
Keresztelő János. 

IV. 

Ott van tehát az úttörő férfiú a pusztában, hogy ajkának 
beszédjével, lelkének lelkesedésével, példáúl szolgáló erkölcsi éle-
tével a megromlott népet visszatartóztassa egy kissé a romlottság 
útjában, mint kiáltó jel, a kire jó, ha hallgatnak, mert beszéde 
tisztít, ha pedig nem hallgatnak, ám rohanjanak a veszedelembe 
saját bűnös lelkük sugallatára. 

Beszél bátran, nyíltan, őszintén. Beszédétől, kiáltó szavától 
visszhangzik a pusztaság, — de hogy az erkölcsi pusztaságban 
zöldelő oázist fog-e teremteni, hogy azon élve, a megtérteknek 
üdvük s boldogságuk legyen? . . . a jövő fogja megmutatni. 
Mert oázist kell teremteni annak eljöveteléig, a kinek úttörője, 
hogy legalább néhány szív termékeny föld lehessen a Messiás 
országában, a melynek várásában különben túl vannak feszítve 
az idegek s a szemek sóvárogva nézik a napot, mikor csillan fel 
benne az ő országának fénye, a mely ha soká késik, oldott kéve-
ként hull szét az amúgy is össze-visszahányt választott nép. 

Kiáltó szó lőn a pusztában ! 
A kiáltónak mik voltak a szavai? 
Ott. vannak az evangéliomokban, a mint következnek: 
Máténál igy hangzanak: „ . . . (ezt mondja vala Keresztelő 

János) Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa", 
(Máté 3 ? ; 4 17). 

Márk ismétli a Máté szavait (az l,3-ban), de nem ajkaira 
adva, hanem az Esaiásból vett idézettel jelölve a beszédet a 
maga első alakjában. 

Ez az első alakbeli beszéd Lukácsnál is az Esaiás-idézetben 
jelentkezik, megtoldva a 98 zsoltár 2 versének vonatkozásával 
s az ésaiási idézet is megbővitve van alkalmazva (3,4_6). 
Jánosnál pedig a személyiségére vonatkozólag tett kérdés vála-
szában van ?.z Esaiástól vett idézet, mint beszéd (1,23). 

A kiáltó szóra való hivatkozás is beszédje Keresztelő János-
nak, mert ajkairól elhangzanak az Esaiás próféta szavai, de e 
hivatkozás csak önigazolás, a melynek megvan ugyan a jelentő-
sége, azonban magát a Keresztelő János beszédét kutatván, háttérbe 
szorítjuk s nem tartjuk szükségesnek a vele való foglalkozást. 



92 Dr. Tüdős Is tván. 

A Keresztelő János saját beszéde tehát ez : „ Térjetek meg, 
mert elközelített a mennyeknek országa". E z volt az első nyilatkozat, 
a mely ajkairól elhangzott, a mint ezt Mátén kívül a többi evan-
gélista is elismeri, a midőn Márk azt irja : „prédikálván a meg-
térésnek keresztségét (1, 4) s Lukács is ezt jegyzi fel a 3,3-ben. 

A megtérést hirdeti, ezt prédikálja, erre hivja fel a lelkeket, 
mert a mennyeknek országa, az Isten, a Messiás, a lelkek országa: 
megtérés nélkül nem jön létre ! Térjetek meg ! Két szócska csupán, 
de egy egész új életnek bekövetkezéséhez a feltétel, a mely nélkül 
romlás, pusztulás vár a népre, a melynek pedig jövője volna ! 

S a felhívásnak volt-e hatása? A kiáltó szó elhangzása süket 
fülekre lelt-e, vagy pedig meghallgatókra ? 

Fel kell tennünk e kérdést, mert a megtérést hirdető kiáltó 
szónak folytatásának kellett lennie, ha meghallották, — már 
pedig bizonyságaink vannak, hogy voltak, a kik meghallották. 
Érdekes kérdés ugyan, hogy miként hallották meg a kiáltó szót, 
de vizsgálat alá fölösleges vennünk, mer t a '/sidó nép múltja tele 
van prófétai szózatok hangzásával, tehát próféták előállásával is, 
amely múlt maga is elegendő bizonyságtételnek, hogy Keresztelő 
Jánost is meghallották szavában, meghallgatták beszédében. 

De épen az a fontos kérdés, mi volt a beszéde azon kivül, 
ami felhívásként hangzott el? Mert a dolog természetéből követ-
kezik, hogy nem csupán felhívást tett közzé Keresztelő János, 
hanem a felhívás után is beszélt, különösen pedig azért kellett 
beszélnie, mert keresztelt is, a mely ténye még a beszédnél is több 
lehetett, mert az volt az eljegyzés a megtérésre, a mennyeknek 
országába való jutásnak záloga és pecsétje. 

Mit prédikált hát a felhívás mellett Keresztelő János? 
Az evangélisták nem hallgatják el, a mi egészen természetes, 

mert Írásaik szerint: menének Jánoshoz Jeruzsálemből, — menének 
a Jordán egész vidékéről s a Jordán mellett való egész tartomány-
ból (Máté 3,5 ; Márk 1 , 5 ; János l , l 9 ) s ha mentek: akkor bizo-
nyára hallgatták is a prófétát, a ki semmi esetre sem zárta le 
ajkait, hiszen kiáltó szónak hivatott el. 

Mielőtt azonban a felhívás után történt tanítását szemügyre 
vennők, tisztázzuk a kérdést, a mely bizonyos ellentétet árúi el 
az épen iménti idézetek s a Lukács 2,3-ban foglalt között. Ugyanis 
mig Máté, Márk és János szerint Jánoshoz mentek az emberek, 
addig Lukács szerint János ment az emberekhez a Jordán mellett 
való minden tartományba. Vagyis a k é r d é s ez : öt keresték-e fél a 
hallgatók, — vagy ö kereste-é fel a hallgatókat ? 

Talán szőrszálhasogatás is e kérdésnek előtérbe nyomása 
épen közbeesőleg, de mert a magyar fordítást olvasónak is szemébe 
tűnhetik a különböző felfogás, a mely szerint Jánoshoz mentek és 
János ment az emberekhez, az eredeti helyek megvizsgálása el-
engedhetlen kötelességünk, hogy az ilyen feltűnőnek található 
pontokat megvilágosítsuk. 
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Máté eredeti szövege ez: „. . . . έξεπορενετο προς αυτόν 
'Ιεροσόλυμα v.ai πασα ή JΙουδαία v.al πασα η περί χώρος του Ιορδανού.11 

Márk így ír: „ . . . εξεπορευέτο προς αυτόν πασα ή Ιουδαία 
χώρα, /.αϊ οι Ιεροσολνμΐται." 

János pedig a Jeruzsálemből való követ küldést jegyzi fel, 
mondván: „απέστειλαν oí Ιουδαίοι έξ 3Ιεροσολύμων ..." 

Lukács pedig ezt irja: „ . . . ηλθεν εις πασαν την περίχωρον 
τον 'Ιορδανού ..." 

Tehát a magyar fordítás s az eredeti szövegek megegyeznek, 
a minek természetes következménye az a feltevés, hogy mindkét 
felvétel megállhat, t. i. az is, hogy Jánoshoz mentek s az is, hogy 
János is ment, mert a többségi véleménynek itt nincsen súlya, 
ahol az igazság kézzel fogható, hogy mindkettő megtörténhetett s 
meg is történt. Hiszen nem is kell ahoz semminemű képzelő tehet-
ség, hogy a mikor eloszlott a hallgatóság, János más helyre ment 
át a Jordán melletti pusztaságban s így ő is kereste a hallgatókat, 
meg azok is őt, a mint az evangélisták irják. 

Most azután már lássuk, hogy mit is prófétált hát János a 
felhíváson kivűl akár azoknak, a kik hozzá mentek, akár azoknak, 
a kiket ő keresett fel ? 

Máténál ezeket olvassuk : „Mérges kígyóknak nemzetségei, 
kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek következendő harag-
ját eltávoztatnátok ? . . Teremjetek azért megtéréshez illendő gyü-
mölcsöket. És (ingyen meg se gondoljátok, hogy ezt kelljen 
mondanotok : Ábrahám nekünk atyánk, mert mondom néktek, 
hogy az Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár 
pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett. Minden fa azért, vala-
mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik . . . 
Bizony az, hogy én keresztellek titeket vízzel a megtérésre : de 
emez, a ki én utánom jön, nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy csak zsólyáját viseljem; ez titeket keresztel Szent 
Lélekkel és tűzzel, kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és 
megtisztítja az ő szérűjét és az ő gabonáját csűrébe betakarja, a 
polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel". (3,7_ l2.) 

A Márk előadása igy szól; „prédikál vala (János), ezt mond-
ván : Én utánam jő, a ki nálamnál erősebb, kinek nem vagyok 
méltó, hogy lehajolván, megoldjam sarujának kötelét. Én jóllehet 
kereszteltelek titeket vizzel, de ő keresztel titeket Szent Lélek-
kel . . ." (1,7_8). 

Lukácsnál a prófétálás igy hangzik : „(igy szólt vala János 
a sokaságnak, mely megyen vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle) 
Vipera kígyóknak nemzetségei, kicsoda mutatta meg néktek, hogy 
a reátok következendő haragot eltávoztatnátok ? Teremjetek azért 
megtért emberhez illendő gyümölcsöket és ne kezdjétek mondani 
magatokban : Ábrahám nékünk a mi Atyánk, mert mondom nék-
tek, hogy az Isten ím ez kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 
Immár pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett: minden fa 
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azért valamely, jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre 
vettetik . . . (És megkérdé őtet a sokaság, mondván : mit csele-
kedjünk tehát ?) (És felelvén mondta nékik) A kinek két köntöse 
vagyon, közölje azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, 
hasonlatosképen cselekedjék. (Eljövének pedig a publikánusok is. 
hogy megkeresztelkednének és mondának neki: Mester! mit 
cselekedjünk ?) (ő pedig monda nékik) Semmit többet ne vegyetek, 
hanem a mi előtökbe rendeltetett. (Megkérdék pedig őtet a vitézek 
is, ezt mondván: Mi pedig mit cselekedjünk?) (És monda nékik) 
Senkit meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkodjatok és meg-
elégedjetek a ti zsoldotokkal . . . (És mikor a község várná és 
mindenek az ő szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ő volna-é ama Krisztus?) (Feleié János, ezt mondván 
mindeneknek) Én jóllehet vízzel keresztellek titeket, de eljő, a ki 
én nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy megoldjam 
sarujának kötőjét, az keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel, 
kinek az ő szórólapátja kezében vagyon és megtisztítja az ő szérőjét 
és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti 
megolthatatlan tűzzel". 3,7 l7.). 

Jánosnál a prófétálás nem nyer külön kifejezési alakot, 
hanem az iró a bizonyságtételbe szövi be a beszédet, a mely tar-
talmilag s lényegileg azonos az érintkezési pontokan a synoptikus 
előadásokkal, az érintkezési pontok alatt különösen azt értvén, 
ahol a személyiségéről van szó s azzal kapcsolatban adott 
válaszairól. 

Keresztelő János idézett prófétai beszédét a figyelmes olvasó, 
egyszeri áttekintésre is két részre osztja, t i. tulajdonképeni 
próféciára s a Krisztusról való bizonyságtételre. Mert nyilván való, 
hogy a Máté 3 n _ 1 2 ; a Márk egész idézett helye; a Lukács 
316-17 egyenesen Jézusra vonatkozik, míg a Máté 3 7 _ l 0 s a 
Lukács 3 7 _ 9 , n , j3, l 4 a tulajdonképeni tanítás. 

A prófétálásnak e két részre oszlása egészen természetes, 
mert tanítania is kellett és a figyelmet is fel kellett hívnia arra, 
a kinek ő csak előhírnöke, úttörője, a ki maga a mennyország, a 
mely immár közeleg s a melyért meg kell térnie mindenkinek, 
a ki annak tagja akar lenni. 

Mindkét résznek megvan a maga jelentősége. Mindkettő 
hozzátartozik ahoz a hivatáshoz, a melyben forgolódik s a kettő 
kiegészíti, egészszé teszi egymást. 

Hogy az első rési inkább eltérő, mint a második, könnyen 
érthető. Könnyen, mert a Jézusról való bizonyságtétel csak egy 
lehet, ellenben a tanítás, még ha egy is a lényeg s a tartalom, 
változatosságot inkább megtűr, jobban elfogad. S hogy a Lukács 
előadásában több van, mint a Mátéében, abból magyarázható, 
hogy Lukács az egész Keresztelő Jánosra vonatkozó előadásban 
csaknem pontról-pontra úgy beszél, mint a kinek írott okmány, 
vagy hiteles szájhagyomány áll rendelkezésére, a melyből annyit 
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használ fel, a mennyit jónak és szükségesnek ítél, hiszen a 3 l 8-ban 
ezt ís i r ja : κπολλσ. μεν OLV v.cd ειερα παρβ/.αλών εναγγελίζετο τον 
λαόν." azaz : „sok más egyébre is intvén tanította a népet". Ez 
arra enged következtetni, hogy Lukácsnak több tanításról is 
lehetett tudomása, a melyet Keresztelő János végzett, mert más 
különben csak irói fogás volna ez az oda vetett mondat. 

Mielőtt azonban annak a tulaj donképeni beszédnek mélta-
tásába ereszkedném, mint az ismertetés után természetszerűleg 
következő tárgyba, rá kell irányitanom a figyelmet arra az ellen-
tétre, a mely a beszéd intézésében mutatkozik. Azaz az olvasónak 
minden bizonynyal szemébe tűnik az, hogy Máténál Keresztelő 
János a beszédet mintegy egyenesen a farizeusok és saddúceusok 
ellen tartja, mikor „látta volna, hogy azok közül sokan jönnének 
ő hozzá, hogy megkeresztelkednének" s azoknak mondja : „Mérges 
kígyóknak nemzetségei" stb. Ezzel szemben TAikács egyszerűen 
igy vezeti be a beszédet: „igy szólt vala a sokaságnak, mely megyen 
vala, hogy megkereszteltetnék ő tőle : Vipera kígyóknak nemzet-
ségei stb. 

Ez az ellentét Máténál a célzatosságot árulja el a beszéd 
intézésében, Lukácsnál pedig az általánosságot bizonyítja. Melyik 
már most az igazi? Volt-e szükség a célzatosságra vagy nem? 
Lehetett-e általánosságban is ugy beszélni, a mint Lukács előadja 
a beszédet? 

Szerintem általánosságban is lehetett, sőt kellett is úgy 
beszélni, a mint beszélt s tanított Keresztelő János, a kinek azon-
ban kétségen kivül célzatossággal is volt oka és joga beszélni, 
mert a kevély, az elbizakodott, a magukról sokat tartott farizeu-
sokat és sadduceusokat meg kellett szégyeniteni, mint a kik nagy 
büszkeséggel hivatkoztak az ő Ábrahámtól való származásukra s 
rá kellett mutatni arra, hogy az az Ábrahám-fiúság semmi, 
mert az Isten még a kövekbői is támaszthat fiakat Ábrahámnak. 

Általánosságban tartottnak, de bizonyos éllel mondottnak is 
vévén a beszédet, annak jelentőségét e kettős szempontból kell 
elbírálnunk. 

Szólt a próféta tanítása erős hangon, kemény modorban 
mindenkihez, de különösen a magukra sokat adókhoz, hogy 
mindenki lássa s érezze, hogy az addigi élet folyatásával nem 
lehet az Istennek országába jutni, sőt az az élet, a melyet addig 
éltek, egyáltalán nem való másra, csak arra, hogy teljesen meg-
szűnjék, megsemmisüljön, mert rosz, gonosz, istentelen, a melynek, 
mint fának, immár a gyökerére vettetett a fejsze s minden fa, 
minden egyes ember élete, a mely jó gyümölcsöt nem terem, 
kivágattatik és a tűzre vettetik. Az általánosításnak olyan példája 
ez, a melynél különbet senki sem alkalmazhat, mert igazsága 
mindenkire vonatkozik, a ki nem él az Isten országának megfelelő 
életet, a kinek szíve s lelke nem csüng azokon az eszményeken, 
a melyek jó gyümölcsöket termenek. 
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r.s a Lukács előadásának ezen a ponton túl terjeszkedő 
részei kézzel foghatólag adják meg a felvilágosítást, hogy minő 
élet az, a mely, mint jó fa, jó gyümölcsöt fog teremteni, a midőn 
a sokaságnak kérdésére: „Mit cselekedjünk tehát?" az idézett 
feleletet adja, t. i. hogy „a kinek két köntöse vagyon, közölje 
azzal, a kinek nincsen és a kinek vagyon eledele, hasonlatos-
képen cselekedjék" (3, n ) . Megcsendül e tanításban a Jézus 
parancsolata : tégy jót mindenkivel! s egyszersmind felhangzik 
belőle ez a Jézusi mondás is: „a mit akartok, hogy az emberek 
cselekedjenek tiveletek, ti is ugyanazt cselekedjétek ő velők", a 
miben az a szeretet nyer kifejezést, a mely kölcsönös és épen 
azért igaz is. Ugyanilyen a publikánusoknak adott utasítás is, a 
mely szerint így szól hozzájok a próféta az eredeti szövegben : 
„ Μηόεν πλέον παρά τό όιατεεαγμένον νμ'ιν πράοσετε", vagyis „sem-
mit se tegyetek1) többet annál, a mi parancsolva van nektek", 
hogy már ebben a határozott s magasan álló kifejezésben 
jelentkezzék a Krisztus szigorú erkölcsi felfogásának előképe, a 
mely a kötelesség fogalmát így állapítja meg: „ . . . ha mind-
azokat megcselekedendítek is, a melyek nektek parancsoltattak, 
ezt mondjátok : haszontalan szolgák vagyunk, Mert a mit kellett 
cselekednünk, azt cselekedtük" (Luk 1710). Mintha jó előre tilta-
kozás akart volna lenni minden olyan törekvés ellen, a mely 
fölösleges érdemet akarna szerezni, holott csak a kötelességnek 
tegyünk eleget, az is nagyon sok ! — A katonáknak adott tanács-
ban, az azoknak szóló tanításban pedig amaz elv nyer kifejezést, 
a mely a békességet, a csendességet, a megelégedést köti a szívekre, 
mintha tudatni akarná velők, hogy az elközelített mennyeknek 
országában sem a mások megrontásának, sem a patvarkodásnak, 
sem az elégedetlenségnek nincsen helye, mert az Istennek országa 
szeretetnek, békességnek, megelégedésnek, a szivek és lelkek össze-
forrottságának az országa, a melyben patvarkodók nem élhetnek. 

És az Isten országa, a mennyeknek országa ilyen értelemben 
úgy tűnik fel előttünk a Keresztelő János eszmevilágában, mint 
igazi jézusi tartalmú, mint hamisítatlan krisztusi jellemű és szel-
lemű, a melyben már ószövetségi vonások sincsenek, hanem tisztán 
és kizárólag újszövetségiek, tehát krisztusiak. Egyenes „isten-uralom" 
az ő szemében a mennyeknek országa, a melynek nem külső 
fénye, disze, ereje és hatalma leend, hanem szív tisztasága, mély-
séges és őszinte alázatossága, állandó és változhatatlan odaadása 
az Isten akarata iránt, a mely akarat az erkölcsi kötelességekben 
jelentkezik s az engedelmesség e kötelességek teljesítésében, a 
melyre a nép, úgy, a mint van, alkalmatlan, használhatatlan, s 
hogy alkalmas és használható legyen, ahoz épen a megtérésre van 
szükség, hogy a harag napjának eljöttekor a tűz meg ne 

*) A magyar fordításokban : „vegyétek" szóval van fordítva a „tiqúσαιτι" 
kifejezés, — nyi lvánvalóan helytelenül. 
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emészsze őket.1) S hogy ez a tűz hamarosan eljön, előbb, mint 
az ország, az egészen természetes, mert Istennek országa csak ott 
lehet, a hol az ítélet megtörtént. Valamint az is természetes, hogy 
épen e tisztítást, égetést végező tűznek fogalma a próféta lelkében 
teljesen az ó-szövetség értelmében élt, mert a prófétaság szelle-
méhez hozzátartozik annak az értelemnek érvényesülése, a melyen 
a prófétaság felépül s nagy és magasztos céljait elérni igyekszik. 

Komolyságával, hogy úgy mondjam, imponál, a Keresztelő 
János beszéde, — őszinteségével pedig mélységes hatást, gyakorol lel-
künkre s ellenállhatatlanul vonz a megtérésre, a mely előfeltétele 
az Istennek országába való jutásunknak, — és szigorúságával arra 
kényszerit, hogy a vagy-vagy kérdés elé álljunk, a mely a jó és 
rosz gyümölcsöt termő fának az állapotára juttat oly módon, 
hogy a rosz gyümölcsöt termő fával kivágattatunk s tűzre vette-
tünk, a jó gyümölcsöt termővel pedig diszlünk és virágzunk, 
isteni gondozás alatt élve s a gyümölcsözésben, jócselekedetek 
gyakorlásában soha el nem fáradva. 

Lehetetlen mindezek után a tulajdonképeni prófétai beszéd-
ről ezt nem m o n d a n i : oly benső, lelki, szellemi, erkölcsi átváltozást, 
megújhodást követel az, a mely teljesen azonos fordulatot jelent 
magával a Jézus tanításában megkövetelt új élettel, a mely 
szerint az új bort új tömlőbe kell szűrni s nem régibe, mert a 
régi szétszakadozik a forrni kezdő bortól. Épenúgy a megtérés 
nélkül levő emberre nézve is az Istennek országa szétfeszítő, 
megsemmisítő hatású, mert a mennyeknek országa csak ott lesz, 
a hol a szív, a lélek, az érzület, a gondolkozás s az egész erkölcsiség 
megváltozik. 

Méltó beszéd volt, igazán úttörő, valóban ösvényt egyengető, 
kétségtelenül előhírnöki beszéd, a melyből, a ki meg akarta s 
meg tudta érteni, megérthette, hogy a Messiás országa immár itt 
vagyon, de nem külső jeleivel, hanem benső dolgaival, — nem 
királyi fényes külsőségeivel, hanem lelki uralkodói belső követe-
léseivel, a melyeknek megvalósulása által a sok hányattatásnak 
vége szakad, a sok tévelygés eltűnik, mert „a ki ö utána jön, 
unnak ö még saruja szijját sem oldhatja meg", tehát a próféta i 
beszédnél több a messiási ország. — 

A Keresztelő János prófétai beszédének másod része bizony-
ságtétel a Messiásról, a kinek eljövetelét hirdeti, a kinek a kiáltó 
szóval útját egyengeti és a kivel magát azonosítani semmiképen 
sem akarja. A személyiség kérdésének okvetlenül fel kellett 
vetődnie akár úgy, a mint Lukács írja, t. i. hogy a község s min-
denek az ο szívekben ilyen módon gondolkodnának János felöl, 
hogy ha ö volna-é ama Krisztus és a t i tkos kérdezősködésre 
válaszol; akár úgy, a mint Máténál és Márknál látjuk, t. i. hogy 

*) Issel. „Die Lehre vom Reiche Gottes im Neuen Testament. 36—37 1. 
Theol. Szaklap, V. éri. 7 
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titkos és nyilvános kérdezősködés nélkül beszél arról, hogy a ki ő 
útána jön, az más, mint ő. 

A bizonyságtétel is méltó Keresztelő János prófétai hiva-
tásához és egyéniségéhez, mert az is félremagyarázhatatlan, komoly, 
szívhez szóló, a jövendőt mélyen érintő s a Krisztus működését 
igazán jellemző. A saját személyének teljes háttérbe szorítása 
mellett a Messiás működésének méltó jellemzése az, a mi a 
bizonyságtételben a legnagyobb érdekességű, mert amaz is, emez 
is jellemző s a prófétai hivatáshoz teljesen hozzáillő és méltó. 
Mindazt összegezi, a mi a régi próféták tanítása volt az eljöven-
dőről, összegezi olyan tömörséggel és rövidséggel, a mely a leg-
gyakorlottabb szónoknak és irónak is becsületére válnék s dicsére-
tére szolgálna. Mintha szent esküvéssel mondaná a Máténál levő 
előadásban : „Bizony az1), hogy én keresztellek titeket vizzel a 
megtérésre, de amaz, a ki én _ utánam jön, az keresztel titeket 
Szent Lélekkel és tűzzel". — És a szent esküvés mintha erősítő 
bizonyság akarna lenni arra nézve, hogy a tűz és lélek-kereszt-
séggel az itélet-tartás is bekövetkezik, a mely mellett az emberek, 
mint gabona és polyva fognak szerepelni, hogy a megtisztított 
szérűn a gabona ott maradjon, a polyva pedig olthatatlan tűzzel 
megégettessék. Ε messiási működésre való rámutatás a legnagyobb 
prófétai hivatottságnak jele s bizonysága, mert azt a tényt emeli 
ki, a mely a Krisztus megváltási és elhivási, valamint elválasz-
tási munkájában a legfontosabb, t. i. hogy csak azok lesznek 
az ő országának polgárai, az ő általa hozott üdvnek részesei, a 
kik tiszták, hívők, bizók, jó gyümölcsöt termők, minden más elvész, 
megsemmisül, mert a tűz és Lélek-keresztséget nem bírják el, 
nem állják ki. 

A bizonyságtétel úgy a személyi, mint a működési vonat-
kozásban tökéletesnek jelentkezik. Még pedig mindkét irányban, 
t. i. úgy a Keresztelő János személyére és működésére, mint a 
Messiás személyére s működésére vonatkozólag. Mert a párhuzamos 
szembeállítás kétségtelen és kézzelfogható, a mennyiben a próféta 
személye erőtelen, gyönge, a Krisztusé pedig erős, hatalmas, még 
pedig annyira fölötte álló a prófétáénak, hogy a mint mondja : 
„arra sem méltó, ő, Keresztelő János, hogy megoldja a Jézus 
sarujának szijját" s a működésben a víz-keresztség és a tűz s 
Lélek-keresztség oly ellentét, a melynél szembe szökőbbet fel 
nem állithatni. Valóban a régi zsidó prófétai szellemnek az utolsó 
sziporkázása ez a párhuzamba állítás, a melyben a próféta alá-
zatossága s alárendeltsége az isteni erő nagyságát és hatalmát helyezi 
előtérbe, emelve az előbbvalóságot és hatalmasságot a munkás-

*) A magyar fordításban e részlet az eredetinek : „?χώ μιν . . . sikerült 
visszaadása volna, ha igy szólna : „bizony úgy van az, hogy . . vagy : 
„mert éri ugyan . . . Igy is érthető azonban, különösen ha a vonatkozást 
alkalmazzuk. 
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ságban jelentkező külömbséggel is, a mely megpecsételi az egész 
prófétai hitvallást. 

Olyan a Keresztelő János prófétai hitvallása, hogy abból 
semmit sem lehet törölni, mert a mit mond, az mint hozzátartozik 
a Messiás személyéhez, működéséhez és országához ; bővíteni 
lehetne, de az már az apostoli működéshez tartozik, a mely a 
krisztusi szellem letéteményeseként jelentkezik. És a prófétai hit-
vallás a maga egészében még jelentősebb, t. i. az első résszel 
együtt, mert előttünk áll a próféta az ő igazi mivoltában, a kinek 
személyiségét, működését nem a szerint a kérdés szerint kell 
megítélni, hogy erkölcs-prédikátor volt-e, vagy bűnbánati szónok, 
hanem a szerint az igazság szerint, hogy próféta testestől-lelkestől, 
a kinél nagyobb nem született asszonytól! A külömbségtételt az 
erkölcs-prédikátor és a bűnbánati szónok között Josephus zsidó 
történetíró teszi meg azért, mert az ő szemében Keresztelő János 
nem próféta, hanem egyszerűen egy derék, honfitársait szerető 
férfiú, a ki jó tanácsokkal, intésekkel, tanításokkal szolgál a nép-
nek, hogy boldog legyen. Ámde ez a feltétel csak azt a célt szolgálja, 
hogy a prófétaságot letűntnek tüntesse fel, amelynek megújulása 
majd csak ama Messiásban fog megtörténni, a kit a zsidóság is 
elfogad, mint az ő szabaditóját. Hogy ez a felvétel helytelen, azt 
bizonyítani is felesleges. 

Ε tekintetben, a próféta beszédét illetőleg, nincs is több 
megjegyezni valónk, egyszerűen annyit kell ismételnünk a 
Keresztelő János tanítására vonatkozólag: úttörés, ösvény egyen-
getés a legtisztább, a legigazibb s a legprófétaibb értelemben, a 
melynek elfogadása s követése a Messiás országába jutást bizto-
sítja ! Ennél többet kívánni sem lehet egy zsidó prófétától! 

V. 
Ha nagy jelentőségű — és méltán az! — a Keresztelő János 

beszéde általánosságban is, vonatkozásilag is, épen olyan nagy 
fontosságú s jelentőségű az ő keresztsége is, sőt némelyek szerint 
ez több, mint a prófétálás, mert próféta volt több is, de kereszt-
séget Keresztelő János előtt nem ismertek, tehát e tekintetben 
új szertartási cselekménynek a megalkotója, a melynek nyomán a 
keresztyénség egyik szentsége is olyannak tűnik fel, mint töké-
letesebbé tevője a Keresztelő János keresztségének, a melynek 
az is jelentőséget kölcsönöz, hogy maga Jézus is részesült abban. 

Magát a nevet is, Keresztelő, az általa végzett keresztelési 
szertartás folytán nyerte, mert a synoptikusok előadása e tekin-
tetben elfogadhatóbb, mint a IV-ik evangéliomé, amely egyszerűen 
csak Jánosnak nevezi a prófétát, míg amazoknál a Keresztelő 
János név általános, a mint ezt a következő helyek igazolják: 
Máté 3 j ; 11 n - l 2 ; 14 2 ; 14 8 ; Márk 6 2 4 , 2 5 ; Lukács 7 20 ; 7 28 ; 
7 3 3 ; 9 1 9 ; a melyek mellett azonban a synoptikusoknál is fordulnak 
elő a csak János névvel történő jelzések, a min nincs okunk 

7* 
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csodálkoznunk, mert a jelzőnek használata nem volt okvetlenül 
szükséges ott, a hol már egyszer említve volt, — ellenben a jelző 
elmaradása azt jelentheti, hogy az nem lényeges, nem jellemző, 
holott Keresztelő Jánosnál föltétlenül jellemző. 

Keresztelő János keresztelt. Keresztelt akkor, a mikor a 
keresztség, mint szertartás, nem volt bevezetve a vallásos gyakor-
latok közé. Nem különösen a zsidó nép vallásos gyakorlatai s 
szertartásai közé, holott e népnek a külső tisztaságra vonatkozólag 
oly sok jelentős és figyelmet érdemlő megállapodása és tanácsa, 
határozata s törvénye vala. Ez annál feltűnőbb, mert magának 
a jelképes cselekménynek is megvolt a szerepe a zsidó népnél, a 
melynek körében maga a körülmetélkedés sem volt eredetileg más, 
mint jelképes cselekmény, a mint ez nyilván kivehető, sőt hatá-
rozottan megállapítható a II. Mózes 4. rész. 2 5 - 2 6 verseiből, a 
hol ez van írva : „Czippora ragada egy éles kést és elmetszé az 
ó fiának szemérem-testének első bőrét és Mózesnek lábai elé 
veté és mondá : Az én fiamnak vérével váltott férjem vagy te 
nékem . . . És megszünék tőle az Úr. Vérnek férjének mondotta 
vala pedig akkor Mózest a körülmetélkedésért . . ." Ha tehát a 
vér vétel már jelképes cselekmény volt : a víznek a tisztaságot s 
belső megujúlást jelentő jelképes használata még inkább az lehe-
tett volna, ha a gyakorlat e tekintetben megindúl. Hogy nem 
indult meg, bizonyság a feltűnést keltés, az érdeklődést az egész 
vonalon biztosítás, a melyek még a farizeusok s sadduceusok lel-
kére is benyomást gyakoroltak, ők is menvén hallgatni s meg-
keresztelkedni ! 

A keresztelés külsősége az volt, hogy a Jordán vizében megmerité 
mindazokat, a kik ezt kívánták s a feltételt: a bűnökről való vallás-
tételt teljesítették, a mint az kitetszik a Máté 3 6 ; — Márk 1 5 ; 
— János 12β helyekből s különösen a bemerítést illetőleg a Máté 
3 16, Márk 1 9 _ 1 0 , helyeiből. 

A keresztelés lényege pedig a megtérésre való lekötéleztetés, 
hiszen maga az egész keresztség nem volt más, mint megtérésnek 
keresztsége (βάπτισμα μετανοίας) a mely olyanná tette az egész 
cselekményt, hogy a legszorosabb összeköttetést létesítette Istennek 
országa és a próféta szereplése között annyival is inkább, mert az 
összeköttetésre maga Jézus üti rá a pecsétet azzal, hogy ő is 
megkeresztelkedik a János keresztségével. 

A külsőség és a feltétel nem követeli a különleges tárgyalást. 
A lényeg ellenben, bár ismétlés a prófétálásból, a különleges tár-
gyalást nemcsak követeli, hanem meg is érdemli, mivel anélkül 
nem is lehet a Keresztelő János történeti jelentőségét megfelelőleg 
méltatni, mert a keresztség lényege, az ő szereplésének a prófé-
tálással párhuzamos oldala. 

„ Βάπτισμα μετανοίαςu, vagy : „Βάπτισμα εις μετάνοιαν" : 
keresztség, a megtérésre, vagy a megtérésnek keresztsége ! . . . Uj a 
keresztség — hát a megtérés ? 
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Uj a keresztség, mint külső alak, mert bár a víznek ú. n. 
szertartási használata régi keletű, mégis jelképes volta újdonság, 
különösen a megtérésnek eszméjével kapcsolatban, a mely azonban 
szintén csak látszólagosan uj, mert a próféták mi mást kívántak, 
mint épen megtérést, megújhodást, megváltozást s átalakúlást? 
És mégis föltétlenül új az egész Keresztelő János-féle keresztség, 
mert a megtérésnek keresztségét a bűnüknek bocsánatjára (βάπτισμα 
μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών) ő követeli először, hogy a lélek-
változás, az érzület átalakulás, a szív s lélek — világ megújhodása 
megtörténvén : a bűnök bocsánat ja is bekövetkezzék s igy legyen, 
a ki úgy óhajtja, méltó tagja az Isten országának, — így legyen 
méltó polgár a mennyeknek országában. Maga a - keresztségi 
szertartás nem eszközli ezt, tehát ez a keresztség sem opus 
operatum1), hanem a keresztség jele a beálló új életnek, 
vagy a mint a Jézus keresztségét vesszük: elkötelező cselekmény 
az új életre, — mintegy már gyümölcse a bűnbánati érzelmeknek. 
Bátran állithatjuk egyszersmind azt is, hogy az egész keresztség 
ünnepélyes igéret volt az új élet elkezdésére, mintha azzal hitval-
lást is tettek volna mind arról, a mit ezután tartoztak cselekedni, 
a mint azután tartoztak élni, — úgy hogy Köhler szerint2) a 
megkeresztelkedő személy az ő legmagasabb fokú erélyének 
akarat-nyilvánitását juttatta kifejezésre a keresztség felvételével. 

Szentség volt-e ez a szertartás a János szemében s meg-
győződése szerint? Szentség-e abban az értelemben, hogy annak 
nyomán az új élet fakadása föltétlenül bekövetkezik ? Sem általá-
nosságban, sem ilyen értelemben nem az. — Az azonban bizonyos, 
hogy kizárólagos jelképes cselekmény volt s így az ellentétes fel-
fogásnak nincs jogosúltsága s igazolása, mert a jelképesség ellen-
tétét csak az esetben fogadhatni el, ha a valódi vonatkozás, sőt 
hatás megállapítható. Már pedig ezt nem tehetni, mert magának a 
lélek- és tűz-keresztségre való hivatkozásnak a lényege is magában 
foglalja a viz-keresztségnek csupán jelképező voltát abban, a mit 
a tűz és lélek valósággal elvégez és keresztülvisz. Ámde ez a 
kizárólagos jelképesség történeti fejleményében is, erkölcsi vonat-
kozásában is olyan fontos, hogy a keresztyénség eszmei fejlődésének 
iiátteréből egyáltalán nem hiányozhatik, ahoz hozzátartozik annyival 
is inkább, mert még az is megállapítható róla, hogy csupán egyszer 
hajtatott végre s nem ismételtetett meg, holott a mosakodásnak 
gyakoriságával kapcsolatban az ismétlődés is szokásba jöhetett 
volna. De mert az egyszeri keresztelés megállapított tény, ez a 
a bizonyos állapot fényt vet az eszmei háttérnek igaz voltára s 
bizonyságúl szolgálására. 

Hogy ennek a keresztségnek vallás-erkölcsi vonatkozásán 

l) Jellemző, hogy Kühler i. m. 109. 1. va lami ilyesfélét ha j landó észre-
venni a Máté 3 , , -ben . 

*) i. ni U0. 
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kivűl u. n. zsidó nemzeti egyesítési célja is lett volna, mint pél-
dául Strauss és Keim gondolják, amaz a Jézus életében, emez a 
Jézus történetében, olyan felvétel, a melynek politikai érdekessége 
lehet, de alapja semmiképen sincs. Nincs azért, mert politikai 
jel gyanánt mást választott volna János is, nem pedig kereszt-
séget, a mely vizzel hajtatott végre. Ott lett volna inkább a vérre 
való hivatkozás, mintegy jel gyanánt, hogy véröket is hajlandók 
feláldozni a nemzetért s hazáért. De niíjcs alapja azért sem, mert 
még csak távolról sem céloz a próféta más szabadulásra, mint 
erkölcsi és vallásos szabadulásra, a melyre nagy szükség van, 
mert immár a rosz gyümölcsöket termő fáknak kivágatása el-
következett. 

A János keresztségének jelentősége tehát a vallás-erkölcsi 
vonatkozás és jelképezés tisztaságában, kiváló szellemességében, 
rendkívüli finomságában áll, a melynek nem maradhatott el a 
kellő következménye, mert minden sóvárgó szív, minden áhítozó 
lélek készséggel vette a jelt az új életre, a megtérésre s a bűnök 
bocsánatjára Szerencsés gondolata volt Jánosnak e keresztség 
alkalmazása, hogy a tiszta erkölcsi Isten országához a tiszta szívűség 
útján készítse a közeledést, a mely nélkül nem is lehetett várni 
az országba juthatást. Szerencsés vallás-erkölcsi gondolat volt 
magának a víznek használata is, mert imé a keresztyénség körében 
is a jelképezésnek olyan alakja s anyaga lőn, a melynél meg-
felelőbbet sem vonatkozásilag, sem valóságban nem lehet találni s 
alkalmazni. S hogy milyen hatása volt egyes felekezetekre, bizonyság, 
hogy akadtak olyanok is, a melyek a keresztyénséget egyenesen 
a Keresztelő János keresztségétől számították azon az alapon, 
hogy a vízzel való keresztség lényegileg a keresztyénségben is az 
új életre való elhívást s eljegyzést jelentvén, a Keresztelő János 
keresztségének is ez a lényege, tehát a régebbi az időszámítás 
kezdete. 

Minden bizonynyal megállapíthatni végűi azt is, hogy a 
Keresztelő János keresztségének jelentősége s fontossága abból 
is kitűnik, hogy maga Jézus is felvette azt, tehát az összekötte-
tést a keresztyénség előtti gyakorlat és a keresztyénségben épen 
Jézus által rendelt szentségi eljárás között a legbensőbbé tette s 
a legtisztábban igazolta. Erről azonban külön szólok, a mint 
következik. 

VI. 
Jézust a Jordán vizében megkeresztelte Keresztelő János. 

Ez történeti tény, — ez végbe ment valóság, a melyhez a két-
ségnek árnyéka sem férhet, nem is fér, — nem is vonták kétségbe, 
mert a kétségbe vonás nem erre vonatkozott s vonatkozik némelyek 
részéről ma sem, hanem köztudomásszerint az ég megnyilatkozásra 
s az égi szózat hangzására. A különböző felfogások s fejtegetések 
a Jézus megkereszteltését illetőleg onnan keletkeznek, hogy a 
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János keresztségének „ε*g μετανοιαν" jelentőségét a Jézus bűntől 
való mentességével állítják szembe. Ezzel pedig olyan felvételt 
akarnak érvényesíteni, a mely a vagy-vagy kérdését állítja előtérbe 
a Jézus istenségéL és emberi voltát illetőleg. 

De menjünk sorba a kérdéseken, a melyek a Jézus meg-
kereszteltetésével állnak kapcsolatban s intézzük el valamennyit 
annak a mértéknek a szem előtt tartásával, a mely a történeti 
igazságot fogadja el a legfőbbnek s egyedül irányadónak. 

Magát e kétségbe nem vont s nem is vonható tényt az 
evangélisták igy írják le : 

Máténál a 3 iV.-bap ez a részjet igazolja a Jézus megkeresz-
teltetését : „ßa/i τ\σ'0·είς ty Ιησονς ενί)νς αϊτό τον νδατος", — 
vagyis: megkereszteltetvén Jézus, azonnal kijőve a vizből. 

Márk az l 9 _ l 0 -ben irja le a tényt eképen : „ . . . έγένετο 
εκείναις τάϊς ημέραις, ψ.'}εν Ίηοονs από Ναζαρέτ τ~ς Γαλιλαίος 

και έβαπτία&η ιπό Ίοάννου εις τον Ιορδάνη ν", — azaz : e lmene 
azokban a napokban Galileának Názáret városából Jézus és meg-
keresztelteték János által a Jordánban" . . . Hozzáfűzvén Márk 
is a vizből való kijövetel leírását eként: „és azonnal feljővén a 
vizből", vagy a mint az eredeti szöveg szól: „και εΟϊέως αναβαίνων 
unó του ύδατος". 

Lukács a 32 , -ben igy irja le a tényt : „lőn, hogy mikor 
mind (az egész) község megkeresztelkedék és Jézus is meg-
keresztelkedett . . ." (ίγένετο δέ tv τω βαητιαΟψαι αιταντα τον 
λαόν, και Ίησοϋ βαπτισ&έντος . . .) 

Jánosnál a keresztelés ténye nincs leirva, hanem a többi 
evangélistáknál is feljegyzett égi jelenés s bizonyságtétel a meg-
történt keresztelésnek a bizonysága, mint a melyek a keresztelés 
nélkül nem mentek végbe. 

A keresztelés tényét tehát az evangéliomi tudósítások alapján 
el kell fogadnunk, mert semmi ok sem forog fenn az elvetést 
illetőleg. Más kérdés aztán az, hogy a ki Szent Lélekkel és tűzzel 
jön keresztelni, miért veszi fel a viz-keresztséget? És az is más 
kérdés, hogy a ki maga az ártatlanság, szentség és igazság, a 
kiben nem volt semmi bűn, miért veszi fel a megtérés és bűn-
bánat keresztségét? 

Az első kérdés kevésbbé jelentős, mint a második. Nem is 
nagyon szokták felvetni, annál kevésbbé kiélezni, mivel a víz, 
tűz és lélek fogalma az utolsó ponton egységet jelent, t. i. tiszta-
ságot. A víz is tisztit, a tűz is, az isteni lélek pedig legfőképen. 
A fokozatosság talán meg is követeli, hogy a viz, tűz és lélek 
egymás után jöjjenek s megnyissák annak az országnak útját, a 
mely az erkölcsi és vallási tisztaságnak az országa. 

A második kérdés fontosabbnak látszik, fontosabbá vált a 
dogmatikus felfogás érvényesülése folytán, a mely azonban a 
befolyásolás miatt szinte ellenszenvessé lett. Ugyanis a kérdés igy 
szokott alakulgatni: kik keresztelkedtek meg a Jordánban ? . . . 

J 
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a megtéréstakarók? a bűnbánok? tehát Jézus is megtéiő s bűn-
bánó vala? Jézusnak is szüksége volt a megtérés keresztségére ? 
ha nem lelt volna szüksége, miért keresztelkedett volna meg? 
ha pedig azért keresztelkedett meg, mert bűnös volt, miként 
állithatni bűntelen voltát a természetfeletti származással egyetem-
ben? ha pedig bűntelen volt, akkor nem is keresztelkedett meg, 
vagy a keresztelkedése egyszerűen tüntetés, újkori rosz kifejezés 
alkalmazása szerint: pózolás vala ! . . . 

Nyilván kitetszik, hogy a kérdés alakúlásai az istenember 
és a kizárólagos ember-Krisztus fogalom összecsapásának, küzdel-
mének s így a Krisztusra vonatkozó positiv és negativ dogmatikus 
álláspontnak a következményei, a melyeknek egyetlen egy szent 
írásbeli hely is elegendő, hogy végett vessen, ha szőrszál-hasogatást 
nem akarnak a vitatkozók végezni. 

De hol van az a szent-irásbeli hely, a mely hallgatást paran-
csol a vitatkozóknak? Melyik az a pont, a mely ellen csak a 
minden áron vitatkozni akarás szállhat sikra ? 

Lehet, hogy az én felfogásomat naivnak is fogják némelyek 
nyilvánítani, — talán tudattalanságnak is fogják egyesek minő-
síteni, de a meggyőződés ereje kimondatja, hogy semmiféle positiv 
és negativ dogmatikai álláspontnak küzdelméről nem lehet beszélni 
ott, a hol maga az idvezitő így szól az evangéliomi tudósítások 
szerint a saját maga megkereszteltetéséről a vonakcdó Jánoshoz: 
„ot'xcu . . . 71QS710V έοτίν f^üv πληρώσαι 7:ctßav διχαιοοννην", — 
azaz : meg kell nekem — úgymond Jézus Jánosnak ! — keresz-
teltetnem általad, mert így illik mihozzánk, hogy teljessé legyen 
minden igazság. Magához ahoz a hivatáshoz illik a vízzel való 
megkereszteltetés, a mely a Jézusra vár s a János keresztségének 
az emberi szivek megtérését jelző mivolta épen a Jézus által 
lesz megerősítve, a ki a keresztség felvételével egygyé válik a 
vele egyesülni akarókkal, a kiknek megtérését az a lélek teszi 
teljessé, a ki maga a tökéletes váltság s idvesség. 

Nem illeti, nem érdekli ez az én felfogásom sem a positiv, 
sem a negatív dogmatikai álláspontot, mert a Jézus vízzel való 
megkereszteltetése nem az ő megtérésének keresztsége, mintha 
neki szüksége lett volna a megtérésére, hanem az ő emberekért 
történő küldetésének elmaradhatatlan feltétele, mert az ő országának 
eljöveteléhez csak a megtérők ragaszkodhatnak s a megtérőknek 
igazságát csak az bizonyíthatja, a ki maga a megtérés országának 
királya. Nem a Krisztus szempontjából bírálandó el az ő meg-
kereszteltetése, hanem az utána vágyódó, megtérő, bűnt bánó 
emberiségnek a szempontjából, a minthogy az Idvezitőnek egész 
történeti szereplése is az absolut isteni jóságon kívül az emberiség 
üdve s boldogsága biztosításának s szükséges voltának szem előtt 
tartásával bírálandó el. Azaz : bár maga az isteni tökéletes jóság 
is megkövetelte a Krisztus megjelenését, mégis mindenek fölött a 
mi emberi érdekünk és üdvünk tette szükségessé azt, hogy a 
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bűntől való szabadulást Krisztus megvalósítsa a mi gyarlóságunk 
megszüntetésével. S hogy a történeti fejlődésben a bűnös em-
beriség elhívása biztosított legyen maga előtt a megtérésre vállal-
kozó, a megtérés keresztségében részesülő emberiség előtt, annak 
legkézzelfoghatóbb bizonysága volt magának az Idvezitőnek vizzel 
való megkereszteltetése, mint a teljes igazság véghezvitele. 

Igaz! de hát a Keresztelő János vonakodása? 
A Keresztelő János vonakodásának vájjon van-e történeti 

alapja ? . . . Ismerte-é ő a Messiást, akinek útja egyengetésére 
küldetett? Vagy benső lelki előérzet súgta meg a Messiás mi-
voltát? Olyan kérdések, amelyekkel nincs szükség leszámolni. 
Ismerte-é, nem-é ? nem fontos. Nem ismerte, nem ismerhette, — 
de nem is volt rá szüksége, hogy közönséges emberi értelemben 
ismerje. Az adatok különben is azt bizonyítják, hogy nem ismerte, 
mert különben nem küld Jézushoz követeket megtudakozni: ő e 
a megígért Messiás? Ha nem ismerte: niiképen szólhatott vonako-
dólag a keresztelést kérő Jézushoz? Úgy, hogy a benső sugallat 
éreztette vele a személy fenséges voltát, akinek azonban lassan 
induló történeti működése s a saját életének megpróbált volta 
mintha azt idézte volna elő, hogy kétely támad a keresztelési 
alkalommal keletkezett benső sugallat s a későbbi időnek nem 
várt bizonytalansága között. A személyi megjelenés természetszerű 
hatása a keresztelési alkalommal és az idő multán is csak lassan 
jelentkező működés közötti áthidalás nem ment egykönnyen végbe 
annak a Keresztelő Jánosnak lelkében, aki egy lábával az ó-szövet-
ségi próféták földjén áll, a másikkal az igéret igaz földjére lép, 
de nem lesz, nem lehet annak birtokosa, mert nagy, a legnagyobb 
ugyan azok között, akik asszonytól születtek, de a legkisebb is 
nagyobb ő nála, aki a Krisztus isten-országának lett polgárává! 

A Jézus megkereszteltetésével kapcsolatos jelenet pedig t. i. 
az égnek megnyilatkozása s az égből szózat hangzása, valamint a 
szózat előtt az Isten lelkének galamb alakjában megjelenése s 
Jézusra rászállása, amint ez 71laté 3, ie—n! Mark 1, 10—11J Lukacs 
3, 2i-2i-ben, mint történeti esemény a folytonosság láncolatában 
van előadva, vagy ahogy János az 1, 3ü-ben, mint saját látási- és 
nem látomási! — tapasztalatát adja elő: nem egyéb ama rend-
kívüli dolgok bármelyikénél, amelyeket csodáknak neveznek, holott 
az u. n. theofániák semmiképen sem csodák, hanem csupán 
csodálatosaknak feltűnők, holott természetesek és megmagyaráz-
hatók, ha előzetesen nem foglalunk állást az egész égi vagy 
isteni jelenéssel szemben. 

Megnyilt-e valóban az ég? Leszállott-e valóban az Istennek 
lelke Jézusra s hallatszott-e égi szózat? ezek a kérdések állanak 
előtérben, hogy a theofánia lehetősége s valósága eldönthető s 
elfogadható legyen! 

Jellemző az ú. n. negativ irányzat képviselőinek felfogására 
nézve, hogy míg a Cselek. 7, 56-ban foglaltakat, t. i hogy István 
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diakónus igy szól: „ιδον, Μεωρώ τους ουρανούς άνεφγμένονς . . . ." 
vagyis: „imé látok megnyilatkozott egeketnem kifogásolják az 
égmegnyilatkozás fogalmának lehetősége vagy valósága szempont-
jából: addig az evangélisták tudósításaiban levő égmegnyilatkozást 
már bírálat tárgyává teszik s tagadásba veszik. Pedig a fogalom a 
fogalommal egy, — valamint a kifejezések is azonosak, mert 
Máténál igy hangzik a fogalom kifejezése: νάνεφχϋ·ηααν . . . dt 
ονρανοί . . .," — Márknál: ,,αχιζομένοις τονς οΐρανονς . . .", — 
Lukácsnál: „άνεφχ&ίjvai τον οϋρανην . , ." Különbséget miért tenni 
há t? . . . István vértanúnak több engedhető, mint a Jézus 
megkeresztelkedési tényének? 

Leszállt-e valóban az Istennek lelke — a megnyilatkozott 
egekből? . . . Ε kérdésnek s az abban foglalt történeti ténynek 
mását az első pünkösti jelenet hasonló lélek-leszállási mozzana-
tában kell keresnünk, amelyre vonatkozólag a negativ irányzat 
ismét különbségtételben utazik, ha másként nem, hát legalább a 
pünkösti jelenet magyarázhatásának elfogadását és a Jézusra le-
szálló Szent Lélek lehetőségének tagadását illetőleg. Azaz: míg a 
kettős tüzes nyelvek alakját legalább átvitt értelmezéssel elfogadják, 
— addig a galamb alakot talán még magyarázást alapul sem hajlandók 
elfogadni, mintha bizony az egyik lehetőség a másiknak lehetetlen-
ségét jelentené. Mi különbség van a Cselek, könyve 2-ik részének 
3-dik versében foglalt eme kitétel: . látának kettős tüzes nyelveket..." 
és a synoptikusok emez előadása között: „. . . . látá az Istennek 
lelkét eljönni, mintegy galambot . . mikor a kettős tüzes nyel-
vek is az Istennek lelke valának épenúgy, mint a galamb, amely 
csakúgy szállott rá Jézusra, mint a kettős tüzes nyelvek ültek az 
apostolokra? . . . Semmi, egyáltalán semmi s igy a lehetőség az 
egyik oldalon: jelenti a lehetőséget a másik oldalon is. Termé-
szetesen ezzel nincs megfejtve a kérdés: leszállt-e valóban az 
Istennek lelke galamb alakjában Jézusra a megnyilatkozott egek-
ből? . . ., de az utalás a negativ felfogás különbségtételére, már 
sejteti a lényeget, amely a kérdésre vonatkozólag az igenlésben 
jelentkezik, mert semmi sem állja útját a történet elfogadásának 
ott, ahol maga a történet valóság. Nem azért valóság, mert a 
IV-ik evangélista bizonyságot tétet e tekintetben Keresztelő Jánossal, 
noha az egyéniséget s különösen az alanyiságot föltétlenül olyan-
nak tartom a IV-ik evangéliom írójánál, amely a legmagasabb 
helyre érdemesiti a világtörténelemben irói szerepet betöltő egyé-
nek között, hanem azért valóság, mert a synoptikusok előadása 
egyező, semmiben sem tér el egyik a másiktól s igy a történelmi 
igazságot még az egyéni felfogás sem változtatta meg, amely 
igazságot költeni nem lehetett, elképzelni sem, mert a synoptikus 
irók sem nem költők, sem nem képzelődök, hanem valóságot 
irásba foglalók. 

És az égi szózat hangzása ? . . . Az is valóság ? Nem sokkal 
inkább helyes az a felvétel, amelyet a negativ irányzat szélsősége 
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hirdet, t. i. hogy valami has-beszélő volt az égi szózat hallalója? . . . 
És a szózat egyenlő-e mindenütt, minden feljegyzésben? 

Ezt az utolsó kérdést lássuk előbb, hogy úgy szóljunk a 
többiről ! 

Máténál az égi szózat ez : ονιός εστίν ό ν'ιός μον ο αγαπητός, 
έν φ ευδόκησα, — azaz: ez az én szerelmes fiam, a kiben meg-
engeszteltettem. (3 17). 

Márk az égi szózatot igy örökíti meg: - ΐ εΐ ό νιός μον ό 
αγαπητός, εν φ ευδόκησα, — vagyis: Te vagy az én szerelmes 
fiam, a kiben megengeszteltettem. ( l n ) . 

Lukács igy jegyzi fel: 2υ el ό ι'ιός μον ό αγαπητός, ίν σοι 
ηνδοκησα . . . azaz: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben nekem 
kedvem vagyon 

Az egyenlőség megvan, mert a kifejezésbeli változás szót sem 
érdemel, lényeget nem érintvén, — tehát a szózat szavainak 
azonsága a valótlanság megállapításához alapúi nem szolgál. S 
ha az azonosság megvan a szózatban, magának a szózatnak való-
ságát mitől kell függővé tenni? Talán a lehetőségtől, mint az ég 
megnyilatkozást? Vájjon a prófétáknak adott, a velük közölt isteni 
szózat valóság-e? . . . Ha igen, — aminthogy a modern lélektani 
törvények szerint is: igen, akkor a Krisztus Jézusnak adott égi 
s isteni szózat is valóság, — ha pedig a prófétáknak adott égi 
szózat hiábavalóság s ezzel romba dől minden, ami a prófétis-
musban több, mint közönséges dolog: akkor az evangéliomokban 
foglaltak annál inkább igazságok, mert az ég és a föld elmúlnak, 
de az Urnák beszédi soha el nem múlnak! 

Jézust megkeresztelte Keresztelő János a Jordán vizében, 
(hogy Bethabarában-é, a Jordánon túl, amint a János ev. 1,28_kan 
van feljegyezve, — vagy más helyen ? . . . a történeti igazságot 
nem érinti), — megkeresztelte a megtérésnek keresztségére, nem 
azért mert Jézusnak erre szüksége volt, hanem azért, mert ez 
hozzá illett az igazság teljességéhez, amelynek betöltésére küldetett 
s egyszersmind ez a keresztelési tény adta meg a mennyeknek 
ország, eljövetelének tökéletes bizonyságát, mert az ég is meg-
nyilatkozott, az Istennek lelke is leszállott s az égi szózat is 
hangzott: ez az én szerelmes fiam, akiben én megengeszteltettem !... 

íme a Jézus és Keresztelő János közötti viszonynak egész 
történeti valósága, igazsága, jelentősége és fontossága, amelyhez 
csupán az tartozik még, hogy Jézus tett-e bizonyságot Keresztelő 
János világtörténeti szereplése s hivatása mellett? 

Ezzel is végezzünk, mert a kép teljességéhez, a történet igaz-
ságához hozzátartozik s attól nem maradhat, abból nem hiányoz-
hatik. De ezt már azzal kapcsolatban végezzük el, ami a próféta 
működésének eredményéről szóló számadásunkban foglal helyet, 
mert ennek mindenek fölött ott van helye, ahol a hatást és ered-
eredményt állapítjuk meg. 

Dr. Tüdős István. 


