
Valóság és legenda a vallásos nevelésben. 

Azután minden szabad idejét ott töltötte Jézus a zsinagó-
gában. 

Kipirult arccal olvasgatta a régi nagy királyok és a régi 
nagy próféták történeteit. Maga sem tudta, kikre legyen büsz-
kébb, a nagy királyokra-e, akik a zsidó nemzetet olyan hatal-
massá és dicsőségessé tették, vagy pedig a prófétákra, ezekre a 
népet tanitó, buzditó és ha kellett: korholó emberekre, akik még 
a királyok szemébe is megmondották az igazat, ha azok letértek 
a becsület és tisztesség útjáról. 

Még nem tudta, hogy mi akarjon inkább lenni: király-e, 
aki a zsidó népet fölszabeditsa az idegen királyok rabságából, 
vagy pedig próféta, aki faluról-falura járván, tanítja az embereket 
az Isten törvényeire és szeretetére.1 Balázs Ferenc. 

1 Ezen cikk irányával nem értünk egyet. De a kérdés nagy fontosságára 
való tekintettel, közreadjuk. A kérdés tárgyilagos tisztázása céljából hozzászó-
lásokat szívesen fogadunk. Szerk. 

IMÁDSÁG. 
Uram, ne vedd el tőlem még a dalt: 
Gyógyító balzsamát szenvedő magamnak, 
Oh hagyd erejét lelkemben a dalnak ! 

Uram, ne vedd el tőlem még a dalt i 
Szegény voltomnak egyetlenegy kincsét, 
Dalolva nem érzem sorsom vasbilincsét. 

Uram, ne vedd el tőlem még a dalt: 
A dal óvta szűzfehérnek lelkemet, 
Uram, a dal tartotta szivemet Neked. . . 

Uram, ne vedd el tőlem még a dalt: 
Dalon át jóságod Magadhoz ölel. . . 
S hatalmas Lényed érzem, mily közel. 

Uram, ne vedd el tőlem még a dalt: 
Oh hagyd a lelkem fürdeni a szépben, 
Éljek a bűntől örök messziségben. 

Uram, ne vedd el tőlem még a dalt: 
Segítsd királyi mezbe öltözni dalom . . , 
Öltse lelkem szeretetbiborát, 
Mely minden bántást királyin megbocsát. 

Ürmösi Kár oly né. 
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A misztérium! vallások szerepe az 
őskereszténység kialakulásában. 

I. 

A keresztény vallás keletkezésével kapcsolatban az ortodox 
teológiában hosszú évszázadokon keresztül az a merev és kizá-
rólagos álláspont uralkodott, és többé-kevésbbé uralkodik még 
ma is, hogy a kereszténység valami egészen új jelenség volt és 
legteljesebb ellentétben állott a görög-római világgal, melyben 
megjelent. E rideg dogmatikus álláspont szerint a görög-római 
világnak a kereszténység kialakulásában semmi történelmi szerepe 
nem volt és a kereszténység „az idők teljességében", természet-
fölötti úton jött létre. 

A mult század folyamán fellépő és a keresztény teológiában 
kiváló szerepet játszó liberális teológiai irányzat élesen szembe-
fordult ez ortodox állásponttal és a kereszténységnek nem a hit, 
hanem a tudomány szempontjából való tanulmányozását tűzte ki 
célul. E tekintetben a legnagyszerűbb és legeredményesebb mun-
kát a mult század második felétől egészen napjainkig az u. n. 
vallástörténeti iskola végezte Németországban, mely a keresztény-
ség eredetének vallástörténeti szempontból való kutatását fogadta 
el s a legkiválóbb protestáns teológusok nagyrészét maga körül 
csoportosította. Ez iskola főmunkatere a Kr. előtti és utáni első 
évszázad vallásos problémáinak kutatása s egyik csoportja az 
utóbbi két-három évtizedben a keleti misztériumi vallások sze-
repét is beható tanulmányozás tárgyává tette és igyekezett azok-
nak a kereszténység kialakulására gyakorolt esetleges hatását ki-
mutatni. E téren az iskola utolsó kiváló tudósa Reitzenstein né-
met teológus és filológus volt. 

A vallás-történeti iskola, sajnos, pillanatnyilag hanyatlóban 
van s a német protestáns teológiára az utóbbi évtizedekben gya-

— 31 — 




