
FELELŐS-E A KERESZTYÉN VALLÁS A KERESZTYÉN 
NÉPEK BOTLÁSAIÉRT? 

A keresztyén vallás prögrammja csodálatos egyszerűség-
gel és fenköltséggel van a karácsonyi üdvözletben kifejezve: 
„dicsőség a magasságban az Istennek, békesség a földön és 
az emberekhez jóakarat". Igen, ez a vallás oly közelbe akarja 
emelni Istenhez az embert, a hol már Istennek szeretete szinte 
élővé lesz a szivekben és az embereket arra bírja, hogy min-
den viszályt és gyűlölséget maguk alá temessenek; megala-
pítani kivánja a bekességet e földön, hogy aztán a legteljesebb 
és legmagasabb értelemben vett emberi méltóságnak szabad 
utat nyisson a kifejlődésre, hogy az ember tehetségében rejlő 
minden jó és nemes kiképződhessék és megérlelődhessék. De 
ha kérdésbe teszszük már, hogy vájjon megvalósult-e ez a 
programm a keresztyénség történetében, s hogy prófétai képet 
használjunk, eljött-e az új ég és új-föld a várakozó emberiség 
számára? — Kénytelenek vagyunk azt felelni, hogy a keresz-
tyén népek története sok részben vérrel és könynyel van 
írva és hogy az nem felel meg igazán az evangéliom megin-
dulási korszaka nagy várakozásainak. Igen, még ma is távol 
állunk attól, hogy megünnepelhessük az igazi nagy karácsonyt 
oly értelemben, hogy elmondhassuk: a győzelem a mienk, 
czélt értünk, az emberiség valóban azzá lett, a mivé annak 
ezen programm szerint lennie kellett. 

Az emberiség nagy vallásai közül egyik sem váltotta 
be a maga programmját olyan mérvben, mint a Mubamed 
vallása. Ha ez az arai) vallás-alapító végig járná ma Ázsiá-
ban és Afrikában híveinek táborát, meg lehetne elégedve az 
eredmény nyel és elmondhatná magában: ez a 150 millió hívő 
azt teszi, a mit én mondtam neki. Ő öt parancsolatot állított 
fel vallásának főoszlopzata gyanánt. Az első parancsolatot így 
hangzik: higyjed, hogy csak egy Isten van és ő Muhamedet 
küldte próféta gyanánt; a második parancsolat ez: imádkozzál 
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napokint ötször arczczal Mekka felé fordalva; a harmadik 
parancsolat ez: bőjtö\j évente egy hónapon át, vagyis ezen idő 
alatt napkeltétől, napnyugtáig se egy harapás kenyeret, se egy 
korty vizet ne végy magadhoz; a negyedik parancsolat ez: 
alaraiz8nálkodjál; az ötödik parancsolat: zarándokolj legalább 
egyszer Mekkába. A kinek muhamedán országokon visz keresz-
tül útja, annak azonnal szemébe ötlik, hogy a muhamedánok 
milyen erősen ragaszkodnak hitükhöz, milyen lelkiimeretesen 
ügyelnek a vallási szabályokra. Láthatja, hogy a muhamedá-
nok falun úgy mint városon, bárhol legyenek is, mikor elér-
kezett az imádkozás idqje, földre borulnak s elmondják az 
előirt imaformát. Aztán milyen szigorúan megtartják a böjtöt! 
Bőjthavában (Ramadán) láthatni munkásokat, a kik egész 
napon át rekkenő hőségben tartják az ekét, a nélkül hogy 
egv korty vizet innának. Láthatni a városokban futárokat, 
a kik délig, délután előkelők kocsija előtt lovagolnak, a nélkül 
hogy egy harapás kenyeret, vagy egy nyelet vizet vennének 
magokhoz És hány meg hány nagy csapat zarándokol éven-
kint Mekkába Minden Mozlim szivében el a vágy, hogy éle-
tében legalább egyszer láthassa a szent várost és hétszer körül 
haladhassa a. szent Kaabat. Aztán a szegényekről sem feled-
kezik meg a mozlim. A régi vendégszeretet még mindig meg 
van, a szép és nemes erkölcs ismertető jelének tekintik kenyeret 
adni az ehezőnek, vizet a szomjúhozónak. Lehet-e csodálni, 
ha egy oly vallásban, a melyhez a hívek ilyen szorosan 
ragaszkodnak 8 ez által annak komoly és méltó tartósságot 
kölcsönöznek, még mindig nagy az életerő! A mufiamedán hit 
mind beljebb hatol Afrika bensejébe és azt meg kell adni, 
hogy mint hajdan Arabiában, úgy ott is a magasabb művelt-
ség és erkölcsiség hordozójaként jelenik meg. Muhamed az 
arabokat durva és elvadult pogányságból emelte ki a maga 
idejében; rettenetes erkölcsök karjaiból bontotta ki, a melynek 
megfelelőleg temérdek hajadont temettek el élve; nagy testvér-
néppé egyesítette az arab törzseket, a melyek állandó ellen-
ségeskedésben voltak egymással s a melyek közt századok 
óta nem volt szünete a vérontásnak. Sőt még többet is tett 
Jóllehet szent barczra tüzelte híveit, de megparancsolta nekik, 
hogy kimérjék a védteleneket, tartsák szentnek a nők és gyer-
mekek életét, legyenek türelemmel a zsidók és keresztyének 
iránt. A muhamedánok történetében aligha fordul elő annyi 
kegyetlenség, mint a keresztyén népekében, nevezetesen olyan 
kegyetlenség, mint a milyent a keresztes hadak Jeruzsálem 
elfoglalása után elkövettek, a kik 10,000 muhamedánt öltek 
le a templom piaczán és Jeruzsálem minden zsidaját, férfiakat, 
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nőket, gyermekeket a zsinagógába terelték, hogy azokat együt-
tesen megégessék. A muhamedán nem ismer inquisitiót, nem 
irt össze ezer meg ezer eretneket, kiknek máglyán kellett 
elhamvadniok bitókért. Igen ez a vallás túlszárnyalta czélját. 
Ez a vallás, a mely benső lényegét tekintve pásztornépek 
vallásának látszik, nagy és feltűnő műveltséget ért el külö-
nösen Spanyolországban Spanyolországot elfoglalták ugyan, 
de el is néptelenítették a keresztyének, elpusztították virányos 
völgyeit, úgy hogy a mai keresztyén Spanyolország csak 
árnyéka a régi muhamedánkori dicsőségnek. Úgy-e tisztelt 
közönség, a világtörténet eme tényei mélyen megaláznak ben-
nünket. ha van szivünk a Jézus Krisztus evangélioma iránt? 

De hát mért nem teljesedett be jobban a keresztyén 
vallás programmja? Hiszen ez a vallás hasonlíthatatlanul szebb 
czélt tűzött az emberiség elé, mint Muhamed. A keresztyén 
vallás mindenekelőtt az érzület belső megszentelődéséből kívánja: 
vszeressed Istent mindenek felett teljes szivedből, teljes lelked-
ből és minden erődből". Legfőbb és végső követelés gyanánt 
pedig ezt tűzi ki: „legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
atyátok tökéletes". Tehát nagy és erős törekvést vár az ember-
től, utasítja a végtelenség magaslatai, tehát egy oly czél felé, 
mit az ember tökéletesen el nem érhet soha. Könnyen érthető, 
hogy az ember nagyobb készséggel veti alá magát Isten tör-
vényének, ha az csak ennyit kiván tőle: ismerd el az Isten 
egységét és gyakorold a határozottan körülírt* négyféle val-
lásos szokást, mintha azt mondják neki: feszítsd meg minden 
erődet és soha ne fáradj el ama czél után való törekvésben, 
a melynek dicsősége Istenben határozódik. Ezen követelés fen-
sége elijeszti az embert, elkedvetleníti elannyira, hogy még azt 
sem teszi, a mit gyenge erejével megtehetne. Innen van a 
muhamedán világ nagyobb hithüsége, nagyobb eltökéltsége, 
a valláshoz való erősebb alkalmazkodása, mint a keresztyén 
népeknél. Pedig a keresztyén vallás olyan csodálatos lelki 
dicsfényt rejt magában, hogy ez mindamellett is nagyobb ered-
ményt ért volna el, ha nem volna útjába négy nagy szellemi 
hatalom: 1. a görög-római világfájdalom, 2. a görög tudás, 
3 a zsidó törvény és 4. a római jog. 

A görög-római világ fájdalom. Már Plátó, a mélyérzésü 
bölcs megmondotta azt az emberi lélekről, hogy ennek valódi 
hazája a földöntúli világban van és hogy ez a földi élet tar-
tama alatt állandó honvágyat érez a világosság amaz országa 
iránt, a melyből eredt. Plató eme gondolkodása nyomán aztán 
azt tanították a későbbiek, az ű. n. Neoplatonikusok és Neopy-
thagoreusok, hogy az embernek ki kell menekülni a yilágból, 
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fel kell adnia a földi örömöket és élveket, mindenekelőtt le 
kell mondania a családi boldogságról gyakorolnia kell magát 
a mennyire lehetséges, a nélkülözés és lemondásban, meg kell 
elégedni a puszta növényi eledelekkel és meg kell vetnie 
a világ minden fényét és dicsőségét. Száz meg száz ú. n. 
philosophust lehetett látni, a mint durva, hosszá köntösbe bur-
kolva körüljárták Itália és Görögország városait és mutogatni 
próbálták a világnak, hogy nem sokat törődnek koruk mfvelt-
ségének és élveinek fényével, hogy szívesen és édes örömest 
megvannak a nagy egyszerűségben és kevélyek koldus öltö-
nyükre. Igen a pogányok legjobbjai és legnemesebbjei nagy 
hajlamot éreztek a világkerüléshez, ágy hogy akkor, épen 
e miatt a lemondó és hontalan életet philosophusi életnek 
nevezték. Élni mint egy világbölcs, annyit tett, mint megvetni 
a világot, lehetőleg koldusként .járni be azt, vagy elhagya-
tott vidéken a világ hiábavalósága felett elmélkedni. Ez a 
világkerülés, kimerültség, a műveltség és polgárosultság, művé-
szet és tudomány ez a megvetése, a mit a pogány világ a leg-
főbb érdem gyanánt magasztalt, erővel behatolt a keresztyén 
gyülekezetekbe is. Pedig a világkerülés egyáltalában nem volt 
a Jézus Krisztus gondolatában. 0, a ki azt mondotta: „ha 
olyanok lesztek, mint a gyermekek, semmikép nem mehettek 
Istennek országába'*, nem nézhette sötét szemüvegen a vilá-
got, nem akarhatja, hogy csüggeteg fővel járjuk át a földi 
világ völgyeit; nem, ő azt akarja, hogy minden megtámad tatás 
közepette, minden bajvívásban, a mely ránk nehezkedik, fel-
emelt fővel, nyugodt szívvel haladjunk pályánkon s az örök 
szeretet és hűség minden bizonyságát nyílt szemekkel nézzük, 
ő mindig, de mindig munkára serkentett és sohasem volt 
barátja a kegyes semmittevésnek. „Úgy fényljék a ti világos-
ságtok az emberek előtt — mondja ő — hogy mások is lássák 
a ti jó cselekedeteiteket*' „nem minden, a ki ezt mondja: 
Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem a ki cse-
lekszi a mennyei atyának akaratát". Igen; ő fokozni kívánja 
munkakészségünket, bogy mi mint hü szolgák, a nekünk adott 
talentumokat ha lehetséges, megkétszerezzük, mint ő, ki a 
legbuzgóbb munkás vala. Igen, az evangéliom erejének kovász-
ként kell áthatni egész életünket s az emberi életnek nagy-
ban és kicsinyben új erőket és gyökereket kell kölcsönöznie. 

Az evangéliom legbensőbb lényegében tehát nincs semmi-
féle világkerülés, hanem világmegdicsőités és világnemesítés. 
De mindamellett is jól tudjuk, hogy a keresztyének miért lép-
tek a görög és római bölcselők örökébe és miért ölelték ma-
gokba a világkerülés iránti vonzalmat: elsőben is azért, mert 
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azt hitték, hogy a jelenvaló világ elmúlásához köaíel vagyon^ 
másodszor azért, mivel az akkori műveltség és polgárosultság 
egészen telitve volt pogány elemekkel és ez a műveltség 
kemény harczot vívott azzal a keletről fakadt szerény keresz-
tyén vallással, a mely világszerinti műveltséggel nem dicse-
kedhetett és nem is akart dicsekedni. Pedig milyen végzetes 
volt épen akkor, hogy a keresztyének hinni kezdték azt, hogy 
a világkerülő élet Istennek tetsző élet. Igen, míg a martyr-
korona ott lebegett szemeik előtt addig még vissza lehetett 
tartani azt a zordon vágyódást. Örült, a ki vértanuként hal-
hatott meg. De mikor már nem volt kilátás martyrkoronára, 
akkor önkéntes martyriumot kívántak magokra venni az embe-
rek. A buzgó keresztyének százankint, ezrenkint odahagyták 
hivatalukat üzletüket, hogy kopár vidékek magányában tét-
lenül elmélkedjenek a világ hiábavalósága felett, megelégedve 
a legcsekélyebb mérvű táplálék és menedékkel, azt vélve, 
hogy csak most vannak igazán Istennek tetsző állapotban. 
Tehát a legjobb és legbuzgóbb emberek a helyett, hogy az 
evangéliomot beépítették volna a világba, kimenekültek belőle 
és átengedték annak hatalmát és befolyását, gazdagságát és 
míveltségét a nyersebb és közönségesebb embereknek. A kegyes 
lelkek elé ezt a jelszót írták: tűrjetek, szenvedjetek, rövid az 
élet, ez nem a ti hazátok Hogy jól, vagy rosszul folyik-e itt 
dolgotok, az nem határozd, midőn a rövid földi álommal az 
örökkévalóság áll szemben; az igaz hűség a világ zajával soha 
sem jő közeli érülközésbe! így történhetett meg, hogy a keresz-
tyénség legkiáltóbb nyomorúságai nem enyhíttettek, hogy hiány-
zottak folytonosan a hősök, a kik a hatalmasoknak lelkökre 
beszéljenek s gyógyítsák a sebeket, a melyek pedig nyilván-
valók voltak, mivel a kedélygazdag egyének csak a pusztá-
ban és zárdafalak között voltak feltalálhatók. A görög-római 
yilágfáj dalomnak ez volt a végzetes öröksége. 

De nem kevésbbé volt végzetes a keresztyénségre nézve 
a görög tudás is. A vallás, hogy azt ismételve és ismételve 
is hangsúlyozzam, élet, a lélek legbensőbb, legszentebb 
élete, a mit átérezni és átélni kell, a mely egyénről egyénre 
száll át. Épen ez az igazság vált te^es bizonysággá az embe-
riségre nézve a Jézus Krisztus által. Ő maga is több egy 
puszta tanítómesternél, mert a vallás nem csupán tan soha és 
semmikor. Ha Jézos csak egy nemes, fenkölt gondolkozású 
tanító lenne, a ki az ő felemelő tanításait példányszerűen iga-
zolta saját életével, soha sem gyakorolhatott volna olyan ha-
tást az ellenálló emberiségre, semmikép sem tarthatta volna 
fel méltóságát napjainkig. Hogy sajátlagos fenségét átérthessük 
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régig kell néznünk az emberiség vallástörténeti mozgalmainak 
egész foglalatét. Indiai, perzsiai, babyloniai, mexikói sejtel-
meket vártak attól, a ki az emberiséget az ő mélységes szomo-
rúságából kiszabadítja, várták, hogy föltétlenül biztosította azt 
Istennek kegyelméről, hogy az megtapasztalhassa az ő szere-
tetében az örök szeretetet, úgy kívánták azonban, hogy emberi 
egyszerűséggel és igénytelenséggel lépjen fel, hogy az embe-
riség testvérként üdvözölhesse Őt. És Jézus valóban ilyen vég-
telen igénytelenségben lépett fel, emberfiának vallva magát, 
bár legbensőbb tudata szerint Istennek fia volt. Igaz, hogy a 
régi egyptomi királyok is istenfiaknak hivatták magukat, de 
csak nagy, földi hatalmuk érzetében; Jézus ellenben az ő leg-
szentebb szeretete érzetében; a mely bevilágítá egész lényét, 
egész egyéniségét. Ha mi Jézusnak saját öntudatáról szóló 
nyilatkozatait végig nézzük, nem találunk má8ra, csak olyanra, 
a melyben ő Istent atyjának nevezi. Ez a név az ő lelkének 
legbensőbb természeti hangja volt. És innen van az, hogy a 
kik ismerték az ő benső lényét, az ő szeretetében minden idő-
ben Istennek szeretetét tapasztalták meg. Jézusnak a nyugta-
lan emberiség iránti egész könyörülete azonban a kereszthalál-
ban van — mint gyúpontban — összegyűjtve. A reszkető, 
megalázott és aggódó emberiségre, mint megfeszítettnek van 
felülmulhatlan hatása és befolyása Mennél többet foglalkozunk 
halálos szenvedéseivel, annál erősebb bizonyítékot nyerünk 
arra nézve, hogy itt nem puszta földi szeretet áll előttünk, 
hanem maga az örök világosság világossága, az örök kegye-
lem kegyelme; ez a szegény megfeszített kezesünk nekünk 
arra nézve, hogy a világmester végső és legmagasabb gondo-
lata az emberiség iránti szeretet és könyörület gondolata volt. 
Ez egy olyan egyszerű tény, mit csak a tudatlan tagadhat. 
A görögök már a helyett, hojry egyszerűen átadták volna ma-
gukat ezen hatalmas egyéniség befolyásának és megtapasztal-
ták volna, mint az első keresztyének, a Krisztusi szeretetnek 
a vele való szellemi együttlétben nyilvánuló erejét, feltalálták 
azt a szükséget, hogy ezt az új, sajátlagos lelki életet, a mit 
az apostolok keletről vittek be hozzájok, a magok világböl-
cseletével kössék össze, hogy az új lelki tapasztalatokat iskolai 
modorban szétbonczolják és az így nyert eredményeket tudo-
mányos rendszerré dolgozzák fel. A görögök az ókor nagy 
theoretiknsai voltak. Ők a tudást becsülték a legtöbbre; maga 
Sokrates azt nevezi tökéletes embernek, a ki leggazdagabb 
tudással rendelkezik Sőt azt hitték, hogy ha az ember a 
valódi tudás birtokában volna, akkor önként megváltoznék 
minden, önként jelentkeznék minden erény és az emberhez 
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méltó nemes életnek minden bizonysága. A görögök tehát 
fölibe emelték az ismeretet az Isten szerint való élet közvetlen, 
benső tapasztalatainak. Csakhogy aztán, mihelyt odajuthattak, 
hogy elméletekbe és tantételekbe foglalják azt, a mit termé-
szeti mivoltánál fogva egészen felfogni és megragadni azért 
nem lehet, inivel a végtelen lénynyel áll összeköttetésben; ter-. 
mészetes, hogy különféle elméletek alakultak és vita támadt 
a felett, hogy a Jézus Krisztus istenemberi életét hogyan kell 
tulajdonképen tudományosan felfogni? Egyik rész azt mondta: 
Krisztus egyenlő Istennel, a mivel azt az igazságot akarták 
védeni, hogy Krisztusban Istennek szeretete ragyog alá az 
emberiségre. A másik rész azt mondta: Nem! Krisztus csak 
hasonló Istenhez, hiszen ő maga is imádkozott Istenhez: „Ne 
az én, hanem a te akaratod legyen meg". ő maga is küzdött 
és aggódott, ő testvérünk volt nekünk, a mint Pál apostol 
mondja, ő az elsőszülött a testvérek között. Tehát az Istenhez 
csak hasonló és ez már nagy különbség. így vitatkoztak egy-
mással. A vita aztán mind magasabb lánggal lobogott és aztán 
olyan kérdések tétettek a piaczi közönség szenvedélyes meg-
beszélésének tárgyaivá, a melyeknek valódi értelmét a leg-
élesebb elméjű és legtudósabb szellemek sem ismerték. Egy 
nagy és nemes nép, a keleti gótok népe épen eme viták 
folytán ment szomorúan tönkre. Majd megint egy újabb vita-
kérdés támadt, hogy vájjon Isten kegyelmének köszönhetünk-e 
mindent? Isten-e az egyedül, a ki erőt kölcsönöz, minden jó 
végbevitelére, vagy hát szabadakaratú lény az ember, a kinek 
küzdeni és munkálkodni kell azért, hogy felül maradhasson? 
A szabadság és szükségesség, az isteni mindenhatóság és emberi 
felelősség egymáshoz való viszonyának roppant nehéz kérdése 
századokon át nem juthatott békés megoldásra. Látszólag a 
legvilágosabb érvekkel és szertelen izgatottsággal harczoltak 
mellette és ellene. Néha durva erőszak tiporta le a? ellenző-
ket, bensőleg azonban egyik felfogás sem érezte magát legyő-
zöttnek. Ki ne tudná, hogy a reformáczió műve is nagyrészben 
azért hiúsult meg, mivel a lutheránusok és reformátusok (Zwing-
lianusok) nem tudtak megegyezni egymással az úrvacsora 
szereztetése igéinek értelme felett. Pedig mily könnyen ki le-
hetett volna a vitát egyenlíteni, ha egyszerűen azt mondják: 
Kedves barátim! Halljátok meg, hogy miként szerzette Jézus 
az utolsó vacsorát, hallgassátok meg az ő tulajdon szavait; 
merüljetek bele ezekbe a szent elméletekbe úgy, mintha együtt 
ülnétek a tanítványokkal az asztal körül, mintha az Úr maga 
nyújtaná nektek a kenyeret és a bort és érezzétek, hogy ez 
a szent vacsora a legfenségesebb és legszentebb isteni és emberi 
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szeretet kiábrázolása kiván lenni és engedjétek ezt a vendég-
séget úgy munkálkodnr magatokban, a mint azt Krisztus kí-
vánta és ne gondoljatok a tudósok fejtegetéseivel. Netn, ennek 
nem kellett volna megtörténni. Oly sokszor elfelejtették a 
keresztyének mind e mai napig, hogy nem az evangeliomi el-
beszélések magyarázatán fordul meg a dolog, hanem azon, 
hogy maga Krisztus legyen élő az emberiség kebelében. Mert 
az bizonyos, hogy nem az a fődolog, ha vájjon azt állítjuk-e 
a napról, hogy az tüzes korong, vagy azt. hogy az egy nagy 
világtest, hanem igenis az, hogy az fénylik és melegít s fen-
tartja életünket. 

A tantételek feletti eme heves küzdelemhez aztán a zsidó 
törvény végzetszerűsége is csatlakozott. Mózes vallásának rend-
kívül nehéz és heves harczot kellett a régmúlt századokban 
vívnia a sivár, üres pogányság ellen. Abban a nagyon is ókor-
ban még nem hittek az igazság világot meggyőző hatalmában, 
hanem úgy vélekedtek, hogy az igazság ellenségeit külső erő-
szakkal kell ártalmatlanná tenni. Ezért parancsolta a törvény, 
hogy az országban nem szabad tűrni semmiféle pogányt, meg 
kell őket semmisíteni, névszerint a kanaánitákat, perizeusokat, 
jebuzeusokat és a többi ezekhez hasonlókat. És ha valamelyik 
izraelita hajlandóságot mutatna a pogány vallás iránt, azt meg 
kell kövezni és a botránkozást a mily hamar csak lehet, meg 
kell akadályozni. így aztán a keresztyének is azt hitték, hogy 
nekik is ezeket a kegyetlen, vérrel írott törvényeket kell 
alkalmazniok elleneikkel szemben. Felteszszük. hogy azokban 
a hittételek körül forgó vitákban minden egyes azt hitte, hogy 
az igazság az ő részén van. És a mint a dolog természete 
hozza magával, ez a felfogás összefüggésben volt az ő egész 
lelki életével, egyéniségének legmélységesebb titkaival, ügy 
gondolkozott minden egyes ember, hogy neki kötelessége védeni 
az ő legfőbb szentségét, míg ellenben a vele ellentétes véle-
ményen levő egyénekben Istennek gonosz és alávaló egyéni-
ségeit vélte látni. Istennek akarata az, a mint a törvény is 
hirdeti, hogy ezt az ellenséget minden lehető módon ki kell 
irtani. így állottak elő azok az ismeretes vallásüldözések. így 
jutott a keresztyénség az inquisitióhoz, az eretnekek égetése 
és a másként hívők tömeges üldözéséhez. így téveszté szem 
elől azt az igazságot, hogy a hit minden léleknek a legdrágább 
és legszentebb tulajdona, a mihez nyúlni senkinek sem szabad. 
És mikor aztán az emberi szenvedélyek szabadon csapong-
hattak, egyszerre feljogosítottnak érezte magát a sötétség min-
den hatalma a bosszúállás, gyűlölet és irigység s a hitbuzga-
lom és hithűség köpenye alá rejtőző minden gyalázatosság 
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arra, hogy a máskent hívők ellen állást foglaljon. Oh, mennyi iszo-
nyat van azokon a lapokon, a melyek a vallásháborúk és 
hitüldözésekről szólanak! Oh, ha magunk elé képzeljük azt a 
szelíd Jézust és azt kérdezzük, hogy ha ő végig léptetett volna 
a fanatikusok eme táborán, vájjon mit érzett és mit gondolt 
volna magában ? Nem kellene-e mindnyájunknak bevallanunk, 
hogy egy-egy újabb keresztre feszítés leendett rá nézve, látni 
azt, hogy azok, a kik az ő tanítványainak hívják magokat, 
megfeledkeznek a legfőbb dologról, a szeretetről, a mely 
hosszútűrő és kegyes; meg a főparancsolatról, a mely igy 
hangzik: .,Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeres-
sétek, a mint én szerettelek titeket". 

A keresztyén alapigazságok győzedelmének negyedik fő-
akadálya a római jog volt. De hát mit keres itt a római jog? 
Az ókor népei között a rómaiaknak volt kiváló tehetségük 
ahhoz, hogy az emberi társadalom viszonyait egyszerű és világos 
határozmányok szerint rendezzék és a köztörvényeket szigorú 
következetességgel alkalmazzák a nyilvános és családi élet 
végtelen gazdag változataira. A római jog komoly, de egy-
szersmind zordon méltóságot árulel a maga szigorával, követ-
kezetessége és kíméletlenségével. A római nem a kedély, nem 
a nyájasság embere volt. Az ő legmagasabb gondolata alaki 
jog volt, a mely jognak érvényesülnie kellett, még ha a világ 
összedőlt volna is miatta. Ezen jog erejénél fogva volt az 
apának csaknem korlátlan hatalma családja felett, ezen jog 
erejénél fogva volt a rabszolga az ő urának föltétlen tulaj-
dona. Ennek a jognak nincs tudomása a könyörületről, az 
egyetemes emberi méltóságról. Szigorúan és kegyetlenül bün-
teti a vétket, nem veszi tekintetbe az enyhítő körülményeket. 
A pogányságban gyökerező alapelvénél fogva kérlelhetlen 
szigorral vonja le a következményeket, még ha azok ezer 
ember boldogságát zúzzák is össze. A törvény valami csodá-
latosan finom gépezet érzéketlen pontosságával működött. Milyen 
idegen előttük eza jelszó:azigazságosságaszeretet formája legyen 
csupán. A keresztyén vallással egészen új világ és életnézlet lett 
uralkodóvá, csakhogy a keresztyénség jobbjai búcsút mondtak a 
világnak, zárdába vonultak és nem törődtek a világgal. Senki 
sem vette magának a fáradságot, hogy az új keresztyén alap-
elveket átvigye a keresztyén népek jogrendszerébe, hanem 
századokon át fenmaradt a római jog a maga merevségében, 
szigorúságában, sőt gyakran kegyetlenségében. Maga az egyház 
is ehhez a joghoz alkalmazkodott és ép azért lett sokszor olyan 
kegyetlenné és könyörtelenné; megsemmisíté a virágzó életet, 
összezúzta a sziveket a helyett, hogy megmentette volna őket 
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Ezért nem kisérlé meg századokon át nagyban és egészben 
a rabszolgaság .megszüntetését, a foglyok sorsának enyhítését 
Mindez a római jog önkényére volt bízva. 

Csodálkozhatunk-e tehát azon, ha a keresztyénség eme 
négy erős szellemi hatalommal szemben nem hajtotta a szá-
zadok folyamán át mindazt végre, a mit végre kellett volna 
hajtania? Mind e mellett is a keresztyén vallás sokszorosan 
megkötött, de nem élettelen hatalom volt. Ha a történelem 
titkos lapjait kutatjuk, minden időben fogunk oly egyénekre 
bukkanni, a kik Jézus Krisztus által szert tettek arra a maga-
sabb nemű békére, a mely az Istennel kibékült, Istennek szen-
telt kedély bensőségében állt, akadni fogunk olyanokra, a kik 
az igazi istenűak boldogító szabadságával dicsekedhettek. Lát-
hatjuk, felismerhetjük a keresztyén szellem nyilvánulását a 
művészetben, a mint a kegyes vágyódás és Istenben való 
öröm csúcsíves boltozatokat, méltóságos tornyokat, nagyszerű 
templomokat emel, a mint a zene fenséges alkotásaiban az 
Istent kereső és Istennel megbékült szív minden öröme, minden 
fájdalma kifejezésre talált. Igen, a mit a lélek , benső vallásos 
életéről szóval kifejezni nem lehet, azt vissza tudta adni a hang, 
a zene, az ének. És a mire egyetlen lelkész sem képes, hogy t. i. 
kielégítse minden egyes ember Isten utáni vágyát, az igen 
szépen sikerült az Istentől megáldott művésznek, Bach Sebes-
tyénnek, a ki az ő Mátépassiójában, egyazon magas légkörbe 
képes felemelni a legkülönbözőbb sziveket és képes rálehelni 
a hallgatókra az isteni szeretet és örökkévalóság fuvallatát, 
így érvényesült a keresztyén tapasztalat azokban a megragadó 
énekekben, a melyek a keresztyénség közkincseivé lettek. Csak 
ezt az egyet említem közülök: „Óh szent fő tele vérrel, seb-
bel". Sőt arról a hatalmas theologiai szellemi munkásságról 
sem lehet kicsinylőleg beszélnünk, a melyből a szenvedélyes 
küzdelem daczára kiérzett az a tiszta szent hevület, a mely 
az egyszer felismert igazságot megerősíteni és minden beteges 
tévelygéstől megóvni kivánta. Főleg azonban a keresztyén 
szeretetben sem volt hiány egyetlen egy században sem. Épen 
abban a korban, mikor a hitviták legnagyobb hullámokat 
vertek, akkor támadtak olyan kegyes érzésű nők. mint egy 
Olympias nevű gazdag és előkelő özvegy Konstantinápolyban, 
a ki a maga gazdagságát és szépségét nem becsülte olyan 
magasra, hogy azt fel ne áldozza szegények és betegeknek és a 
ki Konstantinápolyban és környékén a szegények és alacsony 
sorsúak körül egész életén át diákonissa tisztet teljesített. 
És ha végig tekintünk a jelen koron, nem kell-e öröm-
mel beismernünk, hogy a keresztyén öntudat olyan erővel 
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és hatalommal ébredt fel, mint ezelőtt soha? Nem kell-e egész 
határozottsággal azt mondanánk: az emberiség igazi kegyes-
ségének a javarészét manapság is a keresztyén szeretet 
teljesiti. Az állani állíthat kórházakat, megtehet mindent a 
betegek okszerű ápolása érdekében; de nem t ud ja megrendelni 
azt a szeretetet, a melynek puha keze, lágy csengésű hangja 
van, a mely könyörülettel takargatja a betegek fájdalmait 
és szorongásait Az állam összeszedheti az árvákat és elha-
gyatott gyermekeket, de azt az igazi, bensőségteljes apai és 
anyai szeretetet senkinek sem ültetheti be a szivébe. Az állam 
rákényszerítheti a felnőtt gyermekeket , arra, hogy teljesítsék 
szegény atyjuk és anyjuk iránti kötelességeiket, de nincs elég 
hatalma ahhoz, hogy felébreszefee a gyermeki háládatosságot 
a fiak és leányok szívében. Ép azért, ha tisztán akarunk látni, 
azt kell mondanunk, hogy a Krisztusi szeretet ad meleget* 
fényt és napsugárt az életnek nagy és kis körben egyaránt. 
Nem a keresztyénség hurczolta bele a világba a rabszolga-
ságot, sőt'ez mondta a rabszolgának: szolgaságod daczára is 
nagyra hivatott vagy, alacsony sorsod daczára is előkelő lélek 
birtokosa vagy. Nem a keresztyénség vétke a nagy városok 
alsó néposztályának nyomora, sőt a keresztyénség rázta fel 
mennydörgésszerű erővel az alvó lelkiismeretet, ez figyel-
meztette az emberiséget a gyengék és alacsony sorsiakért 
tartozó felelősségre. Nem a keresztyénség az oka a rémes 
háborúknak, sőt épen ez küldi ki a csataterekre a maga dia-
kónusait és diakonissáit a fehér átalkötőre alkalmazott vörös 
kereszttel, hogy a golyózápor közepette felszedjék a halotta-
kat és sebesülteket és az emberi szenvedélyek bőszültsége 
közepette megmutassák a világnak, hogy az emberi szív a 
legnehezebb és legaggasztóbb perczek közepette is képes az égi 
szeretetre. 

Tehát nem a keresztyén népek irányítják a keresztyén-
séget, hanem igen is ez irányítja a keresztyén népeket. De 
ne azt mondjuk, hogy a keresztyénség irányítja a népeket, 
hanem mondjuk inkább azt, hogy a Jézus Krisztus, a ki a mi 
vallásunk teljes, halhatatlan életerejének birtokosa. Az ő öntu-
datának kell az emberiség öntudatává lennie, csak akkor 
fogja aztán összetörhetni a vad szenvedélyek és aljas önzés 
lánczait és úgy lesz képes, lelki vágyát követve, akadályta-
lanul felemelkedni a szent életnek ama derűs magaslataira, 
a hol az örök szeretet napfényének hatása alatt minden embe-
rileg szép és jó boldogító tökéletességre jut. 

Dr. Furrer után Ruszkay Gryula. 
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