
Jézusnak a maga korához és más korszakokhoz 
való viszonya, *) 

„Nemde a főemberek, vagy a farizeusok közöl hitt-e 
ő benne valaki? Ján. 7, 48. 

A világon semmi sincs oly figyelemre méltó, oly ritka, s a 
mi a vele való foglalkozást anynyira megjutalmazná, mint egy nagy 
ember. Az emberi természet a maga lényegében nemes, s ezen va-
lódi földi uralkodóját keresi mindig és mindenütt. Nem egyszer 
mondjuk, hogy amerikai intézményeink nem kívánnak nagy embe-
reket; hogy mi inkább haladunk ezek nélkül, mint velők. De tá-
madjon csak egy valódi nagy ember a mi földrészünkön, mihelyt 
megértjük, a mi democraticus sziveink tüstént csodálatra és szei'e-
tetre fognak gyuladni. Mi ugy hullámzunk szavaira, mint szél fu-
vására aratáskor a gabona. Örömet lelnénk benne , ha neki enge-
delmeskedketünk; mert ő azt beszéli, a mire lelkünk vágyik. Az 
emberek némileg mindig várnak egy ilyen nagy embert. De midőn 
megérkezik a valódi nagy ember, kit Isten előre elkészített, az em-
berek megcsalatva érezvén magokat várakozásukban, nem ismerik 
meg őt. Ő nem azokon a kapukon megyen be a városba, hol a vá-
rakozók tolonganak. Ő egy újdon-új jelenség, mely egy korábbihoz 
sem hasonlít teljesen. Azért az emberek sem el- sem meg nem is-
merik őt. Nyelve idegen, alakja szokatlan. Forradalminak látszik, 
a régi falakat lerombolja, hogy azokon felépítse saját templomát, 
vagy legalább széttöri az ódon sziklákat, s új gránitot és márványt 
hord öszsze. 

A nagy embereknek két osztálya van. Néha olyanok támad-
nak, kiket mihélyt feltűnnek, azonnal mindenki nagyoknak ismer el. 

*) „The r e l a t i o n of J é s u s t o h i s age and t h e a g e s " Parker Theo-
dornak Bostonban dec. 16-án 1844-ben tartott beszéde. T h e c o l l e c t e d w o r k s 
of T h e o d o r P a r k e r . Edit, by Fr. P. Cobbe. Vol. III. Discourse! of theo-
logy. London 1866. 
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Az ilyen emberekben megvan az , a mi a jelenkor szükségéire és 
várakozásaira nézve helyes. Ők kimondják, a mi után sok em-
ber epedett, de kifejezni nem tudott; gondolattá változtatják, a mi 
anynyi szivben homályos érzelem parázsaként lappangott, de a mi 
még nem vált teljes tudattá. Az ily embereket jól fogadják. Senki 
sem érti őket félre. A világ fut utánnok, kalapját veti fel és uj-
jong ; mert a világ lovagias, követi az ő királyát, ha meglátja és 
megismeri. A jobbak követik a nagy embert, a kit megértettek; a 
roszak pedig mindenkit követnek, ki érdeköknek szolgál. 

De van a nagy embereknek egy más osztálya, ama nagyoké, 
a kiknek nagyságát nem mindenki látja. Ezek az emberek véleke-
dései szerint már sokkal elébb haladtak, mint az ők álmaik ; má-
sok szerint meg jobbak koruknál. Ezért sokan azt mondják , hogy 
valami tévedésnek kell lenni a dologban; mert ez az ember nem 
oly nagy, a milyennek látszik, sőt átalán nem is nagy ember, csu-
pán ámitó. Ezek az emberek nem csak azt tartják szem előtt , mi 
az emberek jelen szükségeire és várakozására vonatkozik , hanem 
a mi a mindenséget, az örökkévalót, az Istent illeti. Ezek nem azt 
mondják ki, a mit én és te ki akartunk mondani, de nem tudtunk; 
hanem, a mit majd évek múlva óhajtottunk volna kimondani, ak-
kor, ha tökéletesedtünk és a férfikort elértük. 

Nekem ugy tetszik, hogy midőn ez utóbbi osztály emberei el-
jőnek, soha sem fognak a közvélemény vizsgálóinak és vezéreinek 
tetszésével találkozni. Midőn ők egy ilyen új nagy embert várnak, 
lelkök a legutóbbi nagy ember iránti előítélettel van eltelve. Ők 
azt várják, hogy az új éppen olyan legyen, mint a régi, de az egy-
általában nem hasonlít hozzá. A természet gazdag, de még sem 
oly gazdag, hogy pazarrá legyen. S igy két nagy ember sohasem 
hasonlít egymáshoz. Nem! mert ez az új nagy ember talán azzal 
kezdi, hogy sok olyant lerembol, a mit a régi imák és könyek kö-
zött épített fel Ő először is kimutatja a korábbi nagy ember kor-
látoltságait és fogyatkozásásait; kétségbe vonja tekintélyét. Visz-
szautasit minden tanítót; hagyománynak nem hódol; s a népszerű 
bálványokat látszó tiszteletlenséggel leneveti. Miként fogják „a te-
kintélyes emberek", a kiknek egy néhány jó elvök van, s még né-
hányat atyáiktól is örököltek, miként fogják „az emberek legjobb-
jai és legbölcsebbjei", miként fogják ezt az új embert tekinteni? 
Ők semmi különöst sem fognak találni benne , csak anynyit, hogy 
bőbeszédű, felületes, veszélyes és forradalmi. Öszszezavarja a rend-
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ről való fogalmaikat, és kimutatja, hogy a társadalmi intézmények 
tökéletlenek, hogy azoknak tökéletlenségei nem gránit avagy már-
ványból állanak, hanem csupán lágy viaszra irt szavakból, melye-
ket ki lehet dörzsölni és arra ismét másokat irni. Kimutatja, hogy 
az ilyen tökéletlen intézmények kisebbek egy nagy embernél. A 
közvélemény vezérei és vizsgálói az ilyen embert nem tisztelik, 
hanem gyűlölik. Miért ne? Mások, a kiknek félanynyi nevelése sincs, 
s az előzményekkel sem ismeretesek eléggé üdvözlik az új nagy 
embert; üdvözlik eszméit; üdvözlik személyét. Ezek igy szólanak: 
„íme egy próféta!" 

Midőn Jézus, az ácsmester, József feleségének, Máriának a fia, 
Názáreth kicsiny helységében harmincz éves kora felé elkezdett a 
synagogákban és az országútakon prédikálni, ugy látszik, hogy sen • 
ki sem gondolta benne a nagy embert. „Ki vagy te? kérdék a köz-
vélemény őrei. ő ugy találta, hogy az emberek egy nagy ember 
után várakoznak. Ugy látszik, általános vélemény volt az, hogy egy 
nagy embernek kell támadni az egyház és az állam megszabadítá-
sára. Ők Mózesre, a hajdankor isteni férflára tekintettek viszsza, 
kinek nagyszerű élete átment a világba és a ki iránt az emberek 
különböző módon mutatták ki tiszteletűket; a többek közt az ál-
tal, hogy sok mindenféle csudáról beszéltek, melyeket ő tett, és ki-
mondották, hogy többé senki sem lehet olyan nagy, senki sem kö-
zeledhetik Istenhez anynyira. Yiszszatekintettek a prófétákra, az 
isteni férfiak hoszszu sorozatára is, a kiket azonban kevesebbre be-
csültek a dicső Mózesnél; Mózes alakja meszsze kimagasult a nem-
zet felett, mely az ő árnyékába vonta meg magát. Ábrahám valódi 
gyermekei ugy gondolkoztak, hogy a legközelebbi nagy embernek 
az őt közvetlen megelőző képmásának kell lennie, a kinek annak 
eszméit ismételnie és a régi modorban kell munkálnia. A beteg em-
berek szeretik, hogy éppen az által az orvosság által gyógyuljanak 
meg, mely rajtok azelőtt segített, vagy legalább is azokkal a meg-
szokott szerekkel, melyek közönségesek. 

Judéában akkor három kiválóan felismerhető párt volt. Ott 
voltak egyfelől a conservativek, a kik az egyházat, a hagyományt, 
az egyházi és theocratiai tekintélyt képviselték. Ezek a régi köny-
vek betűihez, a régi szertartási formákhoz, az atyák hagyományai-
hoz ragaszkodtak. Senki sem idvezülhet, csupán a zsidó, mondák 
ők, s az is csak a körülmetélkedés és a régi törvények megtartá-
sa ál tal ; Isten azt szereti és azonkívül semmit sem fogadéi. Ezek 

* 
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voltak a farizeusok, szolgáik — az Írástudókkal. Ebből az osz-
tályból különösen a papok, a léviták képezték a nemzeti pártot, 
ama kor nemzeti zsidó pártját. Ezek legalább nyilvánosan hittek a 
hagyományban, Mózesben és a prófétákban; hogy titkon mit hittek, 
azt az Isten és ők tudják. Én nem tudom. 

Ott volt másfelől a közönbös párt, a sadduceusok, az állam. 
Ezeknek kezében volt a gazdagság és ők hittek abban mind nyil-
vánosan, mind magánosan. Ezek előkelőbbek és miveltebbek voltak 
a frarizeusoknál. Érintkeztek a külföldiekkel, ismerték a jóniai és 
athéni irókat, kiktől a farizeusok iszonyodtak. Ezek némi tekintély-
ben álló emberek valának, kik a zsidó theologiában nem igen hit-
tek. Az nem nagy érdem, hogy az ember még az ördögben se 
higyjen, ha valódi hite az Istenben sincs, a kinek ő szeretetét szen-
telhetné. A sadduceus nem hitt sem az angyalokban, sem a feltáma-
dásban — még a lélek halhatatlanságában sem, hanem hitt az ál-
lamban, a törvényekben, a rendőrségben, a börtönökben, a bárdban. 
Vallási dolgokban, ugy látszik, a farizeusnak positiv hite volt, csak 
hogy e positiv hit nagy tévedésen alapult. Vallási dolgokban a sad-
duceusnak éppen semmi positiv hite nem volt, még olyan se, a 
mely téves lett volna, legalább igy gondolkoznak némelyek. Hatá-
rozott állítása csak tagadólagos volt. Azt hit te, mit szemeivel lá-
tott, ujjaival érintett és nyelvével megízlelt. A halhatatlan életet 
sohasem látta, nem érezte és nem Ízlelte, tehát nem is hitt abban. 
Volt egyszer egy pogány sadduceus, a ki azt mondotta: „A jobb 
karom az én Istenem!". 

Harmadik volt a kívülállók (come-outers) pártja, kik megve-
tették az államot és az egyházat is; ezek a pusztába vonultak, hol 
szomjukat vad szamarak enyhítették és a hol reményök szerint 
minden régi zsarnokságtól szabadon alkothatták meg intézményö-
ket. A szentírás canonicus könyveiben határozottan semmit sem 
mond ez emberekről. Ez feltűnő hiány ugyan, de a külföldi Írók-
kal ismeretes két zsidónál, u. m, Josephusnál és Philonál találunk 
némi tudósítást ezekről. Ezek az essenusok, egy asketa felekezet 
voltak, kik legalább nagy részben idegenkedtek a házasságtól és 
egymással bizonyos communismusban éltek. 

A farizeusok és sadduceusoknak egyetlenegy nagy, élő és 
irányadó eszméjök se volt; értek olyan eszmét, mely az embert, 
annak reményeit, vágyait, hajlamait, aspiratioit és törekvő erejét 
képviselte volna. Az nem ritka dolog, fogják önök talán mondani, 
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hogy az egyházban, vagy az államban valamely pártnak ilyen esz-
méi ne legyenek; de nekik még olyanok sem voltak, melyek ez 
eszméket bár némileg pótolhatták volna. Ug^ látszik, teljességgel 
nem volt hitök az e m b e r b e n , annak isteni természetében és tö-
kéletesedő erejében. Az essenusoknak voltak eszméik , volt positiv 
hitök; ők hittek az emberben, de e hitet nagyon gyengítette intéz-
ményök. Ők, mint a farizeusok és sadduceusok foglyai valának sa-
ját intézményöknek és pártjok határán kivül valószínűleg semmi 
jót sem láttak. 

Anynyi világos, hogy e három felekezet közül egyik sem hit-
te, nem ismerte, sőt nem is vette volna észre a názárethi Jézus 
nagyságát; eszméi nem egyeztek azok fogalmaival; ő nem az a 
férfiú volt, a kire azok vártak; semmi esetre sem az a Messiás, 
Istennek az a felkentje, a kit ők óhajtottak. A sadduceus szerint 
ez az új nagy ember csak egy római quaestor, vagy procurator le-
he te t t ; ' a farizeusok Gámálielnél megtestesültebb farizeust, az es-
senusok pedig egy asketát vártak. így van ez most is. Némelyek, 
ugy látszik, azt gondolják, hogyha Jézus viszszatérne a földre egy 
bibliai hely alapján unitárius beszédeket tartana és unitárius érte-
lemben bebizonyítaná az ő isteni küldetését, az általa tanított örök 
igazságokat, elbeszélvén azokat a csodákat, melyeket ezelőtt 18 
századdal tett és bebizonyítaná a lélek halhatatlanságát saját testi 
feltámadásából. Mások meg ugy vélekednek, hogy ő szigorúbb jel-
legű beszédeket tar tana; az emberek nagy részét teljesen megrom-
lottaknak ítélné, beszélne a feltétlen elválasztásról, a cselekedetek 
nélküli idvezülésről, a hit általi megigazulásról, és beszélne a po-
kolról addig, a mig az aszszonyok és gyermekek elájulnának és az 
emberek térdei a remegés miatt öszszeverődnének. Talán mindkét 
rész tévedni fogna. 

így állott tehát a dolog. Az embereknek ez a három osztá-
lya, lekötve saját előítéletei és babonáitól, ellensége volt egymás-
nak. A farizeusok azt mondották: „Mi tudjuk, hogy az Isten szó-
lott Mózeshez, de hogy ez ember honnan való, nem tudjuk. Ő ká-
romolja Mózest és a prófétákat; igen, ördög van benne és bolond, 
miért hallgassuk ő t?" A sadduceusok azon panaszkodtak, „hogy a 
népet fellázítja" — tette is azt. Az essenusok kétségkívül azt mon-
dák, „hogy ő tobzodó és részeges, a publikanusok és bűnösök ba-
rátja". E három szempontból tekintve az Ítélet igaz volt; mit te-
hetett volna ő, hogy mind a három pártnak tetszedjék. Semmit I 
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semmit olyant, a mit hajlandó lett volna tenni. Ezért mindnyájan 
gyűlölték és igyekeztek őt elpusztítani. Az ok világos, ő sokkal 
mélyebb volt, minthogy mélységét belátták volna;- sokkal magasab-
ban állott, mint hogy felfoghatták volna; sokkal 'távolabb állott tő-
lök, mintsem szerethették volna. Ő nem azon kor nagy embere volt. 
Ugy találta, hogy minden intézmény ellene van , ellene az egyház 
és az állam. Még Keresztelő János is, egy igaz próféta, de nem va-
lódi próféta *) kételkedett, hogy vájjon Jézus-e az, kit az emberek-
nek követni kell. Hogyha Jézus a farizeusok értelmében beszél, 
hittek volna beszédében és a beszélőben is. Ha}_a sadduceusoknak 
kedvez, nagy ember lesz az ők táborukban, és Heródes örömest 
ivott volna az ékesszóló galileaiért és az ácsnak fiát bibor és finom 
szövetbe öltöztette volna. Ha pedig az essenusokat dicséri, kimond-
ván azok jelszavát, ők is megfizettek volna neki, talán fejévé te-
szik társaságuknak, vagy legalább a magok módja szerint megtisz-
telik. Jézus ezek közül egyik szerint sem beszélt. Miért tisztel-
ték avagy csak tűrték is volna meg hát őt ? Különös dolog lett 
volna ezt tenni. A Jézus hibája vagy fogyatkozása volt-e ennélfog-
va, hogy ezek az emberek viszszautasiták ? ellenkezőleg. Eső egy-
formán hull, a nap egyformán süt jóra és gonoszra; a végetlen ha-
talom, bölcseség és jóság munkája minden ember előtt áll, kijelen-
ti a láthatatlan dolgokat, s a bolond mégis igy szól, szivében ezt 
mondja: „nincsen Isten!" 

Jézus nem beszélt a pártok előítéleteinek érdekében, s azért 
megvetették. De a midőn kimondotta azokat az igazságokat, a me-
lyek Istentől vannak, melyek az ember állapotának minden helyen 
és minden időben megfelelnek, a mikor a farizeusok, sadduceusok 
és essenusok ajkaikkal szidalmat szórván, fogaikat csikorgatván, el-
távoztak: voltak ott nemes keblű férfiak és alázatos aszszonyok, 
kik régóta várták Izrael megvigasztalását, a kik hallgaták, örömest 
hallgaták őt. Igen! azok mindeneket elhagyták, hogy kövessék öt. 
ö t ! nem, nem ő volt, a kit követtek; az Isten volt az , a kinek 
benne engedelmeskedtek, az igazság és szeretet Istene. 

Voltak olyan emberek is, a kiket szorosan véve nem lehetett 
a fennálló felekezetek közül egyikhez is számítani, a kik a sok-

*) A zsidó nép hiedelme szerint Malakiással a profetia bezáródott. Utána 
nem támadhatott próféta. Ezért Jánost sem tartotta prófétának , pedig 
ihlett próféta volt, de nem valódi. Ford . 
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képtelenség miatt kifáradva, igazság után szomjuhozának, a kik 
betegek voltak, de nem tudták miért és mitől, azonban még sem 
voltak anynyira betegek, hogy ne várják az angyalt, ki őket meg-
gyógyítsa, ha mindjárt zavaros vízzel, vagy ismeretlen orvosszerek 
által is. Ezekben az emberekben nem voltak meg egy mereven szer-
vezett és szűkkeblű felekezet előítéletei. Talán még annak ismere-
tével vagy jó szokásaival sem bírtak. Krisztusnak első követői „ta-
nulatlan és tudatlan emberek valának". Jézusnak magának sem 
volt rendkívüli miveltsége, olyan formán, hogy a világ az ilyen dol-
gokról ítélni szokott. A városabeliek csodálkoztak egy nevezetes 
alkalommal, hogy ő miként tanult meg olvasni. Ugy látszik, ő a 
theologiából keveset tudott, mi reá nézve talán jobb volt. Reánk 
nézve pedig kétségenkivül jobb, hogy ő semmiféle theologiát sem 
tanult, ő tudta azt, hogy a theologia nem vallás. A galileabeliek-
nek nem volt szüksége theologiára, s ha lett volna is, ez esetben 
a jeruzsálemi igen silány theologiai iskolának a legutolsó írástudó-
ja is teremthetett volna elég theologiát, teremthetett volna egy 
olyant, melyben egész életen át higyjenek. Nekik vallásra volt 
szükségük Ők látták, a mint Jézus annak szépségét kifejtette , és 
a midőn látták, üdvözölték, szívvel lélekkel üdvözölték azt. 

Ha én oly költő volnék, milyennek némelyek születnek, s ha 
szavakkal tudnám festeni azt , a minek valóságban kellene a lélek 
előtt megjelenni, a szem előtt élni és aztán mindörökre élénk em-
lékezetben maradni, akkor beszélnék a népről, mely a hegyi beszé-
det, a példázatokat, a dorgálásokat és a boldogító szavakat hallgatta. 
Ezek egyszerű emberek és alázatos aszszoyok valának; többen közülök 
együgyűek, miként mi, némelyek bűnösök. De mindnyájoknak volt 

szive, mely szeressen, volt lelke, mely az igazságra vágyjék. Midőn 
ő beszélt, némelyek kétségenkivül azt mondották: „Űj dolog, hogy 
az igaz imádó itt éppen ugy, mint Jeruzsálemben, most éppen ugy, 
mint minden időben lélekben és igazságban imádja az ő urát ; az-
tán még az is szigorú parancs: szeressétek ellenségeiteket, bocsás-
satok meg nekik, habár hetvenhétszer megsértettek és bántalmaz-
tak i s ; továbbá az a vélemény, hogy a törvény és próféták, lega-
lább a mi azokban lényegileg a vallásra tartozik, egy szabályba 
van foglalva: szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat, sze-
ressétek az Istent teljes erőtökből, különbözik a synagoga farizeu-
si orthodoxiájától. Merész, vakmerő, lázító dolog azt mondani: Én 
nagyobb vagyok a templomnál, bölcsebb Salamonnál., jobb jelvénye 
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Istennek mind a kettőnél". De valami mélyebben feküdt szivokben 
a zsidó orthodoxiánál; valami, a mit a zsidó ortbodoxia ki nem 
elégíthetett, de a mi annál inkább nyugtalanította az egyház vezé-
re i t ; valami, mit a zsidó orthodoxia el nem nyomhatott, el nem 
takarhatott. Bűnösök tértek meg az ő dorgálásaira. Érezték, hogy 
ö azt pirongatja, a kit szeret. S mégis a bűnről és bűnősökről 
adott képei nem voltak hízelgők, kevés vigasztaló volt azokban, De 
a publicanusok és paráznanők nem tették azért kezöket szívökre, 
igy szólván: „sérted érzelmeinket, nem szenvedhetünk". Nem! ezek 
szavait megfontolták és sirva bánkódtak, ő megmutatta nekik az 
ők bűnöket, annak okát, következményeit és gyógyszerét. Mint sza-
badító jött ő hozzájok és azok igy szólottak: „Üdvöz légy!" — 
azok a bánkódó Magdalénák, kik sirva borultak lábaihoz. 

Érdekes volna ismernünk a felzaklatott érzelmeket, a melyek 
magokkal ragadták a Jézus körül özönlő sokaságot, mely őt köve-
té, bárhova ment, miként a dagály követi a holdat; érdekes volna 
látni azokat az arczokat, melyek először kételkedve pillantottak 
reá, a midőn ő a Tábor hegyén, vagy a Genezareth tava mellett, 
Kaperneum, vagy Giskhalában *) beszélni kezdett, aztán miként bo-
rult el szavaira némelyeknek ábrázata, mintha villámokkal terhelt 
sötét felhő szállotta volna meg, mig másoknak arezán oly csillag-
fény sugárzott, a minő viharos éjeken a távoli felhőken át csak egy 
pillanatra csillámlik fel és aztán ismét eltűnik ? hogy többé nem 
láthatjuk. Érdekes volna látni, hogy az egymástól különböző érzel-
mek, a szenvedély, az előítélet és a kevélység miként enyésznek el 
az édes vallás vizénél, melyet maga körül árasztott , újra keresz-
telvén a szentet és a bűnöst, az öreget és az if jút , a lelki közös-
ség testvériségére és a mindenség Istenének közös és örökkévaló 
szolgálatára. Érdekes volna látni, hogy ez az ifjú héber nő, kinek 
keble mély, érzelemteli, lángoló, a ki mégtagadja önmagát, ki az 
égi igazságok iránt fogékony, a ki dagadó érzelmeivel és az ifjúság 
fakadó rózsáival dús, mint egy fiatal szőlőtő — miként ragadja meg 
egyszerre és azonnal a szép eszményt, miként öleli nemes keblére 
azt egész odaadással. Érdekes volna látni, hogy az az ősz szakállú, 
kopasz öreg ember, ki telve volt rideg szabályokkal és tanokkal, 
atyáinak szabályaival és tanaival s egy szigorú élet tapasztalatai-
val, a ki következtető, gondolkozó, számító éh bizalmatlan volt, 
sokra emlékezett, soktól félt, de a kinek kevés reménye mégis volt, 

*) Giskhala egy kis város Galilea legészakibb részén. Ford. 
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a ki csak a kiszabott formákban bizott, s a kinek a régi emlékek 
iránti tisztelete abban az arányban nevekedett, a mint az ő hasz • 
nossága csökkent,—érdekes volna mondom látni, hogy nyer ez az 
öreg ember az ács fiától ifjúi lelkesedést, mily csodálatosan érzi 
eltűnt ifjúságát szivébe lassanként viszszatérni, rég elfeledett vá-
gyait felujulni; látni aztán miként önti el az ifjú remény piros ár-
ja, és hatja át minden tagját. Érdekes volna látni, hogy miként ha-
boz az ifjú elv és szenvedély között, a ki még nem merült belé az 
anyagiasságba, hanem bizonytalanul és akaratlanul küzd ama két 
kigyó: a s z o k á s és v á g y ellen, melyek mérges szárnyaikkal oly 
szépen körülfonták karját, mellét és nyakát , s nagy pikkelyeikkel 
anynyira elfedték a sárkány rettentő erejét, a vipera mérges fulánk-
ját, hogy a szegény ifjú czirokálja a kigyók kinövéseit s örömmel 
játszik azok lángnyelveivel; érdekes volna mondom látni, hogy ő 
szivének vajúdásai közepett miként iszik lassanként az igazság for-
rásvizéből és aztán engedelmeskedve szivében az angyalnak, miként 
rázza le a földiség kötelékeit, a megutált mezt , s miként tiporja 
lábai alá ama szörnyeket. Mindez nem csak érdekes, hanem tanul-
ságos is volna, ha mindezt láthatnék. 

Ezek oly különböző módon hallgatták és fogadták őt, mint a 
milyen különböző volt életök. Az öreg emberek igy szólottak: „Ez 
M ó z e s v a g y I l y é s , ez J e r e m i á s , a r é g i l á t n o k o k e g y i -
k e , a k i h a l o t t a i b ó l f e l t á m a d o t t , m e r t a z I s t e n m a i 
n a p s á g , az e m b e r i s é g n e k e t e r m é k e t l e n k o r s z a k á b a n , 
i l y e n e k e t nem t e r e m t " . Az ifjak és leányok voltak kétségte-
lenül azok, a kik igy szólottak: „Ez a K r i s z t u s , a n é p e k ó h a -
j a , a v i l á g r e m é n y e , az ú j n a g y p r ó f é t a , a D á v i d f i a , 
az e m b e r f i a ; i g e n ! a z l s t e n f i a ! ő l e s z a m i k i r á l y u n k " . 
Az emberi természet szolgálatra kész , és azonnal követi a maga 
királyát, mihelyt felismeri. Szegény eltévedt juhok! az emberek 
gyermekei mindig vezetőt keresnek, bár gyakran hiába. 

Hogy szólott ő mély és átható szavakban, hogy dorgálta a go-
noszokat, kik kétszeresen érezték szemrehányásainak élét, mert 
tudták, hogy e szemrehányások nagy, mély és szerető szívből jő-
nek! Első szava talán ez volt: „Térjetek meg, de avval a biztosí-
tással, hogy elközelgetett Istennek országa, a melyet mindenki el-
érhet. Mily szeretetre méltónak tűnnek fel az ő tanai , a termé-
szetnek ama nagy igazságai mindazok előtt, kik az igazságra töre-
kedtek, s kik őszinte lelkű emberek valának! Ő a maga tapaszta-
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lásából beszélt , mely tapasztalást természetesen ők is tehették. 
Nagy elveket és igazságokat hirdetett; nagyokat, mint maga az 
Isten, melyekek életének szeretetreméltóságából származó szépség 
lebegett körül. Hogy ha ő egyedül a zsidókhoz beszél, szavai azzal 
a néppel elenyésznek; ha csupán amaz időnek szó], nevének visz-
hangja szülőföldén elhalt volna; ha pedig a farizeusok, sadduceu-
sok és essenusokhoz beszél, akkor önök és én csak mint rabbiról 
hallottunk volna róla; nem! igy soha se lettünk volna általa meg-
áldva. Egy nemzet, egy kor avagy felekezet számára kimondott 
szavaknak megvan a maga haszna a magok helyöken, hanem ezek 
hamar elenyésznek. De minthogy ő az örökkévalóságot szólotta, igaz 
eszméit szárnyain hordja szét az idő; minthogy az emberhez be-
szélt, eszméi üdvözölve vannak, szépek és áldásthozók és azoknak 
kell lenniök, mig ember és idő létezni meg nem szűnnek. 

ő nem tekintett hátra mint a farizeus, csupán, hogy felvilá-
gosítást, példát keressen. Ő maga előtt" az irányt, maga körül a 
munkát nézte. Bő aratás kínálkozott, de a munkások kevesen va-
lának. így van ez mindig. Ő nem keresett eszméket és szavakat 
az embereknél, a melyeket kimondjon, annál kevésbé tapsot. Ő Is-
tenre függesztette szemeit a vezérletért, a bölcseségért és az erőért; 
s miként a héber legenda szerint a viz a pusztában a Mózes vesz-
szője érintésére, ugy támadt az ő szózatára is lelkesedés, az igaz-
ságnak egy hatalmas folyama a meglankadt, elgyengült, félénk és 
az ígéret földe felé vándorló nemzet számára, ugy támadt ital a 
szomjuhozóknak és tisztulás a tisztátalanoknak. 

Azonban ő ellenzésre talált , igen , számos ellenzésre talált. 
Hogy is lehetett volna az másképpen. Annak ugy kellett történni, 
ő a békeség fejedelme kardot hozott. Szava emésztő tűz vala. A 
farizeusoknak taps és dicséret kellett, a mely sectájokat, terveiket 
és hagyományaikat magasztalja, azoknak hízelegjen, ő pedig ezt 
mondotta nekik: „Térjetek meg"; rólok pedig a népnek igy szó-
lott: „Ily igazság egy embert sem viszen bé a mennyeknek orszá-
gába ; ők hamis próféták, vakvezetők, kétszinkedők, nem az Ábra-
hám fiai, hanem az ördögéi". Azok nem tűrhették őt, s ezen nincs 
is mit csodálni. Ő támadó volt, ki éppen azok rendszerének szive 
ellen indított háborút. Kizárták gyülekezetükből azt a vakot, kinek 
vakságát ő meggvógyitotta, csupán azért, hogy e tényt bevallani 
merészelte. Törvényt hoztak, hogy azt is mind ki kell zárni , a ki 
ő benne hiszen. E szerint gyűlölhették is őt ama vén farizeusok. 
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Az ő létezése gyalázatukra, beszéde megpróbáltatásukra szolgált, 
külső jóságos életével és benső kegyességével elitélte őket. Ez az 
ember romlásukra volt és ők ezt tudták. A ravaszság láthatja ugyan 
saját veszélyét, de csak a bölcs, az egyenes lelkű emberek ismer-
hetik fel az ők valódi, maradandó biztonságukat és védelmöket -
a ravaszság soha. 

Jézus Istennél kereste az igazságot. Az ő nagy elvei nem 
egyéni, személyes, saját képzeletmódjától függő, s ennélfogva csak 
alanyilag igaz eszmék valának, hanem Istennek egyetemes, örök 
igazságai, az absolut vallás. Nem tudom, hogy vájjon ezekkel 
együtt némely hibákat is nem tanitott-e S ha tanított is , az-
zal nem törődöm. Az ő igazságai azok, a melyek által én őt 
ismerem ; az absolut vallás, a melyet tanított és a. melyben 
é l t , fenkölt érzelmei, a melyek szerint őt megítélni kell. ő 
hitt az Istenben és neki engedelmeskedett. Innen az ő ihle-
tése , mely nagy volt , mint azok az erkölcsi és vallásos te-
hetségek , a melyeket Istentől nyer t , s mint az .ő tökéletes en-
gedelmessége. Nem kevésbbé hitt az emberben. S ki hitt valaha 
Istenben, a nélkül, hogy az emberben ne hitt volna? Ilyen embert 
én nem ismerek Bizonyára egy ihletett prófétáról ezt még kevés-
bé lehet feltenni. Jézus, a mint az emberben h i t t , ugy beszélt az 
emberekhez. Széles e világon még soha sem volt próféta, a ki ha 
nemes szívvel és nemes élettel hivatkozott az ember jobb termé-
szetére, ne kapott volna feleletet. Igy történt ez a legnagyobb mér-
tékben a Jézussal. Az írástudók nem tudták felfogni, hogy ő minő 
tekintélylyel tanít. Szegény farizeusok! hogy is érthették volna? 
Az ő emléktáblái *) nem voltak nagyobbak más emberéinél; nem, 
talán nem is voltak emlék-táblái, eem széles szegélyű ruhája. Az 
emberek nem üdvözölték őt, saruikat kezökben tartván, a piaczon, 
e szavakkal: „Mester! Mester! Ily emberek éppen ugy nem ért-
hették meg, minő tekintélylyel tanít, mint a hogy nem mertek kér-
déseire felelni. A kik őt ismerték, érezték, hogy egészen más te-
kintélylyel szól, mint a milyent az Írástudók igényeltek magoknak; 

*) A hajdankori, söt a mai zsidóknál is azokat a kis pergamen-tekercseket 
nevezik „eml é k - t á b l á k " n a k , a melyekre az ó testamentumból egyes 
helyek, különösen 5 Móz. 6, 4—9. 11, 13—21. 2 Móz. 13,1—10.11—16. 
voltak feljegyezve. E tekercseket ők egy lns négyszögű bőrkoczkában 
tartották, a melyet rendesen vagy a homlokukra kötöttek, vagy pedig a 
bal karra, a szivhez közel. F o r d . 
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érezték, hogy ő az igazságnak , egy nemes életnek tekintélyével, 
igen! azzal a tekintélylyel szól, a melyet Isten egy nagy erkölcsös, 
vallásos embernek adott. Isten éppen abban a mértékben ad tekin-
télyt az embereknek, a mekkora bennök az igazság és jóság ere-
je, a milyen lényök és életök. Igy Isten szólott Jézus által, a meny-
nyiben ő az egész vallást tanította, melyet az emberek már előre 
sejtettek és kifejtettek, de a melyet az érzéki világ köréből még 
nem tudtak kiemelni. 

Ez volt tehát Jézusnak a maga korához való viszonya: a fe-
lekezetiek megátkozták, isteneikkel átkozták meg őt; megvetették, 
bántalmazták, üldözték, életére törtek. Igen ! azok elitélték őt az 
Isten nevében. Minden rosz, azt mondja a példabeszéd^ az ő nevé-
ben kezdődik és az emberek sokat az ő nevében folytatnak tovább. 
A szenteskeclők, a felekezetek és vezéreik megvetették, elitélték és 
végre keresztre feszitvén, megsemmisítettek. Szegény papok! ők 
azt remélték, hogy elölik ez által azt a hatalmas szellemet! de 
cbak a testet némították el , a szellem ezer nyelven beszélt. 

Hasonló eset volt ez is ahoz, midőn a hajdaukorban a satur-
nusi nap felkeltével, a mese szerint, az ős titán faj, a sötétség ba-
rátai és a világosság gyűlölői megkísértették a kelő reggelt a vi-
lágtól elzárni, s azért Peliont Ossa hegyére, az Olympust Pelionra 
balmazták; de mihelyt a hajnal bíbor színével elöntötte a fellege-
ket s aztán aranysugarait szétárasztá, mihelyt a nap a fenséges 
magaslatokon a maga nagyszerű pompájában megjelent, a hegyek 
ormóin le azonnal szétterjeszté az elhordozhatatlan nappalt és ama 
hármas halom, a melyet fáradságosan hordottak öszsze, zúgva, ront-
va, és iszonyú rombolással tört le, s a gyámoltalan óriásokat rom-
jai alá temette. Igy történt ez azokkal az emberekkel is, a kik Mó-
zes székében ültek. De ez a nép, „mely a törvényt nem ismerte", 
s ép azért ki volt átkozva, ugy fogadta Jézust, a mint a farizeust, 
sadduceust vagy írástudót nem fogadta soha. Igen! innen származ-
tak annak könyiii. A hierarchiai tűz nem lángolt oly fényesen, a nap 
ellenében. Annak a népnek volt egy Simon Pétere, volt egy Jakab-
ja és Jánossá, a kik, mint a tudósítás mondja, kétségen kívül hi-
báktól sem voltak mentek, de keblökben oly sziv lakozott, mely 
képes volt fellángolni s aztán másokéit is lángra tudta gyújtani-
Még több Márták és Máriák is voltak a nép között, kik szin-
tén „nem ismerték a törvényt" és ki voltak átkozva. Ezek sok egy-
háznak anyjai levének. 
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Jézus jelleme nem változott, tanai még ugyanazok; de minő 
változás történt a korhoz, nem csak, hanem a korszakokhoz való vi-
szonyában. Az a kő, melyet az épitők letettek, szeglet s egyszer-
smind alapkővé is lett. Őt Isten gyanánt imádják. Egy kis töredék-
kivételével az egész keresztény világ ezt a méltóságot jelölte ki 
számára. Nem csoda. A jó emberek a legjobb dolgot imádják, me-
lyet ismernek és azt Istennek nevezik. Mit tanítottak volna abban 
az időben az emberek nagy tömegének inkább a Jézus jelleménél ? 
Nekem ugy tetszik, hogy Jézus erkölcsi tökélye fennebb állott Is-
tennek ama hierarchiai fogalmán, a mint azt Athenben, Rómában 
és Jeruzsálemben tanították. Jézus a béke fejedelme, az igazság 
királya volt, ki még ellenségeiért is igy imádkozott: „Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekesznek!" Az ó szö-
vetség Jehovája rettenetes, szigorú, hadakozó ember volt, a ki gyű-
lölte a gonoszokat. Még alantabb állott az Istenről való papi fo-
galom Rómában és Athenben, Nem csoda, hogy az emberek Jé-
zust csak hamar, mint egy Istent, és azután, mint magát az Is-
tent kezdették tisztelni. Az apostoli és más legendák már beszél-
nek isteni születéséről, csodálatos hatalmáról, melylyel betegéket, 
sántákat és bénákat, süketeket, némákat és vakokat gyógyított, 
kenyeret teremtett, a vizet borrá változtatta s ördögöket kergetett 
ki; beszélnek az ő hatalmáról, a melylyel a halottakat feltámasz-
totta. Beszélnek, hogy a természet vele egyetértett, s az ő halála 
felett mélyen elszomorodott nap délpontján megállott és báróm órá-
ra feltartóztatta a nappalt; hogy a kősziklák megrepedtek, és a 
sírok megnyílván, viszszaadták szent halottaikat, s az elszunyadot-
taknak első szülöttei újra jártak Sionnak ú ta in ; azt is beszélék, 
hogy az elkedvetlenedett halál miként adta viszsza zsákmányát és 
hogy Jézus ugyanazt a testet és alakot viszszanyerve, szellemsze-
rüen miként ment be a zárt ajtókon és miként vitetett emberi 
alakban fel az égbe az emberek szemeláttára! Higyjék e dolgokat 
az emberek ugy, a mint tetszik. Részemről én nem tartom azokat 
igazságoknak és tényeknek, hanem mythikus jelvényeknek és köl-
tészetnek ; dicséneknek, a melylyel a miveletlen világ a maga kirá-
lyát dicsőíti és magasztalja. Igazsága, élete, bölcsesége, jósága és 
kegyessége az, a miért én őt bensőleg tisztelem , sőt a miért a vi-
lág is szivében tiszteli. Innen van, hogy az emberek nevében tem-
plomokat építenek és imádkoznak; innen van, hogy az általunk is-
mert legjobb dolgokat az ő nevével együtt tiszteljük. 



! 2 6 JÉZUSNAK A MAGA KORÁHOZ S MÁS KORSZAKOKHOZ VALÓ VISZONYA. 

Ő minden idők legnagyobb egyénisége, az emberi nemnek leg-
dicsőbb remeke. Ő tanította az absolut vallást, az Isten és ember 
iránti szeretetet. Én nem kételkedem abban, hogy Istennek a ma-
ga kebelében még nagyobb emberei is lehetnek; ezzel azonban sem-
mit sem akarok levonni a Krisztus fenséges jelleméből, csupán erő-
síteni Isten mindenhatóságát. A mikor ezek eljőnek, a régi harcz 
ismét megujul, az élő prófétát megkövezik, s a megholtat imádják, 
Legyen ez ugy a mint lesz, vannak kötelességek, melyeket Ő egé-
szen különbözőleg tanított azoktól, melyeket az emberek közönsé-
gesen tanítanak. Ő a legnagyobb szerű tény volt az egész emberi-
ség történetében. Ha azt követi, mit neki az emberek beszéltek, ha 
a hústól és vértől kér tanácsot: akkor ő egy nyomorú zsidónak 
marad s a világra nézve elveszett volna a vallásos genius gazdag 
adománya, a vallásos életnek legdrágább kincse, az egyetlen, abso-
lut és igaz vallásnak evangeliuma. Mi lett volna, ha ő is ugy be-
szél mint mások: „Senki sem lehet nagyobb Mózesnél, senki sem 
lehet oly nagy ?" Ő akkor törpének marad, s az isteni szellem el-
szállott volna lelkétől! De ő Istennel közlekedett s nem az embe-
rekkel; tanácsot reményeiből s nem félelméből merített. Ő, ki az 
emberekért emberekkel és emberek által munkált s Istenben bízott, 
a ki oly tiszta vo l t , mint maga az igazság, nem ijedett meg az 
egyház vagy állam kicsiny lármájatói és nem remegett, ámbár Pi-
látus és Heródes csak azért lettek barátokká, hogy őt, a világ szü-
letett királyát, keresztre feszítsék. Nekem ugy tetszik, mintha az ő 
nagy szelleme igy szólana hozzám vagy hozzátok: „Szegény feleba-
rátom, ne félj, ne csüggedj. Az a jóság, mely bennem működött 
mindenkiben működhetik; Isten oly közel van hozzád most , mint 
volt hozzám amaz időben ; az Isten most is oly gazdag igazságban, 
oly erős és hajlandó a teremtésre és az ihletésre mint valaha. Éj-
jel, nappal árasztja reád világosságának végtelenségét. Nyitsd meg 
szemeidet, hogy láss, és szivedet, hogy élj. íme, az Isten jelen van! 

Parkertől angolból 

P é t e r f i D é n e s . 




