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A Krisztus, a ki megmarad és a Krisztusok, a kik eltűnnek * 
A Krisztushoz menni annyi, mint az evangéliumhoz menni. 

„Uram, kihez mennék? Örök életnek 
beszéde vagyon nálad ! És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy ama Krisztus, 
az élö Istennek fia".1 Ján. VI: (58. és 69. 

Kevés nyilatkozatot igazolnak az események a múltban oly 
fényesen, mint azt, a melyet Péter apostol tett , a ki először hir-
dette Krisztusnak a lelkek feletti uralmát. Valahányszor a történe-
lemben elmélyedünk, bámulás fog cl a rendkívüli befolyás felett, a 
melyet a názárethi Jézus evangéliumát alkotó néhány parabola és 
alaptétel gyakorolt az emberiség fejlődésére. Bár mennyiszer szól-
tak is már róla magasztalólag az egyházi szónokok, ily hatalmas 
fává növése annak a szerény vallás-csirának, a melyet Galileának 
egy fia ültetett el egy néhány halász lelkébe, nem kevésbbé a leg-
bámulatraméltóbb tüneménye marad a történelemnek és csaknem 
hajlandó vagyok hozzá lenni, hogv még bámulatra méltóbb azóta, 
a mióta a modern tudomány szigorú módszere megismertette velünk 
természetes okait is ezen tüneménynek, a melyet tetszett az embe-
reknek különben a természetfeletti események közé sorozni. 

Evszázak következtek évszázakra, a leghatalmasabb intézmé-
nyek megsemmisültek, a legragyogóbb műveltségi rendszerek eltűn-
tek, a legelterjedteb nyelvek kihaltak, a világ ábrázatja többször 
megujult tünékeny társadalmunkban, új nemzedékek születtek, régi 
nemzedékek elenyésztek — a Krisztus igéje nem szűnt meg terjedni. 
Elhatot t az a rabszolgákhoz, a kicsiny emberekhez, a nőkhez, a 
régi társadalom páriáihoz, mint szabadító a szolgaságból, mint egy 
megváltója az ők megvetett állapotj uknak. Beférkezett a felvilágosult 
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pogányokhoz, a kik nem találtak többé lelki nyugalmat az ők iste-
neik tiszteletében vagy az ők bölcsészeik rendszerében. Egészen 
hatalmába ejtette az antik világot, mivel csak benne volt élet, mikor 
körülötte mindqn kiélte magát. Meghódította a barbárokac, jólle-
het ezek minden fejlettebb, miveltségnek ellenségei voltak. Egy 
egészen új civilisatiót szült és kelet népeit úgy áthatotta a maga 
kovászával, hogy az ázsiai hordák kétségbeesett küzdelme sem 
tudta feltartóztatni annak kifejlődését. Fölébresztette a lelkiisme-
retet, mikor a világ a fényűzésnek és a materialismusnak látszott 
magát átadni. Uj világot teremtett, a régit reformálta és bátran 
nézhetünk azon nap elébe, a mikor földgömbünkön nem lesz egyet-
len kis kunyhó se, a melyben ne viszhangozzék a hegyi beszéd. 

A mi több, nagyon íelületes szemlélődés lenne az, ha a Krisztus 
beszédének hatását csak a keresztény kegyesség ama külső nyilvá-
nulásaiban ismernők fel, a melyek a különböző egyházakban vannak 
szabályozva. Európai miveltségiink legnagyobb részben az evangé-
liumból származik. Méltán nevezzük azt keresztény civilisationak. 
Ha az evangelium hatását megakarjuk határozni, számba kell venni 
azt az elvitathatatlan fensőbbségét, melylyel a keresztény civilisatio 
más civilisatiókkal szemben bir s azokat a vívmányokat, a melyeket 
annak köszönhetünk. Miben áll tulajdonképpen egy civilisatio főelve? 
A szellemi élet elve az, melyre a civilisatio lelkesít. Erkölcsi lényünk-
nek legéltetőbb gyökérszálai pedig az evangéliumba nyúlnak be. A 
Krisztus beszéde behatolt magának a mi lelkiismeretünknek lényébe és 
éppen azok, a kik a létező egyházi intézmények iránti gyűlölségből a 
Krisztust megvetik, igen gyakran a legékesebb tanúbizonyságai az evan-
géliumi erkölcs által gyakorolt mély hatásnak. Ti, a kik egy új 
társadalmi eszményt kerestek, ti, a kik több igazságot és több könyö-
rületet kívántok, ti, a kik őszintén s nem hiúságból kérdőre vonjá-
tok az önzőt, a zsarnokot és a kik tele marokkal hintitek a béke, a 
testvériség, a szolidaritás elveit, ki sugalta nektek a szerencsétlenek 
iránti ezt a nagy részvétet, ki tanította nektek az önérdeknélküliséget 
és az önfeláldozást inkább, mint bárki más, ki öntötte belétek a töké-
letesedés gondját, ha nem az, a ki évszázak óta ismételte elődeitek-
nek, a mint kétségen kivül nektek is ismétli : „Keressétek mindenek 
előtt az Istennek országát és annak, igazságát; boldogok az irgalmasak; 
legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes". 

Azon naptól fogva, a mikor a galileai szegény halász kijelen-
tette Krisztus előtt azt a komoly elhatározását, hogy nem fogja őt 
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mint mások elhagyni, de megőrzi benne, mint az örökélet kiváló kijelen-
tőjében való hitét, nem szűnt meg gyarapodni azon lelkek száma, a 
kik Krisztushoz seregeltek. Keletről és nyugatról, a társadalom legma-
gasabb köreiből szintúgy mint az emberiség 1 egeihagyatottabb osztá-
lyából siettek hozzá az emberek ; sőt még azokat is, a kik azzal 
szeretnek kérkedni, hogy elfordultak Krisztustól, a nélkül, hogy 
tudnák, minden pillanatban magával ragadja az a dicső eszmény, 
a mely benne megtestesült. Mint a hajnal felderültével, a földön élo 
minden teremtmény a nap felé fordul, mint az élet és mozgás örök 
forrásához, hogy annak világosságát és melegét élvezze: éppen igy 
indítanak megszámlálhatatlanokat az ők kételyeik, nyomoruságaik, 
szenvedéseik ahoz menni, a kit az ők vigasztalójuknak, megváltó-
jóknak ismertek fel és szivök mélyén igy kiáltsanak fel e hitben előt-
tük járt apostollal: ,, Kihez mennénk, Uram, ha nem hozzád ? Te vagy 
az örökéletnek ama beszédea. 

Es ez az egyetemes tisztelet a Krisztus iránt, az ő nagysága hason-
lithatlan fényének folyton növekvése annyival bámulásra méltóbbak 
a történész előtt, mert szembe állítva azokkal a történeti adatokkal, 
a melyekkel Krisztusról birunk, még inkább feltűnővé teszik az ellen-
tétet a kezdet kicsinysége és az elért eredmény nagysága között. 
Hiszen mit tudunk mi a názárethi Jézusról, a kinek személyisége 
uralja nemünk egész történelmét? Melyek az ő történeti lényének 
valódi és positiv vonásai, melyekről csak megközelitő ismeretünk van? 
Milyen volt külső megjelenése ? Nagy vagy kicsiny, erős vagy gyenge, 
tanult vagy tanulatlan volt-e ? Semmit biztosan ezekről nem tudunk. 
Szülőit, fi- és leánytestvéreit csak mesés hagyományok után ismer-
jük. Nehezen tudjuk meghatározni azt a helyet, a hol felnevekedett. 
Alig tudunk valamit az apostolokról, a kik környezték és tőle magá-
tól egy sor irás sem maradt hátra. Azt sem tudjuk, hogy egy vagy 
három évig tartott-e működése? Alig van két vagy három olyan 
esemény életében, a melyekből teljesen határozott képet formál-
hassunk magunknak róla, annyira, hogy még most is egyike a 
kereszténységhez leginkább ragaszkodó és legtanultabb életiróinak 
kénytelen volt e műhöz irt előszavával kijelenteni, hogy szorosan 
véve történeti alapon három sorban is meg lehetne irni életrajzát. 

Volt-e valaha ellentét meglepőbb, mint az, a mely Jézus meg-
jelenésének reánk mindnyájunkra nézve nagy jelentősége és az ő 
történetét illető tudatlanságunk között van ? Az a hatalmas vonzó 
erő, a mely folyton oly nagy számú lelkeket vonzott Krisztushoz, 
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most sem szűnt meg működni. Mit bánták ok a mester személyét 
illető elégtelen hagyományokat! Érezték, hogy az élet benne van. 
Hozzá siettek és a mikor személyéről határozottabb fogalmat óhaj-
tottak maguknak szerezni, ők maguk felruházták őt mindazon jellem-
vonásokkal, a melyeket tökéletességéhez tartozónak gondoltak 
lenni. Innen van, hogy a Krisztusról folyvást különböző felfogá-
sokkal találkozunk a történelemben, a melyek néha annyira külön-
böznek egymástól, hogy alig tudjuk megérteni, hogy azok mi módon 
keletkezhettek egy és ugyanazon történeti személyről. Kezdetben 
tanitványai a zsidó Messiást üdvözölték benne, a nagy itélő birót, 
Izrael helyreállítóját, a természet feletti embert, a ki egyik kezében 
a kardot, a másikban a béke és az Istennek való kiengesztelődés 
üzenetét tartja. Mindazt, a mit a szenvedések által elcsigázott zsidók 
képzelődése nagyszerűt és iszonytatót ki tudott gondolni, hogy a 
választott nép szabaditóját lefesse, mindaz Krisztusra alkalmaztatott. 
O lesz a pogányok leverője, Ő fogja ellensége vére által megalapítani 
Istennek földi országát, a hol hivei vele az igazság paizsa alatt fog-
nak uralkodni. O egyszerre kegyetlen is, szelid is. O a zsidó Krisztus. 

Egy évszáz lefolyt. A pogányok, a kiket a fáradtságot nem 
ismerő misszionáriusok meghódítanak, mind nagyobb tömegben lép-
nek be a kereszténységbe; a bölcsészek elhagyják a szónokok isko-
láit, hogy az új egyházban megkeresztelkedjenek. Velők a görög 
szellem hatván át az egyházat, ez kiszorítja a zsidó szellemet. A 
makkabeusok törzséből való vérengző Messiás lassankét lemosul a 
keresztény lélekről s helyét az Isten igéjének, a Lógósnak fénysu-
garas képe foglalja el. A görög bölcselemnek legmagasabb fogalom-
köre behatol a keresztény hagyományba és a Krisztus ettől kezdve 
ugy tűnik fel az ő híveinek szemei előtt, mint teljesen jó, teljesen 
tiszta, teljesen szép lény, a kiben magának Istennek bölcsesége tes-
tesült meg. 

Ismét eltelt nehánv század. Az antik világ önmagától meg-
iszonyodott. A korábbi nagy nemzedékek utódai kimerültek s a 
pusztába vagy kolostorokba menekültek. Az élet szeretete kialudt. 
Bölcseségnek tulajdoníttatik lemondani a hazáról, a családról, az 
örömökről és a társadalom iránti kötelességekről. Lemondás, ascet-
ismus, Önkínzás, a testnek megsemmisítése, íme a jövő eszménye. 
Kezdődik a szerzetesek uralma és a görög Krisztus fénysugaras 
képe elmosni, s megjelenik a láthatáron a kelet Krisztussának, a 
byzantinismus Krisztusának halvány arcza, tévedező tekintetével, 
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elsoványkozott testével, kiaszott termetével, a szerzetes és asketa 
eszményi alakjaként. 

Az évszázak folytatták utjokat. A német hordák betörései 
egész Európa felett kiterjesztették a tudatlanság és durvaság leplét. 
A barbarok nehézkes vére beszivárog az egyház ereibe. Az antik 
miveltség fáklyái egyik a másik után kialszik ; a szülemlő középkor 
chaosa felett a sötétség uralkodik. Origenesnek vagy Chrysostomusnak 
görög Krisztusa nem szól többé a Xl- ik évszáz népeihez. Nem 
tudják azt megérteni. Nekik egy Isten kell, a kit láthassanak és 
megtapinthassanak. Nekik egy anyagiasan megnyilatkozó Krisztus 
kell. A pap már felmutatja az ostyát az oltáron és az anyagi Krisztus, 
a Krisztus, a ki közli magát a hivekkel, megétetvén magát általok, 
megjelent a katholikus egyház miséjében, körülvéve a Szentek légiói-
tól, kiknek története a templom ablakain és a falak festményein 
van bemutatva. 

De ime, Luther és Kálvin felemelték szavukat; a renaissance 
fölébresztette a lelkeket, a bibla viasszaadatott a híveknek. A közép-
kor Krisztusát a kereszténység egy nagy része elhagyta. Mindenütt 
iskolák keletkeznek; theologiai tudorok lépnek a papok helyébe ós 
két évszázon át a theologiai rendszerek viaskodnak a lelkekért az 
egyházban és a hatalomért a harcz mezején. Semmi sem látszott fon-
tosabb dolognak, mint egy nagy nehezen megállított hitrendszert elis-
mertetni; a vallás szörszálhasogatássá, Krisztus hittudorrá, egy rideg, 
száraz, bölcselkedő s tekintély után áhítozó Krisztussá lett, a ki 
könyörtelen azok iránt, a kik nincsenek az ő nézetén és a ki iszo-
nyú átokkal sújtja az emberek milliárdjait, a kik nem fogadják el 
az ő dogmatikai tételeit, a józan észszel azzal érvelve azok ellen, 
hogy ők azokat soha sem hallották taníttatni. 

Azonban most egy néhány bölcsész emelte fél szavát; a fran-
czia forradalom felforgatta a világot; megszületett a történelmi íté-
szét. A X V I I . évszáz protestáns theologussainak Krisztusa elha-
gy atik és egy új Krisztus emelkedik ki. Mit mondok, egy új Krisztus! 
Jobban mondva az új Krisztusoknak egy sorozata: a romantikus 
Krisztus, a socialista Krisztus, a prófétai Krisztus, a mystikus Krisztus, 
a ratonalista Krisztus, az idylli Krisztus. Soha oly sokféle felfogás 
nem volt a Krisztusról, mint azóta, a mióta az ő élete történetének 
megírásához kezdettek. 

És most ezen vasárnap reggelén, a melyen egybegyűltünk, ezen 
órában, midőn a világ minden részeiben és minden nyelven a hoz-
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zíínk hasonlók énekétől viszhangoznak a templomok és áhitatoskodnak 
a Krisztus tiszteletére ; e napon, a mikor a szivek mélyéből ismét 
kitörnek az apostol szavai: „ Kihez mehetnénk, Uram, ha nem hozzád ? 
te vagy az örökéletnek beszéde", talán egy sincs a Krisztus nagyszámú 
egyházai közül, a mely ne azt czélozná, hogy követőinek számát 
szaporítsa, ha szinte a történelmi hagyományok egyszerűsége nem 
elégíti is ki az embereket, és mindenikünk azon igyekszik, hogy a 
maga Krisztusát mindazon tulajdonságokkal felruházza, a melyek 
neki a legszebbeknek, a legigazabbaknak, a legméltóbbaknak vagy 
a legki váló bbaknak tetszenek. 

Valóban, másként nem lehet megmagyarázni a keresztény fel-
fogásnak ezt a különféleségét. A történelem csaknem semmi bizo-
nyosat nem hagyván fenn számunkra a Krisztus személyét illetőleg, 
minden korszak a maga képére formálhatott magának egy Krisztust 
és napjainkban, az individualismus uralma alatt, minden keresztény 
a maga sajátlagos czéljainak megfelelőleg formálja ki magának a 
Krisztus természetét. Több Krisztus van-e tehát, vagy mi vagyunk, 
egyik is, másik is, egy illusionak áldozatai, a mikor ily különféle 
felfogásunk van róla ? Mert valóban nehéznek látszik feltenni, 
hogy azok a hivek, a kik ez órában a Notre-Dami templomban van-
nak egybegyűlve és leborulnak az ostyában megtestesült Krisztusuk 
előtt, ugyanahoz a Krisztushoz mennének, a melyhez ti, a kik talán 
szintén különböztök egymástól a Krisztusról való felfogástokban, 
mely felfogás teljesen ellenkezik katholikus polgártársaink felfogásával. 
Es a mit katholikus polgártársainkról mondunk, ugyanazt mond-
hatjuk a keresztények különböző osztályairól, a kiknek véleményét 
futólag már érintettük. 

Igen, több Krisztus van a keresztény egyházban. A katho-
likusok Krisztusa ma nem az, a mi a korábbi katholikusoké volt, a 
szentháromságot hivő protestánsok Krisztusa nem az unitárius pro-
testánsoké. Mindazonáltal jogunk van mindnyájunknak azt mondani, 
hogy ugyanazon Kristushoz megyünk, ahoz, a ki az örök életnek 
beszéde. Mert a történeti adatok hiányossága miatt különbözünk 
egymástól a Krisztus személyét illető felfogásunkban, de egyikünket 
szintúgy, mint a másikunkat, ugyanaz az ok indit, hogy a mi fel-
fogásunk szerinti Krisztushoz menyjünk. Krisztushoz vezet mind-
nyájunkat az evangelium iránti szeretet; mindnyájan Krisztushoz 
menyünk, mivel különbség nélkül Krisztusnak tulajdonítjuk az evan-
géliumot, és mivel az evangelium az örökéletnek beszédét foglalja 
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magában számunkra. És én boldognak érezném magamat, ha felül 
tudnálak emelni mindenféle dogmatikai ellentéten, hogy a keresz-
ténység ezen fönséges egyesítő kapcsát éreztetni tudjam veletek, 
ezt a valódi közösségét mindazoknak, a kik őszinte lélekkel mennek 
az ők mesterökhöz, hogy megenyhítsék lelköket az örökélet ama 
forrásánál, mely sehol sem csörgedez oly bőven és éltetően, mint 
az evangéliumban. 

Miért jutott az első század zsidója arra a meggyőződésre, hogy 
a názárethi Jézusban felismerte a Messiást, a kit honfitársaival egy-
formán várt? Azért, mert a Jézus által hirdetett evangéliumban az 
igazságnak oly mély szeretetét, a jónak a rossz feletti diadalában 
való oly teljes bizalmat, a mennyei Atya akaratán való oly meg-
nyugvást talált, hogy nem habozott a várt szabaditóul fogadni el 
őt. Igaz, hogy Jézus keresztre feszitve halt meg, tehát oly gyalá-
zatos módon, a mely a zsidók előtt a messiási méltósággal össze-
egyeztethetőnek nem látszott. Mindegy. Egyedül egy Messiás áldoz-
hatta fel önmagát ily módon az isteni igazságnak. Az evangelium 
a kereszten is túltette a zsidót. 

Miért hagyta el a görög gyermekkora tantételeit, miért emelte 
az isteni ige méltóságára ezt a názárethi Jézust, egy megvetett nép 
fiát, a ki honfitársainak közitélete szerint egy barbar társadalomból 
származott? Azért, mert az evangelium tanitásai oly benyomást tet-
tek reá, hogy bölcsészeinek legmagasabb felfogása sem látszott előtte 
elég emelkedettnek arra, hogy a dicső prédikátor természetét meg-
foghatóvá tegye, a ki az embernek a mennyei Atyával való benső 
közösségét tanitotta és a világnak a mystikus jóságnak egy oly 
forrását fakasztotta fel, a minőhöz semminemű bölcsészet nem 
jutot t hozzá. 

Miért maradott a byzanti szerzetes napokig extasisban az 
asketa Krisztusnak czellája falára függesztett képe előtt? Azért, 
mert ezen Krisztusnak hozzá is eljutott szavai oly önmegtagadásról 
tanúskodtak, a minőt szerinte csak egy természetfeletti lény tanú-
síthatott. 

Hogyan juthatot t a középkor papja arra a képzelődésre, hogy 
egy néhány szónak a borba mártott ostya felett elmondásával, azt 
a Krisztus testévé és vérévé változtatta ? Ugy, hogy az evangélium-
nak néhány szava, a melyek az ő gyenge értelmét megragadták, 
az önmegtagadásról és az önfeláldozásról oly benyomást tettek reá, 
hogy nem nyugodott addig, a míg ki nem talált egy oly szertartást, 
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a melyben konkrét és érzéki módon kifejezésre jusson annak teljes 
és örökkétartó áldozata, a ki ezt az isteni beszédet szólta. 

Kétségen kivül ez a felfogás durva volt, s mi nem tudjuk 
megérteni, hogy még most is, a X I X . évszázban, hogyan lehetnek 
értelmes emberek, a kik épületet találnak abban a gondolatban, 
hogy papjok megeszi a maga istenét az ők szemeik előtt. De azért 
nem kevésbé igaz, liogy ismerünk valóban kegyes keresztényeket, 
a kik hozzánk hasonló Ízléssel és műveltséggel birnak, a kik a 
tömeggel részt vesznek a misében és a kik abban benső épületet 
találnak. Az evangelium az, a mely a katholikus hitrege szertartá-
sain keresztül is leiköket meghatja. Az áldozat, a jóság, a szeretet, 
a határtalan megalázkodás szelleme az, a melyet dicsőítnek, meg-
hajolva a szent Sacramentum előtt. A Krisztus, a kihez ők járul-
nak, nem az, a kihez mi menyünk, de a mi hittani különféle fel-
fogásunk mellett is ugyanazon evangéliumhoz, az örök életnek 
ugyanazon igéihez, azaz végeredményében ugyanazon valódi Krisz-
tushoz, a megtestesült evangéliumhoz megyünk. 

A Krisztushoz menni, valóban annyi, mint az evangéliumhoz 
menni és nincs is más ut, melyen hozzá menyjünk. Nem abból áll 
ez bizonyára, hogy az ő személyét csodáljuk ; mert mi őt soha sem 
láttuk. Nem is abban áll, hogy azon különböző szemlélődések közül 
egyikkel vagy másikkal, a melyeket az egymást felváltó korszakok-
ban az emberek az ő metaphysikai természetéről alkottak, magunk-
nak tetszelegjünk. Krisztushoz ment-e az a zsidó, a ki csak azért 
közeledett hozzá, mert azt remélte, hogy része lesz a messiási isten-
országban kijelölt főbb helyekben ? Krisztushoz ment-e az a görög 
szónok, a ki azért ragaszkodott az isten igéjéhez, hogy dialektiká-
jának szőrszálhasogatását gyakorolja egy vele versenyző iskola rová-
sára ? Krisztushoz ment-e a bűnbocsátó czédula árusa, a ki a mise 
áldozatban nem látott egyebet, mint egy jól jövedelmező üzletet? 
Krisztushoz ment-e a theologiai iskolák tekintélyt igénylő doktora, 
telve gőggel ellenfelei iránt és telve gyűlölséggel más hitvallóval 
szemben? Ki merné ezt ál'litani? Az egyik hozzá ment a zsidó 
képzelődés csalogatására, érdekből; a másik ékes beszédje tárgyáért, 
hiúságból. Itt teljesen az érzékiségre alapított külső áhitatoskodás, 
amott a Krisztus dicsőítése pusztán a theologiai büszkeség kielégí-
téséért ; mindenütt csak az emberi szenvedélyek nyilvánulása a 
Krisztus nevéért. 

De az az egyszerű vámszedő, a ki a Messiás által hirdetett 
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igazságot a magáévá tette ; de az az eszmény után sóvárgó lélek, 
a mely mintegy isteni harmatot szivta magába az isteni igének sze-
retetről és mennyei együvétartozásról való beszédeket; de az a 
kegyes szerzetes, a kit az ostyáról való elmélkedés az ember fiának 
Ön megadásról és felebaráti szeretetről szóló fenséges tanításaival 
lélekben áthatott ; de az a puritán, a ki doktorainak tudós rend-
szeréből nem vágyott egyebet megtanulni, mint az égi atya akarat-
ján való megnyugvást és az ő végetlen kegyelmében való rendithe-
tetlen bizalmat — im ezek mentek igazán Krisztushoz, daczára 
minden tankülönbségnek, mert mindezekre nézve az evangelium, a 
mester beszéde az élet kenyere lett, szellemi táplálék, mely megtart 
és erősít. Ezek társultak valóban az Úrral, mivel a magukévá tet-
ték beszédét és életét, azaz mindazt, a mit tőle nyertünk. 

Csináljatok a Krisztus személyéről olyan eszményt, a minőt 
akartok, jobban mondva, a minőt tudtok; de ne higyjétek, hogy 
hozzá jutottatok, mivel e tekintetben magatoknak egy kész tan-
tételt formáltatok róla. Nincs más út, mely hozzá vezet, mint az 
evangéliumnak magunkévá tétele. íme, az idvezitő tudomány, a melyet 
a keresztény egyház történetéből meríthetünk és a negyedik evan-
gélista azon szép gondolata, a melyet ez elmélkedésre felhasznál-
tunk, megerősít. íme, az örök igazság, a melyet mi bevésve látunk 
lenni azon eszményi templom homlokzatára, a melyben a mester 
körül, az örökélet szent hitében egyesülnek mindazok, a kik való-
ban hozzá jutottak. 

Vannak, a kik egész életökben beszéltek a Krisztusról és a 
kiket nem látok ezen eszményi gyülekezetben ; a kik a külső jelké-
peknél megállottak; a kik minden munkásságukat arra fordították, 
hogy a bölcseimi elmélkedések vagy a történelmi rendszerek felett 
vitatkozzanak; a kik kiformálták magoknak Krisztust, de nem ismer-
ték meg az evangéliumot. Vannak ismét mások, a kik soha sem 
hallottak beszélni Krisztusról és a kiket mégis a hívek szent gyüle-
kezetében látok részt venni; a kik távoli tartományokban éltek és 
oly korszakban, a hol és a mikor senki sem ismertethette meg velők 
Krisztust. De az égi atya szivökbe csepegtetett egy néhány evan-
géliumi érzést. Lelkük egyszerűségében ezek összegyűltek az Isten 
előtt, a milyennek azt megismerhették; arra igyekeztek, hogy telje-
sítsék az isteni akaratot, hogy kövessék azt, a mit jónak és igaznak 
lenni ítéltek. Ezek a mester igaz tanítványai voltak a nélkül, hogy 
tudták volna; hozzá mentek, más neven üdvözölvén őt, mint a 
minőhez mi hozzá vagyunk szokva, de az általa kívánt módon. 
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Minden őszintén vallásos ember jól eső érzést talált abban a 
gondolatban, hogy minden időnek kegyes lelkei egy egyetemes hit-
szövetséget alkotnak azon kiválóan szent lélek vezetése alatt, a ki 
az erkölcsi és vallási fönsóg sugarait magában foglalta és a ki 
erről nekünk az evangéliumban példát adott. Igen, én hiszek mind-
azoknak hitszövetségében, a kik leikök minden erejéből Istenhez 
vonzódnak; én hiszek mindazoknak titokszerü hitszövetségében, a 
kik keblökben a szellemi élet isteni szózatát rezegni érezték, bár-
mely korszakban, bármely környezetben s bármily viszonyok kö-
zött éltek legyen is, elkezdve attól a vad embertől, a kit lelkiis-
merete arra indított, hogy leboruljon az ő fétissé előtt, melyet az 
ő gyermekes értelme a legfőbb akarat mindenhatóságával ruházott 
fel, egészen azon nagy lángelméig, a ki az evangelium Istene előtt 
hajtotta meg magát, kijelentvén ennek az egész világ egyetemen 
uralkodó legfőbb törvényét az emberiségnek. En hiszek mindazok-
nak eszményi hitszövetségében, kik megtértek, a kik bűneiket meg-
bánták és a kiket az igazság szent szerelme annyira hatalmába 
ejtett, hogy mindenek felett annak keresése képezi legfőbb gondju-
kat, tudván, hogy minden egyebek megadatnak nekik. Én hiszek 
mindazoknak szent szövetségében, a kik önző szenvedélyeiken és 
gonosz indulataikon győzedelmeskedve, magokat az emberiség hala-
dásának előmozdítására, az igazságnak terjesztésére és a jónak meg-
valósítására szentelték, elkezdve azon édes anyán, a ki fáradságot 
nem ismerve munkálja gyermekeinek jólétét s azon igyekszik, hogy 
belőlük jó embereket formáljon, egészen a prófétáig, a ki életét is 
feláldozza az üdv ügyéért, melynek védelmére hivatottnak érzi 
magát. É n hiszek mindazoknak keresztényi szövetségében, kik a 
názárethi Jézus előtt szintúgy mint utána, vele ugy mint ő, hivő 
lelkök teljes meggyőződésével elmondhatják fájdalmaik és szenvedé-
seik között is a hit és remény eme legszentebb imáját : „ Atyám a 
te akaratod legyen meg és nem az enyém." 

És én kérem az Istent, hogy mi is, a kik egész alázattal, 
de egyszersmind teljes meggyőződéssel hivek akarunk maradni a 
mester szelleméhez, a ki ezen eszményi hitszövetségnek a feje, kérem 
az Istent, hogy elsajátíthassuk az evangéliumot oly módon, hogy 
méltó tagjai legyünk ennek a szövetségnek Krisztussal és Krisz-
tusban. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F . 



Szellemünk képviselői a Millenium századában. 

XVIII. A homoród-szentmártoni Bírók. 

Nem hiában van czimerökben a toll, eszes emberek. A szó-
hagyomány szerint Csíkbői szakadnak Udvarhelyszékbe, György 
Báthori Gábor cancelláriája jegyzője. János származott Udvarhely-
székre, kinek fia Bálint ifjú korában fejedelmi pohárnok, 1689-ben 
pedig, mikor már a török vagy osztrák kérdése fel volt vetve, az 
esett meg vele, hogy — mint Bethlen Miklós önéletiratában irja — 
szókimondásáért kakastollas koszorúval Fogarasban pellengérre állí-
tották. 

A mult század elején legelőkelőbb családaink egyike, kik az 
akkori mozgalmakban résztvettek: Biró Sámuel neje Daniel, test-
vére Sándor neje kénosi Sándor leány. Sámuel a Rákóczi forrada-
lom után 1713-tól országgyűlésileg választott főkormányszéki con-
siliarius, s alkalmasint attól az Ötletből, hogy a kolozsvári óvári 
főiskolánkból kimozdittattunk, s a piaczi főiskolánk a lezajlott 
forradalom alatt és miatt mintegy kétessé vált, egy eszmével gaz-
dagított. Ugyanis nem látva még a fergeteget, 1712-ben, többek nevé-
ben levelet intéz a kolozsvári központhoz, melyben iskoláztatásunk 
decentrálizáeziója eszméjének hangot adva, projectálja, hogy Erdély 
minden megyéjében, székely székében főiskola állíttatnék, melyben 
politikai tudományok is taníttatnának, mi annyit tett, hogy nem 
csak bölcsészeti, de jogi tanszék is állíttatnék. Kolozsvár ellent 
mondott e decentralizatiónak, mint magát kifejezte, azért is, mivel 
a székely fiuk téli diákok, nyári parasztok. Vagyis, hogy az egész 
iskolai évet pontosan kiállják, nem csak akkor, de mint jegyző-
könyveink mutatják, még félszázad múlva is csak nagy nehezen 
voltak reá bírhatók. De nemcsak a kolozsváriak ellentmondásában, 
a mindjárt bekövetkezett mostoha idők támadásában is megtört, 
mert négy év múlva, 1716-ban, a kolozsvári második kollégiumból 




