbánat, könyörgés ott nem lehet. Váltakozik 
a nézet a gonoszok teljes megsemmisítése, illetve örökös kínzása közt. 
Tulajdonképen csak az igazak támadnak föl, a gonoszok pedig 
maradnak a seolben, a sötétségben, hol elényészés, tüzkin, szen-
vedés várakozik reájok. Lelki gyötrelemről, kinról azonban úgy-
szólván nincs szó. 

íme tehát, mig a régi izraelita felfogás szerint Izrael népe 
uralomra jut ellenségei felett, addig apokalypticus felfogás szerint 
a kegyesek összessége az, mely Istennel közösségbe jut s ebből a 
közösségből száműzve a bűn s a sötétség s a gonoszok a elűzet-
nek, illetve megsemmisíttetnek. 

Mindezen apokalypticus képzetek a legbensőbb összeköttetés-
ben vannak a világ megújulásával. Uj ég és uj föld áll elő (V. öe. 
Ésiás 651 T; 66 i2), miután későbbi képzetek szerint tűz által a régi 
megsemmisült. A megujult világban laknak s élnek aztán a kegyesek 
tiszta fényben s világosságban. Ám az uj világban az ég és föld 
határvonalai eltűnnek s az ég és föld egybe olvadnak, viszont a 
világmegujulás supernaturalisticus gondolatába földi, érzéki vonásokat 
is elegyétenek. Az ősrégi idők fogalmai áttétetnek az uj idők escha-
tologicus képébe. A kegyes lakóhelye a paradicsom lesz. A csodá-
latos kertről, a boldogok lakóhelyéről tud az ó-testamentum is. 
(Gen. 1310; Ésiás 513 ; Ex. 36M ; Jóel 2 a ; Ezék. 28l2 kk.). Ε helyet 
a paradicsomot Énóch egyrészről az ég legszélső végére képzeli, 
(393 ; 6023), majd az égbe helyezi (II. Enóch 8—9). V. öe. 2 kor. 
123. — Ez a mennyei paradicsom leszáll a földre s Jeruzsálem, a 
Sión s a szent föld lesz paradicsommá. V. öe. Ésiás 11-ik részt. 
Amivel kapcsolatban gyakran előfordul azon nézet, hogy a para-
dicsomi állapotok visszatérnek. Az apokalyptica kombinálja e kép-
zeteket a mennyei Jeruzsálem gondolatával, melyet többé-kevésbé 
érzéki módon fest le s ez a mennyei város száll az idők végén 
alá a földre. 

A gonoszok és istentelenek helyét illetőleg, amennyiben ezek 
sorsa a megsemmisülés, helyük a seol a feltámadásig, melyben 
csak az igazak vesznek részt, a gonoszok pedig a megsemmisülésre 
visszamaradnak. Amennyiben pedig a gonoszok sorsa az örökös 
kin, különbség tétetik a hades és seol, illetve pokol közt. Amott 
maradnak a feltámadásig, a pokolba jutnak azután, hol számukra 
a tüz kinja vár. A poklot is elsőben földi helynek gondolták. A 
Hinnom völgye Jeruzsálem mellett a pokol, hol az Izraeliták Moloch-
nak áldoztak. Aztán a γίεννα képzete merült föl, inkább túlvilági 
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értelemben. II. Énóch az üdv és kárhozat präexistens helyeit a 3-ik 
égben szemléli. Luk. l ö^ - jg -ban aföldi vonások eltűnnek, illetve 
ugy látszik, hogy nem a földi Hinnom völgyéről van szó 

Önkénytelenül merül föl ezek után a kérdés: hát a messiás 
alakja az uj apokalypticus környezetben hol foglalja el helyét s 
milyen? Az ó-izraelita felfogás Dávid házából várta a messiás 
királyt, aki legyőzi Izrael ellenségeit, tehát aki nemzeti hős s Dávid 
trónjai uralkodva hatalmas, dicső országot fog alapítani. 

Az apokalypticában azon jélenség tárul elénk, hogy vagy el-
tűnik a messiás alakja, mert az Izrael ellenségei ellen való küzde-
lem s végső győzelem az apokalypticában világitéletté vált s ez az 
ítélet pedig egyedül Istent illeti, vagy pedig az apokalyptica phan-
tasticus előadási módjának megfelelöleg, transcendens, supernaturalis 
vonásokkal jelenik meg, nem is földi, hanem égi lénynek jelenik 
meg s a csodálatos, feltűnő vonás rajta az uralkodó s az utolsó 
ítéletnél is megtalálja helyét, mint az isteni aktus végrehajtó orga-
numa; neve i s : emberfia; emberi alakú égi lény. 

Dán. 713-ban az emberfia kifejezést symbolicus értelemben 
véve a magasságos ég szentei népére r vonatkozólag, nem találjuk 
a messiás alakját Dánielen kívül még Énóch alapiratában (a hetek 
visiójában s az intelmi részben) s az Assumptio Mosisban, mert 
ezeknél a világitéletnek Isten által való végrehajtása az irányadó. 

Különösen azonban Énóch képbeszédeiben s IV. Esdrásban 
fordul elő a messiás-emberfia. Első tekintetre is látszik, hogy itt 
nem a népies messiás alakkal van dolgunk, hanem az apokalyptica 
természetének megfelelöleg emberi alakú égi lénynyel. Kétségtelen 
azonban az is, hogy régi és uj képzetek keresztezik egymást. Ahol őt 
az apokalyptica a visszatérő paradicsommal kapcsolatban emliti, ott 
ő a békesség fejedelme, a paradicsomi király, a paradicsomi boldog-
ság hozója. Ugyazon vonásokkal rajzolva, mint már Ésiás 94 kk.-ben ; 
111 kk.-ben. Király ő, aki a gonosz háborúnak az egész földön véget 
vet (Sib. III. 652 kk.) Alatta megszűnik az öldöklés s harci tombolás. 

De már a paradicsomi királylyal kapcsolatban nem a nemzeti 
váradalmak jutnak kifejezésre, hanem az egész föld megújulásáról 
van szó. Tehát kiszélesedett látkörrel, váradalmakkal van dolgunk. 

A paradicsomi király eljövetelét ősidők nagy alakjainak vissza-
térése jelzi. Azon nagy dicső alakok, kik az ősidőktől fogva a 
paradicsomban időztek vagy előbb, mint előfutárok, vagy a Messiással 
egyidőben jönnek el. S ennek a Messiásnak a lakása már nem is 
a földön, hanem a lelkek urának a szárnyai alatt az égben (para-
dicsomban) van. Énóch 397. 

Ez a messiás alak egyrészről präexistens, ki kivolt választva 
s elrejtve a világ teremtése előtt Énóch 486 v. öe. 626. Joggal jegyzi 
meg Fiebig (Der Menschenssohn, S. 122), hogy itt a reális präe-
xistensiáról van szó, s hogy a zsidó öntudatra nézve nincs különbség 
az úgynevezett ideálás, illetve a név práexistentiájára, s a reális 
praexistentiára nézve. (Ellenben lásd. Dalman: Die Worte Jesu 
1 0 7 , 1 3 5 ) . (Folytatása következik.) 



Bisterfeld első meghívása Leidenbe. 

Nagyon homályosan volt eddigelé a magyar irodalomban ismeretes 

az a körülmény, hogy Bisterfeld János Henrik a gyulafehér-
vári ref. főiskola neves professzora az 1640-es évek táján Hollan-
diába meghívást kapott,1 holott Siegenbeek megemlítette ezt már 
jórégen, bár közelebbről nem ismertette 2 Ujabban a leideni 
egyetem történetére vonatkozó forráskiadványában közölte Molhuysen 
nagyon röviden az idevonatkozó határozatokat és felsorolta a fő-
iskolai levéltárban található az ügyet illető levélmásolatokat.Mikor 
a magam részéről a leideni egyetemi könyvtár kézirattárában Rivetus 
András leideni theol. lanár levelei között Bisterfeldnek ő hozzá írott 
12 levelére (1628 1640) bukkantam, ismeretessé vált előttem azok 
tartalma alapján a kérdéses meghívás előtörténete és a leideni fő-
iskolai levéltár áttanulmányozása alkalmával kiterjesztettem kuta-
tásaimat erre az eddigelé sem holland, sem magyar irodalomban 
nem eléggé tárgyalt problémára is.4 

Köztudomásu, hogy Bisterfeld nemcsak Németországban, ha-
nem Angliában, különösen pedig Hollandiában is tanult, nevezetesen 
Leidenben, hol aztán benső barátságba került az egyik theol. tanár-
ral Rivetusszal. Barátságuk igen hamar meleggé és bensővé vált, 
ugy hogy a rendelkezésünkre álló levelek alapján azt mondthatjuk, 
hogy Bisterfeld legbensőbb barátja Rivetus volt. Elmondja neki 
terveit, megismerteti vele ismételten körülményeit, s többször ki-
fejezi, hogy őt atyjaként tekinti. Levelezésük meglepően nagyterje-
delmü lehetett, amint a megmaradt töredékekből lehet következtetni. 

Bisterfeld valószínűleg soha sem érezte magát nagyon jól 
Erdélyben, hihetőleg az éghajlat sem tett jót neki. Azonkívül inkább 
tudós természet volt, a filozófia és a theologia problémái jobban 
érdekelték, semhogy ne kívánkozott volna az akkori erdélyi viszo-
nyok közül a nyugodt életű Hollandiába. Ez a két ország akkor 
különben is a tudományos világ menhelye volt. Megnyilatkozott ez 

1 J. Kvafala, J. H. Bisterfeld. Ungarische Revue. 1893. ρ. 176. 
2 Siegenbeek. Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool. Leiden. 1829—32. 

I. p. 152. 
3 Dr. P. C. Molhuysen. Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Uni-

versiteit. dl. II. (Rijskgeschiedkundige publicaties. 29.) 's Gravenhage. 1916. 
4 Ε helyütt is őszinte köszönetem kifejezésével kell adóznom a leideni 

egyetem gondnokainak, különösen pedig Boddaert gondnoki titkár urnák, hogy 
az egyetem levéltárának áttanulmányozását számomra engedélyezték és 
különösen B. ur ugy a/. i916, mint az 1917 év nyarán leideni kutatásaimban 
nagy előzékenységgel segítségemre volt. 
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a vágy őnála már 1637-ben, amikor azt irja Rivetusnak, hogy 
szeretne Erdélyből eltávozni, de nem mehet el valami határozott 
meghívás nélkül, ha ez netalán csak valami középszerű állás lenne 
is.1 Egy félévvel később még határozottabban ir erről a kérdésről 
és kéri R.-t, hogy ajánlja őt, ha valami alkalom kínálkozik erre.-

E második levélre azonban már szükség sem volt, mert Rivetus 
ekkor már intézkedett is. Jó ideje nem volt ő már akkor tényleges 
leideni tanár, hanem orániai Frigyes Henrik helytartó fiának, Vilmos-
nak nevelője s mint ilyen Hágában az udvarban élt Nemsok fárad-
ságába kerülhetett tehát a leideni egyetem gondnokait tervének 
megnyerni. így történt, hogy 1628. febr 9-én a gondnokok gyűlésén 
felolvasták Rivetus levelét, amelyben az eltávozandó Bodecherus he-
lyébe a filozófia tanárának ajánlja B.-t a leideni egyetemre.3 Szerencse 
azonban, hogy erre a neki éppen nem kedvező állásra nem hívták 
meg (az állást egyelőre különben is betöltetlenül hagyták), hanem 
megjegyezték, hogy Bisterfeldre alkalomadtán gondolni fognak. 
Ekközbe esik aztán Bisterfeld külföldi utja, mely Hollandián is 
keresztül vezetett és aminek eredményeiil lehet egyebek között azt 
is betudni, hogy a leideni kurátorok 1639. január 11-én azt hatá-
rozzák, hogy Wevelickhoven gondnok közölheti vele jóakaratukat, 
amelynek értelmében hajlandók őt filozófiai tanárnak meghívni s 
egyben a Staten College subregensének kineveztetni.4 Ez a meg-
hívás azonban nem hivatalosan történt magától értetődő okokból, 
nevezetesen nem akarták a visszautasítás lehetőségének magukat 
kitenni. Bisterfeld ugylátszik nem is ment bele az ajánlatba, mert 
egy hónappal később február 10-én már betöltik a subregensi állást, 
a filozófiatanári állásról azonban csak 1644. május 24-én intéz-
kednek véglegesen. Nem is csoda, hogy B. nem fogadta el ezt az 
ajánlatot, mert főtevékenysége egyelőre bizonytalan helyettesítés, a 
Staten College-ban pedig egy leideni pap lett volna a felettese. 
Fizetése is alig közelítette volna meg az erdélyit. Ez időből fenn-
maradt egyik levelében (1640. január 10-én) egy „hozzá méltó 
meghivás"-t említ, 6 héttel később (1640. február 24-én) pedig 
megírja egyebek között, hogy inkább szeretné a theologiát és filozó-
fiát együtt tanítani. Erdélyi helyzete azonban — állítása szerint — 
nagyon nehéz, hangulata igen nyomott volt. Csak nagyon homá-
lyosan értesülünk a „papok" iránta való rosszindulatáról, a feje-
delmi udvarban elfoglalt helyzete miatti irigységről, de annál inkább 
sok dolgáról, ami nem engedi meg a nyugodt munkát s arról az 
emésztő nyugtalanságról, mely immár egyetlen és anyátlan lánykája 
jövője miatt elfogja. 

Ilyen előzmények után fogalmazzák meg a leideni egyetem 
gondnokai 1640. május 8-án ama határozatukat, mely szerint Walaeus 

1 Bisterfeld levele Rivetushoz. Gyulafehérvár. Ib37. aug. 3/13. (Kézirat. 
Egyet, könyvtár Leiden. Β. P. L. 285. sz.) 

2 U. a. Gyulafehérvár, 1638. február 3, 
3 Molhuysen i. m. 223. o. 
* Molhuysen i. m. 229. o. 
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tanszékét neki ajánlják fel,1 amiről őt Rivetus sietve értesíti. Erre 
a levélre Bisterfeld 1640. julius 17-én és augusztus 13-án válaszol, 
amikor azonban még nem volt kezében a hivatalos meghívás. A 
gondnokok ezt csak május 25-én kelt latin nyelvű levelükben hozzák 
tudomására. A levél nagy jóindulatot és Bisterfeld különleges erdélyi 
helyzetéhez mért óvatosságot árul el. Walaeus meghalt, Thysius 
nagyon beteg — írják — igy vetették a szemüket őreá, kinek 
kegyességét és tudományát figyelmükbe ajánlták, akik előtt azt 
mélyebben feltárta. Buzdítják, hogy meneküljön az „áskálódások-
nak az udvari és egyéb cselszövéseknek vihara elöl" s jöjjön 
hozzájuk, amily hamarosan ez lehetséges, mert az iskola ügye a 
tanárhiány miatt aggodalomba ejti őket. Rendes fizetése 1200, rend-
kívüli 200, lakáspénz pedig 300 frt lesz évenkint, azonkívül 55 frt 
„pro jure tunica et cuniculorum" s a szokásos mellékjövedelmek. 
Közlik egyben, hogy Rákóczinak, ki őt annyi kegyben részesíti, írnak, 
kérvén elbocsátását. A hozzá irt levelét azonban e meghívó levéllel 
együtt neki küldik, ki azt, ha jónak látja, adja át személyesen a 
fejedelemnek, ha pedig netalán más mód a fejedelem elbocsátási 
engedélyének megnyerésére célravezetőbb lenne, azonnal közölje 
velük.'2 I. Rákóczi Györgyhöz irt levelük szintén arra hivatkozik, 
hogy Walaeus halála és Thysius betegsége miatt mily nagy csapás 
érte az iskolát, mit legjobban helyrehozni csak Bisterfeld képes. 
Itt e helyen nagy szolgálatot tehet az erdélyi ifjaknak is.:i 

Bisterfeld ugyan már augusztus vége előtt megkapta a levelet, 
de csak magánúton (Rivetus) közölte velük, hogy elfogadja, amint 
hivatkozik is erre az augusztus 31-én és október 12-én kelt levelére 
abban a hivatalos jellegű válaszban, amit 1641. február 14-én intéz 
a gondnokokhoz.4 Hálálkodik azért a kitüntető jóságért és reményű, 
hogy módjában lesz a bizalmat megérdemelni, bár érzi csekély 
erejét. A fejedelemmel csak nem régiben beszélhetett, mert az most 
tért csak vissza Magyarországból, mely alkalommal nagy nehezen 
bár, de megígérte elbocsátását. Mindazonáltal április előtt nem 
indulhat útnak, addig is kéri, hogy küldjenek neki a Staten Generaal 
részéről útlevelet Danzigba Niclasiushoz. Két hónappal később 
április 26-án irt levelében értesíti őket, hogy két héten belül utrakel, 
bár a fejedelem időközben meggondolván még egyszer a dolgot 
azt ajánlotta neki, hogy tegyen le tervéről, de végre is alázatos 
kérésére és alapos érveire megnyugodott Isten akaratában.5 

1 Molhuysen i. m 247. o. 
2 Resolution van de Curatoren (Gondnoki határozatok jegyzökönyve, a 

következőkben csak Res. Cur. idézve.) 5. kötet fo 59b 60*· (Leideni egyetemi 
levéltar. Alosztály: gondnoki levéltár 4. sz.) 

a U. o. fo 60b—61a· 
* U. o. fo 133a—134a- A levél kelte: XIX. kai. Febr. ezt helyesen tehát 

január 14-ikére kellett volna átírnom. A következő levelében azonban B. egész 
határozottan utal erre a levélre, mint „14 Februarii datas ' , igy kénytelen 
voltam ezt a dátumot adni s egyben megjegyezni, hogy B. tévedésből vagy 
egyik vagy másik esetben elirta magát. 

5 U. 0. fo 134a-135a. 
Theologiai Szaklap és Könyvujság VI. 
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Történt azonban, hogy Bisterfeld nem indult útnak májusban 
és igy esett, hogy az erdélyi papság 1641-iki kolozsvári generális 
gyűlése alkalmával egy disputát irtak ki junius 9-re a Szenthárom-
ság (utáni második) vasárnapra1 az unitáriusok ellen, melyre Bister-
feldet is meghívta a fejedelem, ki eleget is tett a meghívásnak, sőt 
a vitán elnökölt, is, de vesztére. A fejedelem ugylátszik mégegyszer 
meggondolta a dolgot és kérte Bisterfeldet maradásra. B. azonban 
nem akart ebbe belemenni, tekintve, hogy már eligérkezett Hollan-
diába, mire a fejedelem arra kérte, hogy legalább egy, vagy más-
fél évig maradjon még s megígérte neki, hogy ez ügyben ír a 
gondnokoknak, s az idő letelte után el fogja bocsátani. Bisterfeld 
erre közölte a fentieket ő maga is azokkal, és közli, hogy ha csak 
lehet októberben útnak indul.2 

Rákóczi be is váltotta szavát, de nem ugy, ahogy ígérte. Az 
erdélyi generális gyűlés is ugylátszik foglalkozott e kérdéssel és 
magáévá tette R. érveit, legalabb is azonos tartalmú levelet küldött 
Gelei is az erdélyi papság nevében Leidenbe. A mintegy három 
héttel később kelt levél minden részében magán viseli Rákóczi jó-
indulatának, ügyes okoskodásának, az egyház és iskola iránt való 
igaz szeretetének bélyegét. Nemes, fejedelmi hangú levél, de mégis 
udvarias. Nagyon dicséri szorgalmukat, amellyel a leideni iskola 
ügyén buzgólkodnak, de kénytelen elitélni azt, hogy ezt az erdélyi 
iskolák kárára teszik. Hollandiában vagy a szomszédos tartomá-
nyokban — úgymond — igen sok jeles ember van, mig Erdély-
ben kevés. Azért is ott keressenek maguknak valakit. Erre-felé nagy 
szükség van B.-re ugy a tanítás, mint az ellenkező nézetüek (uni-
táriusok, katholikusok) állításainak megcáfolása terén, ott a sok 
feles erő között aligha érvényesülhet. Itt is igen jó sora van, meg-
elégedett és ha elvinnék innen, a gyulafehérvári iskolára biztos 
pusztulás vár. Azért is arra kéri őket, hogy mentsék fel B.-t adott 
szavától.3 

Amint az imént említettem az erdélyi papság nevében egy-
néhány nappal előbb hasonló tartalmú levelet ír gondolhatólag 
Gelei, de hang tekintetében messze mögötte áll amannak.4 Dagályos 
stílusban elmélkedik arról, hogy milyen nagy örömben lesznek a 
katholikusok, az unitáriusok s mint fognak gúnyolódni, hogy kül-
földi hitrokonok azzal segítik őket, hogy legjobb erőjüket elviszik. 
Sőt inkább biztassák Bisterfeldet maradásra. A háború viharából 
ragadták ki öt, annyi évig itt tartották s most akarják elvinni tőlük ? 

' B. ugyan alább idézendő levelében csak Szentháromság vasárnapo' 
emlit, de kétségtelen, hogy szentháromság utáni második vasárnapról van szó· 
V. o .e . vitáról Pokoly J. Az erd.ref. egyet. tört. II. 150. Az ottani keltezés 
(jun. 10) körülbelül azt a napot is jelenti, melyen még tolyt a vita. 

! Res. Cur. fo 139b- 141a Keltezetlen, de hihetőleg rögtön a gyűlés 
után irta. 

3 U. o. fo 135a-136b Kolozsmonostor 1641. julius 29. 
4 U. o. fo 136b- i39" Gyulafehérvár 1641. julius 26 Az aláírás : Universi 

Ecclesiarum reformatarum per totam Transsylvaniam dispersarum Ministri ac 
Pastores. 
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Ezt az utóbbi érvet egyébként Rákóczi is felemlítette, azzal támogat-
ván, hogy Bisterfeld örök időre lekötötte magát az iskolához. 

A leideni gondnokok körülbelül elámulhattak ezen az utóbbi 
levelen, de nem kevésbbé csodálkozhatott ezen Bisterfeld is, hiszen 
éppen a papság nem látta soha szívesen ezeket az idegen taná-
rokat. Feltűnő körülmény e levélben az iskola pusztulásának 
hangoztatása is,- Bisterfeld távozása esetén. Valami aligha volt ez 
időtájt ott rendben. Bisterfeld egyik korábbi levelében (1640. jan. 
10.) megemlíti Rivetusnak, hogy távolléte alatt sok hiba történt, 
amik igen nagy akadályul szolgálnak annak további fejlődésében. 
Vannak néhányan — úgymond, akik szeretnének uralkodni az 
iskola felett, de keveset értenek annak ügyeihez. Egy másik leve-
lében (1640. jul 17.) meg arról panaszkodik, hogy 3—4 kollégája 
alig említésre méltóan volt segítségére a kutatásban s majdnem 
minden terhet egyedül visel. A gondnokokhoz irt levelében is 
kiterjeszkedik a gyulafehérvári iskola bajaira, de sajnos itt se ir 
róla részletesen. 

A leideni gondnokok az ügyet csak a következő (1642) év 
január 7-én, vették tárgyalás alá.1 Vájjon mi lehetett e késedelem 
oka, amikor közben még egy másik theol. tanár is meghalt (Thy-
sius), nem tudjuk. A kurátorok azt mondják Rákóczihoz irt vála-
szukban — s ezzel igazolják a késői (1642. jan, 27.) válaszadást, 
hogy számítottak Bisterfeld jövetelére, de igen sok nyomós ok 
van annak feltételezésére, hogy előbb Rivetus utján érdeklődtek az 
erdélyi viszonyok felöl. Ez természetes is lett volna, hisz Bisterfeld 
és Rákóczi által adott helyzetkép között csak abban nem volt 
eltérés, hogy B. szintén hangsúlyozta Rákóczi iránta való jóságát. 

Ε jan. 7-iki határozatból kifolyólag válaszolnak tehát Rákóczi-
nak, az erdélyi papoknak és Bisterfeldnek, valamennyi 6. kai. Febr. 
(jan. 27.) keit Csodálkoznak azon, hogy rossz néven vették az 
erdélyiek tőlük e meghívást, hiszen B. családi és más körülmények 
miatt már minden állásra való tekintet nélkül is el akarta hagyni 
Erdélyt s Hollandiába költözni, bár ismételten kifejezte, hogy 
Rákóczi nagy jósággal van iránta. Itt van nyomda is bőven, job-
ban kiadhatja munkáit, mint Erdélyben, úgyszintén nagy segítsé-
gére lehet itt is az erdélyi diákoknak. Tekintve, hogy nem ismerték 
eléggé lelkiállapotát és a gondnokoknak tett igéretét, újból kérik 
Rákóczit az elbocsátási engedély megadására.'2 Hasonló tartalmú 
levél ment az erdélyi papoknak is, csupán még azt jegyzik meg, 
hogy B. csak pár évre ígérte Erdélyben maradását3 és hogy az 
elbocsátás nem őtőlük, henem Rákóczitól függ.4 Bisterfeldnek pedig 
azt irják, hogy bár aggodóba ejti őket a leideni iskola sorsa, a 

1 Molhuysen i. m. 262. o. 
1 Res. Cur. fo 141>H43a. 
3 Miben lehetett is igazság, mert 1631. dec. 8-án irja Bisterfeld Rive-

tusnak, hogy ha az iskola fejlődésének alapjait megvetették, visszatérnek 
Németországba. 

< Res. Cur. fo 143b - 144*. 
2* 
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tanerők hiánya miatt immár diáklázadástól is tartanak, de bizto-
sítják, hogy a rokonszenvük a régi, a meghíváshoz ragaszkodnak, 
azért is keljen útra minnél előbb.1 

Ugyanazon év május 20-iki dátum alatt értesülünk arról, 
hogy Rivetus jelentést tesz a gondnokok ülésén B. ügyéről,2 de 
hogy ez miben állhatott, nem tudjuk, csupán sejthetjük, hogy B. még 
mindig reménykedő sorokat küldött, mert egy aug. 19-iki határo-
zat világosan utal arra, hogy jövetelére még mindig számítanak. 
Csupán október 1-én kerül tárgyalásra Bisterfeldnek egyenesen a 
gondnokokhoz intézett aug. 5-én (Non. Sex t ) kelt válasza, mely 
szerint a fejedelem nem hajlandó őt elbocsátani, melyre azután 
okt. 6-iki keltezéssel azt válaszolják, hogy elbocsátásában még 
mindig bíznak.3 Ez az utolsó adat ez ügyben. Történt-e valami 
tovább, nem tudjuk. Valószínűleg Bisterfeld végre is belenyugodott 
a változhatatlanba, mert a hosszú bizonytalanság tartama alatt 
többször ad kifejezést annak, hogy megnyugszik Isten akaratában, 
akárhová is rendelné öt. A gondnokok mindazonáltal nem töltötték 
be Walaeus tanszékét, melyre őt hívták, csupán Thysius helyét 
ajánlották fel még 1641. jun. 21-én ugyancsak Rivetus ajánlatára 
Spanheim Frigyesnek Genfben. Walaeus és Thysius után még 
mindig visszamaradt az öreg Polyander és Trigland a theologiai 
karon, meg a Staten College mindkét regense is kötelezve volt 
néhány theol. előadás és vita tartására. Ám, hogy Bisterfeldet sem 
felejtették el és viszont ő sem őket, azt bizonyítja a második meg-
hívás, mely 1649-ben Spanheim korai halála után lett osztályrésze. 

Miklós Ödön. 

' Res. Cur. fo 144h — 145b. 
2 Molhuysen i. m. 260. o. 
s Res. Cur. V. ö. Molhuysen i. m. 270. o. 



Debreceni Lelkészi Tár.* 

Bár megmaradt a régi cim, bár iránya, célja az uj szerkesztőkkel 
(előbbi és alapító szerkesztő S. Szabó József volt) sem vál-

tozott, azért mégis uj protestáns vállalat: uj hézagpótló, tudományos 
résszel bővült, tudós és tehetséges munkatársak hosszú sorozatával 
gazdagodott, alakja, a szerkesztés módja uj munkáról tanúskodik. 
A vállalat három részre oszlik: 1. „Theologiai Értesítő", 2 „Beszé-
dek és imák különféle alkalmakra" és 3. „Értekezések és egyébb 
kisebb dolgozatok a theologia köréből" cimek alatt. Azonkívül a 
kékszínű borítékok belső oldalán is találunk rövidebb fejtegetéseket 
aktuális kérdésekről, azután „Híreket" és „Szerkesztői üzeneteket". 
Kár, hogy a kék szin az olvasást megnehezíti és kár, hogy a bekö-
tésnél a borítékok kimaradnak. — A vállalat iránya „positiv keresz-
tyéni, amely azonban teljes liberalizmussal enged szabad teret 
minden irányú tudományos vizsgálódásnak " Ez az elv helyes, de 
ha ezt az elvet egy vállalat szerkesztési munkájára is vonatkoztat-
ják, akkor e „liberalizmus" megköti a szerkesztők kezét: ki-ki ugy 
dolgozza ki a vállalt kérdést, amint azt saját módszeres készsége 
diktálja. Ezt a szabadságot látjuk a D. L. T.-nál is. 

A „Theologiai Értesítőnek' -nek, amely az összes theol. tudo-
mányágak jelenlegi állásának ismertetését tűzte ki feladatául, első 
tanulmánya: „Az ókori kutatások hatása a theologia különböző 
ágaira stb." mintegy programmot akar adni a vállalat eme tudo-
mányos részéhez. A régiek elmultak, most minden ujjá alakul. A 
régi tudományágak (bevezetéstan, bibliatheologia stb.) háttérbe 
szorulnak és az ókori leletek hatása alatt vezető tudományággá 
növekedik az összehasonlító vallástörténet, amely rányomja bélyegét 
minden más theologiai tudományágra. A széleskörű tárgyismerettel 
is a tárgy iránt lelkesedő szeretettel megirt tanulmány azt sejtette, 
hogy az azután következő dolgozatok majd mind az összehason-
lító vallástörténet látószögében készülnek. De ez nem következett 
be. Mindegyik tudós a maga módszerét követi, ami pedig az egy-
öntetűség rovására megy. Az exegetica theologia ismertetése teljes 
befejezést nyert, de nem egységes. Az egyháztörténeti ismertetés is 
külön csapáson halad. Egyik-másik szerző az odavágó irodalom 
alapos, részletes méltatását adja — utmutatásuk nyomán ki tudjuk 

* „Debreceni Lelkészi Tár." XIII. kötet. Felelős szerkesztő Dr. Lencz 
Géza. Társszerkesztő Dr. Varga Zsigmond. t)ebrecen, 1916. Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivatal a. 
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választani a nekünk megfelelő munkákat — más szerző pedig csak 
könyvcimeket sorol fel — melyiket vegyük elő ? Itt a fejlődés szerves 
képét látjuk, ott csak rapszodikus vázlatot találunk. Annyit meg 
kell engednünk, hogy a feladat nehéz volt; a kezdet, az uttörés 
nehézségeivel kellett megküzdeni, hiszen ez az első ilynemű magyar 
vállalkozás. Mindamellett az újszövetség és ó-szövetség főtudomá 
nyainak ismertetése (Daxer, Varga, Deák) alapos és sikerült. A többi 
is kiegészíthető egy uj kiadásban. Így azután a falun élő lelkész-
testvérek közül sokan, akik hasonló utmutató munka hiányában 
eddig nem mertek hozzáfogni rendszeres tanulmányozáshoz, köszö-
nettel és eredménnyel fogják használni ezen „Értesítőt " 

A „Beszédek és imák" cimíi rész 62 beszédet, 4 biblia ma-
gyarázatot és 5 imádságot tartalmaz. Országos nevű szerzők mellett 
találunk kevésbé ismert, uj neveket is. Ottan a név már eleve 
garantálja a jó beszédet vagy imát; itten a jó beszéd ad súlyt a 
névnek is. Bár megemlíthetnénk olyan beszédet, amely bizony nem 
igen érdemelte meg a kinyomtatását, bár a keresztyéni központi 
gondolat nem domborodik ki minden beszédben, úgyhogy némelyike 
„nemzetközi" beszédnek is beillenék; bár egyik-másik beszédben 
a vezető fonál a szó- és nem az immanens logika, azért mégis 
örömmel és lelki haszonnal tekintünk vissza az évfolyam sok 
beszédére. Az ünnepekre szóló beszédek valóban az ünnep üdv-
történeti jelentőségét emelik ki és ez a fődolog. Igaz, hogy kiérezni 
a szerzők református vagy evangélikus hitbeli mivoltát, de hisz ez 
természetes és szükséges is, szem előtt tartva az intést: Tartsd 
meg, amid van! és tiszteletben tartva a protestáns elvet: a mások 
hitbeli meggyőződése iránti türelmet. A beszédek „alkalmi" beszédek: 
a kor kérdéseinek, a háború aggodalmainak hordozói. Az Isten és 
haza iránti szeretetről; a kötelességnek híven való teljesítéséről lelkes 
buzdításokat olvasunk. Forrón buzog a haza iránti szeretet érzése. 
Ε tekintetben lelkészeink versenyeznek a németországi testvérekkel, 
így természetes, hogy ugyanazon hibába, vagy mondjuk lelkes 
túlzásba is esnek. Sok beszéd arról szól, hogy a mi részünkön 
van az igazság, hogy mi Istenért és az igazságért harcolunk (ellen-
ségeink papjai is ezt hirdetik hasonló áhítattal hallgató híveiknek) 
ezért nekünk győznünk kell! De hátha mégsem győzünk? Hátha 
nem győzünk oly feltétlenül, amint azt prédikációinkban hirdettük, 
mit fogunk majd akkor mondani ? Fordítunk egyet a dolgon, hisz 
ebben is ügyesek vagyunk ? Ezért ki kell emelnünk azt a beszédet, 
amelyet Futó Zoltán „A keresztyén és távollevő szerelmesei" cimen 
irt. Az igazság, a jog, a szeretet mondja — csak ideileg bukik. 
Az Ur elkezdte a jót, el ís végzi a Krisztus napjára. A gondolatot, 
a hazaszeretetet, a nemes alkotást a gonosz meg nem semmisítheti; 
diadalt arat bizton a nagy, a vég napon: Krisztus napja ez! Más 
ez, mint az a, bár őszinte meggyőződés sugalta mondás: A seregek 
Ura a mi oldalunkon harcol! Ez az igazi keresztyén felfogás adja 
azután ajkunkra az igazi keresztyén imát is : Tudunk Kr. nevében 
imádkozni. — Sok beszéd, gazdag tartalom, sok szép értékes gon-
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dolat, gyönyörű imák (Baltazár), szépséges nyelv; haszonnal olvas-
tam, sok indítást kaptam. 

Az „Értekezések . . ." című harmadik részben négy munkát 
találunk. Dr. Lencz Géza a háború etikai megítéléséről szól. El-
itéli a háború ellenzőit egyrészt, de elitéli a fanatikus lelkesedőket 
is: „A meggyőződés nélküliség árulásba visz, a fanatikus elszánt-
ság esztelenségeket követ el." Aki azonban szilárd meggyőződéssel 
felismeri a nagy célt, az a háborúban is etikai alapon áll. A háború 
etikai megismerése bűnbánatra és javulásra készteti az őszinte 
embert. Az idevágó háborús irodalom felhasználásával és hazai 
viszonyok beleszövésével megalapozta és élvezetessé tette szerző 
tanulmányát, felolvasását. Ugyancsak felolvasásra készült Dr. Kun 
Béla „Világi papok" cimü dolgozata, melyben az egyház „világi" 
tagjainak, vezetőinek lelkére köti, hogy mint az egyház élő tagjai, 
mint igazi lelkipásztorok öntudatos szeretettel végezzék az egyház és 
a keresztyén hétköznap dolgait. Zoványi Jenő: ,,A reformáció mű-
velődéstörténeti jelentősége" cimen irt egy nagyobb tanulmányt. 
Gondos munka, mély történeti érzékről tanúskodik, több eredeti 
meglátást hoz. Meggyőző ama kijelentése, hogy a keresztyénség 
elterjedésének rétegeit nem szabad a fajok (román, szláv, germán) 
szerint elkülönitenünk. Szükséges annak megállapítása is, hogy a 
magyar irodalmi nyelvet nem Pázmány Péter teremtette, mert azt 
már megteremtette a reformáció kora. A reformáció művelődés-
történeti jelentőségét a tanügy és nyomdászat felvirágoztatásán 
kivül elsősorban és mindezek felett az egyéniség elvének életbelép-
tetésében látja. Az egyéniségek elvének nagy áldást hozó két fő-
eredménye: a vallásos türelem és az egységes világnézet, a mi 
valóban a legfőbb művelődési faktor. A reformáció központi jelen-
tőségét tehát az egyéniség elvének reálizálásában látja. Mi ezt a 
gondolatot, bár nem hangzik eléggé filozófikusan, de annál bibli-
kusabban, ugy fejeznők ki: A reformáció központi jelentősége a 
személyes hit által való megigazulás Neked, magadnak kell hinned 
teljes szivedből, teljes lelkeddel, igy majd üdvözölsz. Ha nem tudsz, 
vagy nen; akarsz hinni, akkor nem segit itten sem pap, sem egy-
ház, sem szertartás, sem pedig tekintély. Ebből a személyes hitből 
sarjad azután az egyéniség elve és igy a vallásos türelem és az 
egységes világnézet is. Vájjon annak, akinek a Krisztus szava, a 
szentírás igéi vagy mondjuk az egyház „tana" személyes, önludatos 
hitévé, birodalmává lett, vájjon annak ne lehessen azért egységes 
világnézete ? Zoványival szemben — ha ugyan ép itten szűkszavú 
megjegyzéseit jól értelmeztük — azt kell mondanunk, hogy lehet, 
sőt ép ezért lehetséges az egységes világnézet. Nagypéntek misz-
tikumával. húsvét titokzatosságával, a sírgödör rögeinek dübörgésén 
is áthatoló reménységgel még nem békült meg az experimentális 
tudomány, de vájjon a D. L. Tár II. részét munkáló sok-sok hivő 
papnak ne volna egységes világnézete? Ha van személyes hite, 
bizton van egységes világnézete is. Egyébként, ép mivel szerző 
nem beszél részletesen a vak hit és a tudomány eredményeihez 
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való simulás nyomán támadt „kétlakiság"-ról — szívesen feltesszük, 
hogy ő itten nem beszél a vallás anyagi elvéről és ezért mi is 
idézzük a szerkesztő egy megjegyzését: „Hisszük, hogy ő (az 
illustris munkatárs) nem hitbeli meggyőződést akar itt ostromolni, 
csak a látszata az a dolognak." — Dóczi Imre ,Nevelésügyi fel-
adatok a református egyházban'- cimü felolvasásában rámutat ama 
sürgős teendőkre, melyeket a református, (de bizony az evangélikus 
egyháznak is) a legrövidebb idő alatt véghez kell hajtania a nevelés 
terén, ha a nagy és tülekedő versenyben meg akar maradni. A 
református szellemnek pedig a legfőbb biztositéka magának a 
nevelőnek: a tanítónak és tanárnak református szelleme. Ezért 
szükséges az óvónő-, tanító és tanítónő- és tanárképzés egy-
háziasabbá tétele. Bizony sok a tenni való e téren. Intézeteink, 
melyek egyházi vagyonból táplálkoznak, mindinkább idegen szellemű 
táplálékot nyújtanak. 

íme ezekben számoltunk be a D. L. T. gazdagon megbővült 
évfolyamáról. Életre való vállalkozás, érdemes a támogatásra. A 
vállalat egyik ó-évi beszéde (Andrássy) igy végződik: „Aki kezét 
az eke szarvára veti és azokra néz, melyek háta mögött vannak 
mi is igy fejezzük b e : aki az évfolyamra tekint és csak a hibákra 
néz, nem alkalmas a reménykedésre, pedig biztatók a jelek, hogy 
a D L. T. idővel mindinkább tökéletesedik. A második évfolyam 
igy indult és igy folytatódott, különösen a ref. jubileumi szám 
sikerült és adott nekünk kintievőknek is számos indítást. Vállvetett, 
lelkes testvérmunka igy majd megtartja, amink van; bizton meg-
tartja, megerősíti és növeli. 

Tábori posta 338. Wagner Qyörgy. 



Ismertetések. 
Lic. R á c z Kálmán : Miért is vagyok én keresztyén ? Pápa 

1917. (IV. és 180 I. 8°.) Ára Κ β'—. A keresztyénség világnézetének 
apologiája ez a könyv. Szerzője kiindul az emberi lélek természeté-
ből és a környezete megértése utján felmutatja a természet világá-
ban az értelmes és öntudatos akarat létezését, az ember vizsgálatá-
ból pedig rávezet a világ urára és az észfölötti akaratra. Azután 
vizsgálja a vallásos érzületet, megállapítja annak általánosságát s 
ennek magyarázatakép feltünteti aprioritását. Majd tovább elemzi 
a lelkiismeret tényét s vele kapcsolatban rámulat a bün állapotára 
s a megváltás követelményére. Végül pedig rámutat a sziv „meta-
physikai szomjuságára", t. i. a tökéletesség vágyára, a halhatlan-
ság eszméjére és a biztos menedék utáni reményre. Már most az 
a kérdés, milyen világnézet vagy vallás felel meg a lélek ezen fel-
tüntetett szükségeinek. Ezen célból vizsgálódása tárgyává teszi a 
szerző a különböző filozófiai rendszereket és vallásokat, vájjon 
megfelelnek-e ennek a célnak. Szemünk előtt elvoul Comte positi-
vismusa, Haeckel és Ostwald mönismusa, majd Nietzsche bölcselete, 
azután mint valláspótlékok a misticismus, a szabadgondolkodás, a 
theozofia, a szabadkőmivesség, az etikai kulturközösség és végül 
az evolutionismus vallása. Mindezeknek ismertetése is már nagy 
értéket ad a könyvnek, melyet a kritika csak még fokoz. A vallások 
közül szerzőnk a budhismust, az izlamot és a zsidó vallást ismerteti, 
mint olyanokat, melyek a lélek szükségleteinek kielégítésében a 
keresztyén vallás versenytársai lehetnének. De nem bizonyul be, 
hogy erre joggal pályázhatnak. Azért kimutatja egy 3. fejezetben 
könyvünk szerzője positive is, hogy az emberi lélek a keresztyén-
ségben megtalálja kielégülését. Ezt az istenfogalom, az erkölcsi fel-
fogás és a váltság kifejtésével éri el. Egy utolsó pont végül ki-
mutatja Troeltsch relativismusával szemben a keresztyén igazság 
absolutságát. Sok szorgalmas munka rejlik ebben a könyvben. Elég 
szép irodalom ismeretéről is tanúskodik. Nyelve sem idegenszerű, 
mint a legtöbb ilyen tárgyú könyvé. Itt-ott más véleményünk is lehet, 
mint a szerzőnek. De ez egyáltalán nem teszi kétségessé, hogy 
könyve, mint a keresztyén hit védelme, igen jó szolgálatokat tehet. 
Serdült intelligens ifjúságunknak, főiskolai hallgatóknak, müveit 
közönségünknek való az Melegen ajánljuk ezek körében való ter-
jesztésre. Kívánjuk, hogy sok áldás forrása legyen, f Daxer Gy. 

Handbuch der altchristl ichen Epigraphik von Carl 
Maria Kaufmann. Mit 254 Abbildungen, sowie 10 Schriftenver-
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gleichenden Tafeln. XVI. 514 1. Freiburg, Herder. 1917. Ára Μ. 18—. 
A keresztyénség első századaiból fennmaradt feliratos emlékek 
száma megközelíti az ötvenezret Ezeknek á legnagyobb része sir-
kőfelirat. Ezeknek is az oroszlánrészét Róma katakombái szolgál-
tatják. Róma kb. nyolcvan katakombájának a folyosói 876 km t 
tennének egyfolytában s legalább öt millió ember van bennük el-
temetve. Nyilvánvaló tehát, hogy a keresztyén feliratok között ezek 
a katakombafeliratok dominálnak. Ezekkel kezdi, ezeket ismerteti, 
ezek anyagát részletezi ez a nagyszabású mű elsősorban Azután 
foglalkozik a Graffitikkel, történeti jellegű feliratokkal, külön fejezet-
ben Damasus pápa sírfelirataival, templomok és egyéb épületek 
felirataival, a madabai mozaiktérképpel, melyhez egész fontos hely-
mutatót is készített. Ez a keresztyén emlékekre szorítkozó speciális 
munka nem nyújtja ugyan a Kr. utáni századok életének, gazdag 
emlékeinek teljes képét, már pedig minden egyoldalúság veszedel-
mének az elkerülése végett ezeket a keresztyén emlékeket mindig 
környezetükkel együtt kell szemügyre vennünk, és schematikus 
beosztása következtében az összetartozó dolgokat sokszor jó messzire 
sorozza be egymástól, de azért mégis igen tanulságos képet nyújt 
a kőbe vésett emlékekről. Körülbelül 2000 emlékkel foglalkozik és 
hétszáznál jóval többnek a. teljes szövegét közli. Köztük van Pál 
apostol sírfelirata, a római levélben üdvözölt személyek némelyiké-
nek a sírköve, az Aberkios-felirat és sok olyan, amelynek ismeretése 
irodalmi és egyháztörténeti ismereteink szemléletesebbekké tételére 
szükségünk van. Kaufmann könyve a szokásos képzettségű theologus 
számára egész uj világot tár fel. A könyvet 254 emlék reproduk-
ciója teszi szemléltetés céljából is igen alkalmassá. Kiállítása ki-
fogástalan. Pontos névjegyzékei és mellékletei használatát igen 
megkönnyítik. 

Die altchristl iche Bi lderfrage nach den literarischen 
Quellen von Prof. Dr. Hugo Koch 108 I. (Forschungen zur Reli-
gion und Literatur des Alten und Neuen Testaments. Neue Folge. 
10. Heft.) Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1917. Ára Μ 4 80. 
Az őskeresztyén egyház állásfoglalása a művészettel szemben nem 
volt egységes. A művészetet mint ilyet, nem gyűlölte, de nem is 
kedvelte. A pogány kultusz szolgálatában álló művészettel szemben 
ellenséges álláspontot foglal el. A köböl és fából faragott, ércből 
öntött istenképekröl hallani se akart és a bennök való hitet maró 
gunynyal, őszinte felháborodással tárgyalta. A kultikus célokra 
felhasznált műtárgyak mübecsét és kultikus jelentőségét egymástól 
természetesen el nem különítették Voltak fanatikus képrombolók, 
a«z irányadó személyiségek azonban a képrombolást nem helyesel-
ték. Az elvirai zsinat 60. kánona például kimondja, hogy ha valakit 
ilyen képrombolásért a helyszínén agyonütnek, azt nem tekintendő 
mártírnak. De azért a közömbös művészettel szemben is tartóz-
kodóan viselkedtek. A keresztyén világnézet, keresztyén művészet 
számára igen alkalmatlan talaj volt. A hit szellemi, nem érzékelhető 
dolgokkal való foglalkozás, igazság után való vágy, a művészet 
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pedig anyagformálás, hitetés, illúziókeltés A gyökere ennek a 
puritanizmusnak a'képek használatának ótestamentumi tilalma Nem 
véletlen és esetleg prophylaktikus intézkedés, hanem az öskeresz-
tyénség lényéhez tartozó jellemvonás ez, amit a szerző az első 
ker. századok tekintélyeinek (Tertullianus, Cyprianus, Clemens 
Alex., Origenes, Makarius, Eusebius, Epiphanius stb.) a nyilatko-
zataival igazol. Az archeológiai kutatások látszólag az ellenkezőről 
szólnak. Azonban egyes fennmaradt műemlékek származási idejé-
nek a megállapítása nem mindig biztos. A régészek szeretik a 
nagyon korai dátumokat. A katholikus eredetű leletek különben 
sem bizonyító erejűek és nem általánosíthatók. A katholicizmus 
az őskeresztyénség eredeti tradícióival szemben az elvilágiasodás 
és paganizmus zászlóvivője. A ker. művészet első kezdeteit a 
gnoszlikusoknál találjuk. A keresztyénség hellenizálásában a katho-
licizmus a gnoszticizmusnak a versenytársa. A keleti egyház mai 
napig nem türi Isten ábrázolását, se a plasztikát A katholikus 
apologetikus irányú, mai állapotokat a múltba visszavetiteni mindig 
nagy hajlandóságot mutató archaeologikus és egyháztörténeti fel-
fogásokkal szemben a szerző elfogulatlan tárgyilagossággal dolgo-
zik, sok tévedést helyreigazit s sok megbízható adatot foglal össze 
tanulságos munkájában. Sz. L. 

Moderne Bibe l fragen. Vier populär-wissenschaftliche Vm-
träge in erweiterter Form von Dr. L. Fonck S. J VII. 346 I. Ära 
M. 7'—. Az első előadás a biblia teljes inspirációját védelmezi. 
A második az evangéliumokról szóló tradíciót védi meg a kritika 
ellen. A harmadik és negyedik a palesztinai viszonyok ismeretének 
az itásmagyarázat szempontjából való fontosságát hangsúlyozza és 
példákon is illusztrálja. Mig az előbbi általánosan ismerteti a 
palesztinai viszonyokat, addig a negyedik' Jézus életét és tanítását 
helyezi helyes világításba. Fonck jezsuita szerzeles, a római pápai 
bibliai intézet rektora Alapos, rendszeres gondolkozású, de — 
katholikus tudós. Nála a tulajdonképeni bibliai irodalomtörténeti, 
történeti, kritikai és vallásos problémák iránt való érzéket ugyan 
hiába keresnénk Neki a szakadatlan egyházi tradíció és a csal-
hatatlan római pápa a legfőbb instanciája és igen tanulságos, hogy 
érvelése mennyire szaturálva van ilyen jogi formalisztikus szem-
pontokkal. Nyugodt magyarázó modora igen rokonszenves, az hogy 
előadásait, igen világosan disponálja, szintén, de nekünk, akik 
Julicher, Weinel, Bousset tultömött stílusát és gazdag anyagot fel-
dolgozó müveit ismerjük, mégis ugy tetszik, hogy Fonck fejtegetései 
népiességük dacára is meglehetősen üresek és alapjában véve igen 
keveset ölelnek fel. Az előadásokban sok az ismétlés, aprólékos 
dolgok pl., hogy Palesztinában hogyan szántanak, vagy hogy a 
konkolyról szóló példázatban a konkoly miféle fajtájáról van szó, 
a kelleténél részletesebben vannak tárgyalva. A katholikus írás-
magyarázat és hitvédelem módját jellemző példákon lehet tanul-
mányozni ezen a munkán. Aki a sokkal komolyabb és behatóbb 
protestáns írásmagyarázatot ismeri, az Fonck könyvében nemcsak 
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hogy ujat nem talál, hanem sokszor határozottan boszankodik azon, 
hogy milyen elveszett pozíciókat védelmez, vagy hogy siklik el az 
igazi problémákon. Ilyen alkotásokkal való összehasonlítás után 
tanuljuk igazán megbecsülni a protestáns theologiai tudomány 
komoly, előítéletek nélkül való igazságkeresését. Sz. L. 

A L u k á c s szerint v a l ó e v a n g é l i u m h o z . Irta: Nánásy 
Dániel ref. segédlelkész. 157 i. Ára portóval Κ 1 65. Gyakorlati 
írásmagyarázat. Lukács evangéliumát szakaszokra osztja, minden 
szakaszt magyaráz, alkalmaz, a magyarázatot rövid fohásszal végzi. 
Ugy van beosztva, hogy a házi istentiszteleteken lehessen használni 
akár csendes elmélkedés, akár felolvasás céljára. Az imádságok 
mélyen átérzett, őszinte és szépen elgondolt dolgok. A magyarázó 
rész stílusán több helyütt megérzik az idegenszerűség; egy uj 
kiadásban azt alaposan át kellene gyúrni. A könyv a mai viszo-
nyok között rendkívül olcsó. 

S o e r e n Kierkegaard ein Seelsorger für Seelsorger. 
Von Lic. Dr. Kurt Warmuth. 34 I. Ára Μ 1—. Kierkegaardot iga-
zán kevesen ismerik. Vannak, akik a legzseniálisabb dán épitö-
irónak tartják s Martensennel való hadakozása dacára tudnak nagy 
lelki nyugalommal épülni írásain. Pedig Kierkegaardot röpiratain 
keresztül kell nézni és értékelni. Kierkegaard a dán Pastorenkirche 
legelkeseredettebb ellenfele volt, aki maró gunynyal szokatlan 
szenvedelemmel irt a dán papok ellen. Warrnuth azt mondja, hogy 
Kierkegaardot több embernek kellene ismerni és tanulmányozását 
lelkészek számára melegen ajánlja. Azt a hatást várja tőle, hogy 
komolyabbak lesznek, nagyobb odaadással, szentebb idealizmussal 
végzik teendőiket. Ezt az ajánlást és a hozzáfűzött reménységeket 
a magam részéről nem osztom. Kierkegaard a veszedelmes írók 
kézé tartozik. Páratlan szuggesztív erővel hat olvasóira s ha pap 
olvassa Írásait, abból nem csendes pasZtorális erényeket vált ki, 
hanem meghasonlásba kergeti önmagával, hivatalával, sőt bizonyos 
tekintetben egyházával is. Ezt a hatást sokan érezték. Schrempf és 
Dorner Kierkegaard hatása alatt ott is hagyták lelkészi hivatalukat. 
Ilyen irót a papok számára lelkipásztorul ajánlani egy kicsit koc-
kázatos vállalkozás. Kiekegaardot csak az olvassa, aki a mäga 
dolgában nagyon biztos. Aki nem fél az önmagával való meg 
hasonlástól, sem attól, hogy K. hatása alatt esetleg szegre akaszt-
hatja a reverendát. Áz „Áugenblicke"-t vagy a vita Schrempf és 
Dorner által összegyűjtött és „Angriff auf die Christenheit" c. alatt 
kiadott anyagát csak ezzel a fenntartással lehet tanulmányozásra 
ajánlani. Máskülönben Warmuth jól ismeri Kierkegaardot és nem 
a szokott apologetikus tendenciával rajzolja meg irói és vallásos 
egyéniségét. Csak a hatásával nem számol. Sz. L. 

B i o g r a p h i s c h e s und t h e o l o g i s c h e s Vers tändni s der 
Entwicklung Luthers. Antrittsvorlesung von Lic. Wilhelm Braun. 
29 1. Ára Μ 1—. Néhány Lutheréletrajzon (Hausrath, Denifle, 
Scheel) demonstrálja, hogy sem a tisztán életrajzi adatokat tartal-
mazó Luther-életek, sem a theologiai szempontokat túlságosan 
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előtérbe állító müvek nem felelnek meg a követelményeknek. 
Hausrath életrajza az egyik, Denifleé a másik szempontból erősen 
kifogásolható. Scheel gondos és nagy koncepciójú munkája mindakét 
szempontot szerencsésen egyesíti. Maga az előadó Luther egyéni-
ségének és jelentőségének a kulcsát Luther theologiájában találja 
meg. Férfias vallása, a valóság iránt való érzéke, hazafias visel-
kedése és természetessége teszik Luther életét és müvét maradandó 
becsüvé. A folyékony, tartalmas előadás iger. figyelemreméltó 
szempontokat vet föl. 

Karl K ö n i g : Vom Geiste Luthers des Deutschen. 211 I. 1—4. 
ezer. Ε. Diederichs, Jena 1917. Ára Μ 4'—. König nein a kegyes 
egyházi férfiú és theologus jellemvonásait domborítja ki, amelyeket 
az örökös ismételgetés meglehetős ismertetésekké és unottakká is 
tett, hanem a németség prófétájakép ünnepli, aki az életet és 
önmagát komolyan vette, tárgyilagosságra, hűségre és lelkiisme-
retességre törekedett. Hite sem betüben való hit, hanem ellenálha-
tatlan élmény. A könyv lépten-nyomon Luther müveiből vett 
idézetekkel bizonyítja, mije volt Luther a német népnek, milyen 
gondolatokkal és eszmékkel gazdagította lelkivilágát Á mü a 
német protestáns szövetség és a brémai Ludwigstift megbízásából 
készült. 

Wie Ichren wir Rel ig ion ? Versuch einer Methodik des 
evangel. Religionsunterrichts für alle Schulen auf psychologischer 
Grundlage. Von Richard Kabisch. Vierte verb Aufl. bearb. v. Prof. 
Dr. H. Tögl. VIII. 338 1. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 
1917. Ára Μ. 7'—. Egyelőre nem lehet tudni, milyen energiaval 
fogunk foglalkozni a vallásoktatásnak és a konfirmációi tanításnak 
azzal a reformjával, amit a győri evang. egyház konfirmációs 
tankönyv-pályázata, illetőleg Paulik János nyíregyházi lelkész tűz-
tek napirendre. Ha a kérdés mozgásba hozza a kedélyeket, akkor 
tájékozódásul a vallástanitási reform eddigi irodalmában jól szét 
kellene néznünk, hogy ne mindent a magunk kárán kelljen meg-
tanulnunk, hanem hogy felhasználjuk az eddigi tapasztalatok és 
próbálkozások gyakorlatilag bevált eredményeit. Ennek az iroda-
lomnak Kabisch müve elsőrendű terméke. Egy kiválóan képzett, 
tiszta fejű, meleg lelkű, költői tehetségű és mély vallásosságu férfiú 
müve, mely ritka szerencsével tudja összeegyeztetni, a pedagógia 
követelményeket a vallásos őszinteség, komoly kutatás és becsü-
letes igazságérzet érdekeivel. Világos előadásu könyve végigvezet 
a nagy elvi és apró módszertani kérdéseken. Lehet-e, hogyan 
lehet és hogyan kell a hittant tanítani? ezekre a kérdésekre ad 
a könyve részletes, az egész vallástanitási anyagot felölelő, még 
a felhasználás mikéntjét is sok példával illusztráló feleletet. Igen 
jó irodalmi utalásai alkalmassá teszik arra, hogy modern reform-
törekvések irodalmának az útvesztőjében tájékozást nyújtson. A 
könyv minden fiatal vallásoktatónak kitűnő szolgálatokat tesz, de 
nem ártana, ha tanulnának belőle az öregebbek is. A vallásokta-
tást a legkedvesebb tárgygya, vallásos érzést keltő, egyházszerete-
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tet meggyökereztető bölcs oktatássá csak ugy tehetjük, ha a szük-
séges'anyagot megfelelő formában nyujtjuk. Mi a szükséges anyag 
és milyen a megfelelő fonna — azt mondja meg Kabisch kiváló 
könyve. —sz. 

Die Kasualrede . Von Prof. D. Fr. Niebergall. 3. Auflage. 
VIII. 174 1. Ára M. 3 40. A Praktisch-theologische Handbibliothek 
formás kötetei egymás után érik meg az uj kiadásokat. Ez érthető 
is. Könnyen megirt, tartalmas, szellemes és a reális élet valóságával 
számoló könyvek, amelyekben lehetőleg kevés van a német tudo-
mányosság elvontságából és theoriáiból. Ilyen Niebergall könyve 
is, amelyet most már harmadik kiadásban látok viszont, miután 
első kiadását éveken át sok haszonnal forgattam. A könyv a be-
vezető kérdések után behatóan foglalkozik az egyes alkalmi beszédek 
(keresztelő, konfirmáció, gyónás, esketés, temetés, avatás és beiktatás) 
körülményeivel s ad igen sok gyakorlati tanácsot ugy a fiínkció 
végzésére, mint a beszéd feladatara, gondolataira, alaphangulatára 
és az alapul veendő és vehető bibliai szövegek kiválasztására A 
könyv megbecsülésre méltó előnye, hogy igen egyszerűen, tehát 
világosan és érthetően van megírva, a szerző a való élet talaján 
áll, számol a modern ember gondolatvilágával, helyesen alkalmaz-
kodik hozzá. Emellett kifogástalan a tudományos megalapozottsága. 
A könyvet szívesen és jó lélekkel ajánljuk. Bár a mi tudósaink és I 
íróink is például vennék Niebergallt és ilyen kiforrott, világos és 
praktikus müvekkel gazdagítanák theologiai irodalmunkat. sz. 

Jegyzetek. 
M e g s z ű n t német theol. fo lyó iratok . A tübingeni J. C. B. 

Mohr (Paul Siebeck) cég 1918. januárjával a viszonyok jobbra-
fordultaval beszüntette a kiadásában megjelenő „Zeitschrift für 
Theologie und Kirche", a „Theologische Rundschau" és a „Chro-
nik der Christlichen Welt" c. folyóiratokat. A Chronik az egyházi 
események kifejezője volt. Tartalmas, pontos adatokkal teljes cikkei 
évenként egyszer-kétszer tájékoztattak egyes országok egyházi álla-
potairól. A „Theol. Rundschau'· a theologiai irodalmat ismertette 
értékes összefoglaló cikkekben. A „Zeitschrift für Theol. u. Kirche" 
a rendszeres theologia körében vágó tanulmányokat közölt. A 
„Chronik der christl. Welt"-et nélkülözzük a legjöbban, mert a 
másik kettőt a Theologiai Szaklap és Könyvujságunk tökélete-
sen pótolja. Sőt bátran merjük mondani, hogy a Könyvujság a 
lassabban mozgó havi folyóiratot sok tekintetben megelőzte. Csak-
hogy persze nem dicsekedhetett olyan nevekkel mint a Rundschau. 

A P h i l o s o p h i s c h e Bibl iothek tábori kiadásban bocsátott 
ki néhány nevezetes bölcsészeti munkát, köztük Herder \ Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit és Lessing: Erziehung 
des Menschengeschlechtes c. müvét. A jó nyomású, elég jó papirosu, 
rendes füzetek ára 1 — 1 Márka. 



Uj könyvek. 

Herders Religionsphilos. 

Theo log ia 
V a l l á s t u d o m á n y 
Bauer Hans : Von der Ehe. Da« 

12. Buch von AI GazalTs Neube-
lebung der Religionswissenschaf-
ten. Μ 3-50 

Bibliographie, Religionsgeschichtl . im 
Anschluss an d. Archiv für Reli-
g ionswissenschaf t . . . herausgeg. 
Von CarlClemen. VIII. 53 1. Μ 3" — 

Gegarten Friedr.: Religion weither. 
82 1 Μ 2"— 

Hackmann H.: Der Buddhismus. 1. Tl. 
Der Ursprung des Buddhismus 
u. d. Gesch. seiner Ausbrei tung. 
2 durchges . Aufl. III. 80 1 11 1 — 

Heitmiiller W.: Luthers Stellung in 
der Rel igionsgesch. des Christen-
tums. Rede. 32 1. . . . Μ —.00 

Μ 1 · -

f Hessen Joh.: Die Absolutheit des 
Chris tentums. Religionsphiloso-
phisch u apologet isch dargestel l t . 
62 1 Μ 1-60 

Hilbert G.: Wie kr iege ich einen 
gnädigen G o t t ? Ein Luther Vor-
t rag . 41 1 Μ 1 — 

Horten, Max: Die religiöse Gedanken-
welt im heut igen Islam. 1. Liefe-
rung Μ 7' — 

Jordan H.: Luthers S taa t sau f fa s sung . 
Ein Bei trag zu der F rage des Ver-
hältnisses von Religion u. Politik. 
VIII. 202 1 Μ 3-50 

Karabacek / . : Ein Koranf ragment 
d. 9. J ah rh . aus dem Besitze des 
Seldschukensul tans Kaikubad. 38 1. 
Két melléklettel és 9 képpel. 

Μ 2 40 
Lehmann Ε.: Mystik im Heidentum 

und Chris tentum. 2. Aufl. III. 144. 
Μ 1*35 

Lessings Religionsphil iosopbie und 
theolog. St re i t schr i t ten . . Μ 1'50 

Reitzenstein R. : Die Göttin Psyche 
in der hellenistischen und früh-
christlichen Literatur. Mit 2 Tafeln. 
1 1 1 1 Μ 3 6 5 

Thomas H.: Religion und Natur-
wissenschaften Μ 6"— 

Theologische Arbeiten aus d. rhein.-
wissenschaft l ichen Prediger-Verein 
Herausg. v. Prof. D. Simons. N. F . 
17. Heft . VII. 187. . . . Μ 9 — 

Thomas H.: Religion und Leben. 
III., VIII. 200 1 Μ 6"— 

B i b l i a t u d o m á n y 
a) Ó-szövetség 

Benzinger J.: Geschichte Israels bis 
auf der griech. Zeit. 2. verb. Auf-
lage. Neudruck. 156 I. (Sammlung 
Göschen, Nr. 231 Μ 1 — 

Gunkel H.: Genesis übersetzt und 
erklär t . 4 unveränder t Aufl. C1V. 
509 I Μ 12 — 

Gunkel H.: Das Märchen im Alten 
Tes t amen t 179 1 Μ 2 — 

Hiob, Das Buch. Mit 13 ganzsei t igen 
orig. Lithogr. von Willi Jaeckel . 
iProspero Drucke). Pergan ien t -
kötésben ι Μ 160 — 

Köhler L. : Arnos. VII. 54 1. Fr . 1 5 0 

Neményi Endre; Zoltárok könyve. 
158 1 Κ 6'— 

Schmidt Hans: Psa lmen deutsch im 
Rhythmus der Urschrif t . IV. 116 1. 

Μ 2 2 5 
b) Uj-szövetség 

Lepsius Joh.: Das Leben Jesu . 1. Bd. 
382 1 Μ 6-40 

Weber V.: Die ant iochenisehe Kol-
lekte, die übersehene Hauptorien-
t ierung f ü r die Paulusforschuiig. 
XVI. 96 1 Μ 2 — 

E g y h á z t ö r t é n e t 

Akten der ephesinischen Synode vom 
J. 449. Syrisch mit Georg Hoff-
manns deutscher Ueberse tzung u. 
seinen. Anmerk herausg . von J o h . 
Flemming. VII. 188 1. . Μ 18 —  

Augustinus: T rae t a tus sive sermones 
inediti. Ex codice Guel ferbytano 
4036 detexit , ad jec t i sque commen-
tari is criticis pr imus ed. Germ. 
Morin Μ 15'— 

Aus vierzig Jahren Kirchengeschichte. 
Briefe an C. W. Hengstenberg. 
Herausg. v. G. N. Bonwetsch. 176 1. 

Μ 4"— 
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Arndt Ε. Μ.; E r i n n e r u n g e n aus dem 
Ä u s s e r e n L e b e n . VIII .370 1. Μ 5 - — 

f Bastgen H.: Die römische F r a g e . 
D o k u m e n t e und S t immen 1. Bd. 

Μ 12 — 
Beyschlag W. : Ph . Melanchton und 

sein Antei l an d. deu t schen R e f o r 
mat ion . 4. Aufl. 107 1. . Μ 2"80 

Bienik János: A legéndi á g hit . ev. 
e g y h á z tö r t éne te . A ref . 400 éven 
j u b i l e u m a emléké re . 211. Κ 2 — 

Brandenburg E.: Martin L u t h e r als 
V o r k ä m p f e r d e u t s c h e n Geis tes . 
Rede . 40 1 Μ 1 — 

Braun Wilh.: B iog raph i sches und 
t heo log i s ches Vers t ändn i s de r E n t -
w i c k l u n g Lu the r s . A n t r i t t s v o r 
l e sung . 29 1 Μ 1 — 

Conrad M. G . : Der P r o t e s t a n t i s m u s 
in Bayern . E r i n n e r u n g e n und Ge-
d a n k e n zum lOOjähr. J u b e l f e i e r 
d. Ref . II. 76 1 Μ 1 -

Dibelius Otto : Das königl . P red ige r -
seminar zu W i t t e n b e r g 1817 1917. 

Μ ló'— 
Dorn Ε.; Der S a n g d. W i t t e n b e r g e r 

Nacht iga l l in München. Eine Ge-
sch ich te de s P r o t e s t a n t i s m u s in 
Baye rns H a u p t s t a d t in de r Zeit d. 
Re fo rma t ion u. G e g e n r e f o r m a t i o n 
des 16. J a h r h . IV. 286 I. Μ 4-50 

Friedrich K. J.: P r o f e s s o r Grego ry . 
A m e r i k a n e r , Chris t , Vo lks f r eund , 
d e u t s c h e r Held Μ 3 '— 

Gelasius: K i r chengesch ich te . Heraus-
gegeben auf Grund de r nachge-
l a s senen P a p i e r e v. G L o e s c h c k e 
du rch M. He inemann . 

Hoffmann Georg: Der Strei t über 
d. sei S c h a u - G o t t e s (1331 — 1338). 
IV. 194 1 Μ 8"— 

fahrbuch, Ki rchl iches f ü r d ie evang . 
L a n d e s k i r c h e n Deu t sch l ands . 1917. 
Ein H i l f sbuch z. K i r c h e n k n n d e der 
Gegenwar t . H e r a u s g e g e b e n von J . 
Schne ide r . X. 620 1. . . Μ 6 —  

Kohut A. : Martin L u t h e r als Sohn, 
G a t t e und Vater . 130 1. . Μ 2 —  

Köhler Walther: Des ide r ius E r a s m u s . 
Ein Lebensb i ld in A u s z ü g e n aus 
se inen W e r k e n . 239 1. . . Μ 4 '— 

Liitgert W.: Die d e u t s c h e Re fo rma-
tion u. D e u t s c h l a n d s G e g e n w a r t . 

Μ 1·-
Mehlhorn Ρ.: Die F rauen u n s e r e r 

R e f o r m a t o r e n . 46 1. . . Μ —"50 
Miklós Ödön: A g ro r ingen i e g y e -

t e m e n tanu l t m a g y a r o k névsora . 
12 1 Κ —-60 

Sactger Adolf: L u t h e r - A n e k d o t e n . 
Lebensb i lde r , A n e k d o t e n , Kern-
sprücl ie . 6. Aull 253 1. . Μ 2 50 

Schaeffer C.: Lu the r und die J u d e n . 
63 I Μ 1 -

Scheel Otto: Martin L u t h e r vom Ka-
tho l iz i smus zur R e f o r m a t i o n . 2. Bd. 
Im Klos te r 1. u. 2. Auf! X. 458 I. 

Μ 11-50 
Scheurlen P.: L u t h e r u n s e r Haus-

f r e u n d . Mit 10 Abbi ld , u 1 Vier 
f a r b e n b i l d . VI. 274 1. . . Μ 6 · -

Schian Martin: Die evang. K i r chen -
gemeinden in de r Kr iegsze i t . VII. 
159 1 Μ 2·60 

Schubart Christof: Die Ber ich te ü b e r 
L u t h e r s T o d und Begräbn i s . Tex t e 
und U n t e r s u c h u n g e n . XII. 152 1. 

Μ 8 — 

Schubert Hans: Gesch ich te d. chr i s t l . 
K i r che im F rühmi t t e l a l t e r . Ein 
H a n d b u c h . L Ha lbb . XII. 400 I. 

Μ 12·— 
Sigerus •. Aus de r Rumänenze i t . Ein 

G e d e n k b u c h an s t u r m b e w e g t e 
T a g e Κ 6· — 

Spitta Κ. f . Ρ. : P sa l t e r und Har f e . 
Samml . chr is t l . L ieder zur häus l . 
E r b a u u n g . 144 I Μ - "60 

Szalay Mihály: Mit k ö s z ö n h e t ü n k a 
r e f o r m á c i ó n a k ? 40 1. . . Κ —-30 

Vogl Carl: Der m o d e r n e Mensch in 
Lu the r . 2. Aufi . 229 I. . Μ 4 40 

Wartburger M.: Martin Luther . Le-
b e n s g e s c h i c h t e des Refo rmato r s . 
X. 80 1 Μ 8-50 

R e n d s z e r e s t h e o l o g i a 

Jentsch Carl: W i e dem P r o t e s t a n t i s -
mus Aufk lä rung i ib< í r d . Kathol iz is-
mus not tu t und g e g e b e n werden 
soll . 66 1 Μ 1-20 

A szerkesztésért felelős: SZIMONIDESZ LAJOS. 

A T h e o l o g i a i S z a k l a p é s K ö n y v u j s á g b a n i smer te te t t é s h i rde te t t 
könyveke t r a k t á r o n t a r t j a vagy megsze rz i Scholtz Testvérek k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest, IX., Ferenc-körut 19-21. 



Uj könyvek: 
Arper—Zillesen :' Evang. Kirchenbüch I. Band. Die Gottes-

dienste 2. völlig neu bearb. Aufl. 318 lap Μ 7 50 
Boehmer Η. : Luther im Lichte der neueren Forschung. Ein 

krit. Bericht. 4 verm. und umgearb. Aufl. 17—20 ezer. 
VIII. 30Map " Μ 4 30 

Below G . : Die Ursachen der Reformation Μ 6 — 
Czakó A m b r ó : A protestantizmus szelleme. 197 lap . . . Κ 8·— 
Daxer G . : Die Auferstehung " Μ 120 
Goltz Ed : Grundfragen der prakt. Theologie. Das kirchl. 

Leben in seinen elementaren Funktionen und Gemein-
schaftsformen Μ 6' — 

Gunkel Hermann : Die Propheten Die geheimen Erfahrun-
gen der Propheten. Die Politik der Propheten. Religion 
der Propheten. II. 145 lap Μ 2 — 

Gr imm Ε . : Die Ethik Jesu. 2. neubearb. Aufl. VII. 343 lap . Μ 6 -
Kabisch R : Wie lehren wir Religion ? Versuch einer Methodik 

des ev. Religionsunterrichts auf psych. Grundlage. 4. verb. 
Aufl. bearb. von Dr. H. Tögel. VIII. 338 lap Μ fr— 

Kaf fan Ju l ius : Philosophie des Protestantizmus. Eine Apolo-
getik des evang. Glaubens. VI. 411 lap Μ 8 — 

Kessel ler Kurt: Die wissensehaftl. Vertretung des Christen-
tums in der Gegenwartstheologie Μ 3 — 

Kirn O . : Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart. VI. 
112 lap. 3. Aufl Μ 1-20 

Mehlhorn P . : Die Frauen unseren Reformatoren . . . . . . Μ — 50 
Michael i s Of to : Prote'stantisches Märtyrerbuch Μ 3 — 
Mirbt C . : Die evangelische Mission. Eine Einführung in ihre 

Geschichte und Eigenart . . . . · . Μ 240 
Nag-y Lajos: Jelek és próféciák. 109 lap Κ 2-40 
Niebergrall Fr . : Lebensinhalt. Ein Vermächtnis dentschen 

Glaubens . . Μ 5-— 
Rácz Kálmán : Miért is vagyok én keresztyén ? 178 lap . . Κ 6 — 
Ranke Leopold : GeschicMe der Reformation in Deutschland Μ β· -
Ravasz Lász ló : Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. 

352 lap Κ 12 — 
Schiili M. : Zwei Ideale. Protestantismus und Katholizmus . Μ 3 80 
Sebes tyén Jenő : Nietzsche és Kálvin. Ethikai tanulmány. 111 lap Κ 3·— 
Ste l lhorn : Kurzgefasstes Wörterbuch zum Griech. Neuen 

Testament. 2. verm. u. verb. Aufl Μ 3'— 
Thomscn P . : Palestina und seine Kultur in fünf Jahrtausen-

den. IV. 121 lap 37 képpel. 2. neubearb. Aufl Μ 1*20 
Vass V i n c e : Vallás és erkölcs. 80 lap Κ 2 60 
Zurhellen Ε. u. Ο. : Wie erzählen wir den Kindern biblische 

Geschichten. Eltern und Lehrern zur Hilfe 4. durchges. 
Aufl. V11J. 376 lap Μ 550 

Kaphatók: S e h o l t z T e s t v é r e k könyvkereskedésében 
Budapest, IX-, Ferenc-körut 19 - 21. 



M E G J E L E N T É S A Ζ Ο Ν Ν A L K A P_H A T Ó j 

J Á N O S I Z O L T Á N Κ ί Κ 

A B S O L O N 
CZIMÜ 5 FFLVONÁSOS, BIBLIAI 
TÁRGYÚ TÖRTÉNETI TRAGÉDIÁJA. 
Ára finom fehér papíron . . . Κ 6·— 
Ára finom velin papíron . . . Κ 8-— 
Kötve mindegyik 4 koronával drágább. 

— M O S T J E L E N T M E G ! — 
, Ref. l e lkészeknek é s v a l l á s t a n á -

roknak ter jesz tés vége t t s z í v e s 
f i g y e l e m b e é s párto lásra ajánljuk: 

A menyekországa titkairól 
A keresztyén igazságok ismertetése, azaz rövid 
tanítások az üdvelrendelésről, annak előké-
szítéséről, megvalósításáról és elsajátításáról. 
Az iskolák növendé* inek, a keresztyén csa-
ládoknak és a yiilekezezetek konfirmáló 
ifjúságának hitben való megerősítésére irta 

Β I T A Y B É L A LELKIPÁSZTOR. 
A 144 oldalnyi terjedelmű munka ára 3 kor. 

Kapható: Schol íz Testvérek könyv-, zenemű- és papirkereskedéséhen 
Budapest, IX. ker., Ferencz-köruí 19—21. 

• 

A V i l á g v é g é i 
irja le János jelenéseinek a könyve, 
melyet a legújabb von S ο d e n-féle 
kritikai szöveg alapján Sz imonidesz 
Lajos magyarra fordított. A fordítás 
minden izében modern Nemcsak nyelv, 
hanem külső forma tekintetében is tel-
jesen szakit minden sablonnal. A magyar 
szöveget fejezetekre és versekre való 
beosztás nélkül adja, úgy hogy a szöveg 
mint egész hat. 

HOFfMUHNésKROHOIIITZ 
könyvnyomdája és könyvkiadó-
hivatala Debrecen, Piac-u. 49. 

Á r a : _ _ K160 j g 
M e g j e l e n t és k a p h a t ó 
S e h o l t z T e s t v é r e k 
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 
Budapest, IX. Ferenc-körutl9'2l. 

Concordia könyvnyomdái müinlézet Budapest, IX., Ráday-utca 60. 
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