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(Folytatás.) 

A protestáns vallástanítás reformja (Pietizmus). 

; A reformáció a szabadság tiszta levegőjében, a sza-
badság' után vágyódó lélek mélységéből keletkezett, azon-
b a n a z ú j hit V a l l ó i csakhamar megfeledkeztek i g a z i p ro 
t e s t áns elveikről. A reformátusok idejében is, de még 
i n k á b b azután, több gondot fordítottak az ú j egyház hí-
vei a dogmák, a. hit tani r e n d s z e r e k megállapítására, az 
e l l e n néz e tűek (ellen vívott kétségbeejtő harcra , mint v a -
l ó d i V a l l á s o s nevelésre. Rendkívül sok gondot fordítanak 
az egyházi tanok imegiszerkesztésére és azok »orthodoxx 
vo l t ának bizonyítájsára, de elfeledkeznek egy dologról, ami 
é p p e n nem mellékes, az emberrő l és 'lelkületéről. Igaza 
Van P a y r Sándornak, nhdőn így szól: »A Luther h a l á l a 
u t á n bekövetkezett századnak egyházi élete a maga rideg 
•orthodoxizmusával és a gyakorlat i evangéliumi feladatok 
elhanyagolásával n e m volt olyan, hogy a re formátornak 
igaz gyönyörűsége telhetett volna be]nne.«19 Ezért kellett 
j ö n n i e az egyházba ú j eszmének, mely a reformáció el-
szárad t , kopár mezejére ú j életet vessen, vagyis amint 
Stáhel in baseli legyetemi tanár felfogja, a reformáció re-
fo rmác ió j ának is b e kellett követkéiznie.20 Ez a szerény 
k ö r b e n kezdődő, de .mégjis végire hatalmas arányokat öltő 
mozga lom: a pietizmus. Ezt az irányzatot sokan túlzásba 
vitték, még többen félreértették s így ítélik meg. Mi nem 
fog juk a beteges pietista ha j tásokat tárgyalni, hanem meg-

19 Payr Sándor: Pietizmus pedagógikája 5. 1. 
Payr Sándor: i. m. 4. 1. 
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mi arad unk a piétizmus igaz jelentősége és fontossága el-
ismerése mielLett <s mint ilyet fogjuk követni, mert ez az 
irányzat az egész protestantizmus vallásos életébe s kü-
lönösen a valiástanítáísba léleven eletet vitt be. Nem volt 
az a középkorra emlékeztető miszticizmus, hanem valódi 
vallásos léletre va'ló törekvés. ; 

| A piétizjnus mozgalma Spener és Franké nevéhez fű-
ződik. Annyira össze van nőve e mozgalom alapítójuk 
életével, hogy csak úgiy nyerhetünk tiszta képet róla, ha 
röviden életrajzukkal is foglalkozunk1. 

i Spener 1 635-foein, az elszászi Rappultswei'ler nevű fa-
luban született. A har'mincéves háború borzalmaitól [na-
gyon sokat szenvedett a már g y e r m e k korában is ko-
moly Spener, aki tanuló éveiben kerülte társai durva szó-
rakozásait. Vasálrtnapokon csak !a lelkére nevelői hatást 
gyakorló szellemi munkával foglalkozott. Tanulói éveiben 
több egyetemen megfordult, többek között Genfben is, 
hol az egyháznak szabadabb alkotmánya ragadta meg fo-
gékony lelkét. 1663-ban Strassbur'gban lelkészi hivatalt 
viselt s itten (kezdődik tulajdonképpeni működése. Majd 
ezt az állomását elli agy jva, ia Majna melletti Frankfur tba 
megy, ahol az esperesi hivatalt is ráruházzák. Spener csak-
hamar tisztába jön iázzál, hogy mily vastag tudatlanság-
ban vannaJk az emberek s mily kevéssé hat ja át a szi-
veket a tiszta, életet adó benső vallásosság1 s ezen a nagy 
ba jon segíteni alkart. Csali dogma és dogma volt min-
denütt, de a Vallásos érzés sehol sem. Ezen a szomorú 
állapoton Spener segíteni akart. Mintha egy ú j Luther 
támadt volna fel benne, |az i f júság nevelését akarta jobbá 
tenni. Példájáv'al és irodalmi műveivel21 útmutatást !ad 
a vallásos nevelésrle. Ugyancsak Spener az, aki előkészítő 
tanítással kapcsolatosan fölelevenítette a konfirmációt, a 
melyet már elhagytak volt s ami most már igen sok ne-
hézséggel járt. Spener alapította az űgynevezfstt »col!egia 
pietatist«, amelynek látogatóit nevezték 'először pietisták-
naiv. Ez nem volt egyéb, mint azon Spener által kivá-

31 Einfaltige Erkliirung der Christ. Lehre nach der Ordnung des kleinen 
Juth. katechismus 1677. és Tabulae Catecheticae 1683. 
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lasztottaknak előbb az alapító háziában, később pedig a 
templomban való időközönkénti összegyűlése, mikor is 
iinádsiággal, az evangélium, Lütkemann, Baile, Hunnius 
Miklós műveinek olvasásával s egyházi beszédek tartásá-
val ápolták a vallásos szellemet. Később1 'ezek az össze-
jövetelek a templomban tar tandó Írásmagyarázati órákká 
alakultak iát. ; 

, Spener nem elégiszik meg azzal, hogy a saját kör-
nyezetében munkásságot fejt ki a vallásosság föl ébresz-
tésére, hanem »Pia desidoria« című művében a többiek 
között szóvá teszi a papnevelés ügyét is, hadd legyenfck a 
riépneik tudatos és értelmes vallásos nevelői. Spener mun-
kásságára jellemző, hogy őt iskolamesternek gúnyolták'. 
Ezt a ,gúnyt ő ínegtisztelitetésnek véltje, noha egészen nem 
talált rá, inert nem iá ívnyi na az álta'Mnos népn(cVelicsscl,; 
mint csak a 'vallás-erkölcsi neveléssel foglalkozott és pe-
dig nem a szakképzett podiaiglógüs módszertani sokolda-
lúságával, haneín veleszületett tiehetségével és lankadatlan 
buzjg'ósláigiáv'al. , 

A piet izmus másik nagy, alakja Fremeke Her'man Ágos-
ton (1663—1727), akit már minden neveléstudomá'ny el-
ismer, v'aló'ban rászolgál az iskolamester cimre. Ő való-
ban nevelő volt mindéin tekintetben s nemcsak a val-
lástanítás történetében van fontos szerepe, hanem a pe-
dagógia történetében is méltó hely illeti meg az ő nevét. 
Gothában tanul s az itteni iskola szellemén keresztül meg-
ismerkedik a Comenius elveivel. Kiéiben Korboltnál, a 
piet izmus jó bará t jánál lakik. Lipcsében docens korában 
felolvasásokat tar t az egyete|men s Antonnal és több más 
társával megalapítják a »coI'legia philologicat«. Ez elő-
adás-sorozatokon a bibliát tárgyalták, még pedig o'lyfor-
mán, hogy az ó- és líjtestamcntumblól egyes helyeket ol-
vastak fel eredetiből s azt német nyelven magyarázták!. 
Ezekéi a magyarázatokat kezdetben csak 'az Anton laká-
sán tartották, de később oly sok hallgatója akadt, hogy 
az egyetemnek egy tantermét engedték át számukra. Spe-
ner nagy, örömmel pártolta ezen intézményt és szemé-
lyesen is meglátogatta Franckét. Majd midőn Francke 
megszakítja lipcsei tartózkodását, fölkeresi Spenert, kinek 
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házában két hónapot tölSt s ig'y még szorosabbá luzik « 
már eddig is meglevő barátságot. j 

; Franckéra ezután a megpróbáltatás napja i következ-
tek. Lipcsében a hallgatók) legnagyobb száma az ő elő-
adásait hallgatják, más tanároknak előadásait elkerülik, 
megvetik, amivel cs ak Fran eké n ák [ártanak, mer t tanár-
társai őt tették felelőssé is csakhamar (elmozdítják állá-
sától. Francke ekkor erfurt i diákonussá lesz, majd pedig 
a Spener bcfolyáslára ;a Ilatle mellett levő Glaucha köz-
ségben rendes lelkész lesz. Itt kjezdődik Francke szere-
pének világtörténelmi fontossága. 

i F rancke mint lelkész felkarolja a szegény ügyet, a 
nevetés ügyet, az árvák és özvegyek ügyét, a lelkész-
képzést lés végül a missziói intézet eszméj ét s ezen (esz-
mék számára az ő rendkívüli szervező képességével isko-
lákat, intézmlényieklet láillít fel lés1 tart fenn. Ezek azok 
a külső keretek, hol nevelési eszményét megvalósítani 
akarta s meg' is valósította. Fényes1 bizonysága az ő pél-
dája annak, bogy az üldözés és1 méltatlan szenvedessek 
az igazi erős akaratot ne;m tudják megtörni. Francke-
aiák a Vallástanítjájsria vonatkozó gondolatai együtt talál-
hatók általános nevelési (élveivel, mjert nemcsak a val-
1 ás tanítás kérdésével, hanem általános neveléstani elvek-
kel |és gyakorlattal foglalkozott. A' n evei és t vallás nélkül 
elképzelni sem tudja. »lstennek dicsőségét tartsa mint fő 
célt szeme lelőtt mindenbén mindenki, de különösen a 
gyermekek neVelésébíen s tanításiában úgy praeceptor, minit 
a neki alárendelt növendékek.«22 A pietizmus névélése szo-
rosan egyházi, de a cél nem az egyház maga, hanem az 
egyház csak eszközi a tiszta erkölcsi alapon ál'ló vallásos 
.nevelés megyalósításláiHa. A pietizmus pedagogikája a szív 
es az akarat nevelésére gondol legtöbbet s így kiváló 
neveléstani rendszer. 

I Tulajdonképpeni vallás tanítási lárgyakúl a káté és a 
szentírás szolgállak a pietist a elemi iskolákban s ezeknek 
oly fontosságot tulajdonítottak, hogy. a vallástanításra 

32 Payr, S. i. m. 25. 1. 
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egyedül több időt szántak, mint valamennyi má;s tárgyra 
együttvéve. , 

i A kátét Spener új í t ja fel s Franeke a Spener verte 
nyomokon halad. A Luther kátéjábian a függelékül fel-
vett imákat betanít oltják s a gy eirm ekk'eres zt e 1 é st gyako-
rolták. J ^ 

j A káté módszere a következő volt: a) vizitáció, vagy 
felmondás; b) explicatio, 'magyarázat; c) applicatio, alkal-
mazás.23 Franeke utasítja a hitoktatókat ezen módszer 
teljes betartására, hogíy ,a hitoktatás valóban eredményes 
legjyen. Nejm veti mjeg Franeke az elbeszélő tanalakot 
sem, de a káté és más tárgyak tanításánál is nagyon 
a jánl ja a kérdve kifejtő tanalakot, mint amely módszer 
a Szórakozott gyermek figyelmét folyton élénkségben tartja. 
Spener nem tette, dje Franeke a bibliáit is tanítja az 
iskolában, még pedig oly intenziven, hogj^ a tanító jelől-
mondása után még olvasni tudás előtt is megtanulták 
a növendékek a biblia egyes helyeit. Az írni-olvasni tudó 
gyermekek leírták a taínító jáltal diktált bibliai részeket, 
később pedig adtak ki diktumos köhylvéket, melyekben a 
megtanulandó részekét a gyermekeik aláhúzták s otthon 
megtanulták. Összefüggő bibliai elbeszéléseket azonban 
nem tanultak. Arra azonban m á r vigyáztak, hogy az egész 
bibliát, de ha ezt nem is,, az ú j szövetséglet legalább meg-
tanulják. Franckenak Van egy jó megjegyzése a bibliai 
részek tanítására nézve, !t. i. az, hogy ha »a hatodik pa-
rancsolatról, vagy parájznasáigról, házasslágtörésről, szó-
val ilyen kényes helyekről kell a tanítónak kátékizállnia, 
akkor a legnagyobb óvatossággal jár jon el, ne részle-
tesen, n e ír ja le az ilyen bűnök1 elkövetése módját, (sőt 
a nemzés és szülés ismertetését is mellőzze, hogy a gyer-
mekeket ne botránkoztassa és bűnö!s vágyakra ne inge-
relj e,«23 íMerőben ellenkező nézet a 'ma megváltó eszme-
ként emlegetett (gyermekek felvilágosításával, melynek! 
eredményét csak a gyakorlat fogja majd — ha ugyan 
gyakorlatba jön — megállapítani s nem az előlegezett 

53 Payr i. m. 43. I. 
24 Payr i. m. 43. 1. 
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lelkesedés. Franckenak nagyi érdeme az is, hogy a kaiét 
Fleury Ivolozs XV. Lajos nevetője utáin a bibliai elbe-
szélésékkel hozza kapcsolatba s mintául hozza fel erre 
nézve a Fleurynek 1679-ben megjelent s azután igen sok 
kjiadást ért históriai kátéját. Oly gondolat ez, amelyet 111a 
is meg' kell figyelnünk. 

| F ran eke középiskoláinál a Vallási szintén nagy sze-
repet játszott a tantárgyak között. Az alsó, vagyis IV. 
osztályban Luther kis kátéját és a Freyliughausen »Az 
üdv rendje« cihiű kátészerű munkáját tanították. A har-
madik osztályban a hitcikkeklet tanították és a kátét ismer-
tették, a másodikban bib 1 iaiiSmertétést tanultak, az első 
osztályban az eddig tanultakat foglaltiák öissze. A vallás-
tanítást annyira kitérjeslzteltteik níájs tárgyakra is, hogy 
a héber, gjöriög é's latin nyelv tanítása alkatmáival a bib-
liát a megfelelő nyelven olvasták. Azonkívül á l i i t a toSság i 
órákat tartottak ötthon s a templomjlárás éppen oly kö-
telező volt, mint az elemi iskolásoknak'. 

í_ Azonkívül a lel kész képzéssel is foglalkozik s a (lel-
kész legfőbb feladatának tart ja, hogy jó katecheta 'le-
gyen. Inti nagyszámú hallgatóit arra, hogy ne szegyei-
jék, hogy ha Icsak egyszerű tanítóként kell is egész lele-
tükben szolgálniok. A teológiai i f júságnak az ő külön-
böző iskoláiban alkalmat adott arra, hogy gyakoro'Jjálk! 
magukat a tanítás mesterségébén. A vallástanítás helyes 
módszerének elsajátítása céljából felállította a catecheti-
cum institutumot, ' 1 

i Az előadottakból látható Franckenuk a nevelés terén 
kifejteit buzgósága. Nefm is maradt hatás nélkül. Egész 
sorozata van a szellömti gárdának, melynek' a pietisták 
adták az aspirációt hasonló irányú mozgalomra. A Fran-
cket követő gárda legneVlezetesebbjei közé tartozik Ram-
bach JánosN akinek munkájában szó Van: először a iká-
tekétáról, másodszor a kátekumenelkről, harmadszor a 
kátétanításról. Függelékben tárgyalja a kátéklézis anya-
gának megbeszélését. A tanító számára útasításúl adja, 
hogy tárgyára készül jön, hogy legyen türelmes és igazságL 

szerelő. Nevezetes pietista még: G estin us Justus, Beyer és 
H ubner. 
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i A pietiz'mus jótékony hatása Magyarországon is érez-
hető volt. Legnagyobb érdeme, hogy az ősegyház káteki-
zációjiát fölelevenítette a konfirmációi vallástan ítással. Ha-
zánkban a lutheránusoknál már 1735 előtt meg volt ez a 
szép szokás: a refor'mátusok 1788-ban már szintén tud-
nak róla, de valószínű, hogy csak később ment át gya-
korlatba.24 Az unitáriusok az őket ért, csaknem' végenyé-
szetre juttató sok csapás miatt még a reformátusoknál 
is később honosítják meg a konfirmáció intézményét s 
így ide is hat ennyibein a pietiz'mus. 

A pietiz'mus hatása Magyarországon különösen a luthe-
ránusokon látható, a;mi természetes is, mert hiszen ezen 
mozgalom ebben az egyházban keletkezett. Ezt a hatást 
alaposan efénkbe tár ja Payr Sándor »Magyar pietisták' 
a XVIII. században« című művében. Minket ez alkalom-
Uial a szorosan vett vallást a nítáSsra gyakorolt hatás ér-
dekel, amit a követi ezőkl ea adunk Payr ku 'a 'ásai alapján. 

; A pietiz'mus egyik legfontosabb jelentősége, hogy meg-
teremti az első kátékétikát. Ezen a téren első kísérlet. 
Simonidesz »Studium Catecheticum, biblicum et log:icum« 
című műve. De ennél fontosabb Bárány György káte-
kétikája, mely nem egészen eredeti mű, de mint kezdet, 
föltétlenül tiszteletet érdemel. Igen sok hasznos utasítást 
ad e műben a hitoktatóknak, melyeik! közül némelyeknek 
Ínég ma is hasznát Vehetjük. A kátéirodalomban éppen 
oly ú j élet állott be, 'mint a reformáció alak almával. Eb-
ből a korból való a »Győri katekiz'mus«, mely a Farkas 
András munkája, a Bárány György kátéja, melynek be-
vezetése a kátekétika. Ugyancsak1 nevezetes még: Szimo-
nidesz János, Fábri Gergely és Szeli József kátéja. Eze-
ken kívül jelentek ;meg a gyermekiek számára írt más mű-
vek1 is, mint Bárány György »Panoplia káthoIica«, mely 
csupán szentírásbeli helyeket tartalmaz a káté egyes té-
teleinek magyarázatára. Sartorius Szabó János »Lelki óra« 
és Rambach után írt Gyermekeknek kézi könyvecskéje, 
mely az idvesség rendjéről, az idvesség kincséről, a ke-

25 Payr i. m. 
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resztényi téliét inog új úhí sár ól szól s végűi egy imádságos 
könyvecskét tartalmaz.25 

: A föntiekből látható, hogy a pietizmus néven ismert 
i rányzat a protes táns egyházat nem hagyta hatás nélkül 
s hogyha voltaik is, akik ezen irányzaton elindulva hely-
telen vágiányra jutottak, a vallásos gyakorlatokat túlzásba 
vitték, azért az igjazi pietizmus lelket öntöt t a szárazon 
dogmatikussá vál t protestáns egyházba és a vallásos ne-
velés ügyét nemcsak felkarolta, hanem nagy lépéssel to-
vább is fejlesztette. Nemcsak a katekizálást állította vissza, 
hanem tanítandó tárgyai közé felvette magát a keresz-
tényi vallás fundamentumlát, a bibliát is. Módszertanilag 
is haladás mutatkozik az előző állapotokkal szemben.26 

Reform-törekvések a róm. katholikus egyházban. 
(Port-royal.) 

A katholikus egyházban az uralkodó szellem mindig 
a dogma föltétlen ura lma volt, mindig az volt az igaz, 
amit a tekintély szava hirdetett . Ezen elv megvalósítására 
vállalkozott Loyola Ignác hadserge, a jezsuitarend. 

i Azonban a lelket, ézt a »kinos szent örökséget^ vég-
kép elnyomni nem lehlet, mer t az, h a nehezen is, de 
fölszabadítja magá t a Hája szabott békék alól. Ilyen föl-
szabadítás! törekvés volt a Jánsen Kornél lőweni h i t t aná r 
láltal megindított mozgalom, mely neveléstani szempont-
ból is nagyon nevezetes a port-royali iskola miatt. Jan-
sen szorgalmas tanulmányozás után kimutat ja , hogy a 
katholikus egyház sokkal inkább az eretneknek nyilvá-
nított Pelágius iáliáspontjlán áll, mint a szentté avatott 
AugUsztinusén s ő maga teljesen augusztinusi á l láspontra 
helyezkedve, az »absoluta praedestinationak« lesz hive, 
min t Kálvin. E szerint az embernek akaratereje, jóra-
való törekvése teljesen semmis, az ember a maga ki-
csinységében és törpeségében a jóra képtelen, üdvössé-

26 Payr S. Magyar pietisták, 58. 1. 
21 A pietista mozgalmat részletesen tárgyalja Payr Sándor: Pietizmus 

pedagógikája és Magyar piétisták cimü müvében. Dittes és Garamszegi neve-
léstörténete mellett ezek szolgáltak föforrásul. 
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gének elnyerhetése nem az ember nem létező érdemeitől, 
hanem Isten ingyen kegyelmétől függ. Az emberiséget 
csak a Krisztus önfeláldozó halála menthette meg. A Krisz-
tus halála, mint helyettes elégtétel, mindenkire elegendő, 
de nem mindenkire nézve foganatos.27 E tan szerint az 
embernek nincs is szabad akarata. Ezen alapjában véve 
az emberi természetre vonatkozóan pesszimista világné-
zetből az következnék, hogy a jansenistálk! között a leg-
középkoribb világtól való elfordulás található, de ezzel 
ellenkezően, a 'legjózanabb életbölcsesség vonul végig! isko-
láikon, Ez annak köszönhető, hogy. a port-royali isko-
lák mesterei nem a skolasztikus1 bölcseletnek, hanem az 
ú j kor küszöbén álló egyik 'legnagyobb bölcselőnek1, Des-
cartesnek voltak liivei.28 

i A port-royali iskolát, mely 1643-ban keletkezett, igazi 
szeretet, benső Vallásosság hatja át. Olyan volt, mint egy 
család, melyben a mesterek egyedül a világosság és a 
szeretet eszközeivel dolgoznajk. A neveléstudományi írók 
csaknem egyhangúan méltányolják az iskolának1 nemcsak 
benső rendjét , hanöm a jó éjs: helyes pedagógiai elveik 
szerint készített fankölnveit is. Angueliqne, Arnauld, Pas-
cal, Nicole és Lancelot neve mindig nevezetes lesz a pe-
dagógia történetében. Különösen az a módszerük érdemel 
figyelmet, hogy minden növendékkel külön foglalkoztak, 
amiben az a körülmény is segítette őket, hogy növen-
dékeik száma sohasem volt túlságosan nagy. 

; Az iskola célja, amely nemcsak kitűzve volt, lianem 
amelyet meg isi valósítottak, a komoly vallásosság1 és er-
kölcsiség. Ezt az elvet szolgálta az egés'z port-royali is-
kola. A szorosabban vett vallástanításra vonatkozóan mű-
vet írt Varét Sándor, aki a keresztény nevelést a szent-
írás és az egyházi atyák nyomán vizsgálta. A vallásos 
nevelésnek négy fontos eszközét a komoly társalgásban], 
jó olvasmányokban, jó példaadásban és imádkozásban 
találja. Miásik fontos író e nembein Nicole Péter, aki »A 
keresztényi tanítás mód já rók elmélkedvén, igen helyes és 

28 Warga József: A keresztény egyház története. II. 541. 1. 
99 Dr. Fináczy Ernő: A francia középiskola múltja és jelene 40—51. 1. 
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fontos útasításiokat ad. Szerinte nem elég az erkölcsi pré-
dikáció, az igein könnyű, hanem az erkölcsi alapelvek 
szerinti életre van szükség. A gyermeknek lelkébe vé-
sendő a jó iránti szerebet, úgy, hogy ne tudja azt, hogy 
ez vagy a;maz erkölcstelen, vagy erkölcsös, hanem legyen 
benne olyan nagy iszerieitídt a jó iránit, hogy ne is tudjon 
mást .cselekedni. j 

i A P(ort-royal iskolái rövid időn belül nagy hírnévre 
tették szert, melyre r á is szolgáltak. Ez volt a vésztők. 
A jezsuiták féltékenységéit felébresztették s így rövid fenn-
állásuk alatt folytonos bujdosás volt osztályrészük. A je-
zsuita intrika valóban sikerrel is jár t , inert ezek a »kis 
iskolák« megszűntek. Azonban a port-royalisták által hir-
detett elviek azóta az emberiség közkincsévé váltak s igaza 
van Browningnak, midőn íazt mondja, hogy; ezen iskolák 
bukását nem hagyhatjuk figyelmen kivül, midőn a jezsu-
itákat meg akarjuk ítélni. Via'óban a jezsuitáik történetében 
számtalan róviájsukra írandó tettük mellett, — pedig mily 
sok azoknak a száma — nem feledhető el a Port-roya'l 
iskolának bezárásával szenvedett vesztesége a nevelés-
ügynek. Így a katholikus nevelés ügyön a port-royalisták 
nemes igyekezete nem segíthetett. Törekvésük szép, nemes 
volt, de nem Változtathatta meg a k'atholicizmus eddigi 
irányzatát. 

(Folyt, köv.) 



Keresem az embert. 
Egyházi beszéd. 

Irta és elmondotta: Dr. Boros György Kolozsvárt, 1915 április 4 én. 

Alapige : 1. Mózes 3. r. 9. v. Szólítá az Úr 
Isten az embert: hol vagy és monda: sza-
vadat haliám a kertben és megfélemlém, 
mivelhogy mezítelen vagyok és elrejtőzém. 

Ján. 19. 5. Kiméne Jézus, a töviskoronát 
és bibor palástot viselve és monda nekik 
(Pilátus): imhol az ember! 

, Keresem az embert. Száma mint a hó pelyhe, mint 
az erdő fája , Vagy a mező füve és mégis haj t a lélek, 
hogy kérdezzem: ember hol vagy! 

Tépelődésem közben vigasztalónak-e, vagy hogy még 
jobban eltévesszem útamat, meghallom az Isten szavát 
és megrettenve veszem észre, hogy m'agla az Isten is azt 
kérdezi: ember, hol vagy? 

• Azt hiszitek atyámfiai, hogy az Isten nem látta volna, 
hogy a bűne elől menekülő ember ,a kert sűrűjébe rejtő-
zött? Azt hiszitek, hogy ő nem tudta, mennyire mezíte-
lenek, amióta levetették leikükről a vértet, amely a go-
noszság' és a rosisz indulat ellen védelmezte őket? , 

i Ne gondol já tok! A .mindent látó Isten elől semmi 
sem rej thető el, de ő nem1 a mi szemünk szerint lát. 
Ö nem kiöl semmit időhöz, sem a térhez. Ilyen jelekre 
és jelzésekre csak ,az embernek van szüksége, mert jme<, 
még az ia nagy köiltő is, ,aki lehozta Istenét a földrjet, 
hogy a porból gyúr jon embert és a saját lelkéből leheljen 
o r r ába életnek lehel letét, az is csak úgy tud ja kifejezni 
a bűn miatti félelmét, bogy e'lrejli az embert. -

• 'Ha csak költői képnek tekinteni ezt a gondolatot, 
gyönyörködöm benne. Ha élvezetemét fokozni akarom, 




