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A buddhizmus és a keresztyénség. 
„Nem kételkedem kimondani — irja St. Hilaire — hogy 

a Krisztuson kivül a vallásalapítók között egy sincs, aki 
rokonszenvünkre és szeretetünkre annyira méltó volna, mint 
Buddha." Erőss Lajos, a tiszai ref. kerületnek nagynevű 
néhai püspöke apologétikájában pedig azt mondja a budd-
hizmusról: „Olyan igazságokkal és aranyszabályokkal teljes 
ez a vallás, melyek méltó helyet foglalhatnak el a legfel-
ségesebb evangéliumi tanok mellett s joggal vindikálhatják a 
maguk számára az emberiség teljes elismerését és tiszteletét." 
Éppen azért szerinte: „Ha egyáltalán van a világon vallás, 
mely a keresztyónségnek a jövőben móg sok gondot okozhat, 
úgy a buddhizmusra nem minden aggadalom nélkül gondol-
hatunk." S erre a féltő aggodalomra meg is van a külső ok. 
Hiszen ujabban már Európában is, különösen pedig Angliában 
és Németországban, úgy szintén az Egyesült Államokban 
számos, részint nyilt, részint titkos híve van ennek a vallás-
bölcsészeti rendszernek. Csak 1882-ben jelent meg a német 
könyvpiacon Seydel Rudolf híres műve a buddhizmusról, 
mely oly mértékben irányozta a figyelmet keletnek e na^y 
jelentőségű vallási mozgalmára, hogy 10—15 év alatt egész 
Buddha-irodalom állott elő. „Die Buddhistische Welt" címmel 
külön folyóirata is van már a buddhizmusnak. Az érdek-
lődós főleg az utóbbi időben oly arányokat öltött, hogy a 
németek zseniális császára, II. Vilmos, jónak látta egy alle-
gorikus festményben az európai keresztyénséget a fenyegető 
buddhizmus ellen közös védekezésre szólítani fel. 

Már ezért is idő- és alkalomszerű kérdés a buddhizmussal 
közelebbről foglalkozni. 

A keresztyénség mellett határozottan a buddhizmus az, 
mely a világvallás elnevezésre leginkább igényt tarthat. Egy-
részt elterjedése körénél, másrészt követőinek lélekszámánál 
fogva. Földrajzilag a buddhizmus el van terjedve Ázsiának 
körülbelül egy harmad részében; és pedig Japán, Korea, 
Kina, Tibet, Hátsó-India területén; ezenkívül Formosa ós 
Ceylon szigetén, a Filippinákon; továbbá az Ural folyó part-
jain lakó kirgizek ós kalmükök között, nemkülömben el-
szórtan Elő-Indiának egyes részeiben. Sőt napjainkban már 
Európában is mind nagyobb számmal akadnak képviselői és 
apostolai. Követői egyes vallásbölcsészek szerint a világon 
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élő emberiség 31-2 százalékát, tehát a föld lakosságának 
körülbelül egyharmad részét teszik ki. Lélekszámuk közel 
500 millió. Mig az összes keresztyéneké alig haladja meg a 
450 milliót. Látni való, hegy elterjedésénél és híveinek lélek-
számánál fogva a keresztyén vallásnak kétségkívül számot-
tevő riválisa. Még inkább elmondhatjuk ezt róla, ha tanainak 
nemességét, erkölcsi tisztaságát, fenkölt egyszerűségét és 
puritán józanságát tekintetbe vesszük. Sok helyen mintha 
csak Krisztust magát hallanók, mintha csak az evangéliomokat 
olvasnók. Úgy hogy a felületesen vizsgálódó és a keresztyén 
vallás eredetét racionálista módon értelmező bizony igen 
könnyen juthat arra az eredményre, amire Schopenhauer, 
Edvin Arnold, Haeckel, Seydel Rudolf, Bunsen Ernő, Lillie 
Arthur és mások is jutottak, hogy t. i. ami Jézus tudományában 
becses, tulajdonkép Buddhától ered, kinek tanrendszerével 
vagy maga Jézus, vagy az ő tanítványai valami módon meg-
ismerkedvén, azt nyugaton is hirdetni kezdték s mint valami 
újat a modern civilizáció s keresztyén világnézet alapjává 
tették. Annyi elvitázhatatlan, hogy a buddhismus és a keresz-
tyénség, valamint a Buddha-legenda ós Jézus élettörténete 
között igen sok a rokonvonás, a tartalmi megegyezés. De 
hogy mindezek dacára is van-e közöttük lényegbeli, szervi 
összefüggés, nevezetesen, hogy Jézus Buddhának a kópiája, 
evangólioma pedig a dhammának a hajtása-e?, legkönnyebben 
eldönthető a két rendszer párhuzamos ismertetése alapján. 

Amint a keresztyén vallás hittóteleit, alapigazságait a 
„hiszekegy" Szentháromsága, úgy Buddha tanainak összeségót 
és karekterisztikonját is egy hármas formula foglalja magában. 
S amint a keresztyénné levésnek a Szentháromság hivése 
az alapföltétele, úgy a buddhistává léteinek is ama hármas 
belépési formula a sinequanonja. Ez a belépési formula így 
hangzik: 1. „Menekülök Buddhához; 2. menekülök a dhammó-
hoz ; 3. menekülök a sánghóhoz." Ez a misztikus háromság 
az a buddhistának, ami a keresztyénnek az Atya-Fiú-Szent-
lélek. Ez képezi a jelen tanulmányunk főforrásául használt 
Subhadra Bhikschu buddhista kátéjának felosztását és tár-
gyalási sorrendjét is.1) Ez lesz azért vezérelvünk alábbi fej-
tegetéseink során. 

1. 
A buddhizmus megalapítója Gótamo Buddha. Ez a szó 

„Buddha" voltaképen nem tulajdonnév, hanem a káté szerint 
egy sajátlagosan belső vagy szellemi állapotnak a kifejezése 
s jelenti: felébredett, megvilágosodott. Amint a keresztyén 
vallás alapítójának általánosan használt neve, a „Krisztus" 

') Subhadra Bhikschu: Buddhista katekizmus. Bevezetés a Gótamo 
Buddha tanába. Németből fordította: Erőss Lajos. 
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sem tulajdon-, hanem lényegileg melléknév volt s a jelentése: 
felkent. Buddhát születése alkalmával Siddátthonak hívták, 
amint Megváltónkat is a körülmetélés alkalmával eredetileg 
Jézusnak nevezték. Siddáttho ós Jézus tehát a voltakópeni 
tulajdonnév; a Buddha és a Krisztus elnevezés pedig a két 
nagy vallásalapítónak a hivatását fejezi ki, s mint ilyenből 
származott az általuk alapított vallásoknak a neve: budd-
hizmus. Christianismus. 

Siddátho Buddha a Ganges vidékén, Kapillavatu tarto-
mányban a Krisztus előtti VI. század második felében született. 
A legújabb tudományos kutatások szerint 560-ban. Személye 
köré ábrándos legendák csoportosulnak, amelyekből a tör-
ténelmi valóságot egészen tisztán kihámozni lehetetlen. 
Buddha is, ép úgy mint Jézus, királyi nemzetségből, a Sakyák 
családjából származott. A monda a prae exisztencia lényegével 
ruházza fel őt is, mint János evangólioma a keresztyén vallás 
alapítóját. A csodás módon való fogantatás eszméje sem 
hiányzik. A legenda szerint ugyanis az istenek ós szentek 
egében praeexisztáló Buddha az istenek kérésére elhatározza 
égi lakát odahagyni ós egy szeplőtelen szűz méhéből való 
születés által a földre szállani, hogy az igazság hirdetése 
által az emberiséget megvilágosítsa s a tökéletességre és 
megszabadulásra vezesse. Miért is ötszinű fénysugár alakjában 
egy arra méltónak talált királynőnek, Majának méhébe száll. 
Tehát ő is férfiúi hozzájárulás nélkül fogantatik ; akárcsak 
Jézus. Buddha születését is csodás jelek előzik meg és követik: 
a föld inog, a nap, hold és csillagok futásukban megállanak, 
földfeletti világosság tündököl, az illatos égből harmat hulí 
alá, a vakok látnak, a sánták járnak és a betegek meggyó-
gyulnak. A Buddha születésére vonatkozó legendának további 
elbeszélése szerint pedig egy Kaladéwalo nevű remete a 
Himaláya vadonából elősietett s a gyermek előtt a földre 
borulván így szólt: „Valóban ez a gyermek egykor a leg-
nagyobb és legtökéletesebb Buddha lesz s meg fogja mutatni 
az útat az embereknek a megszabadulásra." Mintha csak 
némi változtatással a kegyes Simeonnak Krisztusról való 
bizonyságtételét olvasnók: „Mostan bocsátod el Uram, a te 
szolgádat békességben, mert látták az én szemeim a te üdvezi-
tésedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; 
világosságul a pogányok megvilágosítására ós a te népednek 
Izráelnek dicsőségére." Buddha születésénél is szerepel egy 
olyan tüneményes csillag, amelyből a mágusok a gyermek 
jövendő hivatását olvassák ki, mikepen Jézusét a napkeleti 
bölcsek. Buddha gyermekkoráról beszéli még a legenda, hogy 
egyszer midőn a templomba vitetett, a brahman istenek 
mélyen meghajoltak előtte. A mondának e részlete tán akarat-
lanul is azt a templomi jelenetet jut ta t ja eszünkbe, midőn a 
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gyermek Jézus értelmén és feleletein álmélkodának mindnyá-
jan, akik őt hallgatták; még a nagy tudományu doktorok is. 

Buddha gyermek- és ifjúkoráról ezeken kivül vajmi 
keveset tudunk. Épúgy, mint Jézuséról sem. De ami keveset 
tudunk, az homlokegyenest ellenkezik egymással. Buddha 
mindenféle élvezetek, szórakozások, királyi fény és nemi 
kéjelgésben töltötte idejét. Jézusról ellenben azokat a fenséges 
szavakat olvashatjuk: ,.gyarapodék bölcseségben és testének 
állapotjában. Isten és emberek előtt való kedvességben." De 
ez egymással ellenkező tények ugyancsak egymással homlok-
egyenest ellenkező okokra is vezethetők vissza: Siddáttho 
herceget mondhatni az atyja lökte bele a könnyelmű életbe, 
hogy a brahinánok jóslását megakadályozza, akik szerint ha 
a herceg tudomást vesz az emberi szenvedés és földi mulan-
dóság felől, abban a percben világgyülővó lesz; ezért az volt 
a szándéka, hogy az érzéki gyönyörök és búja élvezetek által 
erősen a földi élethez bilincselje őt. Jézus pedig kezdettől 
fogva készült világmegváltó nagy feladatára; már gyermek-
korábantudatával bír messiási küldetésének: „Avagy nem tud-
játok-e, hogy nékem azokban kell foglalatoskodnom, amelyek 
az én Atyámnak dolgai." Mint látható Suddhodano király olyan-
féle szerepet játszik Buddha életében, mint Heródes király 
Krisztuséban. Mindkettő útjába áll a próféciák teljesülésének ; 
bár más-más. célból. Suddhodano, hogy a királyi trónon meg-
tarthassa Buddhát; Heródes pedig, hogy a szerinte földileg 
értelmezett királyságtól megfoszthassa Jézust. Heródes a 
betlehemi csecsemők tömeges legyilkolásával véli célját elér-
hetni; Suddhodano pedig etikai gyilkolással, t. i. fia lelki és 
szellemi öntudatának megölésével, erkölcsi érzékének világi 
gyönyörökbe való fojtásával gondolja a brahmanok jöven-
dölését feltartóztatni. De mindkettő eredménytelenül. Mert 
Jézust megmenti a felette őrködő isteni gondviselés ; Siddátthot 
meg missziójának tudatára ébreszti egy különös véletlen. 
Egy izben ugyanis a várkertben tett kikocsikázása alkalmával 
egy megrokkant aggastyánt, egy fekélyekkel borított beteget, 
egy feloszlásnak indult hullát s egy tiszteletre méltó brah-
man kolduló barátot látott, amely négy tünemény felvilá-
gosította őt a lét igaz természete felől. A csalfa és rövid 
földi örömök, melyek megöregedóssel, betegséggel, fájdalom-
mal és a halállal járnak együtt, egyszerre elvesztették rá 
nézve minden varázsukat. Ettől kezdve került minden mulat-
ságot s megérhelődött benne az a meggyőződés, hogy a létei 
inkább csapás, mint áldás s hogy bolondság és nemes teremt-
ményekhez egyáltalán nem méltó az érzéki gyönyörűségek 
után futkosni. Amaz útjába akadt tiszteletre méltó brahmannak 
háborítatlan nyugalma pedig megjelöli előtte az útat, amelyen 
mint remete és aszkéta keressen lelkének nyugalmat, eny-
hülest. 
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Meggyőződését elhatározás, elhatározását te t t követe. 
De mivel attól félt, hogy megélemedett atyjának könyörgése 
és nejének könnyei elhatározásában esetleg megingatják, azért 
bucsut sem mondva öveinek titkon, éjszakának idején vágott 
neki a nagy világnak. Ekkor volt 29 éves. A názárethi pró-
féta is csaknem hasonló korban lépett fel. Jézus első útja 
a Jordán partjain prédikáló Jánoshoz vezetett, hogy általa 
megkereszteltessék és ilyenkópen magasztos hivatására mint-
egy külső felavatást nyerjen; Buddha meg Gótamo név alatt 
a Radschagáhan közelében élő két nagynevű brahmánhoz 
szegődött mint tanítvány, hogy általuk a váltság útjára 
vezettessék s a megszabadulás és üdvösség tudományába 
beavattassék. Mint Jézusnak Keresztelő János, úgy Buddhának 
ez a két híres brahmán volt az előfutárja. A felvétel után, 
miképen Jézus, Buddha is elzárkózva a világtól, magába 
mélyedéssel s bőjtöléssel kezdette meg küldetését. Jézus e 
célból a terméketlen, köves pusztába vonult; Buddha pedig 
Uruwela mellett egy rengeteg vadonba húzódott vissza. De 
mig a názárethi Mester bőjtölése, testének elhanyagolása 
inkább az erős lelki és szellemi elmélyedésnek következménye, 
helyesebben mondva ta lán: önfeledt járuléka vol t ; addig 
Buddha egyenesen a test kínzásában ós szigorú sanyarga-
tásában kereste a szabadulás útját-módját. Krisztus negyven 
nap és negyven éjjel időzött a magányban ; Gótamo pedig 
közel hat évet töltött merev visszavonultságban, kíméletlen 
önkinzások, böjtök és virrasztások közepett. Azonban e 
hosszú idő sem hozta meg neki, ami után epedett: a lelki 
nyugalmat. Végre is belátta, hogy az aszkézis a megszaba-
dulásra és tökéletességre sohasem vezet. Ettől kezdve fel-
hagyott az önsanyargatással s csak arra szorítkozott, hogy 
magát minden érzékisógtől szigorúan megtartóztassa; egy-
szersmind azon volt, hogy teljes magányosságban belső világát 
megismerje s a benne levő magasabb lelki erőket kifejtse. 
Amiért tulajdonkópen Krisztus is visszavonult a pusztába. 
Egy éjszaka aztán ily erős és mély szemlélődés közben egy 
fügefa alatt egyszerre csak megvilágosíttatik, — az az Budd-
hává, szentté, tökéletessé lesz. Előzőleg azonban nehéz harcot 
kell vívnia Maróval, a kísértővel, aki egy halomról megmutatta 
neki e világnak minden gazdaságát, szemei előtt feltüntette 
a hatalomnak és királyi fénynek minden csábjait s világ-
uralmat igért. neki, ha eláll szándékától. Szakasztott így 
környékezte meg a kísértő Jézust is pályája kezdetén. De 
mint Jézus, Gótamo is megvetéssel utasította el magától a 
csábítót. 

Ε kísértések legyőzése után szívébe a Nirvána mély-
séges békéje költözött: célját elérte; eljutott a legmagasabb 
ismeretre. S mint a buddhista szent könyvekben olvassuk: 
felnyílott előtte az igazság tiszta és világos szeme s fel-
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ismerte a tények előállásának, elmúlásának, a szenvedés, 
halál és újból való születésnek az okát; de egyszersmind az 
eszközt is, mellyel minden szenvedésnek véget lehet vetni s 
el lehet érni a megszabadulást, a Nirvánát. — Ott a fügefa, 
az u. n. bóddhi-fa (tudásfája) alatt alkotta meg Gótamo a 
maga rendszerét. Azután e szavakkal: „Nyíljék meg hát az 
üdv kapuja mindeneknek ; akinek füle van, hallja a tudományt 
és éljen a szerint," — felállott, elhagyta remetei magányát 
s út ját Benaresz felé vette. Tanainak alapvonásait magában 
foglaló első prédikációjára, melyet „az erkölcsi világrend 
kijelentésének," vagy „az örök igazság országa megalapí-
tásának" neveznek, mindjárt megnyerte azon öt tanítványt, 
kik később is hozzá legközelebb állottak s követőinek leg-
szűkebb és legmeghittebb körét alkották. Épúgy, mint Jézusnak 
a tizenkettő. Ε tanítványai közül Anandót gyermeki kedélyé-
ért, szeretetteljes szívéért és hozzá való ragaszkodásáért 
mindnyájuk között legjobban szerette. Akárcsak Jánost Jézus. 
Távolibb tanítványainak a száma rendkívül gyorsan növe-
kedet t : rövid idő múlva már hatvanra rúgott. Krisztusnak 
hetven ilyen tágabb értelemben vett tanítványa volt. De a 
világiak közül is sokat megnyert Buddha az ő tanainak. 
Prédikálása első sorban a nép alsóbb, elnyomott osztályainál, 
de az előkelők között is hihetetlen tetszésre talált. Csak ha-
zájában Kapillawatuban nem fogadták szívesen: rokonai 
szégyelték magukat miatta, atyja pedig szemrehányással 
illette. Így járt Krisztus is szülőföldjén; mint Máténál olvassuk: 
kigúnyolták, megbotránkoztak benne. Hiába csak igaz, hogy 
„nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában 
és házában". . . Öt hónap multán, midőn tanítványait kellő-
kép kioktatta a szabaddá tevő tudományra, kibocsátotta őket 
ezekkel a szavakkal: „Menjetek ki a világba, testvéreim ; 
járjatok szót ós prédikáljátok a tudományt minden ólővalóság 
üdvére és megmentésére'1. Hat századdal később a keresztyén 
vallás alapítója is hasonlóképen ós lényegileg hasonló meg-
bízással bocsátotta ki az övéit országának tovább építésére: 
„Menjetek el mind e szóles világra s tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében." A tanítványok a Mester 
parancsát meg is fogadták ; s őt magát mindhalálig a legnagyobb 
tiszteletben részesítették. Egy akadt csak közöttük, valami 
Dewadátto nevű, aki a dics vágy tói elvakítva, hogy a testvéri 
szövetség vezetését magához ragadja, Gótamo ellen támadt, 
sőt életére tört. Ugyanígy tört anyagiasságában Júdás is 
Mesterének az életére. Azonban Dewadátto ármánykodása 
hajótörést szenvedett; mig Júdás árulása Jézust a kereszt-
fára juttatta. 

Mindamellett Buddha sem természetes halállal mult ki. 
Utolsó napjait és halálát a szent könyvek következőleg 
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beszélik el. Mikor a világ megvilágosítója 80-ik életévében 
volt, erejét hanyatlani érezvén így szólt Anandóhoz: „Anan-
dó, magas korra jutot tam; megöregedtem; napjaimnak mér-
téke betelt s létem vége felé közeledik. Mától számítva három 
hónap múlva be fogok menni az örök békességbe". Eképen 
jósolta meg Jézus is előre a halálát. Gótarno szavaira Anandó 
igen elszomorodott s kérte a Mestert, hogy maradjon még 
továbbra is a földön. Igy szomorodtak el Krisztus tanítványai 
is, midőn távozásáról és haláláról beszélt nekik ; s így kérte 
Péter is Urát, midőn kínszenvedéseiről szólott előtte; „Ked-
vezz Uram magadnak, ne legyen ez te néked." De ő meg-
dorgálta Pétert: „Távozz tőlem sátán." Buddha is szemre-
hányást tesz tanítványának: „Hát nem sokszor oktattalak e 
téged Anandó, hogy minden, ami született, lett és előállott, 
magában hordozza az elmúlás szükségességét; mikép volna 
tehát lehetséges, hogy egy emberi lény, mégha maga Buddha 
is az, ne múljék e l?" Majd mikép Jézus is elválása előtt, 
lelkére köti tanítványainak végrendeletként még egyszer, 
hogy legyenek állhatatosak és hívek az általa megismert és 
kijelentett igazsághoz: „Azért ti testvérek, akiknek én ki-
jelentettem az általam megismert igazságot, sajátítsátok el 
azt teljesen; éljetek annak a szellemében naponként és órán-
ként; merüljetek be abba s terjesszétek azt helyettem, hogy 
a tiszta tudomány sokáig fennálljon és megmaradjon. Legyetek 
meggondoltak és tiszták. Aki a szentség ösvényén hűen meg-
áll, az az élet tengerén biztosan "úszik át s eljut ahhoz a 
felséges célhoz, ahol minden szenvedés véget ér". 

Tovább menve egy Tshundo nevű aranyműveshez ért, 
aki meghívta őt házába s megvendégelte rizzsel, édes kenyér-
rel s valami ehető gombából való étekkel, ami megártott 
neki. A gombák közé ugyanis, hogy hogy nem, mérges gomba 
is keveredett. Gótarno ezt észrevette ugyan s így elkerülhette 
volna a reá leskelődő katasztrófát, de nem tette. Valamint 
Krisztus is megmenekülhetett volna a getsemánéi kertben 
való elfogatástól és az ezt követő szenvedésektől: „Avagy 
nem kérhetném-e az én atyámat, hogy adjon ide mellém 
többet tizenkét sereg angyalnál?" Azonban nem tette ő sem, 
mert hiszen akkor mi módon teljesedtek volna be a prófé-
táknak irások, amelyeknek betöltéséért ő tulajdonképen eljött. 
De hogy Buddha miért evett tudatosan a mérges gombából 
s ez által miért siettette halálát, arról a buddhista szent 
könyvek nem szólnak. A mérgezés tüneteit, a heves fájdal-
makat, miképen Jézus a keresztfa gyötrelmeit, Buddha minden 
panasz nélkül, erős lélekkel hordozta. Azonban végre is 
annyira elgyengült, hogy kénytelen volt a gyaloglást félben 
hagyni s az út mellett egy fa alá leülni. Ekkor történt, hogy 
egy ifjú kereskedő kocsi-karavánjával éppen arra ment. 
Mikor Buddhát a fa alatt ülni meglátta, mély tisztelettel 
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üdvözölte s szolgájával egy pár értékes és vert aranyból való 
köntöst hozatván elő, így szóllott hozzá: „Uram részeltess 
engem abban a kegyben, hogy fogadd el tőlem ezeket a kön-
tösöket." Gótamo elfogadta az egyiket a maga, a másikat 
Anandó számára. Amint Buddha megosztá a köntösöket tanít-
ványával, úgy osztozkodtak meg Jézus tanítványai is az δ 
köntösén. Mikor pedig Anandó az egyik aranyköntöst Mesterére 
terítette, úgy látszott, hogy a köntös a inaga fényót teljesen 
elvesztette Buddha ábrázatának tündöklő fényessége mellett. 
Igy változók el Jézusnak az ábrázata is a hegyen való imád-
kozás közben. Azután ismót tanítványaihoz fordult: „Ha én 
elválok tőletek, közöttetek némelyek talán így fognak gondol-
kozni : a Mester ajka elnémult; nincs többé vezérünk ! Azonban 
nektek testvéreim nem szabad így gondolkoznotok. Az a 
tudomány, amelyet nektek kijelentettem és a szeplőtelen 
életnek ama törvényei, melyeket számotokra megállapítottam, 
ezek legyenek a ti vezéretek és Mesteretek akkor is, ha én 
nem leszek többé közöttetek." Távozása előtt így gondos-
kodik Jézus is tanítványairól, δ is jelöl ki nekik maga helyett 
vezért, de nem a törvény holt betűjében, mint Buddha, ha-
nem a vigasztaló Szentlélekben, akit ha elmegy, elküld hozzájuk, 
s aki majd elvezérli őket minden igazságra. Buddha tanít-
ványaihoz intézett utolsó szavai ezek voltak: „Testvéreim, 
ne felejtsétek el soha intésemet: minden mulandó, ami lett 
és szünet nélkül szabadulás után törekszik'1. Búcsúbeszédében 
Krisztus is a világ múlandóságáról beszól: „ég ós föld el-
múlnak". Azonban mig Buddha az elmúlás örök törvényében 
foglalja össze tanainak egész velejét, addig Jézus hozzá teszi 
még,a miaz ő tanításának tulajdonkópeni lényegét képezi: „de az 
Úrnak beszéde megmarad örökkó". Kevéssel utóbb elvesztette 
Gótamo eszméletét s meghalt. Hulláját hívei elhamvasztották. 

Mielőtt Buddha és Krisztus itten vázolt életéről tanaiknak 
a belső tartalmára áttérnénk, azok külsőségeinek, illetve 
előadásmódjának egy pár hasonlóságáról is helyén való lesz 
megemlékeznünk. Buddha, épúgy mint Jézus, leginkább rövid 
aforisztikus mondatokban, példázatokban és hasonlatokban 
tanított. Tanait δ is élőszóval adta elő, a közvetlen meg-
győződésnek azzal a szuggesztív erejével, melyet Jézusnál 
is kiemel az evangélista: „ügy tanítja vala őket, mint akinek 
hatalma van, ós nem úgy mint az írástudók". Buddha épúgy 
mint Krisztus, könyvet soha nem írt. Tanait halála után több 
száz esztendő múlva az emlékezetből írták le pálmalevelekre 
és szerkesztették meg a szent iratokat olyan formában, 
amilyenek azok most. Miként Jézus életét és tanait a négy 
evangóliom foglalja magában, azonképen Buddháét a Tripi-
takának nevezett hármas könyvgyűjtemény. A továbbiakban 
ezeknek a tartalmával, nevezetesen a két vallás tanrendszerével 
fogunk foglalkozni. 
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II. 

Amint a keresztyénség a judaizmus talajából nőtt ki s 
részben tovább fejlesztése annak, részben pedig ellenhatás 
vele szemben; úgy a buddhizmus a brahmanisztikus filozófia 
emlőjén táplálkozott s mig egyfelől annak reformációjaként 
tűnik fel, másfelől annak legszélsőbb kinövése, eszményi 
túlzása gyanánt tekinthető. Kifejlődésük kortörtónetileg nagyon 
hasonló. Amennyiben mindkettőnek hátterét az a végtelenül 
komor és pesszimisztikus világnézet képezi, amely a világon 
levő rossznak problémáját megfejteni nem tudván, siralom-
völgynek nézte a földet s váltság után áhítozott. Ε tekintetben 
a zsidó nép felfogása alig külömbözött valamiben akár az 
indú, akár a görög nép felfogásától. Kiváltképen pedig a 
Jézus előtti ós korabeli zsidóságnak valláserkölcsi élete 
hasonlított sokban a brahman erkölcsiségnek nyilvánulásaihoz. 
A vallásos ceremóniák, a külsőségek úgy a mozaizmusban, 
mint a brahmanizmusban mind nagyobb tért hódítottak s a 
mindennapi munkásságnak és életnek legapróbb részleteire 
is kiterjedő szabályaikkal és törvényeikkel a zsidó nép szellemi 
és testi életét ópúgy bilincsekbe verték, mint az indukét. 
Különösen hasonlítanak abban, hogy mindkettőnél a vallásos-
ságnak lényege mondhatni a külső tisztaságnak egyoldalú 
és merev túlhajtásában merül ki. Ismeretesek a mózesi tör-
vények utasításai, melyek szigorúan előírják, hogy miként 
ós hányszor mosakodjék, mit egyék, mikor és hányszor böj-
töljön, házát hogyan rendezze be, haját miként viselje a 
zsidó és efélék. Hasonló pontossággal és aprólékossággal 
tárgyalja Mann törvénykönyve a külső tisztulási és vezeklési 
gyakorlatokat s hosszadalmas részletességgel úgyszólván 
egyenként felsorolja a tisztátalanító dolgokat. Ilyen volt pl. 
egy holt testnek az érintése; oly helyre lépés, ahol emberek, 
állatok maradványai — csont, haj, köröm stb. — voltak; 
nem egészen tiszta, habár tisztának tartott edények és evő-
eszközök használata ; oly ember lehollete, aki pálinkát ivott, 
vagy hagymát evett stb. Kétségtelen, hogy ezen és ilynemű 
tisztasági szabályok között úgy a zsidóknál, mint a brah-
mánoknál igen sok célszerű és megszívlelni való dolgot 
találunk; de szigorú merevségükkel és üres formaságba át-
menő mivoltukkal egészben véve a valláserkölcsi életnek 
inkább hátrányára voltak s a szellemi és lelki szabadságnak 
lenyügözósére szolgáltak. Valóságos lelki szolgaságot, szellemi 
rabságot szültek. Az ettől való szabadulásnak vágya époly 
nagy volt az egyik, mint a másik nép jobbjai között. Nagy-
részt ebben a vágyakozásban gyökerezik úgy Buddha, mint 
Jézus fellépésének és működésének az óriási sikere. 

Parallel tehát mindkettőjüknél az objektum, amelyre 
építettek, s parallel a szubjektum is, amely föllépésüket elő-
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készítette és sikerüket megmagyarázza. De mégis mily 
külömbség közöttük a kifejtésben és rendszerük megalko-
tásában, Krisztus evangélioma és Buddha dhammója között. 
Különösen dogmatikai téren. Mig ugyanis Jézus hit dolgában 
inkább csak a nemesítő, tisztító szerepét végzi; addig Budd-
ha szinte tabularázát csinál a brahmán hitrendszerből. És 
e tekintetben már nagy és lényeges eltérés van a két vallás 
tanai között. Mig p. o. Krisztus vallása azt tanítja, hogy a 
világ semmiből teremtetet t ; addig Gótamo azt mondja, hogy 
„semmiből sohasem lesz, vagy állhat elő valami". A keresz-
tyén vallás szerint a világot egy személyes Isten az ő minden-
ható akarata által hívta létre; a dhammo szerint azonban 
„nincs semmi olyan teremtő Isten, akinek kegyétől vagy 
akaratától függne a világ állandósága Minden saját maga 
által és saját magából áll elő és fejlődik ki, az δ saját akara-
tánál fogva és az δ belső természetének és sajátságának 
megfelelőleg". A keresztyénség hisz közvetlen és közvetett 
isteni kijelentésekben; a buddhizmus a személyes Isten létét 
tagadván, csak következetes marad, amidőn isteni kijelen-
téseket sem fogadéi. Szerinte „isteni kijelentések egyáltalában 
nincsenek. S az emberek soha más kijelentésben nem része-
sültek, mint azokban, amelyeket azoktól a bölcsektől tanultak, 
akik a saját erejükből küzdötték fel magukat az emberi 
nem tanítóivá s akik között a legnagyobb Buddha". A keresz-
tyén vallás a világ végességét hirdeti, mint amely időben 
keletkezett és egykor véget ér ; Buddha a világegyetem kez-
dete és vége felől azt vallotta, hogy azok transcendens 
voltuknál fogva az emberi értelem erőit felülmúlják. Sőt ha 
lehetséges is azokat megérteni ós szavakba betanítani, ez a 
tudás az embereket a szellemi és erkölcsi fejlődés terén 
semmivel se vinné előbbre. Éppen azért minden ilyen kérdést 
elutasított magától 03 megtiltotta tanítványainak is, hogy 
azokkal foglalkozzanak. Az evangéliomok személyes feltáma-
dást tanítanak: „Eljő az óra — úgymond Krisztus— amelyben 
mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az Úrnak 
szavát, és kijőnek; akik jót cselekedtek, az életnek feltáma-
dására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltáma-
dására". A dhammo ilyen feltámadásról nem tud, keresztyén 
értelemben vett poklot ós menyországot nem ismer. „Hanein 
— mint a káté 119. pontja előadja — igen is vannak sötét 
világok, ahol a kín és kétségbeesés lakik s amelyekbe a 
szabaddá tevő tudománynak egyetlenegy sugara sem hatol 
be. Annak, aki súlyos adóssággal (bűnnel) van terhelve, itt 
kell tartózkodnia mindaddig, mig gonosz tettének jutalmát 
el nem vette. Ekkor aztán az δ jó karmája (érdeme) lehetővé 
teszi reá nézve, hogy ismét emberré szülessék, amikor aztán 
újból módjában lesz az ismeretre s becsületes élete folytán 
a megszabadulás ösvényére eljutni. Éppen így vannak fénylő 



A buddhizmus és a keresztyénség. 2 5 1 

világok az öröm számára, ahol a jó, de a váltságra még meg 
nem érett ember az δ erényes magaviseletének gyümölcsét 
élvezi. De ha erényes érdem gyümölcse elfogyott, akkor az 
ilyennek is vissza kell térnie a földre, mivelhogy van még 
benne valami az élethez való akaratból és nem semmisítette 
meg végkép az δ karmáját". Ezalatt Gótamo tulajdonkép az 
újból való születés külömböző fokozatait, rossz és jó fázisait 
érti. Nagy dogmatikai küiömbséget képez még a buddhizmus 
és a keresztyénség között a váltság tana. A keresztyén vallás 
azt tanítja, hogy Jézus a bűnös világnak a megtartója, meg-
váltója; a dhammo szerint azonban „nincs az az ember, aki 
más valakit megválthatna. Mindenkinek magának kell maga 
magát megváltania. Buddha nekünk csak az útat mutatta 
meg, amelyben haladva, maga magának kiki megváltója lehet." 

De mig a dhammo így a keresztyén hittannal merőben 
ellentétes álláspontot foglal el s teljesen szakítani látszik — 
sőt hirdeti is, hogy szakit — minden dogmatikai felfogással; 
addig másfelől mégis minden tiltakozása dacára dogmatikai 
jelentőséggel biró tantóteleket állít fel. így pl. tagadja a 
keresztyén vallás által hirdetett:öntudatos, személyes feltáma-
dást ; de helyébe állítja az újból való születés dogmáját. 
Amint a keresztyén feltámadásnak hite a zsidó vallásban 
gyökerezik, úgy a Buddha által tanított újból való születés 
lényegileg a brahmán lélekvándorlás fejleménye. Ε tantétel 
szerint az ember az ő karmájának, vagyis erkölcsi maga-
viseletének, megfelelő állapotban újból születik vagy ezen, 
vagy egy más világtesten, az embernél vagy alacsonyabb, 
vagy pedig fejlettebb lényként mindaddig, mig Arahává, az 
az tökéletes szentté nem lesz. Amikor aztán eljut a Nirvánába. 
A Nirvána! A buddhizmusnak e legmisztikusabb ós külön-
fóleképen értelmezett metafizikai fogalma. Eredetileg annyit 
jelent, hogy: a kialuvás, kifuvás állapota. De hát mi aludt 
ki, vagy mi van kifúva a Nirvánában? Mint a káté 75. pont-
jának jegyzete mondja: „kialudt az élethez való akarat tüze 
s az az ábránd, hogy az anyagi javaknak belső vagy mara-
dandó becse lehetne; kifuvatott az érzékiség és sóvárgás 
lángja; örökké kioltatott az önzés lobogó lidércfénye". Ezen 
tüzek kioltását érte el Gótamo a fügefa alatt s ezt kell 
elérnie minden embernek még világéletében. Amennyiben 
tehát a Nirvána még a földi lét folyamán elérhető, követ-
kezőleg az nem szükségképen jelenti, mint sokan gondolják, 
a létezésnek teljes megszűnését. A Nirvánának magasabb 
foka a Parinirvána, vagyis a túlvilági Nirvána, melyet a 
Nirvánába már eljutott tökéletes ember — az Arahá — halála 
után ér el; amelybe tehát Gótamo is csak földi életének 
megszűnése után ment be s amelyben nincs többé újból való 
születés. Ilyen formán ez a Parinirvána megszűnése a személyes 
létnek; s mint a buddhista vágyainak és törekvéseinek a 
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végcélja, külsőleg a keresztyén vallás paradicsomának felel 
meg; de hogy lényegileg, tartalmilag micsoda: a teljes meg-
semmisülés-e, vagy pedig beleolvadás valami pantheisztikus 
módon felfogott istenségbe, arról a buddhizmus nem nyilat-
kozik világosan, főleg pedig nem egyértelmüleg. Káténk meg-
határozhatatlannak mondja, amelyről sem azt nem lehet 
mondani, hogy van, sein azt, hogy nincs. Maga a Mester az 
Udanamban így vélekedik róla: „Szeretteim! Van egy hely, 
ahol nincs sem föld, sem víz; sem levegő, sem fény; sem 
térbeli, sem időbeli végetlenség; nincs semmiféle lét, még a 
nem-lét nincs; és nincs sem ez a világ, sem a másvilág. Nincs 
ott sem levés, sem elmúlás ; sem halál, sem születés; sem 
ok, sem okozat ; sem változás, sem állandóság". Szóval Dubois 
Reymond nyelvén : „Ignoramus et ignorabimus". Vagy amint 
a józan észjárású magyar ember mondaná rája: fából vas-
karika. 

Az újból való születés és a Nirvána, illetve a Parinirvána 
tehát a két alapvető dogmája a buddhizmusnak. De ha szabad 
e kifejezést használnunk: csak elméleti, holt dogma ez minda-
kettő ; amennyiben szubjektive semminemű hitet nem kiván 
a buddhistától. Míg az evangéliomok a hitnek fontosságát 
kiemelik s az üdvösség elnyerését attól teszik függővé ; 
addig a dhammo azt tanítja, hogy „a puszta hit által semmit 
sem ér el az ember ; egyedül csak a kivívott és kiküzdött 
meggyőződés tesz bennünket szabadokká. Ne hívők legyünk, 
hanem ismerettel birók. tudók és igazságosan cselekvők". 
Buddha a hit mellőzésével erre a tudásra és cselekvésre, 
vagyis az erkölcsiségre fekteti a fősúlyt. Miért is rendszere 
inkább az autonom erkölcstannak sajátlagos jelentőségével 
bir. S mig dogmatikailag a keresztyén vallással ellentétes 
elvi álláspontot foglal el, addig etikailag már igen sok rokon 
vonás és hasonlóság van közöttük. 

Gótamo erkölcstana a brahmán erkölcsiségből sarjad 
ki ; a viszony olyanféle közöttük, mint a keresztyén és a 
zsidó erkölcsiség között. Amennyiben inegnemesítése, eszmé-
nyítése annak. Buddha olyan reformátora tehát a brahma-
nizmus erkölcstanának, mint Jézus a judaizmusónak. Mind-
kettő kikel az erkölcsiség külső nyilvánulásai, üres formaságai 
ellen. Jézus egészségesebb alapra fekteti a zsidó istentisz-
teletet s a törvény betű szerinti megtartásának elégtelenségét 
hangoztatja; Gótamo sem számítja az érdemszerző csele-
kedetek· közé a vallásos szertartásokat, ceremóniákat, melyek 
a brahmanizmusban oly nagy szerepet játszottak s hova-
tovább mind elviselhetetlenebb súllyal nehezedtek India 
népeire. Jézus a böjt és vezeklés hiábavalóságát hirdeti; 
Buddha is elitéi mindennemű aszkózist és babonát. S mint 
Jézus, úgy Buddha is az indító ok szerint értékeli a csele-
kedeteket. A káté azt mondja, hogy magában véve egyetlenegy 
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külső cselekedet sem méltó az érdemre; érdeme főképen a 
belső indító októl, az akarat tisztaságától függ. A 108. pont 
példával is magyarázza ezt: „Van ember, aki sok pénzt ad 
ki a buddhista barátok segélyezésére, a szegénység enyhí-
tésére, vagy közhasznú alapítványokra s ez által valódi 
üdvére nézve mégis nagyon keveset, vagy éppen semmit sem 
nyer; mivel mindezt csak azért teszi, hogy az által emberek 
előtt tekintélyre és tiszteletre tegyen szert. Az ilyen a maga 
jutalmát a neki jutott tiszteletben már ebben az életben el-
vette és semmi érdemet nem szerzett". Mintha csak Krisztus 
szavainak átirata volna ez, midőn az alamizsnálkodásról 
szól: „Mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad 
előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az 
utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony 
mondom néktek, elvették jutalmukat." Tehát miképen a 
keresztyén, azonképen a buddhista erkölcstanban is a csele-
kedet fokmérője: az önzésnek a leküzdése. „Jó cselekedet 
csak az, mely azzal a tiszta szándékkal történik, hogy más 
élővalóságok jólétét előmozdítsa s szenvedéseiket megeny-
hítse". 

íme az általános buddhista erkölcstan, amelynek objek-
tiv tartalma a nemes, jó cselekedet, mint látható valami ; 
szubjektív lényege pedig, miként a keresztyén vallásnál is, 
az erkölcsi indok. De ez általános elveken kivül, mint a 
keresztyénség, úgy a dhammo is állit fel egyes, a gyakorlati 
életre vonatkozó speciális erkölcsi tantételeket, u. n. paran-
csolatokat, fogadalmakat. Amint a keresztyén vallás, úgy a 
dhammo is eredetileg tiz ilyen parancsolatot ismer. S miként 
a keresztyén vallás, a dhainmo is két részre osztja ezeket. 
De mig a keresztyén vallás tárgyi alapon: t. i. Isten és az 
emberek iránti szeretetről szóló parancsolatokra; addig a 
dhammo alanyi értelemben: t. i. olyanokra, amelyeknek egyik 
része a világi hívek, a másik része pedig a szerzetesek vagy 
bhikschuk számára kötelező. A világiak vagy upásakok öt 
parancsa: 1. ne ölj meg semmi élő lényt; 2. ne lopj; 3. ne 
paráználkodjál; 4. ne hazudjál és ne rágalmazzál; 5. része-
gítő italt ne igyál. A szerzetesekre ezeken kivül még a követ-
kezők tartoznak: 6. csakis meghatározott órában egyél; 
7. ne végy részt táncban, énekben, zeneben s világias látványos-
ságokban; 8. ne viselj virágot, ékszert és ne használj illat-
szert; 9. ne hálj ágyban, hanem csupán kemény, alacsony 
fekvő helyen aludjál; 10. élj folyvást önkéntes szegénységben. 
Később még kettőt csatoltak ezen alapvető parancsolatokhoz, 
u. m: 11. ne gondold azt, hogy a te vallásod a legjobb; 
12. sohase támadd más ember vallását. . . Az egyes parancso-
latokról és erkölcsi szabályokról szólván külön is ki kell 
emelnünk még azokat, amelyekkel a dhammo a közel 
állóknak, az összetartozóknak egymáshoz való viszonyát elő-
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irja: „A szülők — úgymod — neveljek gyermekeiket a jóra; 
a rossztól óvják ; őket valami rendes foglalkozásra taníttassák ; 
tanáccsal és tettel mellettök álljanak s az δ örökségüket 
vissza ne tartsák. A gyermekek legyenek engedelmesek 
szüleik iránt; gyermeki kötelességeiket hűségesen betöltsék; 
szüleik vagyonát el ne pazarolják ; segélyezzék őket, ha azok 
megöregedtek és rokkantakká váltak ; tegyék magukat minden 
tekintetben méltókká arra, hogy az ő örököseik legyenek s 
emléküket mindenha tiszteletben tartsák. — A tanítvány 
becsülje tanítóját; kövesse őt s tiszteletet tanúsítson iránta 
szóban és tettben egyaránt, oktatásaira figyelemmel hallgasson. 
— A tanító vezérelje tanítványát a jóra ós igazra; legjobb 
tudása szerint oktassa őt a tudományokra s őrködjék felette. 
— A férj szeretettel és becsülóssel bánjék feleségével ; legyen 
hozzá hű ; őt minden másokkal szemben legkülönbnek tartsa 
s gondoskodjék róla, hogy legyen annak állásához mért 
ruházata és ékszere. — Az asszony házát jó rendben tartsa; 
barátjait és rokonait vendégszeretőleg fogadja; férje iránt 
való hűségét megőrizze; javait szétszóródni ne engedje s 
mint házi nő szorgalommal és buzgósággal lásson utána 
kötelességeinek. — A barát úgy bánjék barátjával és ember-
társával, amint kivánja, hogy az is bánjék ő vele; legyen 
iránta barátságos és előzékeny; érdekeit vegye figyelembe, 
javait ossza meg vele; tartóztassa őt vissza, ha esztelen 
lépéseket akar tenni; adjon neki menedéket, ha szükségben, 
vagy veszedelemben forog s a szerencsétlenségben hűségesen 
mellette álljon. — Az úr gondoskodjék" szolgái és cselédei 
jóllétéről; ne bízzon rájuk semmi olyan munkát, amely az 6 
erejüket felülmúlja; illő eleségüket és díjukat adja meg 
nekik; tartsa őket, ha megbetegesznek; ha valami rendkívüli 
nyereséghez jut, abból azokat részeltesse s gondoskodjék a 
számukra elegendő ünnepnapokról. — A szolgák és cselédek 
mindenkor örömmel s odaadással végezzék dolgukat; eléged-
jenek meg azzal, amit azért kapnak és gazdájuk felől semmi 
rosszat ne beszéljenek." íme, milyen szépek és keresztyén 
jellegűek ezek az elvek. Mintha csak az efezusi levél 5 6. 
részét olvasnók más szavakkal, vagy mintha Luther kis káté-
jának a házi tábláját hallanók szabad előadásban!! 

De aztán mily nagy külömbséggé válik ez a hasonlóság 
mindjárt, ha meggondoljuk, hogy e parancsolatok és szabályok 
betartása, s általában a jócselekedetek a legfőbb célhoz, a 
Nirvánához nem vezetnek el. Jutalmuk legfelebb az lesz, 
hogy az ember kedvezőbb körülmények között születik újból. 
Mert a káté 118. pontja szerint ,,minden cselekedet, legyen 
az jó vagy rossz, a végesség szférájában marad s ezen kívül 
nem jut. A Nirvánához egyedül a cselekvésről való lemondás 
és az élethez való akaratnak az ismeret által való teljes 
legyőzése és tökéletes megsemmisítése vezet". Mig tehát 
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a keresztyén erkölcsiség aktiv jellegű, amennyiben a jónak 
követésében áll; addig a legfőbb buddhista erkölcsiség lénye-
gileg passzivitás. Ε passzivitással, vagy mondhatjuk közönyös-
séggel függ össze az is, hogy a buddhizmus önmagunk iránti 
kötelességeket nem ismer. A dhammo szerint önmagunkkal 
szemben kötelességeink nincsenek, hanem csupán jogaink. 
Ez alapon tovább menve: nem bűn az öngyilkosság, mert 
hisz a saját élete felett minden élő lény elvitázhatatlan joggal 
bír. De a káté mégis ostobaságnak mondja az öngyilkosságot, 
mivel „egy olyan életfonalat akar elmetszeni, amelynek szük-
ségképen ismét össze kell fonatnia, és pedig legtöbbször még 
kedvezőtlenebb körülmények között, mint amilyenek azok, 
amelyek közül az öngyilkos menekülni szeretne". Szóval az 
öngyilkosság is, mint aktivitás, a léteitől való megszabadulásra 
nem vezet el. Eme főcél elérésének ilyen formán csak egy 
eszköze van a buddhizmusban : a már említett cselekvésről 
való lemondás, illetve az intuitiv elmélkedés. Ennek segít-
ségével ismeri meg az ember önmagában azon igazságokat, 
melyek a Nirvána felé vezetik. A Nirvána felé vezető útnak 
pedig — a buddhizmus négy alapigazságának, t. i. a szen-
vedésről, a szenvedés okáról, a szenvedés megszűnéséről és 
a szenvedés megszűnésére vezető útról való igazságnak meg-
felelően négy stadiuma van. Ez a processzus a következő : 
az első stádiumba lépve az ember felismeri minden dolgok 
természetét, azt nevezetesen, hogy az ő személyes léte hiú 
látszat; nem óhajt semmit, hanem csak a Nirvánát. Azonban 
még mindig gyönyört érez, sőt még ítélő tehetségét is hasz-
nálja. Az ilyen embernek a neve Sotopanno, vagyis olyan 
ember, aki bele vetette magát a folyó árjába, mely ellenáll-
hatatlanul viszi a Nirvána felé. A második fokozaton van az, 
aki nagyrészt megszabadult a földi bilincsektől, itélő tehet-
ségének a használata is megszűnt s nem maradt meg más 
csak a Nirvána utáni vágy és a megelégiiltség általános 
érzete, mely értelmi tökéletességéből származik. Ennek a neve 
Sakadagatni. A harmadik fokozaton a megelégültség általános 
érzete is megsemmisíttetik; helyét közönyösség foglalja el ; 
de mégis megvan az öntudat és a természeti gyönyör bizonyos 
foka. Az ilyen embernek a neve Anagami. A negyedik és 
legmagasabb fokozaton, ahol a földi lét utolsó bilincsei is 
széttöretnek, ahol az emlékezet eltűnik, minden kedvérzet 
és minden fájdalom elmúlik, van az Arhát, vagyis a tökéletes, 
a szent ember, aki mindent tud, akinek nincs már tanulni 
valója, bent van a Nirvánában s a Farinirvána küszöbén áll. 

íme, a buddhista életszentségnek útja, amelynek eszköze 
a cselekvésről való lemondás, az elmélyedés lévén, e legfőbb 
erkölcsiségnek negativ jellegéből önként következik mint 
annak természetes folyománya: a világtól való elvonulás, 
vagyis a szerzetesrend intézménye: a „sánghó". 
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III. 

Gótamo sánghójának Krisztus eredeti tanaiban nem 
találjuk semmiféle hasonmását. Nincs is meg a közös alapjuk : 
mig ugyanis Buddha a külső, érzéki világgal való szakítást 
követeli a Nirvána felé törekvő tagjaitól, addig Jézus ellen-
kezőleg azt a határozott utasítást adja hiveinek, hogy a 
világot, mint a só az ételt, hassák át, hogy mint fénylő 
világosságok, fényt és világosságot terjesszenek maguk körül ; 
mert hiszen „a gyertyát nem azért gyújt ják meg, hogy a 
véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és 
fényljék mindeneknek, kik a házban vannak". Igy ellentétes 
lévén a hivek elé kitűzött cél, ellentétes az annak megvaló-
sítására szolgáló eszköz is. De ha az ellentétes célból ki-
folyólag nem is akadunk az evangéliomokban a buddhizmus 
amaz eszközének párhuzamos vagy rokon vonására, — a 
sánghónak megfelelő intézményt találunk a keresztyénség 
egyik legnagyobb felekezetének, a r. katholikus egyháznak 
a szerzetességében. „Közös forrásuk abban a megkülömböz-
tetésben keresendő, melyet úgy a buddhizmus, mint a katho-
licizmus tesz az u. n. alsóbb és felsőbb fokú erkölcsiség 
között; amazt általában mindenki számára, emezt pedig a 
különösebb érdemeket szerezni akarók számára irván elő. Ε 
felsőbb erkölcsiség mint a buddhizmusban, úgy a katholikus 
egyházban is teljesen negativ jellegű, amennyiben mindkét 
részről az élet és világ javaival szemben való lemondásban 
áll. A legfőbb erkölcsiségnek e közös belső lényegéből sar-
jadnak a közös külső intézmények. A buddhizmusnál a sángho, 
a katholicizmusnál a szerzetesség. Sőt a katholikus egyház 
kebelében hajdanában oly annyira divatos remete-életet is 
feltaláljuk a buddhizmusban. De valamint a remete-élet a 
katholikus egyházban inkább a férfiak között volt elterjedve, 
úgy a buddhizmus is csak a férfiaknak engedi meg a remete-
életnek az erdőkben, vagy barlangokban való folytatását. 
Nem mintha a nőket ki akarná zárni a magasabb erkölcsi 
érdemek szerzéséből; mert hiszen a nők számára is állít fel 
külön kolostorokat, épú^y mint a katholikus egyház a maga 
apácái részére. Ε buddhista apácák a bhikschunik ; a sángho 
férfi tagjai pedijí a bhikschuk. A bhikschu szó szerint annyit 
tesz, mint ,,koldus"; de nem modern európai értelemben, 
ahol ennek a szónak bizonyos lealázó és megszégyenítő 
jelentése van. Talán legegyszerűbb és legcélszerűbb volna a 
bhikschut általában véve kolduló barátnak fordítani, már 
azért is, mert életmódjuk ós szokásaik hasonlósága által a 
katholikus egyház kolduló barátaira, szerzeteseire emlékez-
tetnek. 

A bhikschuvá létei, vagyis a sánghóba való felvétel, 
épúgy mint a katholikus egyháznál is a szerzetességbe való 
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belépés, bizonyos formaságok között történik. Ε formaságok, 
valamint a szerzetesi élet keretei, legnagyobb részben későbbi 
eredetűek s nem magától Buddhától származnak. Éppen azért 
sok tekintetben nagyon is elütnek Gótamo eredeti alapelveitől. 
A felvétel módja a következő: ha az ifjú betöltötte 15. élet-
évét s szülői vagy gyámi engedélye van a szerzetbe lépésre, 
a felvétel napján magára veszi legjobb ruháját, rokonai és 
barátai kíséretében végig lovagol a falun s így bucsut vesz 
a világtól. Majd visszatér a szülői házhoz, ahol már egy emel-
vényen ülve a kolostorfőnök várja néhány bhikschu kísére-
tében. Az ifjú oda lép eléjük s ők elmondanak egy részletet 
a Vinayából, vagyis a szerzet szabályaiból. Ekkor az ifjú 
leveti ruháit, a bhikschuk megborotválják a fejét s ráadják 
a szerzetesi sárga ruhát, melynek legalább három darabból 
kell összefoltozva lennie, hogy értéktelen legyen. — Azután 
a novíciusnak, buddhista kifejezéssel: samanérónak, mielőtt 
a testvérgyülekezet egyenlő jogú tagjává lenne, mint a katho-
likus egyház szerzetesi szabályai is megkívánják, bizonyos 
próbaidőt kell még kitöltenie. Ha ezt a próbaidőt sikeresen 
megállotta s a szerzetesi fogadalmakba, szabályokba és törvé-
nyekbe helyesen begyakoroltatott és azokra kellőkép kitanít-
tatott, csak akkor következik el annak az ideje, hogy a 
sángho ünnepélyes gyűlésében a legöregebbek vagy legelő-
kelőbbek őt bhikschunak felvegyék. Ez abból áll, hogy a 
jelöltet a gyűlés színe elé vezetve jelentik a gyülekezetnek, 
hogy az a felvételre elő van készítve. Erre a jelölt mélyen 
meghajol a gyülekezet előtt, majd leguggol a földre s kezeit 
összekulcsolva háromszor ismétli e kóróst: „Kérem a sáng-
hót, vegyen be engem tagjai közé. Könyörüljetek meg rajtam 
s ragadjatok ki a v i l á g b ó l A z u t á n ha a hozzá intézett 
kérdésekre, melyek a novicius egyéni viszonyaira vonatkoznak, 
kielégítő feleletet ad, felveszik a jelöltet; letétetik vele a 
tan ismertetésénél már felsorolt tiz fogadalmat s a lelkére 
kötik a szerzet speciális szabályait, nevezetesen hogy ezentúl 
már csak négy forrásból szabad merítenie testi szükségleteit 
s ugyancsak négy tiltott dologtól kell tartózkodnia. A négy 
for rás : ételmaradékokból álló alamizsna; szemétdombon 
talált ruha; a fák árnyékában való lakás; tehénvizeletből 
álló orvosság. A négy tiltott dolog pedig: a paráznaság; el-
venni valamit, még csak egy fűszálat is, ha nem adják önként; 
megölni valami élő lényt, hacsak egy férget vagy növényt 
is; hazug módra szentnek adni ki magát. . . Ez a belépési 
fogadalom azonban, melyet a bhikschu letesz, nem örök, 
mint a katholikus egyház szigorúbb szerzeteinél. A káté 119. 
pontja szerint ugyanis: „Aki a világ örömei után visszavágyik, 
megvalIhatja gyöngeségiét a maga felebb valójának. A barátok 
erőszakkal nem tar t ják őt vissza; a helyes módon való ki-
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lépés szabadságában áll, anélkül, hogy ez által szégyen vagy 
gyalázat szállna reá. Azonban az a bhikschu. vagy sámán, 
aki meggyalázza azt a ruhát, amelyet hord és azt a szent 
társaságot, amelyhez tartozik, amennyiben fogadalmai ellen 
vét, még pedig súlyosan, — az a legkeményebb büntetés 
alá esik, melyet a szabályzat ismer: kicsapatik a bhikschuk 
testvéri társaságából". 

Amily merev formaságok közt történik a sánghóba való 
felvétel, époly kimért formaságok és sablonos keretek között 
folyik le a bhikschuk kolostori élete. Hajnalban harangszóra 
kelnek; megmosakodnak s néhány imát mondanak el. (Inter 
parentézim megjegyzendő, hogy midőn a buddhista szerzetesek 
imáiról beszélünk, ez a legtágabb értelemben veendő. A budd-
hizmus ugyanis nem ismervén felsőbb lényt, akit dicsőíteni, 
vagy akitől valamit kérni kellene, az imák náluk gépies 
ismétlései Gótamo tanainak oly célból, hogy az emlékezetbe 
bevésődjenek.) Ezután a főnök vezetése alatt megjelennek 
Buddha szobra előtt s kor szerint felállva, karban mondják 
el az imát, illetve a szabályok egyes részeit szavalják fel-
váltva. Ennek végeztével kiki dolgára megy. A noviciusok 
kisöprik a kolostort; vizet hordanak s megszűrik azt, nehogy 
valami élő lény maradjon benne. Az idősebb barátok a szent 
fákat gondozzák, az öregek elmélkednek. Reggeli előtt imát 
mondanak, melyben ki van fejezve, hogy az étel a test fen-
tartására való, nem pedig Ínyencségre; a ruha a test takará-
sára, nem pedig hiúságra; az egészség pedig csak azért 
kívánatos, hogy erőt adjon a vallási gyakorlatokra. Reggeli 
után tanulnak s tanítják a kolostor iskolájában a gyermekeket 
és a noviciusokat; azután elmennek alamizsnát gyűjteni. 
Mereven maguk elé szegezett szemekkel haladnak végig az 
utcákon, kezükben tartva az alamizsna gyűjtő fatálat. Mikor 
az alamizsna gyűjtő edények megteltek már ételmaradékokkal, 
haza térnek s az élelem egy részét felajánlják Buddha szobra 
előtt, a másik részét meg elfogyasztják s végül tisztára 
mossák fatálaikat Ez az étkezés dél tájban van s ezután 
másnapig nem esznek. Erre szabad idő és társalgás követ-
kezik; majd munkára mennek, tanítanak, tanulnak, olvassák 
a szent könyveket, kéziratokat másolnak. Este felé a újoncok 
egy-egy öregebb bhikschu kíséretében sétára indulnak, mig 
nem napnyugta előtt a harangszó haza szólítja őket. Otthon 
a noviciusok felmondják leckéiket. Majd valamennyien össze-
jönnek Buddha szobra előtt s elemi erővel énekelnek részle-
teket szent könyveikből. Kilenc óra tájban megint összejönnek, 
mely után mélyen meghajolnak Buddha szobra előtt, három-
szor üdvözlik a főnököt s pihenni térnek. — Havonként 
négyszer böjtölnek; a hót végén megvallják a gyülekezet 
előtt a rend szabályai ellen elkövetett hibáikat, melyekért a 
főnök penitenciát szab rájuk. . . Látni való, hogy a budd-
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hizmus sánghója mennyire hasonlít a katholikus egyház 
szerzetességéhez. így van ez délen, Birmában. Hátha még az 
északi, a tibeti buddhizmus szerzetesi életére és istentisz-
teletére vetünk egy futó pillantást! Megtaláljuk a katholikus 
egyház papságának, hierarchiai szervezetének és cerimóniáinak 
a teljes hasonmását Az egyház élén áll a dalai Láma, a 
katholikus egyház pápájának megfelelően. A nagy kolostorok 
fejei pásztorbotot, inithrát, dalmatikát és kappát viselnek, 
miképen a katholikus egyház főpapjai. Mint a katholicizmusban, 
megvan náluk a coelibatus. Az istentiszteleten a kar felváltva 
énekli a szent könyveket, hasonlóan a katholikus egyház 
antifonáihoz ós responsóriumaihoz. Gyakorlatban vannak az 
ördögűzések. Használják a füstölőt, a rózsafűzért. Meg van-
nak a lelki gyakorlatok, a szentek tisztelete, böjtök, kör-
menetek, lithániák, szentelt viz, szobrok, szimbolumok, szent 
képek, ereklyék, lámpák, kivilágítások. Mindmegannyi, a 
katholikus egyházban is feltalálható cerimoniális sajátosság. 

Mindamellett van egy lényeges külömbsóg a sánghó ós 
a katholikus egyház szerzetessége között. Az t. i. hogy mig 
a katholicizmus az üdvöt nem teszi föltétlenül a szerzetesi 
élettől függővé; addig a buddhizmus a maga „felséges cél-
jának," a Nirvánának elnyerését kizárólag a sánghó tagjai 
részére tartja fenn. Éppen azért e testvéri köteléken kivül 
állóknak, vagyis az upasakoknak is következő életciklusaik 
valamelyikében be kell lépniök a sánghóba, mert csak annak 
a segítségével érhetik el a Nirvánát. Addig is kötelességük a 
bhikschuk eltartásáról, eledeléről, ruházatáról, lakásáról stb. 
gondoskodni, hogy ez által érdemet szerezzenek maguknak 
egy szerencsésebb ós kedvezőbb körülmények között leendő 
újból való születésre. A sánghónak és a világi híveknek eme 
viszonyából következik az a buddhista felfogás, mely szerint 
az adományért nem a bhikschu tartozik köszönettel az upasa-
kónak, hanem ez az utóbbi az elfogadónak, amiért ez alkalmat 
ad neki arra, hogy a jótékonyság gyakorlása által magának 
érdemet szerezhessen. A világira nézve tehát csak megtisz-
teltetés, ha a bhikschu elfogadja alamizsnáját, aminthogy 
viszont a legnagyobb büntetés az, ha a bhikschu lefordítja 
előtte alamizsnás edényét, ami által méltatlannak nyilvánítja 
őt arra, hogy a testvéreknek adományokat osztogasson. A 
világi híveknek a sánghóhoz való viszonya ilyenkópen az 
érdemszerző jótékonyságon, illetve a kötelességen alapszik. 
Ezzel szemben a sánghó tagjainak az upasakokhoz való 
viszonya tisztán morális jellegű, „mely semmi külső kötelezett-
séget nem ismer. A testvéreknek a világi hívek előtt élő 
példánykópnek kell lenniök az önmegtartóztatásban, önmeg-
tagadásban és szentségben; ezeknek kívánságára hirdetniök 
és magyarázniok kell nekik a tudományt s kötelességük őket 
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minden életviszonyok között, mikor bátorításra es vigasz-
talásra van szükségük, szellemi tanácsban és segedelemben 
részesíteni, úgy amint Buddha cselekedte, akinek ők tanít-
ványai." (171. p.). . . 

* 
* * 

Végére jutva így a buddhizmus és a keresztyénség 
nagy vonásokban való párhuzamos ismertetésének, ezek után 
a hasonlóságok és külömbségek szem előtt tartásával könnyű 
lesz most már felettük bírálatot, Ítéletet mondani. Mint lát-
hattuk, egészben véve sok olyan vonás van közöttük, amely 
első felületes tekintetre a két vallás kölcsönhatását plausi-
bilissé teszi s amelyhői egyesek tényleg azt a következtetést 
vonták, hogy a keresztyénség a buddhizmusnak egyik válto-
zata, hajtása. Ennek igazolását vélik ama külső történelmi 
tényben is, mely szerint az érintkezés Jézus idejében Júdea 
és a buddhista országok között valószínűleg megvolt. Az 
kétségtelen ugyanis, hogy Kr. e. a III. század elején Seleucus 
Nikátor követet tartott Sandragupta udvaránál ós így nem 
tekinthető kizártnak, hogy később is történt Indiával érint-
kezés, ahol a buddhizmus ez időtájt már széles körben 
hódított. De e hipothetikus érintkezésből — sőt ha mindjárt 
tényleges volna is — még nem következik szükségképen a 
keresztyénsógnek a buddhizmus részéről való befolyásoltatása. 
Annyival kevésbbé, mert a római birodalomnak ekkori törté-
nelme, mely pedig egyéb keleti vallási rendszereknek, fey pl. 
a Mithra-kultusznak, elterjedéséről egészen világos képet 
nyújt, semmiféle buddhista áramlatot nem tűntet fel. Arra 
sincsen semmi adatunk, hogy Jézus ilyen befolyásnak lett 
volna kitéve. Határozott külső positivum híján tehát belső, 
tartalmi bizonyítékok és érvek alapján dönthető el csak 
ennek a kérdésnek az igazi mibenléte. 

Tartalmilag, általánosságban annyi megállapítható, hogy 
számos egyező sajátosságuk dacára is a keresztyénség sokkal 
inkább magán viseli az eszményi, nevezetesen a nagy pró-
féták által képviselt judaizmusnak a nyomait és bélyegét, 
mint amilyen mérvű a buddhizmushoz való hasonlósága. A 
judaizmussal szemben megnyilatkozó némely ellentétje pedig 
mint visszahatás önkéntelen folyománya azoknak az üres 
szertartásoknak és lélekölő gépies formaságoknak, melyek 
a Krisztus előtti és korabeli zsidóság között oly nagy mér-
tékben elharapóztak. Aminő visszahatásokra a történelem 
elég példát mutat, aminő volt pl. a reformáció is. Mert hiszen 
a lelki ós szellemi világra is áll az a fizikai törvény : 
„Akció reakciót szül". Mindezekből következik általánosságban 
az a tétel, hogy aki a keresztyénségnek a buddhizmusból 
való származását akarná levezetni, annak előbb be kellene 
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bizonyítania a judaizmusnak a buddhizmusból való eredetet. 
Ez pedig jókora anachronizmust jelentene. 

De ha e jelen tanulmányunk tartalmát képező egyes 
részeket külön-külön vesszük is bírálat alá, látni fogjuk, 
hogy éppen a leglényegesebb s a keresztyénség alapgerincét 
alkotó pontokban eltérnek egymástól. — Jézus személyére 
és tisztére nézve a keresztyénségnek alapvető tana az, hogy 
ő Istennek öröktől fogva való egyszülött fia, aki küldetését 
a saját bizonyságtétele szerint is az Atyától vette s aki e 
küldetését abban látja, hogy a bűnös világot Istennel kien-
gesztelje, hogy az emberiséget a kárhozatnak és halálnak 
hatalmától megváltsa. Gótamo nem ismer küldőt, magánál 
felsőbb lényt. Büszkén hirdeti, hogy önmaga adta magának 
küldetését; hogy önmaga találta ki azt a bölcseséget, melyre 
a világot meg akarja tanítani. Jézus missziójának fenséges 
komolyságát önnön vérével pecsételi meg, magasztos igazságát 
pedig feltámadásával bizonyítja be. Mennyivel mögötte áll e 
tekintetben Buddha, aki gyomorrontás következtében hal 
meg s megsemmisül, bemegy a Nirvánába. Jézus meg van 
győződve, hogy ég és föld elmúlnak bár, de az ő beszédei 
soha el nem múlnak; ellenben Gótamo előre látja az időt, 
amidőn tanai feledésbe fognak menni, amidőn tehát egy új 
Buddhának a jövetelére lesz szükség, hogy azokat az ő 
korának megfelelő formában az emberek emlékezetébe vissza-
idézze; aminthogy ő előtte is voltak Buddhák. Jézus személye 
maga a legnagyobb csoda, aki tanainak hitelességét is csodákkal 
igazolta. Gótamo életében is láttunk ugyan csodás jelen-
ségeket; de maga a káté hangsúlyozza, hogy ezek csak 
későbbi eredetű legendaszerű vonások. Igy tehát nem lehe-
tetlen, hogy éppen ellenkezőleg: a keresztyénséggel való 
érintkezés által Jézus személyéről ruháztattak azok át Budd-
ha személyére. Plinius adatai alapján ugyanis tudott dolog, 
hogy a Krisztus utáni első századokban hajók és karavánok 
révén rendes ós állandó kereskedelmi összeköttetés létezett 
Siria és India között. S hogy ezen hajó- és karaván-járatok 
buddhistákkal is érintkezhettek, arra látszik utalni alexandriai 
Kelemennek a „Stromata'-' ban található ama feljegyzése, moly 
szerint : ,.vannak az indusok között olyanok is, akik Buddha 
tanítását követik, akit kiváló erényei miatt isten gyanánt 
tisztelnek". Szóval a sok külsőleges hasonlóság dacára sem 
találunk Jézus személyében ós életében olyan lényeges momen-
tumokat, amelyek buddhista befolyásra volnának visszavezet-
hetők. 

Éppen így a tanban sem. A keresztyén hittannak alap-
dogmája, hogy a mindenség felett van egy személyes minden-
ható és örök Isten, aki lényegileg lélek, a világhoz való 
viszonyát tekintve pedig — mint Atya, Fiú és Szentlélek — 
annak teremtője, megtartója és igazgatója. Gótamo nem ismer 
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ilyen személyes Istent, nem ismer halhatatlan lelket; szerinte 
a világ egyetlen intézője a sors, az okoknak és okozatoknak 
egymásból folyó láncolata. Ilyen formán a buddhizmus volta-
képen nem is vallás, hanem atheizmus, hfányozván benne 
minden vallás közös kincse, valamely a véges és esetleges 
felett álló istenség hite; amiből következőleg természetesen 
az embernek Istenhez való felemelő ós boldogító viszonyáról 
s a tőle való kegyes függés-érzetéről sem tud semmit. Hogy 
aztán Buddhának e tana mennyire ellentétben áll az emberi 
természettel, az ember belső lényegével, mi sem mutatja 
inkább, mint hogy elveinek határozott ellenére az emberi 
lélek önkénytelen, de mégis szükségképeni követelményének 
megfelelőleg az idők folyamán hívei között kifejlődött a kul-
tusz-forma; s amennyiben az emberi természetnek emez 
érvényesülése Buddha istentagadó rendszerében nem talált 
kielégítést, vagyis helyes irányt és tárgyat, Buddhának és 
nagy tanítványainak, a boddhishatváknak istenítésévé, vulgo : 
bálványimádássá fajult. Eképen mig egyfelől a keresztyén-
ség és buddhizmus közötti lényeges kíilömbséget látjuk ebben, 
másfelől pedig a történelemnek e ténye a keresztyén vallás 
isten-hitének helyessége és jogosultsága mellett tesz kétség-
telen bizonyságot. Tagadhatatlan, hogy Gótamo eredeti tana 
és a buddhizmus mai alakja homlok-egyenest ellenkezik 
egymással s mint ilyen — bármint hirdesse is a káté (58. pont 
jegyzete) és nyomán egyes európai atheista tudósok, hogy 
„a buddhizmus lesz a jövő vallása; mert egyedül ez az, amely 
nem hitbeli dolog, mint minden más kijelentett vallás"; ép-
pen ebből, nevezetesen érdemül tulajdonított hitrendszerének 
hiányosságából kifolyólag magában hordozza az elmúlásnak, 
megsemmisülésnek csiráját. Hiszen azok a hatalmas, pompás 
pagodák ós a bennük lefolyó fényes istentiszteletek, amelyek 
ellen Gótamo egész életében küzdött, a buddhizmusnak ön-
magával való meghasonlását hirdetik. „Amely ház pedig 
önmagával meghasonlik, az elpusztul". Örök igazság ez, hogy-
ha nem is Gótamo, hanem a názárethi Jézus mondja. Buddha 
hitrendszerének hiányosságából, t. i. az Istenben való meg-
nyugtató és boldogító hitnek mellőzéséből származik továbbá 
a buddhizmusnak pesszimisztikus jellege. Ellentétben a 
keresztyén optimizmussal. Mig ugyanis a rossznak hatalmával 
szemben a keresztyén ember Istenre hagyja dolgát s a beléje 
vetett hiténél és bizodalmánál fogva nem csügged, mert 
tudja, hogy amiket itt szenved, nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, mely egy más jobb világban vár reá; addig 
Gótamo magára hagyatottságában érezvén öngyengeségét és 
erejének hiányát, nem talál e siralomvölgyből más szabadulást, 
más kivezető útat, mint a lemondás útját, mely a Nirvánába 
torkollik. Mindezekből látható, hogy dogmatikai szempontból 
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nemcsak hogy kölcsönhatás nincs, hanem inkább határozott 
elvi ellentét van a keresztyénség és a buddhizmus között. 

Igaz, hogy ezt már nem mondhatjuk el ily kategorikusan 
a két tanrendszer moráljáról. Mert a dhammo sok szembe-
szökő ponton egyezik az evangéliomokkal. De azért ebből 
nein lehet mégsem mindjárt arra következtetni, hogy Jézus 
evangélioma Gótarno dhammójának a hajtása volna. Nem 
pedig már azért sem, mert a forrásuk egészen más. Mig 
ugyanis az evangéliomok morális tartalma Krisztus vallási 
hitrendszerének a szüksógképeni következménye, mint pl. a 
gyökérnek a törzs, a virágnak a gyümölcs: addig Buddha 
spekulativ úton jut el tanainak erkölcsi alapelveihez. S közös-
ségük inkább azt bizonyítja, hogy Jézus ethikája a józan 
ész logikai szabályai alapján is levezethető, vagyis hogy 
annak tételeit az elméleti, filozófiai okoskodás törvényei is 
megerősítik. A buddhizmusnak e tekintetben való hatását a 
keresztyénségre azért sem lehet továbbá történelmi tényként 
odaállítani, mert a keresztyén erkölcsiség igen sok hason-
lósága dacára is külömbözik, illetve magasabban áll a budd-
hizmus erkölcsiségénél. Nevezetesen: Gótarno ethikájának 
nincs positiv, szilárd alapja, olyan, aminő a keresztyén erköl-
csiségben az Istentől való függés érzete. Nincs meg benne 
az az egészséges éltető elem sem, aminő a keresztyén vallásban 
az önmagunk iránti szeretet, az a nemes önzés, amelyet 
Krisztus az emberekhez való viszonyunk alapjává, zsinór-
mértékévé tesz, amidőn azt mondja: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. Nemkülömben hiányzik belőle az az igazság-
szolgáltatás, aminőt a keresztyén erkölcsiségnek az örök 
biróba vetett hitből folyó örök jutalom ós örök büntetés 
fogalma ad. Nincs meg benne végül az a magasztos cél, 
amely e földi életet megszentelje s az emberi fejlődést, 
tökéletesedóst előmozdító aktivitásra sarkalja ; mert a budd-
hizmus végcélja, a Nirvána, csak lemondást, passzivitást szül. 

Hátra van még, hogy a sánghó és a katholikus egyház 
szerzetessége közötti hasonlóságáról, illetőleg viszonyról is 
pár szóval megemlékezzünk. Amennyiben tudvalevő dolog, 
hogy a szerzetesi élet keleten állott elő és virágzott fel elő-
ször, és pedig abban a korban, melyben az Indiával való 
érintkezés már a történelem tanúbizonysága szerint is állandó 
vol t : nincs kizárva, hogy a szerzetességnek és a katholikus 
kultusznak egyes részei és kiiiső megnyilvánulásai buddhista 
eredetűek. Ezen a nézeten vannak Lassen, Prinsep, Weber, 
Köppen ós Fergusson. De ha csakugyan igy volna is, az nem 
változtat semmit a dolgon, a lényegen. Mert hiszen tudjuk, 
hogy Jézus eredeti tanításában a szerzetesi életnek nem 
akadunk semmiféle nyomaira s így a buddhizmusnak a szerze-
tességre való esetleges hatása mégcsak a legparányibb részben 
sem érintené és vonná maga után az igazi, a Jézus által 
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megalapozott és az ő tanaiban lefektetett keresztyénségnek 
a befolyásoltatását. . . 

Végeredményképen ismételten el kell ismernünk, hogy a 
buddhizmus i^en sok tiszteletre méltó és szép elvet tartalmaz, 
amelyek szinte önkénvtelen bámulatra ragadják a figyelmes 
szemlélőt. Bámulatunk csak fokozódik iránta, ha tekintetbe 
vesszük, hogy Kr. e. a VI. században vagyunk. A nagy perzsa 
háborúk kezdetén. Abban a korban tehát, midőn Kis-Ázsiában 
és Macedóniában Dárius királyi hatalmának ós nagyságának 
kiterjesztéséért véres harcokat indít; Kapillawatu tartományban 
egy királyfi oda hagyva a reá várakozó trónt, az emberiség 
megnemesítésére és jobbítására kivánja szentelni életét. S 
mig nyugaton egy gőgös tirannus milliók életét teszi kockára 
önző érdekeiért; keleten egy kegyes ifjú milliók érdekében 
lemond az őt körülvevő fényről és pompáról. Mig Athén 
földjét százezrek kiomló vére festi pirosra; addig a Himalaya 
tövében Gótamo Buddha ajkaira veszi a humanitás magasztos 
eszméit: Ne ölj! Mifr Hellas kék ege alatt görög és perzsa 
egymásban ádáz, gyűlölt ellenséget lát ; a Ganges vidékén 
egy vándor bhikschu a testvériség tanait hirdeti. Tanítását 
a brahmanizmus súlyos igája alatt görnyedező szegény nép 
úgy szívja magába, mint a szomjú föld a jótékony esőcsep-
peket. Aztán a szélrózsa minden irányában elterjednek eszméi. 
S amit nyugaton éles fegyverrel nem tudott az a hatalmas 
uralkodó kivívni és magának biztosítani; keleten Buddha az 
ő elveinek egyszerűségével ós nemességével mihamar meg-
hódította az indus népeket és a szomszédes birodalmakat. 
Majd sok száz esztendő multával hódító útját keletről nyu-
gatnak veszi, mint egykor Dárius. Ámde amint ő nem tudott 
győzelmeskedni óriási seregével sem a maroknyi görög nép 
felett; úgy Gótamo sem fog diadalt aratni itt követőinek ez 
ideig való számbeli fölénye dacára sem a Krisztuson. Mert 
ha akadnak is az általa megindított mozgalomnak, inár az 
újdonság ingerénél fogva is, napjainkban hellyel-közzel hivei 
és szószólói; de aki a két vallásrendszer belső tartalmát és 
igazi lényegét megismerte, annak szíve és ajka önkénytelenül 
is a Krisztus melletti ama bizonyságtételre fakad: „Uram, 
hova mennénk, örökéletnek beszédi vannak te nálad!" 

Kiss Samu. 



A középkori igehirdetés.') 

Összefoglalva azokat az eredményeket, amelyeket az 
igehirdetés fejlődése a középkorig felmutat, megállapíthatjuk, 
hogy elválik egymástól a tételes beszéd és a homilia fogalma. 
A tételes beszéd azonban még nem az igazi synthetikus 
forma, mert nagyrészt a tárgy fogalmának az elemzéséből 
áll; a homilia pedig még nem egységes, mert rendesen a 
versenkint magyarázott textus tar t ja össze ós nem valami 
logikai egység. Az Íráshoz való ragaszkodásuk görcsös, de 
egészen külsőleges; az allegoriai magyarázat az írástól 
inkább eltávolít, mint összekapcsol vele. A rhetorika fel-
használásával csak a görög szónoklat fénykorában találkozunk, 
amikor az a meggyőződés élt a lelkekben, hogy a beszéd az 
egyetlen eszköz a keresztyénségben rejlő isteni igazságok 
teljes és tiszta kifejezésére, viszont a beszédnek egyedüli 
méltó tárgya a keresztyénség. Ε kor előtt ós után tüntetnek 
a szónokok a görög rhetorika ellen, bár mindnyájan hatása 
alatt állanak. Művészi érzék — általában — a bevezetés 
megalkotásában nyilvánul, mig a befejezés rendesen liturgiái 
forma: valamely doxologia. Augustinus azonban már a textus-
ból indul ki és a befejezésre tart ja szónoki leleményét, beszé-
deinek ezt a részét szokta a legnagyobb gonddal elkészíteni. 
— És most vizsgáljuk a fejlődés egyik hatalmas ós nohezen 
áttekinthető korszakát: a középkort. 

* 
* * 

Akik a keresztyénségnek csupán kiváló szellemeit 
ismerik, még nem ismerik a keresztyénségnek a történetét. 
Az ókori keresztyénség átvette az antik világnézetet, ez a 
tétel nem csak azt jelenti, hogy a platonizmus Augustinusban 
sajátos módon ujhodott meg, hanem azt is, hogy a meg-
keresztelt tömeg magával hozta eddigi népies hitét. Keresz-
tyénné lett a világ, de a keresztyénség pogánnyá. Mióta 
Chlodvig megkeresztelkedett, a polgárosodás sine qua non-

') Szerzőnek „A gyülekezeti igehirdetés elmélete" c. művének 1. részéből 
..Az igehirdetés elméletének és gyakorlatának történelmi főirányai" c. fej ze-
téből a 6. §. 
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jának tekintették a keresztyénné léteit. Ez a tömegáttérés 
pedig szükségképen csak névleges lehetet t : uj mázzal vonták 
he a régi pogányságot, egyszerűen átkeresztelték a régi 
szokásokat. Máról holnapra keresztyén animizmus, illetőleg 
sámánizmus alakult ki, csak hogy azok a szellemek, akiknek 
tiszteletére végezték ezeket a gyakorlatokat, keresztyén 
szentek és martyrok nevével neveztettek ezután. A görög 
philosophiába öltöztetett keresztyénség hétköznapi formája 
nem volt más, mint ősi polydaimonista szellemek és hősök 
kultusza, nagyon vékony keresztyén mázzal bevonva. Jézus 
a nép hitében csak a legfőbb varázsoló volt, aki oly hatalmas, 
hogy csak közvetítők utján lehet érintkezni vele; maga a 
vallásgyakorlat jórészt sziklák, fák, szakadékok, keresztutak 
felkereséséből állott, ahol kuruzslás, boszorkányság, bűbá-
josság j á r t a ; a pogány táncok, énekek, ördöngös játékok a 
templomba is behatoltak, mert a köznép csak ebben látott 
kultuszt. A papok teljesen miveletlen emberek, nagyrészt 
írástudatlanok és theologiájuk még a Miatyánk elrecitálásáig 
sein ér, sőt nem egy közülök pogány áldozatokban vesz 
részt. De hát ez természetes is volt A keresztyénség exten-
zivitása a népvándorlás lezajlása után márol-holnapra rend-
kívül megnőtt, ennélfogva intenzivitásában szükségképen 
ugyanannyit vesztett. A népvándorlás széttörte az antik 
kulturát ós zűrzavaros erjedés után letelepítette a maga 
félvad barbárjait. Ezeket a tömegtérités hirtelen megkeresz-
telte : lehetett volna-e más a világ ábrázatja ilyen körül-
mények közöt t? És ez a fólpogány keresztyénség, melyből 
alig volt igazi evangéliumi tartalmú egy darab kovásznyi, 
megkezdette a maga átalakító munkáját ós ezer esztendő 
szakadatlan erjesztő munkája után nemcsak önmagát tartja 
meg, de csodálatos módon megujul: önmagát ujjászüli és 
megteremti újkori kulturánk csodavilágát. Hatalmas erő-
nyilatkozatok voltak a keresztyénségnek eme világtörténeti 
aktusai, melyek egyenest az önfenntartás ösztönével hatottak 
és amelyek egymást egészítették ki, vagy javították meg; 
ez a megigazítás, természetesen, sokszor évtizedekig tartó 
véres harcok árán mehetett végbe. 

a) Az igehirdetés Nagy Károly korában. 

Mindezideig még csak görög és latin prédikációkról 
beszéltünk, mert annak a világnak, amelynek eddig az ige-
hirdetés szólt, ez volt az anyanyelve. De a népvándorlás 
leviharzása és az antik világ összeomlása után az igehirdetés 
olyan emberekhez szól, akik nem értik az antik világnyelvet: 
a latint vagy görögöt. Kölönböző néptörzsek nyelvei ezek, 
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amelyek csak most kezdenek nemzeti nyelvvé válni, az 
állami konszolidolódás folyamán ; tehát még egészen a 
fejlődés kezdetén állanak. Elébb a népköltészetnek kellett a 
nyelvet meggazdagitani, a fogalmakat megállapítani, hogy 
az egyházi szónok megértethesse magát. Ε korban — Nagy 
Károly előtt — gyülekezeti igehirdetésről alig lehet szó. Az 
egyház igehirdetői tevékenysége a téritői beszédekben merül 
ki, amelyeket a lángbu/.galmu szerzetesek missziói utjokon 
sokszor több országon át, félvad tömegeknek tartanak (Bonífa-
cius, Columba). Az ilyen szerzetes lakóhelyek, a kolostorok, 
lassankint szószékekké válnak, melyeket körülözönl a vidék 
népe ós ezáltal alkalmat ad arra, hogy az igehirdetők a 
népnek prédikáljanak. De magában a hivatalos egyház hiva-
talos kultuszában egészen elhallgatott az igehirdetés és az 
analfabéta papok örömmel fogadták egyik másik püspöknek 
határozott rendeletét, amely a prédikálást egyenest eltiltotta. 
Ε korban a vegetáló katholicizmusnak egy gondviselésszerű 
férfiú lesz a szervezője : Nagy Károly. Legelsőbben is saját 
jogara alatt politikailag szervezi az akkori nyugat nagyobb 
felét és ezáltal feleleveníti a Nagy Constantinus birodalmát: 
a keresztyén császárságot, mely a trón és az oltár iker 
oszlopán épül fel ós megveti alapját annak, hogy a dogmati-
kailag már végkép kifejlődött papság-eszme a gyakorlatban 
érvényesüljön a pápaságban, amely intézmény egészen az 
újkorig a világhistoriai történés tengelye lőn. Azután szer-
vezte a papságot mint legfőbb kulturtenyezőt: beállította a 
parokhiákat., nevelt számukra iskoláival méltó betöltőket 
és a papok egész pásztori és kultikus működésót megrend-
szabályozta. Gyakorlati érvényt szerzett annak a tételnek, 
hogy a pap egyszersmind igehirdető is, nemcsak azzal, hogy 
ő maga, mint „devotus sanctae ecclesíae defensor humilisque 
adiutor" rendeletben figyelmezteti a pásztorokat igehirdetői 
tisztökre, hanem azzal is, hogy zsinatok kemény határoza-
tokat hoznak ebben a tárgyi.an, amelyeknek sanctiojáról 
majd gondoskodott maga a császár, vagy az ő nevében a 
hűbérúr. így az arlesi zsinat (813) kimondotta, hogy a pres-
biterek necsak a városokban, hanem a falvakban is prédi-
káljanak ; vagy a rheimsi zsinat: „episcopi sermones et homi-
lias patrum sanctorum prout omnes íntelligere possint, secun-
dum proprietatem línguae praedicare studeant" (Can 15). 
Azonban Nagy Károly nemcsak követelt a papjaitól, hanem 
segített is rajtuk. Tudósaival: Alcuinussal ós Rabanus 
Maurussal revideáítatta a biblia latin fordítását ós magya-
rázatokat íratott hozzá; ezenkivül Paulus Diakonus-sal egy 
homiliáriumot állíttatott össze, mely az evangéliumi mise-
lelectiókat (perikopa) tartalmazta; mindenik lecke után vala-
melyik egyházi atyának: Chrysostomus-, Augustinus-, Nagy 
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Leó-, Nagy Gergelynek egyik másik beszédje következett. Ε 
könyv liturgiái használatát Nagy Károly a frank birodalomban 
kötelezővé tette. Ez volt az első postilla (post illa verba 
legenda). Hová jutot t az igehirdetés, mint prófétai cselekvés ! 
A prédikációt mint a kultusz evangéliumi elemét teljesen 
fölszivta a miseliturgia. 

A Nagy Károly reformjai az antik theologiának rövid 
életű renaissance-a volt az, amely sovány kivonatoknál nem 
vitte többre. De ez is nagy áldás vala. Mutatja az, hogy 
Nagy Károly után még szomorúbb korszak következett. A 
politikai élet újra felfordult: a császárok kis emberek és a 
pápák nagy „impostorok" voltak. A mivelődés halvány 
lángjai csak azokban a cellákban pislogtak még, amelyeknek 
sötét mélyein görnyedő barátok másolgatják a letűnt szép 
kor nagy szellemeinek klasszikusoknak vélt beszédeit azon 
a nyelven, amelyet már maguk sem igen értenek és igy 
lefordítani sem tudnak. A néplélek ősi mélységeiből saját-
ságos, groteszk poézis burjánzik fel, amely iszalagjaival 
átszövi e korszaknak szinte holt pontra jutott igehirdetését. 
Pld. az u. n. Physiologus, a XII. századból származó saját-
ságos állatmese-gyüjtemény, mint igehirdetósi tennék. Ε 
szerint, az oroszlán három dologban példázza az idvezitőt. 
Először is az oroszlán, mikor megszimatolta a vadászt, 
farkával elsepri a homokban lábai nyomát: az Idvezitő is 
igy tett , mikor emberré lett, eltakarván az ördög elől a 
maga szolgai alakjával azt, hogy ő Isten fia. Továbbá: mikor 
az oroszlán alszik, nyitva vannak a szemei; Jézust jelenti 
ez is, mert róla mondja az Énekek-éneke Én elaludtam, de 
a lelkemben vigyázok vala (δ, 2). Végül: Mikor a nőstény 
oroszlán szül, holt fiat hoz a világra, de harmadnap jő a 
him oroszlán és reá lehel a holt kölyökre, mire az megéled. 
Épigy halálra szült Mária, de harmadnapra jött az Atya 
Isten, reá lehelt holt magzatára és az megéledt.1) 

b) A szerzetesrendek igehirdetése. 

A pápaság mellett a másik hatalmas óletnyjlatkozat, 
a mellyel a katholicismus önmagát megtartani igyekezett: a 
szerzetesség. A szerzetesség tulajdonképen nem egyéb, mint 
az igazi katholicismus, mely levonta lényegének gyakorlati 
következményeit. A világtól való elvonulás, az egész földi 
életnek a túlvilág szempontjából való rendszeres megvetése : 
ime, ez volt a szükségszerű következménye annak a dualiz-
musnak, mely a világot az ördög birodalmának tartotta, 

*) Lásd K. Hering: Die Lehre von der Predigt Berlin. 1905. p. 60. 
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Krisztus országát pedig imádkozásban, szemlélődésben, lelki 
gyakorlatokban vélte feltalálni. A szerzetesség is ugyanarra 
az alapgondolatra megy vissza, mint a hierarchia, mert mind-
kettő a világnak a keresztyénség állal való meghódítását 
tűzte ki : a pápaság a világi hatalmat kezelő egyetemes 
monarchia souveraine jogintézményében, a szerzetesség pedig 
az egyén érzéki oldalát megöldökölő valláserkölcsi intéz-
ményben; ós mégis, mily óriási távolság választja el mindkét 
irány gyakorlati kifejlődésének végső pontjait: 111. Incét és 
assisi Ferencet! A katholicismus e kettős irányzatából magya-
rázható az a sok látszólagos ellentét, amely a középkor 
érzelmi és akarati világát teszi bonyolulttá: az a villám-
szerűén felloboanó erély, amely teljes megalázkodásból támad, 
vagy abba oszlik el; az a tobzódó érzékiség; mely vérző 
lábú askétasággal párosul, az a vad kegyetlenség, amely lágy 
sentimentalizmussal van bekeretezve.1) A szerzetesség pro-
grammja megvalósításában hótmértföldes léptekkel haladott 
előre. Előszőr érvényesítette azt a kolostorokban, azután a 
világi papság életében, azután ez a szerzetesileg reformált 
papság feltétlen úrrá lőn a laikusok és fejedelmek felett, 
végül a nemzeti egyházak különállóságát törte meg. Mivel 
pedig a Szentföld és Jeruzsálem e földön egy darab menny 
gyanánt szerepelt: útra kellett kelniök a keresztes hadaknak. 

A keresztes hadakból egy uj szemlélettel gazdagodott 
meg a szerzetesség: a Krisztusképpel, melyet az eddigi 
szakramentális mágia egészen eltakart az emberek szemei 
elől. A dogmatikai varázslatok ködéből kezd kiválni a szen-
vedő megváltónak emberi képe és az adoptianizmus helyébe 
egy uj lírai elem, a Krisztus-mystika lép. Ennek hatalmas 
orejű megindítója s ez által az egész korszaknak képviselője 
ClairveauxiBernát volt, kinek rendkívüli ereje megvalósította 
a gyakorlati vallásos életben mindazt, amiről Augustinus 
csak — ábrándozott. Az az uj vallásosság, amelynek ő 
megtestesítője volt, nem csak korában emelte őt az egyház 
fölé, ugy, hogy versenyző pápák fölött döntött, hanem 
egyszermind egy uj iránynak, a vallásos individualizmusnak 
tette bevezetőjévé, amely közvetlenül a Luther keresztyen-
ségébe torkollott bele. Az ő világtörténelmi jelentősége épen 
az, hogy nem az intézményekben, előírásokban, cselekedetek-
ben találta meg az üdvöt, hanem a szív közvetlen tapasz-
talásában, amellyel az a Jézus alázatának és szeretetének 
átélésében Isten közellétét megérzi ós abban mindenestül 
elmerül. Arra a lélekre nézve pedig, amely tapasztalta ezt 
az Istenbe való teljes beolvadást, azonnal közömbössé vált a 

') Leginkább szemlélhető ez VII. Gergely alakjában, ki a középkor 
legtypikusabb megtestesítője. 
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katholikus egyháznak minden külsősége. A mystikának ez 
a gyümölcse csak később, assisi Ferenc tanításaiban érik 
ugyan meg, de az alapot hozzá Clairveauxi Bernát adja. — 
Klasszikus igehirdetői alkotása Bernátnak az Énekek Éneké-
hez irt prédikációs kötete, amelyben e nagy szellem szár-
nyalásának egész erejét érezzük és megértjük, miért nevezték 
kortársai doctor mellifíuusnak ős miért becsülte Luther őt 
minden prédikátoroknál feljebb. Ε beszéd alapmotívuma az, 
hogy a lélek vőlegénye Krisztus, kivel mondhatatlan szere-
lemben egyesülni vágyik. Ez a szeretet ugyan fölöttébb 
emlékeztető az uj platonizmus módszeres lelkigyakorlataira 
és sok érzéki vonással van átszőve, mindazáltal néhol evan-
géliumi magaslatokat ér el, mikor így nyilatkozik meg: 
„csak az lehet igaz és boldog, kinek nem tulajdonított bűnt 
az Isten", vagy másutt : „Ha valaki bűnei terhe alatt éhezi 
és szomjúhozza a te igazságodat és hisz tebenned, aki a 
bűnöst megigazítod, megigazul egyedül hit által és békes-
séget talál tebenned". Sőt a predestináció mélységeit is 
megjárja, midőn igy szól: Generatio coelestis aeterna prae-
destinatio est, qua electos suos Deus dilexit et gratiflcavit in 
dilecto Filio suo ante mundi constitutionein sic in sancto 
apparentes sibi ut viderent virtutem suam et glóriám suam 
quo eius forent consortes hereditatis eius et apparent con-
formes imaginis (Sermo XXIll. e. 15.)1) Mindenütt a közvetlen 
tapasztalás a fő. s bár ez a tapasztalás tele van beteges 
érzékiséggel és még betegesebb rajongással, de boldog és 
szent igazság volt abban a korban, mikor a kegyességből 
épen ez az egyéni közvetlenség hiányzott. Ez evangéliumi 
vonás sajátságos methodizmus ruhájában jelenik meg. 
„Csókoljon meg az ő szájának csókjaival" textusról szólva, 
beszél az Idvezitő lábának csókolásáról (bűnbánat, megaláz-
kodás), azután a kezének csókolásáról (a bűnbánat gyümölcsei, 
a kegyesség cselekedetei) végül a szájának megcsókolásáról, 
amely a Jézussal való belső, mystikus egyesülést jelenti.-) 
Másutt szól a Krisztus két emlőjéről, melyek közül az 
egyikből a bűnösök iránti hosszútűrő kegyelem tejét szívjuk, 
a másikból pedig a magához fogadás is megbocsátás tejét.3) 
Emellett mindenütt a vaskos Máriakultusz, amelyben Máriának 
fiánál való közbenjárásáért esedezik tömjénszagú hangokon. 
— Beszédjeiben határozattan érezhető az előre megállapított 
eszmemenet, bár vallotta és követelte magának, hogy ő 
csak közvetlen isteni ihletésre prédikál. Az írást nem tartotta 
olyan nagyra, mint Augustinus; sajnálkozott azokon, kik 

') Sermo XXII. c. 8. Ausgew. Sermone des heil. Bemard, Hg. Otto 
Baltzer Freiburg, 1893 p. 75. 

s) Sermo II. 
8) Sermo IX. 
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könyvekben keresik az üdvösséget, mikor az a szív közvetlen 
elmerülésében (excedere et cum Christo esse) sokkal könnyeb-
ben megtalálható. A toxtus ránézve csak mély értelmű sym-
bolum, amely meglendíti allegorizáló képzelete szárnyait. 
Az írásban δ is háromféle értelmet fedez fel : az Énekek 
Énekéhez irott XXIII. beszédében a vőlegény menyasszonyát 
először a kertbe (hortus) vezeti; ez az irás históriai értelme; 
azután a pincébe (cellarium) (háromrekeszes), amely az irás 
morális értelmét jelenti, még pedig a fűszeres pince az 
elöljáróink iránti szeretet, a gyümölcsös pince a hozzánk 
hasonlók iránti szeretet, a borospince, az alattunk levők 
iránti szeretet; végül az ágyasházba vezeti (cubiculum), mely 
az Irás mystikus értelmét jelenti. Ez utóbbi leírásakor igy kiált 
fel : „oh boldog nyugalom helye, amelyben Istent immár nem 
haragvónak látjuk, nem is gondterhesnek, hanem akaratában 
jótetszőnek és tökéletesnek. Látása nem riaszt, hanem 
édesget; nem ébreszti a nyugtalan vágyakat, hanem csilla-
pí t ja; nem fárasztja az érzékeket, hanem felüdíti.1) — 
Clairveauxi Bernát költő volt, kinek beszéde hymnusszá 
válik, mihelyt teli lesz a szive. Szive pedig majdnem mindig 
tele volt. Ha a mai korban élne. a legjelesebb impresszionista 
lenne. 

A szerzetesség kimólyült és sodra gyorsabbá, hatal-
masabbá vált a kolduló szerzeteknél, kik újra megragadták 
a régi fegyvert, az igehirdetést. Bejárták az egész katholikus 
világot és szavakkal, prédikálásokkal mindenütt uj életet 
ébresztettek; megteremtették a laikus keresztyénsóget, a 
gyakorlati katholicismust. Mozgalmukat Harnack méltán 
novezi a középkori katholicismus bel missziójának. ') Ez ige-
hirdetés ethikai ideálja szintén a szerzetes volt, de többé 
nein a szemlélődő, hanem a térítő szerzetes. Megrázó erővel 
hívnak bűnbánatra és ébresztik fel a lélekben az egyéni 
hitbizonyosság utáni vágyat. A megrázott lelkeket még nem 
tudják egyéni uton vezetni a Krisztushoz, hanem a sakra-
mentumokhoz, papokhoz, szóval az egyházhoz utasí t ják; 
erkölcsi eszményük is a régi, a Caritas és humilitas, mely 
a szegénységben, az apostoli életben nyer kifejezést; de az 
az uj igazságuk, hogy az uralkodó egyházban a szolgálat 
méltóságát viselték; hogy a hatalom egyházával szemben 
a lemondás és áldozat törvényét érvényesítették gazdag és 
áldott jó szivük minden őszinteségével és csodás tények 
rábeszélő erejével; hogy a világmegvetés szomorú gyüle-
kezetében épen legkiválóbb képviselőjük: assisi Ferenc 
személyében a világmegszentelés örvendező, boldog, sugaras 
evangéliumát hirdették : ezeket a szerzeteseket határozottan 

l) 0. Baltzer kiadása ρ 85. 
') Lehrbuch der Dogmengesch. IV. Α. 1910. III. ρ. 423. 
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a reformáció előkészítőjévé teszi. Minél inkább hatalmába 
keriti az egyház a világot, ők annak inkább keresik a mennyet, 
mig ez az ők csendes, talán öntudatlan tiltakozásuk alázatos, 
tűrő, néma forradalommá válik, amelyet nem lehet üldözni, 
mivel nincs ellenállása de amelyet meggyőzni sem lehet, 
mert van — igazsága. Forradalom volt ez, az egyház életén 
belül, nemcsak vallásos, hanem sociális forradalom is. A 
gazdag, aranyba, biborba öltözött uralkodó osztállyal, a 
klérussal szemben ott állanak ezek a szent koldusok, akik 
az elhagyatott, testileg, lelkileg kizsákmányolt nép között 
élnek és még annál is szegényebbek. Nincs rétege a nép-
léleknek, amelyet ne ismernének, nincs titok, amoly előttük 
rejtve maradt volna. Az igehirdetés történetébe velük lép 
be a gyülekezet meglátása. Eleddig a hallgatóságot valami 
elvont személynek látta a szónok és bizonyos általános 
mechanizmus szerint kezelte lelkét. Dogmatikai és erkölcstani 
paragrafusok töltötték meg az egyházi beszédeket, de azzal 
nem gondoltak, hogy a hallgatónak eleven, egyéni lelke van 
és akárhogy ismerjük is a h itta ni tételeket, mégsem tudunk 
prédikálni, ha nem ismerjük annak a lelkét, akinek prédi-
kálunk. A prédikáló szerzetesek vették észre, hogy minden 
gyülekezetnek más a psycheje ós igyekeztek azt megismerni. 
Ez a kulcsa rendkívüli hatásuknak. Nem mondottak semmi 
olyat, amit eddig nem ismert volna a világ, de ugy tudták 
mondani, hogy uj igazságra ismert mindenki benne. Sajátos 
képviselője ennek az iránynak a nagy német minorita, 
Regensburgi Berthold, ki a Lajtától a Rajna torkolatáig, 
Schweiz déli vidékeitől fel Thüringia északi pereméig szaka-
datlanul vándorolt ós szakadatlanul prédikált. Olyan korban, 
melyben a legrikitóbb gazdasági és sociális ellentétek 
brutális tömegbűnöket váltottak ki; mikor a földesúri 
önkény volt a legfőbb törvény, amelynek egyetlen cikkelye 
volt: az egyéni érdek; mikor az egyház bűnbánati és bucsu-
intézménye a népbűnöket inkább tenyésztette, mintsem 
irtotta : Regensburgi Berthold mint a nép élő lelkiismerete, 
mint a mennyei világ félelmes apostola já r t kelt a bűnös 
tömegek között és igazi bűnbánatot, igazi megtérést, igazi, 
lólekbevágó önsanyargatást követelt. Alakja egészen Keresz-
telő-Jánosi; ajkán nem az evangéliom boldognak magasz-
talásai csendülnek meg, hanem a vád, az itólet, a rettentés. 
Bezzeg nincs meg benne a görög rhétorok finomsága, pazar 
művészete; a nyelve sem zenél, invenciója sem megy meg-
lepő mutatványszámba, de van benne amazoknál sokkal 
értékesebb e rő : egyéni meggyőződés és erkölcsi móltóság. 
Nyers, durva és rajongó, de beszéli a népnek a nyelvét és 
képzelete tele van őserejű képekkel. A papok ó- és újszövet-
sége helyett — igy prédikál, — olvassák az Ég és Föld 
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hatalmas könyveit, amelyek éjjel nappal nyitva állanak és 
mindenkinek értésére hirdetik, hogy az Úr hatalma örökké-
való. Akár a papok, akár a laikusok bibliája, mind egyet 
tanit: szeresd az Istent, szeresd az embert, győzd le a bűnt, 
sajátítsd el az erényt az egyház nyújtotta módon. Nem el-
mélkedik, nem fejteget, hanem mindig ad hominem szól; 
sokszor valóságos párbeszédet látszik folytatni hallgató-
ságával, anyira közvetlen és drámai. Ε párbeszédekben ön-
magát „Berthold testvérnek,, titulálja és az ellenvetéseket 
ilyen módon sorolja fel, pld. mikor elítéli az átkozott „nyolc 
filléres keresztyónséget" t. i. mikor valaki bűnbocsátó cédu-
lákat vásárol. Beszédjének alapja rendesen egy kép, melynek 
elemzése egyszersinint a disposiciót is megadja s ezáltal 
mondanivalóit bámulatosan megrögzíti hallgatósága emlékeze-
tében. Pld. a hét erényt a hét planétához hasonlítja, mely 
az égi világnak rendjét egybefoglalja, vagy a hét napjaihoz, 
melyeknek foglalata az idő, tehát az örökkévalóság. A hit, 
remény, szeretet és az állhatatosság négy kereke annak a 
szekérnek, melyen az égbe lehet jutni. A bibliaszerűség nem 
tartozik erényei közé: sokszor hiányzik a textus, de ha van is, 
a bevezetés után rendesen nyoma vész; nemcsak magyarázata, 
de idézetei is teljesen önkényesek. Egyik rend és kortársa 
mondja róla: In campis saepius solebat praedicare et tunc 
populus ex omnibus partibus finitimis et locis circumiacen-
tibus in maxima multitudine confluebat.1) Beszédjeiben érezni 
véli az ember a szabad levegőt és a földszagot. 

A szerzetesek igehirdetése csak ott épitő és gyakorlati, 
ahol konkrét feladatok előtt állanak, ahol missziót végeznek. 
Amily mértékben feledkeznek meg erről, oly mértékben hanyat-
lik igehirdetésük és lesz martalékja a kor beteges irányzatai-
nak : a skolasztika és a hótköznapiság sőt az utszóliség tünetei 
hatalmasodnak el rajta. Még jó, ha visszatér ez az igehirdetés 
szülőanyjához, a mystikához és annak ködös világában szét-
folyik. Ezt tapasztaljuk a kései német mystikusoknál, akik 
közül leginkább kiemelkedik a Tauler János alakja. A 
léleknek szakadatlan szomjúsága, mely ki nem elégíthető 
bármily bőven tápláltatik; a sajátságos spekuláció, mely a 
megszűnés ós Istenbe való átolvadás megfoghatatlan, lélek-
tanilag képtelen problémáiról tűnődik; bizonyos természet-
ellenes érzékiség az érzéketlenségre való törekvésben ; minden 
történelmi ós fogalmi igazságnak felolvasztása, elpárásitása; 
magának Istennek olyan felfogása, mely a gnostikus ősi lét-
alapjaira: a Csendre, a Mélységre2) emlékeztet, ós amely alig 

') R. Rothe i. m. Geschichte der Predigt hg. ν. Trümpelman, Bremen 
181. ρ. 235. 

') Tauler : Isten = ain wesentliche abgruud seines ewigen wesens 
a fiú pedig in bleibende in wesenlicber ewigkait und is ausgand an person-
lichem unterschaid. V. o. Lentz. Gesch. der Homiletik 1839 t. I. p. 35ü. 

Theol. Szaklap IX. évf. 1 9 
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több a semminél; végül az a fantasztikus metaphysika, amely 
ennek a lázálmokból szőtt világnak a törvényeit adja elő: mind 
arra vallanak, hogy az a mysticizmus, amely lényegének 
végső következményeit levonja, önmagát teszi lehetetlenné, 
mert pantheizmusba, ha ugyan nem „vallásos atheizmus"-ba 
visz. Ez irány egészségtelen voltát misem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy Tauler egyik kortársának feljegyzése szerint, 
a Tauler prédikációjának hatása alatt apácák sőt férfiak is 
holtan estek össze.1) Ezen mit sem változtat már az, hogy 
a nagy mystikusok egyénileg önfeláldozó és mégis boldog 
emberek voltak, valamint az sem, hogy a nyelv kezükben a 
sok finom árnyalat, alig leírható érzés, változatos, halvány 
színek és nem álmodott fokozások kifejezni akarása közben 
meggazdagodott és kimélyült. 

c) A skolasztikasok. 

Amint a pápaság a katholikus egyháznak a társadalmi, 
politikai téren való uralomra jutását je lenté; amint a szerze-
tesség ugyan ezt az uralomra jutást célozta a vallás erkölcsi 
síkban: ugy a skolasztika is ugyanezt volt hivatva meg-
cselekedni a tudományban. A készen kialakult dogmákat, 
az egyház absolut tekintélye mellett hozott határozatokat, 
intézkedéseket az aristotelesi filozófia segítségével egy 
hatalmas rendszerbe akarták összefoglalni és az ész örök 
törvényei szerint megbizonyítva, mint legfőbb, sőt egyetlen 
tudományt a szellemi élet betetőzőjeüí, isteni foglalatául 
tekinteni. Ezt a szellemi erőfeszítést, melynek csodálatos 
eredménye a skolasztika, különösen az jellemzi, hogy tisztán 
formális volt; vagyis az igazságot az egyház tudatában 
készen megtalálta és azt csupán rendszerezni kivánta az 
aristotelesi logika törvényei szerint, e filozófiának fogal-
maiban. Tehát az egész világképet ugy szerkeztették meg, 
hogy — mint Aquinói Tamás mondá — subserviat fidei 
vagyis, hogy a katholikus dogmatika szükségképeniségét és 
ésszerűségét igazolja. Titáni feladat volt, de megoldották: 
Augustinust átirták Aristotelesbe. Azonban ez csak addig 
volt lehetséges, amig az egyházi tan racionalitása megment-
hető volt; ámde ez már a 13. századtól kezdve megszűnt, 
mert az egyházi dogmák alakulásában nem azok történeti 
előállásának logikája, hanem az egyház ad hoc érdekei 
döntöttek, ennélfogva az egyházi dogma irrationalis, részeiben 
egymásnak ós az észnek ellenmondó lőn. A kijelentés fel-
dolgozásában nem érvényesült a logika, hanem teljesen az 

') Rathe i. m. 250 sk. 
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isteni önkény nyilvánult meg benne, tehát az értelem többé 
nem tudta ésszerűségüket bebizonyítani, legfönnebb a világ-
képet több kevesebb erőfeszítéssel hozzájuk alkalmazni. Igy 
lett a skolasztikából az ellenkezője annak, aminek lenni 
hivatva volt: nem a kijelentést alkalmazta az észhez, hanem 
az észt a kijelentéshez, ez pedig a credo, quia absurdum est 
elvéhez vezetett. Irrationalitás és tekintély, ez lőn vallásos 
igazságok bélyege, amelyből szükségszerűen következett a 
fídes implicita fogalma. IV. Ince pápa kifejezetten tanítja, 
hogy a világnak bőven elég, ha hisz egy jutalmazó és büntető 
Istenben, egyebekben pedig aláveti magát az egyháznak. 
De ez még a kisebb baj volt. A nagyobb az volt, hogy ez a 
tan, amely az egyházi tanítások absolutságát volt hivatva 
megbizonyítani, tulajdonképen teljes relativizmusba vezetett. 
Az Aristoteles filozófiájának kritikai elemei, különösen 
az Isten lényegére, természetére, a világrend mechanizmusára 
vonatkozólag skeptikussá tették a lelkeket. Nem volt semmi 
bizonyos, mindent ad hoc az egyháznak kellett eldöntenie. 
Az aristotelesi το μέσον a valláserkölcsi élet teljes mezején 
is érvényesült és a ne quid nimium elvét nagyon is betar-
tották különösen a jó cselekedetekben és vallásos gyakorla-
tokban. A hit ne legyen teljes odaadás, a bűnbánat teljes 
töredelem, a szeretet teljes áldozat; elég mindenből egy 
kényelmes csipetnyi, a többit kipótolja az egyház a maga 
kegyszereivel. Innen már csak egy lépés volt hátra addig a 
humánizmusig, mely lelke táplálékát az antik világnézetben 
találta fel és a keresztyén egyház tanait — hol fogcsikor-
gatva, hol sokat jelentő mosollyal — kölönc gyanánt hordozta 
magával. Klasszikus megnyilatkozása ennek X. Leo ismeretes 
szállóigéje: „a Krisztusról szóló mesének mégis csak sok 
hasznát vettük". Si non e vero, bene trovato! 

Amíg a skolaszticismus virágjában volt, csak egy néhány 
nagy szellem esoterikus tudománya gyanánt szerepelt és az 
igehirdetésre nem volt különösebb hatással. Amikor azonban 
a hanyatlás jelei már kezdettek feltűnni, általánossá vált a 
skolasztika, és ezzel még jobban elsekelyesedett. Az igehir-
detésben már csak mint formáiizmus került bele. Arra igye-
keztek hatása alatt a szónokok, hogy tárgyukat minél apróbb 
részekre osszák fel; ez ugyan nagyon segítette a formai 
érzék kifejlődését, amely eddig meglehetősen kezdetleges 
vala, de viszont a számtalan divisio és subdivisio között az 
alapgondolat teljesen elveszett. Minden jelemzésnél jobban 
mutatja a példa, hogy miként űzték ezt a formáiizmust. 
Utinai Leonardo 42. böjti beszédje szól az emberi lélek nemes-
ségéről és méltóságáról, a következő eszmemenettel: A kegyes 
lélek azt gondolja a felolvasott ige alapján (amely nincs 
jelezve), hogy az emberi lélek tényleg igen nemes és méltó-

19* 
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ságos; igaza is van, mert Istenhez hasonló: 1. méltóságban, 
melynek hat erőssége van ; másodszor tulajdonságban; végül 
entitásban, melynek modusai az értelem, az emlékezet és 
az akarat. Mindezeket bizonyítják — gazdag citátumokban 
— Boethius, Agustinus és sok más tudós férfiú. De szembe 
áll a kegyes lélekkel Bóliál és azt mondja : hogy lehetsz oly 
balga, hogy ilyesmiket elhiszesz; be fogom bizonyítani, hogy 
nem igaz a tétel. Bizonyítja is 1. logice, 2. metaphysice, 3. 
moraliter, 4. theologice, mig a szegény kegyes lélek egészen 
elcsüggedve, azt sem tudja, mit higyjen már. De szerencsére 
jő Mózes (és ezzel végződik a bevezetés) és megígéri, hogy 
a tételt: az emberi lélek nemes é s méltóságos, be fogja 
bizonyítani. Be is bizonyítja : I. a természeti törvény bizony-
sága szerint, és ezek között 1. per ratinoalis essentiales, 
még pedig négyféle rat io alapján: a) essentiali perfectione, 
b) mundali complexione (t. i. az ember a világ ura), c) sphae-
rica reflexione és d) corporali dispositione; 2. a moralisták 
bizonysága szerint: a) Aristoteles, b) Gennadius, c) Seneca, 
d) Sallustius nézetei alapján ; 3. költők bizonysága szerint, 
kikből Mózes ismét négyet citál: a) Ovidius, b) Sylvester, 
c) Diogenes és d) Boethius; 4. Pogány példák szerint, még 
pedig: a) a bölcsesség, b) tudomány; c) az óvatosság, d) az 
okosság példái szerint. II. Az isteni törvények szerint, mert: 
a) egy az aki teremtette (Isten), b) egy a test, amelyben 
lakik; c) egy az amire törekszik: a jó és d) egy az amit 
kerül t. i. a bűn. 111. A próféták bizonysága szerint kik közül 
szóhoz ju tnak : 1. Salamon, 2 Jób; 3. Ezechiel, 4. Dávid. IV. 
Az emberi törvény tanúsága szerint, amely lá tható: 1. in 
gratiosa sancti tate; 2. in operosa probitate; 3. in fructuosa 
voluntate, 4. in imperiosa libertate. Ezzel kimerül a Mózes 
tudománya és átveszi a szót Aquinói TamávS és bizonyítja a 
tételt. I. az evangéliumi törvény tanúságaival, és pedig 
1. Mátéval, aki négyféle virtust tulajdonított a léleknek 
a) filiatio, b) sanctificatio, c) cognatio és d) illuminatio; 2. Márk-
kal, aki szerint a lelket megilleti: a) remissio a peccatis, 
b) curatio infirmitatum, c) immutatio, d) incorruptio, 3. 
Lukáccsal, aki szerint a lélek képességei: a) glorificatio ; b) 
praedestinatio, c) exaltatio, d) cognitio; végül á. Jánossal, 
aki ismét négy méltóságot ismer: a) dignitas adoptationis, 
b) d. dotationis, c) d. confirmationis ós d) d. impetrationis. Ide 
még jő egy csomó bölcs mondás, citátum és azoknak alkalma-
zása. 11. Az apostoli törvény tanításaival, ahol 1. Péternek, 
2. Pálnak, 3. Jakabnak és 4. Jánosnak idevágó nyilatkozatait 
sorolja fel; III. A kánoni törvényekkelA. benedictio illeti a szent 
tárgyakat, mennyivel inkább a lelket; 2. consecratio nem csak 
az egyházat illeti meg, hanem a lelket is, amely eclesia spiri-
tuális; 3. dilectio ós 4. honoratio ajánltatik a kanonokban a 
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lélek iránt. IV. Az egyházi törvényekkel és pedig: 1. Grego-
rius, 2 Hieronymus, 3. Ambrosius és 4. Augustinus vélemé-
nyei alapján. Befejezésül megállapítja, hogy a léleknek ezt 
a méltóságát negyven dolog veszélyezteti és szépen fel is 
sorolja mind a negyven veszedelmet, megfelelő kitérésekkel 
fűszerezve és ajánlja, hogy meneküljünk meg e negyven 
veszedelemtől az egyetlen lehetséges módon: negyvennapi 
bőjtöléssel. Végül még szent Tamás megcáfolja Belláinak 
a bevezetésben felhozott négy árgumentumát és a kegyes 
lélek megköszönvén szent Tamásnak és Mózesnek ezt az 
épületes tanítását: hazamegy békességgel, a szónok pedig 
áment mond. — És Leouardo még a legkomolyabbak 
egyike! De hány, meg hány prédikátor volt, ki képtelennél, 
képtelenebb dolgokat citál görög és arab orvosoktól, ter-
mészettudósoktól. Nagyrészük félredobja a bibliát: még a 
textust is Galenusból, vagy Aristotelestől veszik. Maró sarcas-
inussal jellemzi őket Erasmus a „Bolondság dicséretiben." 
(Enconium moriae. Lud. Bat. 1641 ρ. 129—103.) „Szent Isten, 
mint hadonáznak, mint játszodtatják a hangjukat, mint 
énekelnek, mint hányják vetik magukat, mindegyre más 
és más arcot vágnak és oktalanul kiabálnak ! És ezt a szónok-
lási módot, mint valami szent titkot, kózről-kézre adják a 
barátocskák. — Először is felfohászkodnak (invocant), amit 
ismét a poétáktól vettek, azután, ha példáúl a szeretetről 
akarnak beszélni: a Nílusból, Egyptom folyójából indulnak 
ki; ha a kereszt titkairól szándékoznak szólni, akkor beve-
zetésül ritka leleménnyel, a babyloni sárkányról beszélnek, 
ha böjtről akarnak tanítást tenni, kezdik az állatkör tizenkét 
csillagzatával, végül, ha beszédjük tárgya a hit, előbb a kör 
négyszögűsitéséről csevegnek. Magam is hallottam egy igen 
ostoba, akarom mondani, tudós férfiút (a szövegben a megsze-
mélyesített Stultitia beszól), aki egyik hires beszédében, amely 
a szentháromság titkait fejtegette, hogy nem közönséges 
tudományát fitogtassa ós a theologusok fülének is hízelegjen, 
egészen új csapást kezdett: csodálatoskópen a betűkből, 
szótagokból ós szavakból indúlt ki és a főnevek és igék, 
névszók ós jelzők egyezéséből merített. Néhányan morogták 
is a horatiusi verset: „Ugyan hová vezet ez a sok szamárság 
Végül bebizonyította, hogy a szentháromság képe a nyelvészek 
tudományában tökéletesen megvan ; nincs az a mathematikus, 
aki különbül kiurkalmazná. Egy másik, különben octogenarius, 
ki annyira bölcs, hogy egy második Dun Scotust vélnél benne 
látni, kifejtette a Jézus nevének titkait ós csoda éles elmével 
bizonyította be, hogy Jézus nevének betűiben mindaz benne 
van, amit róla állítani lehet. Ugyanis csak három esetben 
hajlítható ez a név, ami az isteni háromságnak világos képe. 
Az első esete: Jézus, „s"-ben végződik; második esete: Jesum 
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„m"-mel, a harmadik esete: Jesu, „u"-val; kibeszélhetetlen 
nagy titoknak a jele ez, mert ez a három betű a kezdete a 
summusnak, a mediusnak és az ultimusnak, tehát Jézus a 
kezdet, a folyamat és a vég. Még homályosabb titok nyitjára 
találunk mathematikai módszerrel. A „Jézus" szó két egyenlő 
részre osztható úgy, hogy egy ötödrész közbül marad. Ez a 
közből maradt ötödrész az „s" betű, amit a héberek „syn"-nek 
neveznek: a syn szó pedig, ha jól emlékszem, a skótok nyel-
vén bűnt jelent, ami azt bizonyítja, hogy Jézus elveszi a 
világ bűneit. . . . — Amazok (Cicero és Demosthenes) bűnnek 
tartották atárgytól eltérő bevezetést mintha bizony nem disznó; 
pásztorok módja volna ez, kik csak a természettől tanul-
tak. Ellenben ezek a tudós férfiak a maguk elősétájukat 
— mert igy nevezik a bevezetést — úgy szerkesztik meg, 
hogy sejtelme se legyen senkinek a következő argumentumról, 
hanem csodálkozva mormogja: hova hurcol ez az ember 
minket? Harmadik helyen, az elbeszélés helyén, valamit fel-
vesznek az evangéliumból és azt felületesen és futtában 
értelmezik, holott erről az egy tárgyról kellene az egész 
beszédnek szólnia. Negyedik helyen theologiai kérdéseket 
feszegetnek, olyanokat, amelyek legtöbbször s j m az égre, 
sem a földre nem tartoznak. De ezt is mesterséggel. Tudós 
módra szemöldökeiket összevonják és a hallgatóság fülét 
megtöltik nagy egyházi atyák neveivel; csak úgy zúg a fej a 
sok solemnis, subtilis, subtilissimus, seraphicus, cherubicus, 
sanctus, irrefragibilis doctoroktól. Azután nagyobb és kisebb 
syllogismusok, következtetések, eredmónyfoglalatok, hideg-
rideg tótelek és skolasztikus zagyvaságok.özönét zuhintják a 
jámbor tömegre. Hátra van még az ötödik rész, ahol leginkább 
lehet remekelni. Valami együgyű, sőt hülye adomát rántanak 
elő a históriás kis tükrökből vagy a Gesta Romanorum-ból 
és azt magyarázzák allegorice, tropologice és anagogice. 
Ekkora dőreségről még csak álmodni sem birt Horatius, 
mikor igy énekelt: „Emberi fejhez a festő ha lónyakat irna 
és felemás tollazatba öltöztetné". . . . 

Ezzel a két idézettel talán le is zárhatnék a skolasz-
tikus igehirdetés jellemzését, ha nem kellene még megemlé-
keznünk ez irány végső elfajulásáról, amely a XV. században 
az egész igehirdetésre átragadt és azt teljesen megfertőztette. 
A burleszk-népies, vagy útszéli irány ez. Valami saját-
ságos gondolat lopózott bele az igehirdetésbe; az t. i., 
hogy az igehirdetésnek a mulattatás a főcélja és ez a gondolat 
húzta lefelé az egyházi beszédet a vásári komédiák színvonala 
felé. Talán az volt az oka ennek, hogy a skolasztikus a nagy-
képűség és tudákosság miatt gyötrően unalmassá vált ige-
hirdetést érdekessé kívánták tenni; talán újra kisértett az a 
III.—IV. századbeli pogány felfogás, hogy az igehirdetés mű-
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vészi célokat szolgál és a kor a művészi cél szolgálatát csak 
a komédiázásban látta ; mindegy, de ez a szomorú tény, hogy 
ez az irány csodált, követett és megkövetelt irány volt, 
mindennél ékesebben bizonyítja, hogy az igehirdetés csődje 
egyszersmint a kor vallásosságának: a katholicismusnak is 
csődje volt. Barletta, ki oly hírnévnek örvendett, hogy róla 
kelt a hires szálló ige: qui nescit barlettare, nescit praedicare, 
egyik pünkösdi beszédjében azt adja elő, hogy milyen a rossz 
pap, aki nem szivből mondja a miatyánkot: Miatyánk ki vagy 
a mennyekben — fogd be kocsis a lovat, menjünk a tanyára 
— szenteltessék meg a te neved — Kati tedd főni a hust — 
bocsásd meg a mi bűneinket — dugd el a macska elől a 
kolbászt stb.1) Az Írással bizonyítja be, hogy a tánc az ördög 
mivé, igy: a tánc körben mozgó, az ördög utja is körben 
jár, mert maga mondja a Sátán: körüljártam a földön. (Jób. 
I. 7)') Maillard a francia király udvari papja, tehát az ízlés 
törvényadója, a chronic scandaleuse-ök mintájára tárgyalja 
a sexualis élet bűneit ós hogy szemléltesse azt, amire fátyolt 
kellene dobnia, történetkéket mond el, melyek csattanósan 
mutatják be ennek a bűnnek egész árnyalatgazdagságát, ο 
volt az, aki különösen előkelőnek tartotta a beszéd közben 
való köhécselést ós nyomtatásban megjelent prédikációiban 
is, „hm, hm" jellel jegyezte meg, ahol ez a köhócselós különös 
bájt kölcsönöz. Menőt egész novellát mond el, melyben ér-
zéki színekkel festi, hogy a parázna nő miként bukott el és 
miként tériti meg őt, ki szégyenletében poklos Simon házánál 
az asztal alá bújt, Jézus, aki „est ,pulchrior omnibus, [quos 
unquam vidistis, tarn gratiosus, tam honestus; il a si beau 
maintien, il sait si bien son éntretien, vous ne vítes jamais 
de pareil, credo firmiter, quod si videretis eum, essetis amo-
rosae de eo, est in flore iuventutis suae (a parázna nőtest-
vére, Márta mondja ezt). Szerinte azért tiltotta el Jézus Péter-
től a kardot, mert nem tudott bánni vele : ugyanis Malchusnak 
a feje helyett a fülét vágta le. Tehát ép úgy nem volt ildo-
mos karddal járnia, mint könyvet cipelni magával annak, 
aki nem tud olvasni; külömben is Péter akkor már pápa 
volt. A menyországot spanyol korcsmához hasonlítja, ahol 
előbb fizet az ember azután eszik ; Lázár is hosszú, keserves 
szenvedéssel fizette meg a paradicsomi lakoma árát; a pokol 
azonban olyan, mint a francia korcsma: elébb mulat, dorbézol 
az ember s azután — fizet.3) 

A húsvéti üdvtörtént igehirdetői feldolgozása a körül 
forgott, hogy az ostoba ördög, ki azt hitte, hogy Jézus ha-

') Lentz i. m. I. p. 389. 
2) Rothe i. m. 29U. 
3) Lentz i. m. I. p. 394 sk. 
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lálával becsapta az Istent, mily rettentően felsült, mikor az 
Úr — feltámadott. 

A tartalomhoz mért volt az előadás. Ugráltak, kiabáltak, 
tomboltak, állati hangokat utánoztak, hogy csak nevetésre 
bírják a hallgatóságot. Swigbert braunschweigi prédikátor 
arról beszélt, hogy az ördög ép' észreveszi, hogy a szikla-
sírba temetett Krisztus fel akar támadni. Rohan az ajtóhoz, 
hogy reteszelje be, de más eszköz hijjában csak a kampós 
orrát dughatta a závárban. Krisztus természetesen föltépte 
az ajtót és odaszakadt az ördög orra is, ki kínjában igy 
üvöltött: Jodeto! Ezt a Jodeto-t úgy üvöltötte maga Swigbert 
is, hogy hallgatóiban megfagyott a vér. Az volt a legnagyobb 
igehirdetői siker, ha az egész gyülekezet harsogó kacagásban 
tört ki; erre leginkább húsvétkor pályáztak és innen nevezik 
a nagy tömegek falrengető kacagását risus paschalis-nak. 
Az előadás nyelve is útszéli, a középkori latinságnak a fran-
cia, német nyelvvel való barokk keverése. Mit sem segített 
már ez általános leromláson az sem, hogy némelyek beszéd-
vázlatokat citátumokat, szemléltető elbeszéléseket, morális 
példákat szedtek össze ós adtak ki. Ilyen pl. a Destructorium 
vitiorum és a /los theologiae c. gyűjtemény, amelyek közül 
különösen az első oly nagy kelendőségnek örvendett, hogy 
a XV. század utolsó két évtizedében — az akkori nyomtatási 
technika és könyvszükséglet mellett — két kiadást ért. Ha 
valaha kor, úgy ez megvolt érve a reformációra. 

d) A reforaiátori irány. 
Ebben az általános sivárságban egy uj irány köti le a 

figyelmünket: a reformátori irány, amely nemcsak mysztikus 
elemeket vesz föl, hanem hovatovább népiessé is válik, ez 
ezáltal mély hatást gyakorol a nép vallásos életére. Ennek 
az iránynak egyik typikus alakja Kaisersbergi Geiler strass-
burgi pap. Tanulmányai révén skolasztikus, vallásosságában 
a mysztika mérsékelt hive, de azért mindkét irány ferdeségeit 
kerüli. Nem theologizál, nem allegorizál, legfönnebb néha, a 
színezés kedvéért, hanem kézzel fogható realitással beszél. 
„A szószéken kész igazságot kell adni — mondja — ós 
nem még keresgélni azt; megköszönné az éhes vendég, ha a 
fogadós a helyett, hogy elkészített nyulpecsenyét tálalna 
elébe, elébb kivinné a mezőre és a nyúlra mutatna: ahol fut, 
ha ebéd kell, fogd el és süsd meg".1) Minden erejét az erkölcsi 
kérdésekre fordí t ja ; metsző sarcazmussal, lobogó pathosszal, 
kacagtató humorral ostorozza a bűnt, annál inkább, minél 
magasabb méltóságot visel hordozója. Különös erővel és 
nagy tájékozottsággal támadja a klérust, amelynek a bűneit 

') Lentz i. m. I. p. 403. 
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felsorolni el nem fárad soha. „Ha (olyan) barátot látsz, vess 
keresztet, mert ha fekete a barát, akkor maga az ördög, 
ha fehér, akkor az ördög anyja, ha szürke akkor mindakettő. 
Nem tudom mi jobb: zárdába küldeni egy leányt, vagy 
örömtanyára ? mert a zárdában is kéjnő lesz, csak kegy-
nőnek hívják. So ist der höllisch Löwe, der Feind besonder-
lich uffsetzig den geistlichen Waldeseln, d. i. den Einsiedlern 
und denen die da fliehen Gemeinschaft der weltlichen Men-
schen."1) A népiessége még nagyon dúrva, sőt útszéli, 
ízléstelen tréfák, durván kiteremtetézett szókimondás, példa-
beszédek, szójátékok, adomák és hangulatos képek színes 
keverékbe elegyednek és megadják beszédeinek sajátos 
koloritját, amelyen átizzik komoly erkölcsi ereje és szónoki 
szenvedélye. Wiklif ós Husz János korban előzik őt, de 
szónoki tehetségre nézve utána következnek. Wiklif az irás 
tekintélyének rendkívüli kiemelésével, az igazság megis-
merésének olyan felfogásával, amely egyszersmind erkölcsi 
nevelés is, az angol kegyességnek a typusát adja követőivel 
együtt, kik vörös gyapjúruhában hosszú bottal prédikálva 
jár ják be az országot; mig Husz János azzal a szláv csökönyös-
ségével, mely az igazság praktikus megvallásában és gyakor-
lásában fajának sajátja, az elnyomott, üldözött tiltakozást, 
a lappangó forradalmat népe lelkületének és történetének 
állandó tényezőjévé tette. Mindannyiuknál nagyobb szónoki 
talentum volt azonban a flórenci dominikánus: Savonarola 
Hieronymus, akinek delejes hatása, lobogó szenvedélye és 
megdöbbentően tragikus sorsa még ma is, annyi száz óv 
múlva, foglyul ejti a szemlélőt. Jeremiásra emlékeztet az a 
belső, rettenetes küzdelem, amelyet hivatása érzetével viv 
meg, mig rabja nem lesz feltótlen prófétai szenvedélyének, 
hogy annak félelmes tüzében ellobogjon, vészlángként hir-
detve a romlás nagy érszakájában, hogy uj, nagy fordulat 
áll be a világtörténelemben, mert „a fejsze immár a fák gyö-
kesóre vettetett". Szülői orvosnak szánták, de ő „hideg 
verítékben fürödve" észmél rá egy átvirasztott éjszakán az 
isteni kényszerűségre, mely őt a lelkészi pályára sodorja. 
Hazulról szökve lép a szerzetbe, ahol oly erővel fekszik 
neki a szentírás tanulmányozásának és a lelki gyakorlatok-
nak, hogy az írást majdnem könyvnélkül megtanulja és 
miséin órákig hever holtelevenen az oltár kőlépcsőjén, mig 
testéből eltávozott lelke olyan látomásokban fürdik, hogy 
fakó arca világítani kezd a templom sötétjében, mikor az 
éjjel csöndjében leégnek a gyertyák2) De lelkének minden 
ereje az igehirdetése ösztönzi Visszatér szülővárosába, 

') Lentz i. m. p. 407. 
') Picus de Mirandola. 
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Firenzébe, ahol medici Lorenzo jogara alatt a renaissance 
virágkorát éli. Az emberek az antik világ fényes mámorködé-
ben úsznak; a lelkek telitvék művészi gyönyörrel, az emberi 
test kultuszát minden idők leghivatottabb papjai űzik, kik 
tüneményes hymnuszokat irnak vásznaikra erről a ragyogóan 
érzéki tárgyról; a nép az antik világ ezer pogányságával 
van tele és a bűbájos Arnó-menti város csillogó palotáit, 
fehérfalu, olajfa árnyalt kunyhóit egyaránt a régi bachanáliák 
pajzán, mámoros hangulata tölti be. A Careggi villa felé 
vezető uton hevesen dobogott a járókelő szive, mert a 
babér és narancsfák sűrűjéből incselkedő najádszemek sugár-
zását vélte látni és ha zörrent a lomb, a Botticelli gráciáinak 
könnyű suhantát vélte hallani. Farsangkor a Carneval-játékok 
forró tobzódásából volt hangos az utca, nagy héten pedig 
templomokba tódult a kíváncsi nép a keresztrefeszités és a 
feltámadás mimikai kiábrázolását élvezni. Ebbe a városba 
jött a sötétarcu, sólyomszemű szerzetes, a megtestesült 
bűnvád, „az öröm és gráciák sírásója" Savonarola. Meg-
kezdette igehirdetői munkásságát. Szivekbe vágó hangon 
kiáltott bele az öröm zajába az δ térjetek meg kiáltása és 
az embereken hideg józanodás futott végig. Megrázó szenve-
déllyel tárta fel az élet és a halál kérdéseit, irta le az ítélet 
borzalmait, álcázta le a bűnösöket önönmaguk előtt. Az 
ó-testamentoini próféciák félelmes magaslatáig csapkodott a 
lelke, mikor pusztulást, halált, Ítéletet jövendölt ós a nép 
döbbenve számlálgatta egyre-másra beteljesülő próféciáit. 
Jött az éhség, jött VII. Károly, meghalt a nagy Lorenzo, de 
Savonarola, a század vészmadara, csak jósolt tovább. Vad 
bűnbánat fogta el a lelkeket. Az óriás gyülekezet, a mely 
megtöltötte a dóm öblös hajóit és mint a hullámáradat, 
kihömpölygött az útra, mikor Savonarola, saját szavainak 
súlya alatt roskadozva újra ítéletet prédikált, riadva kiáltott 
szavába: Irgalom, irgalom! Elűzték a Lorenzo fiát, bűn-
bánatba, töredelembe öltözött „az istenek játszóhelye" : 
Firenze. Savonarola szavára önkéntes rendőrség gyűjti össze 
a képeket, szobrokat, a forró levegőjű történeteket, azt a 
sok édes szerszámot, amellyel játékaikat űzték a cupidok 
és hatalmas máglyát rakva belőlük a főtéren, kürtzengósek 
között égették hamuvá. Hamuja beszitálta a rózsakoszorus 
fejeket ; szőrcsuhába öltözött a nuditás ós mea culpa zokogott 
fel azokon az ajkakon, amelyek eddig csak az öröm borát 
szürcsölték. Csöndes lett a város, mint ha kihalt volna. 
Éjszakánkint megtelt a templom, amelynek márványpadlóján 
vezeklő árnyak virrasztottak reggelig, mikor újra megjelent 
a szószéken a város szerzetes u ra : Savonarola, hogy hallassa 
a lelkeken átdöngő szavát. Feddése szeges ostorként vágott 
végig a hatalmasokon, az egyház biboros fejedelmein. Szavának 
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ereje egyre nőtt, míg átokká hatalmasodva a szent kúriáig, 
sőt a pápa személyéig csapkodott fol. Savonarola ellen pedig 
megindult a lavina. Titáni módon küzdött a ráomló apoka-
lyptikus üldözések ellen. Vér festette be a szent Márk kolostor 
kapuját, miglen hatalmat vettek ra j ta s az egyház maga 
függesztó bitófára leghívebb és legnagyobb fiát, kit — Luther 
szerint — megátkozott a pápa, de canonizált — Krisztus. 

Savonarola szinte természetfölötti szónoki tehetség 
volt. Érzelemvilágának bámulatos gazdagsága és mélysége, 
indulatainak elementáris ereje képzeletének apokalyptikus 
szárnyalása, prófétai elragadtatásának vulkánikus heve, met-
szően éles és gyakorlati elméje tették azzá. Az egész közép-
korban, talán Pál óta az első bizonyságtevő, kinek a prófétálás 
lenyűgöző hatalma adatott. Keresztyénsége még nem az igazi 
evangelium, amelyet Luther szivo élt át újra, hanem az 
ótestamentomi Ítélet és harag próféciája, melynek sajátságos 
színezetet szigorú szerzetesi morálja adott, de azért leg-
magasabb, amit a katholicismus nyújthatott: a szerzetesi 
prófétaság. Beszédjei majd mind irásmagyarázatok. Lelkén 
át az ószövetség megrázó gondolatai szólnak saját átélése 
rezonanciájától fokozott, szinte Ítéletnapi erővel. Mindenestől 
fogva csak negatívumot tud adni: csak ostoroz, bírál, támad, 
de egy uj kegyesség elzárt forrásait nem tudja megnyitni. 
Sötét, félelmes alakja előtt tisztelettel állunk meg, mert az 
δ tragikumából erők fakadtak, amely erőknek gyümölcseit 
a protestántizmus érlelte meg. Az a nagy uj világosság, 
amely a wittenbergi zárda cellájában gyúlt ki, fényt vet az 
ő komor arcára is. Az igehirdetés prófétaság, ez az ő 
életének és halálának nagy, reformátori tanítása.1) 

e) Az igehirdetés elméletének irodalmi nyomai a közép-
korban. 

A középkorban a homiletikai irodalom egészen a humá-
nizmusig csak erőtlen próbálgatásokból áll. Novigentumi 
Guibert (1153—1215) a Nogent sous Coucy koloster apátja, 
a Genesishez irt kommentárjához bevezetésül egy rövid 
elmefuttatást kapcsol „Liber quo ordine sermo fíeri debeat" 
címmel. Arról tanit benne, hogy prédikátornak legyen elég-
séges tudománya és tiszta lelkiismerete, főképen pedig imád-
kozzék sokat. Ne beszéljen terjengősen, hanem tisztán, szem-
léletesen és vessen súlyt az erkölcsök javítására. Saját 
szivének ismeretéből vezessen önismeretre, bűnbánatra és 
mutassa meg az idvesség útait. Ezt pedig úgy éri el, ha reá 
mutat az örök kárhozatra, meg arra a külső és belső kárra, 

») Lásd szép jellemrajzát Rothe i. m. 3 3 5 - 3 3 6 . 
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amelyet a bűn okoz. Alanus ab Ínsulis (f 1203) cistercita 
szerzetes szerint a prédikáció; manifesta et publica instructio 
morum et fidei, informationi horainum deserviens, ex rationum 
semina et auctoritatum fonté proveniens. A prédikációnak az 
alapja mindig egy theologiai tekintélyből vett textus; leginkább 
az evangéliumokból, Pál leveleiből, a zsoltárokból ós a példa-
beszédekből, mert ezek a legalkalmasabbak a morális instruc-
tiora. A könyv végén van egy beszéd a templomi alvókhoz. 
Humbertus de Romanis, a dominikánusok generálisa (f 1277) 
„De eruditione praedicatorum" cimű művében szól az ige-
hirdetői hivatal méltóságáról, hasznáról és nehézségéről. 
Jellenző az a mondása, hogy nem lehet mindig saját beszé-
dünkkel állani elő; csak az röstelje idegen beszédet mondani, 
aki átallaná a más sütötte kenyeret enni. Fontos a könyv 
,.De executione huius officii" c. része, mert az igehirdetés 
szokatlan megbecsüléséről tanúskodik, midőn azt állítja, hogy 
a prédikáció a sacramentumoknál is feljebb való, mert azok 
(adm. sacr) non prosnnt multis sine vera cognitione et bona 
voluntate, quae duo confert praedicatio. Krisztus is csak egy-
szer mondott misét (az utolsó vacsora), de mindig prédikált. 
A XIV. században Nicolaus de Clemengist nem feledjük el 
egyetlen nyilatkozatáért: Summopere igitur studeat Praedicator, 
quando ad verbum Dei dispensandum accedit, ut in charitate 
et gratia sít, quatenus ex radice charitatis sua surgat predi-
catio, et non tam ipse, quam Sipiritus Sanctus suo ore loqua-
tur, suam verbis eius flammatis virtutem largiter influens ad 
transfigienda, velut igneis quibusdam sagittis, corda audientium. 
Tőle már visszaesést mutat Hesseni Henrik „Tractatus de 
arte praedicandi" műve, amely a négyféle írásmagyarázatot: 
a históriait, a tropologiait (erkölcsi alkalmazás) az aliegoriait 
(Krisztus és Szűz Máriára vonatkozó) és az anagogiait (a 
triumpháló egyházra vonatkozó) codificálja és az istenigéje 
kánonául a vulgatát ismeri el. A humanizmusban tapasz-
talunk egy kis fellendülést. Reuchlin „Liber congestorum de 
arte praedicandi" c. könyvében (1502) a prédikálást így ha-
tározza meg. Facultas hominem alliciendi ad virtutes et con-
templationem divinam ex sanctorum scriptoraum promul-
gatione. Három actusa van a prédikáció Írásnak: Inventío, 
memoria, pronunciatio; maga a prédikáció pedig áll: princípium, 
lectio, divisio confirmatio, confutatio és conclusio nevű részek-
ből. Még fontosabb az Erasmus könyve: Ecclesiastes sive de 
ratione concionandi libri quatuor. (1535.) Az első könyvben 
szól az igehirdető móltóságáról, amely felülmúlja a szerzetes, 
a bölcs, a miséző pap, sőt a király méltóságát. A jó prédi-
kátornak nagy tudománya, tiszta értelme, bátorsága, jó hír-
neve és szeretettől égő szive kell, hogy legyen. Utal arra, 
hogy az igehirdetés hanyatlásával mindig együtt járt az egy-



A középkori igehirdetés. 2 8 5 

ház hanyatlása. Felveti és komolyan hangsúlyozza a missziói 
igehirdetést, mert: „E repertis regionibus evehitur aurum et 
gemmae, sed triumpho dignius erat illue invehere christianam 
sapientiam, auro pretiosorem." A reformációról azonban még 
egészen hallgat. A II. ós 111. könyv, amely a rhetorikának, a 
gramatikának és a dialektikának az egyházi beszédre néző 
hasznát tárgyalja, sok helyes és finom megfigyelést tartalmaz 
az igehirdetés gyakorlatára nézve. Különösen a szokásos 
rendszertelen prédikációkat szereti gúnyolni. ,.Durae sunt 
illae partitiones, quum partos inter se non cohaerent, sic enim 
audimus nonnullos promittere: primo loco expono vobis para-
bolam evangelicam, secundo proponam quaestionem theolo-
gicam, tertio referam vitám Sancti Christofori, postremo 
adjiciam moralem históriám ex gestis Romanorum. A prédi-
káció írásnak öt része van: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, pronuntiatio ; azután a felosztás kategóriáit tárgyalja, 
az amplificatio módjait, a szónoki figurákat, a szószerinti 
írásmagyarázat hasznát az allegória felett, mig a negyedik 
könyvben az igehirdetés anyagát, az egyházi tannak a huma-
nista erénytannal való elegyítésben tárgyalja. 

Mindezeken a műveken meglátszik a katholicizmus alap-
dogmája, amely az egyházat természetfölötti üdvintózménynek 
nézi, ennélfogva a szónok úgy áll híveivel szemben, mint a 
pogány rhetor a hallgatósággal: a tudatlanokat kell tudósokká, 
a hitetleneket hivőkké, az erkölcsteleneket erkölcsösökké 
tenni. Innen van, hogy a katholicizmus nem tud ellenni a 
pogány rhetorika nélkül, viszont amely igehirdetésben a rhe-
torikai elem túlteng, ott már bizonyos katholikus kovász 
munkálkodik. Istenigéje hirdetése a saját törvényeit követi; 
amennyiben azonban e célok szolgálatába bevonható: a rhe-
torika értékes tanításait is fel lehet, sőt fel kell használni. 

Összefoglalva az eredményeket, melyeket az igehirdetés 
középkori története felmutat, megállapíthatjuk, hogy az ige-
hirdetés egész középkori története nem egyéb, mint az 
Augustinus által summásan adott különböző irányzatoknak 
kiváltása, elmélyítése, de egyszersmind leromlása, sőt csődbe 
jutása. Nem volt hiány mélyhitű és tehetséges bizonyság-
levőkben, de az általános irányzat feltartóztathatatlanál 
halad az elsekélyesedés felé. Különben is az igehirdetés az 
egyház élettevékenységei között lassanként valóságos hamú-
pipőke sorsra jutott: központi helyét elfoglalta a szentek 
kultusza, a búcsúk és szent gyakorlatok meg a sakramen-
tumok mágikus kezelése. A reformációban új korszak derül 
fel: az Ige egyházát uj jászüli az Ige. 

Dr. Ravasz László. 



A protestantizmus fogalma és lényege. 
Válasz Zoványi J. cikkére. 

Fenti cím alatt folyóiratunk ez évi első számában egy 
érdekesen megirt cikk látott napvilágot Zoványi Jenő volt 
sárospataki theol. tanár tollából, amely kettős célt kívánt 
szolgálni. Egyfelől feltüntetni az író legegyénibb álláspontját, 
másfelől pedig igazolni őt az összes támadásokkal szemben. 
A cikk minden látszólagos egységessége mellett is két 
részre oszlik. Az első terjedelmes rész az író határozott 
radikális álláspontját tünteti fel a maga meg nem alkuvó 
teljességében, a második — az utolsó három lap — pedig 
annak megnyirbált tompított formáját. Talán mondanom sem 
kell, hogy ez csak rontja a első hatását s a Zoványi önigazo-
lására egyáltalában nem alkalmas. Mi tehát csak az első 
résszel kívánunk valójában foglalkozni s ezt annál is inkább 
megtesszük, mert abban oly elvek, eszmék de egyszersmind 
vádak is foglaltatnak, amelyeket meggyőződéses kálvinista 
részről szó nélkül hagyni nem lehet. 

* 
* * 

A legelső ütközőpont mindjárt a protestantizmus lénye-
gének meghatározása. Zoványi felfogása szerint ugyanis ez 
nem egyéb, mint magának a szónak puszta jelentése, tehát 
tiltakozás, protestálás valami ellen. Igaz; ez is lehet protes-
tantizmus és a speyeri birodalmi gyűlés munkája nem is 
volt egyéb. De vájjon elég-e ennyi ? Vájjon megelégedhetünk-e 
egy ilyen pusztán negatív fogalommal, amely nem mondja 
meg mi a cél, mi a tartalom? Pedig világos, hogy a hatá-
rozott tartalom nélküli protestantizmus nem egyéb, mint 
egy elvnek üres hangoztatása, anélkül, hogy megjelölnénk 
azt, amit a protestálás után birni akarunk. S azt hiszem, 
nem csalódom, ha azt állítom, hogy egyetlen egy reformátor 
sem így értelmezte a protestantizmust, mert a protestálás 
nem lehet öncél az mindig csak eszköz valamely pozitívum 
elérésére. A reformátorok sem azért protestáltak, hogy 
protestáljanak, hanem azért, hogy a régi helytelen hittartalom 
helyett ujat adjanak. És amit Zoványi a speyeri birodalmi 
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gyűlés világtörténelmi jelentőségű tényének hirdet, a lelki-
ismereti szabadság proklamálását, arra nézve pedig azt 
kell megjegyeznünk, jhogy azt bizony nem ott találták ki 
először. Meg volt az úgyszólván azóta, amióta csak gondol-
kozó emberek vannak a világon. Avagy Sokratesnél s 
a görög filozófiában, a római bölcselőknél sőt magában az 
ó-testamentomban is nem látjuk annak nyomait? Aztán azt 
képzeljük, hogy a középkori keresztyénség független gondol-
kozóinál nem volt már meg ez az elv? Nem, a protestantizmus 
lényege ily összezsugorított valamiben nem állhat, annál is 
inkább, mert ez nein vallási vagy theologiai, hanem egysze-
rűen psychologiai, szociális vagy ha ugy tetszik, tisztán filo-
zófiai elv, amely a theologián kivül minden más tudományágban 
is érvényesülhet. S épen ebben látom ón a Zoványi nagy 
tévedését. Nem vette észre, hogy α protestantizmusnak 
mint vallási elvnek egészen más α lényege s itt már nem 
maradhat meg tisztán a tagadás, az ellenszegülés létjogosult-
ságát proklamáló elvnél, hanem itt már pozitív tartalommal 
kell bírnia. 

Mert hisz ha a Zoványi meghatározását fogadjuk el, 
ezzel, épen azért, mert minden vallási tartalmat és korlátozást 
nélkülöz, tulajdonképen a legszélsőségesebb szertelenségeknek 
nyitunk utat, amely, ha akar, a keresztyénség és pogányság 
között semmi külömbséget nem ismerve, végső konzekven-
ciájában a legteljesebb radikalizmusra és anarchiára vezet 
vallási és theologiai téren egyaránt. Midőn tehát protestan-
tizmusról beszélünk s magunkat protestánsoknak nevezzük, 
ugyanakkor meg kell maradnunk a keresztyénség határain 
belül, amikor is a protestantizmus nem lesz. egyéb, mint a 
keresztyénség határain belül létrejött oly akció, melynek 
célja az, hogy az eddigi ker. hittartalom helytelennek 
felismert részei vagy egésze helyett helyes keresztyén 
hittartalommal töltsük meg az emberiség vallási életét. 

Ezeknek előre bocsátása után most már megvizsgálhatjuk 
Zoványi felfogását a tekintély-elvre vonatkozólag is, amelyet 
ő ugylátszik mindenestől elvet, illetve talán egyféle tekintélyt 
mégis elfogad, t. i. saját magát, mert az egyéniség-elvének 
exclusiv érvényesítése ennyit legalább hoz magával. Arra 
természetesen Zoványi nem gondol, hogy igen sokszor épen 
az egyéniség állhatatlansága, excentrikussága vagy száguldozó 
tévelygése, annak kizárólagos tekintélyét, reális igazság-
érzetét ás tisztán látását teljesen illuzoriussá teszi. Nietzsche 
számára is önmaga volt az egyedüli tekintély s ez is lett a 
tragédiája. 

A tekintély - elvről külömben már temérdek harc 
folyt a protestánsok körében is. Abban természetesen teljes 
volt a harmónia, hogy az egyház, mint olyan, róm. kath. 
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mintára tekintély nem lehet. De ez nem azt jelenti, hogy 
nálunk most már, mint Zoványi gondolni látszik, önmagunkon 
kivül semmi más tekintély nincs! A francia reformátusok 
között pl. a mult század végén nagy harc folyt a fölött, 
hogy a protestánsokra nézve mi lehet igazi tekintély: a 
Szentirás-e, Krisztus-e, vagy az értelem és lelkiismeret? 
Én azt hiszem, hogy egyik sem exclusive, hanem ebeknek 
szerencsés konstellációja és egymásra hatása együttvéve. De 
ha ennyire eljutottam, akkor már a Zoványi-féle radika-
lizmustól meglehetősen messzire járok, mert ekkor az 
írással és Krisztussal szemem előtt már a keresztyénség 
terrenumán vagyok és maradok. Amíg tehát Zoványi elvét 
érvényesítjük, addig tényleg nincs jogunk megbotránkozni 
Jatho vagy Kalthoff monizmusán, sem annak a holland 
papnak vakmerőségén, aki egyszer csak arról kezdett prédi-
kálni, hogy az ő lelkét a buddhizmus jobban kielégíti mint a 
keresztyénség s ő ezáltal Krisztushoz is közelebb jutott. 
Mert a szubjektivizmus egyeduralma alatt minden lehetséges 
és minden lelki erupció csak egyforma értékkel birhat. Ez 
pedig csak teljes anarchiára vezethet. 

Vizsgáljuk azonban meg, hogy mit proklamáltak tehát 
a reformátorok ? Szerintem semmi esetre sem csak úgy általá-
nosságban az egyéniség elvét, mert mint mondottuk, ezt már 
régóta proklamálta a gondolkozó emberiség. Hanem igenis 
a keresztyén, hívő egyéniség elvét. A keresztyén hittarta-
lommal bíró hivőnek azt a jogát, hogy a maga legbensőbb 
meggyőződésére hallgasson, annak segítségével vizsgálja a 
keresztyénség szellemi tartalmát s csak azt higyje el és úgy, 
amint az maga is át- és meg is élte. Ez az amit a német 
theologusok úgy neveznek, hogy „Gefühlspr inz ip . " Ez az 
elv jelenti az egyház békóinak széttördelését s a vallási élet 
és üdvmunka teljes, tökéletes individualizálódását.') S tényleg 
azt látjuk, hogy a reformációi hullámverések alkalmával ez 
az elv teljesen érvényesült. Netn volt semmiféle formájú 
protestáns egyház. Az emberek csupán csak hittek, kiki a 
maga megyőződése szerint, de természetesen jórészt Luther 
és Kálvin, részben Melanchton szellemi hegemóniája alatt. 
Csakhogy a hitnek nem az a természete, hogy „Gefühl" 
maradjon. A reformátorok nemcsupán egy uj érzést akartak 
létre hívni, hanem igenis ebbe az uj érzésbe a keresztyén 
világnézetet beleolvasztani, szóval azt megtartani. Minden 
vallás világnézet alkotására törekszik. Tehát nem elégedhetik 

') De természetesen sohasem az abszolút szubjektivizmus kizárólagos 
létjogosultságát. Mert a keresztyén hitéletben sohasem az egyén, hanem a 
gyülekezet a fő. Krisztus nem egy összeverődött hívő tömegnek, hanem egy 
szerves közösségnek az egyháznak királya s mi nem csupán individuumok, 
hanem egy tesnek tagjai is vagyunk. 
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meg· bizonyos chaotikus érzésrezgésekkel vagy mystikus 
elmélyedésekkel, hanem pozitív tételek után vágyódik. Azt 
tette már a római katholicizmusban is, mennyivel inkább 
érvényesült tehát ez az értelmet is annyira igénybe vevő 
protestantizmus öntudatos keresztyénségében ? Mert hiába 
minden erőlködés. A dogmanélküli, tehát pozitív tételek 
kijegecesedése nélküli vallás, közelebbről pedig keresztyénség 
csak — utópia! A dogmák, vagy — hogy e gyanús kifejezést 
egy kissé távolabb tartsuk, — pozitív tételek nem egyebek, 
mint az a csontváz, mely hitünk tartalmának szilárd formát, 
gerincet, külsőt ad, sőt mi több, azt lábra állítja s akció-
képessé teszi. Elvnólküli vallás épen olyan színtelen valami, 
mint az elvnélküli ember, akinek nincs határozott jellegzetes 
egyénisége. A chaotikus vallásosság nem életképes erő. 

Így történt tehát, hogy a fejlődós törvényei értelmében 
a protestantizmus elvei sem maradhattak bizonyos stagná-
cióban, hanem az egyszerű „Gefühlsprinzip" világnézetté 
törekedett alakulni. Ez a törekvés természetesen minden 
embernél másként nyilvánul s igy történt, hogy az első 
évtizedek chaotikus protestantizmusából kezdenek kiválni 
a dissidensek a különféle secták és uj formák, amelyek 
harcot kezdenek a protestánsok zömével. És most ezek, hogy 
mindenfelé, úgy a római kath. mint egyéb ellenséggel szemben 
védelmezhessék magukat, belátják a tömörülés szükségességét, 
szóval egyházakká kezdenek alakulni. Ennek afejlődési proces-
szusnak, a protestantizmus lényegéhez tulajdonképen semmi 
köze s ez nem egyéb, mint inkább csak egy szociális mozzanat 
a protestánsok életében, mert hisz náluk ezután is, mint 
eddig is az egyéni hitélet marad a középpontban s az 
egyháznak semmi üdvintéző szerepe nincs. 

Pedig épen ennél a pontnál kezdődnek Zoványi kemény 
vádjai, amikor az egyházat megvádolja azzal, hogy a konfes-
sziókra való „merev elkötelezés" és azoknak „hitforrásokul" 
való szerepeltetése által a csalatkozhatatlanság tanát ébreszti 
fel. csakhogy még rosszabb formában. Erre vonatkozólag 
talán elég annyit megjegyeznünk, hogy valamely protestáns 
egyház sohsem lehet más, mint az egyforma meggyőződéssel 
bíró keresztyének öntudatos, szabad társulása a keresztyén-
ség ama formájának ápolására, amelyet ők a legtökélete-
sebbnek tartanak. Mi tehát nem kényszerítünk senkit; 
akinek nem tetszik, vonja le a konzekvenciákat, s távozzék 
abból a körből, mely szerinte helytelen utakon jár . A kon-
fessziók létrejöttének valláspsychologiai rugóit pedig nem 
lenne szabad ennyire történelmietlenül ideállítani, mint ahogy 
azt Zoványi teszi. Mert sem az őskerfesztyénsógben a dogmá-
kat, sem a protestantizmusban a konfessziókat nem úgy 
„ csinálták", hogy t. i. először nagy nehezen kispekulálták őket, 

Theol. Szaklap IX. évf. 2 0 
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azután pedig ráerőszakolták a hívőkre, hanem előbb alakult 
az ki a hívők tudatában s csak hosszú forrongás után 
öntötték azokat formába a zsinatokon. Mi tehát nem azért 
hisszük a konfesszióban foglaltakat, mert így muszáj 
hinnünk, hanem azért, mert a saját hitünk tartalmát 
helyesen látjuk azokban kifejezve. S. Kálvin és Augustinus 
sem azért tekintélyek előttünk, mert nagy theologusok 
voltak, vagy mert kényszerit bennünket valaki az ő tanításaik 
elfogadására, hanem azért, mert azt vesszük észre, hogy a 
mi kiformált hitünk a Kálvin vagy Augustinus által vallott 
alapigazságokkal sok dologban csodálatosan egyezik. Nem 
gondolja Zoványi, hogy kell mégis csak valami psychologiai 
okának lenni annak, hogy valaki pl. nem Pelagius és Socinus, 
hanem Kálvin tanítását hallgatja meg inkább? Azon meg 
igazán nem szabadna csodálkozni, hogy, ha egyszer ez a 
hittartalmam, akkor ugyanezt hirdetem az én egyházi közössé-
gembe tartozó népnek is. Mert miért tömörültünk annak 
idején a helvetica confesszió alapján? Ki kényszeritett r á ? 
Csakis saját hitünk. S miért állunk most is azon az 
alapon? Ki kényszerit reá? Még mindig csak hitünk ós 
senki más. És mi nem akadályozunk meg senkit abban, 
hogy ezeket a „bilincseket" lerázza magáról. Mi nem vindi-
káljuk magunknak azt, hogy a mi egyházunk közvetíti az 
üdvöt. Tehát szó sem lehet arról, hogy „fiókkatholikus 
egyházzá" akarjunk átalakulni. Hanem igen is hangoztatjuk 
azt, hogy a protestánsok szabad elhatározásukból kifo-
lyólag tömörülhetnek egyházzá, szabad elhatározásukból 
kifolyólag, benső együttérzés után fogadhatják el csak a 
konfessziót. Ez szintén protestáns elv. Mi tehát nem csak 
hogy nem akarunk senkit sem kényszeríteni, sőt ellen-
kezőleg, igyekszünk néha figyelmeztetni is némelyeket arra, 
hogy a szabad kutatás-elvének van még egy gyakran elfe-
lejtett iker testvére is, az u. η szabad kilépés-elve. Éljenek 
tehát e jogukkal azok, akik akarnak : alakítsanak külön protes-
táns egyházat a saját elveik alapján. S akkor végig csinál-
hatják az első protestálás összes fázisait. Kezdhetik speyeri 
mintára a negativ protestáláson. Azután élhetnek egy darabig 
saját maguknak a „Gefülilsprinzip" tiszta individualizmusának 
érvényesítésében. Lassanként azonban érezni fogják, hogy 
közös erőkifejtés és a vallott igazságok eredményesebb 
hirdetése céljából szükség van a tömörülésre. Azután 
látni fogják, hogy a közös munkára formulázni is kell 
bizonyos elveket s ha igazi mély vallásosságot akarnak 
teremteni, akkor nem nyomhatják el magukban azt a törek-
vést sem, mely határozott tételekben igyekszik a hitélet 
tartalmát kialakítani, sőt azt világnézetté fejleszteni. 

Ha azonban a protestáns keresztyénség egyes formái 
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egyházakká azért szerveződtek, mert a Krisztusban való 
közösség mellett a közösen vallott elvek erőteljes fejlesztését, 
és érvényesítését is akarják és mindez teljesen szabadaka-
ratból történik, akkor világos, hogy e közösségekben nem 
élhetnek olyanok, akik esetleg homlokegyenest ellenkező 
elveket vallanak. Mert ezek az egyházakká alakult protestáns 
keresztyén közösségek már nem protestálókból állanak többé, 
akik a közös ellenség: a róm. katholicismus ellen a pillanat 
hatása alatt mintegy koalícióba verődtek össze. Hanem 
első sorban is keresztyének, akiknek fejlett, rendszerezett 
hittartalmuk s leszűrt igazságaik vannak, amelyekhez mint 
létföltételhez ragaszkodnak. Egy bizonyos fokú exclusivitas 
tehát itt is érvényesül. De hát hol nem az életben? Mindenütt 
ahol elvek szerint csoportosulnak az emberek! S csodálatos ! 
azt, hogy egy apa vallásos szellemben akarván nevelni a 
gyermekeit, fölmond egy atheista nevelőnek, természetesnek 
találják az emberek. De azt, hogy egy évszázados kálvinista, 
határozottan a református keresztyén szellemat ápolni akaró 
egyház figyelmezteti egy nevelőjét, elveinek az egyház 
elveivel való összeférhetetlenségére: sérelemnek minősitik. 
Pedig e3 csak akkor lehetne elfogadható, ha Magyarországon 
valami jelleg, szin ós arculat nélkül való „protestántizmus" 
lenne, mindenféle elv és meggyőződés nélkül. Vagy pedig 
csak úgy, ha az állam egyszer mindenféle különös kikötés 
nélkül egy állami egyetemre nevezne ki valakit theol. tanárnak 
s feljogosítaná, hogy a ,,vallástudományok" cégére alatt, tetszés 
szerint hirdessen bármiféle pogány vagy keresztyén elvet, 
vagy vallási spekulációt. 

De még egyéb vádjai is vannak Zoványinak. Többek közt 
az, hogy mi valami különös elszántsággal hirdetjük elve-
inket, megyőződésünket s azt egyedülüdvözítő igazságoknak 
vagyunk hajlandók tekinteni. Micsoda szüklátkörüsóy; kell 
mindehez Zoványi szerint! Hát hogyan merünk mi valamit 
határozottan hinni és állítani, hogy az„az igazság? Hogyan 
merjük pl. még az életünket is feláldozni hitünkért, s általá-
ban a keresztyén vallás egyes igazságaiért? Nem, nekünk nem 
szabad semmit sem egészen ós teljes bizonyossággal hinni, 
mivel semmit sem tudunk biztosan! Mert ,,ha igazság az én 
véleményem" — mondja Zoványi — „majd kiderül talán 
egyszer; de ha az derülne ki, hogy nem az, és én mégis 
csalatkozhatatlannak tartottam volna magamat és elfojtani 
próbáltam volna az ellenkező véleményt: oh! beh nagy 
gyalázat mocskolná be emlékemet az utókor előtt." 

Oh, micsoda vértelen filozófia ez! Nem egyéb mint az 
agnoszticismus proklamálása a theológiában is, vagy inkább 
az apathia, a gyenge hit theologiája. Oh vájjon teremtett-e 
valaha az ily felfogás martirokat, adott-e bizonyosságot a 
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hitben s elszántságot a felemelő küzdelemben ? Vájjon milyen 
lehetett az ideálizmus, melyet Zoványi adott az ő tanítványa-
inak, amikor esetleg hitbeli kérdések tárgyalása után mindig 
hozzátette: „De ez uraim nem bizonyos, semmi sem bizonyos, 
ne higyjenek tehát benne teljesen." S itt megfordíthatnánk 
Zoványi fentebbi idézetét s ezt mondhatnánk: az, hogy erősen 
hittem valamiben s épen ezért elfojtani próbáltam az ellen-
kező véleményt, holott nem volt igazságom, szánalmas szín-
ben tűnhetik fel az utókor előtt. De mennyivel nagyob gyalázat 
fogja majd bemocskolni emlékemet akkor, ha csakugyan 
igazam volt ós én még sem követtem el semmit az igazság 
diadaláért, hanem e helyett inkább az agnoszticizmus köpenyébe 
burkolózva ama „csúfolók" kényelmes karosszékében foglaltam 
helyet! ? ^ . . 

De menjünk tovább. Itt van még a Zoványi által annyira 
emlegetett türelmetlenség is, mely szerinte ugyanolyan 
jelenség nálunk is, mint a róm. kath.-ban. Nos tehát itt is 
egy kis küiömbsógtételre van szükség. Van ugyanis egy 
bizonyos általános jeliegü türelmetlenség, melynek semini 
egyházi vagy theologiai karaktere nincs. Ez, mondhatnánk, 
igen gyakran az erős meggyőződés sajátja. Tehát nein csupán 
vallási téren, hanem tudományban, politikában egyaránt elő-
fordul. Csak a másik forma az. amely már a furor theologicus 
szülő anyja. A római kath. egyházban pl. nem az teszi veszedel-
messé a türelmetlenséget, hogy erős meggyőződés áll mögötte, 
hanem az, hogy egy más dolog: az egyház egyedül üdvözítő 
erejére vonatkozó dogma a hajtóereje annak. Ők e7vből türel-
metlenek, mert az egyházról szóló felfogásuk nem tűr maga 
körül semmiféle más véleményt. A róm. kath. inquizitorius 
üldözéseknek az volt a célja, hogy az emberek ne csak 
engedelmeskedjenek, hanem másként is higyjenek, úgy, 
ahogy azt az egyház előírja. S épen ez volt a róm. kath. 
türelmetlenség zsarnoksága. Nálunk protestánsoknál még 
a türelmetlenség tulhajtásaiban is, sohasem ez a vezér 
motívum, hanem az, hogy a másként vélekedők ne zavarják 
a mi munkáinkat s ne rombolják le azt, amit mi építettünk. 
Még Servet elitéltetésónél is ez a fődolog. Nálunk tehát a 
türelmetlenség nem logikus folyománya tanrendszerünknek. 
Ha pedig mégis néha ellenszenves módon nyilatkozik meg 
nálunk is az efféle, az nem egyéb, mint a hatalmas erővel 
fellépő erős meggyőződés helytelen módon való érvényesülni 
akarása. Mert mi nem kiirtani akarjuk a mi világnézetünket 
veszélyeztető elveket, mi csak azt akarjuk megakadályozni, 
hogy a sajá t házunkból ki ne verjenek bennünket. Termé-
szetesen tehát bizonyos formában harcolni is szabad ellenök, 
épen annál a jognál fogva, amelynél fogva minden meggyő-
ződós, tehát a reformátorok meggyőződése is harcolt az általa. 
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veszedelmesnek tartott elvek ellen. Ettől a jogtól az emberi 
szellemet megfosztani; eltiltani azt, hogy szabad verseny 
érvényesüljön a szellemi világban: ez lenne a halál a szabad 
gondolatra nézve s nem az, amit Zoványi hirdet. 

Láthatjuk tehát, hogy igenis minden protestáns szövet-
kezés már azáltal a tény által, hogy egyházzá szervezkedett, 
önálló arculatot, egyéniséget, jellemet nyert. Ezt a külön-
álló bélyeget megtartani, fejleszteni, érvényesíteni nemcsak 
joga, de egyenesen kötelessége annak az egyháznak. Köteles-
sége védelmezni önmagát, s mindazt, ami az δ saját egyé-
niségét alkotja. Miután pedig egyházzá szervezkedés bizonyos 
hittételek kiformálása nélkül lehetetlen, egyházat dogma 
nélkül elképzelni teljes képtelenség. A dogmák, (most már 
nem róm kath. értelemben véve) tulajdonkópen hitünk 
csontvázát alkotják s amely hittudat határozott tételek 
formájában nem jegecesedett még ki, az összeesik mint a 
csontváznélküli hústömeg. Ezek a dogmák lehetnek pozitivek 
és negativek egyaránt. Dogma pl. az, hogy Krisztus Isten is 
volt, de dogma az is, hogy nem volt Isten. Kálvinnak is 
voltak dogmái és Jathonak is vannak. S épen azért, mert 
Jatho is már kijegecesitette a maga dogmáit, képes volt oly 
tételeket alkotni, melyeknek alapján egy gyülekezet állhatott 
elő. Miért állott elő az a gyülekezet? Mert Jatho elveiben 
látta az igazságot inkább, mint a keresztyénség eddigi 
elveiben. S a hibás Jatho volt, amikor nem látta be, hogy 
neki protestálás utján uj egyházat kell szerveznie. 

Az, hogy mi csak sajnálattal nézzük az ilyet, az termé-
szetes, mert meg vagyunk győződve arról, hogy az igazság 
nem az ő részén van. Sőt tovább megyünk! Valljuk azt is, 
hogy mindez kárhozatos, mert hitünk igy parancsolja. De 
— és ebben külömbözünk éppen a róm. kath. felfogástól — 
nem mondjuk azt, hogy az Egyház, hogy mi zárjuk ki őt 
az üdvösségből! Igy érvényesül hitünk, de egyszersmind 
protestáns voltunk is. Hogy pedig valamely protestáns 
egyház a tanfegyelmet hogyan érvényesíti, az igazán az δ 
privát dolga. Annyi bizonyos, hogy a református egyházban 
a konfessziók soha a szentírás fölött hitszabályzó tekintóly-
lyel nem bírtak. S a református dogmatikában elv is marad 
az, hogy a konfessziók csak addig érvényesek, amíg hű 
tükrei a szentírásból merített hittudalunknak. És hogy bizonyos 
tág mozgási szabadsággal még a legorthodoxabb egyházak 
theologusai is birnak, az is tény. Általában mindenkor a gyüle-
kezetek életének egységességétől függ az, hogy ez mily 
irányban fejlődik. De másfelől az is tény, hogy nincs egyház, 
mely a Zoványi-fóle ultra-radikális protestáns elv alapján 
meg tudjon állani s erőt tudjon kifejteni. Az csak az individu-
umoknak való. Aki tehát ezt vallja, maradjon meg individu-
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umnak, s akkor szabadon evolválhat s változtathatja meg· 
máról holnapra a nézetét és lehet buddhista, christianus 
vagy akármi más. Akkor nem felelős senkinek, hihet 
személyes Istent vagy személytelent, szóval kijegecesedett 
elvek nélkül szabadon tombolhat benne a „Gefühlsprinzip". De 
mihelyt másokkal akar szövetkezni, akkor már ki kell 
válogatni vallásos hittartalma maradandó értékeit s azok 
alapján berendezkedni. 

Zoványinak tehát különösen egy állítás igazolása nem 
sikerülhet s ez az, amelynek kedvéért irta valószínűleg az 
egész cikket, hogy t. i. igazolja azt, miszerint egy protestáns 
egyház kebelében bárki, bármiféle elveket vall is, bennma-
radhat. Ennek lehetetlenségét csak akkor látjuk be igazán, 
amikor egy-egy Jatho eset előfordul; midőn előáll pl. valaki 
és azt mondja, hogy ő a személyes Istenben nem hisz! 
Vájjon ez a kérdés is lényegtelen a protestantizmusra nézve ? 
Hát akkor mi a lényeges 1' Van-e egyáltalában a protestan-
tizmusnak valami lényeges örök értékű és érvényű tartalma? 
S mi az ? Zoványi szerint nem igen lehet, szerintünk azonban, 
ha egyszer keresztyén az a protestantizmus, akkor kell vala-
melyes pozitív tartalmának lenni. Vájjon nem lehetnek-e benne 
oly alapvető igazságok, melyek végérvényeseknek s létfeltétel-
nek tekinthetők? S vájjon ezek megtagadása még mindig 
feljogosít valakit arra, hogy magát keresztyénnek ós protes-
tánsnak nevezze? Zoványi szerint minden „igazság" valódisága 
csak a jövőben dől el. Vájjon nem lehetnek igazságok, 
melyek már évszázadokkal ezelőtt megállapittattak ? Mi 
van ily körülmények között Krisztus örök érvényű taní-
tásaival? Megállhatnak-e azok Zoványi szerint? Nagyon örül-
nénk, ha modern részről már egyszer necsak annak hangsú-
lyozását hallanók, hogy mi a protestantizmus lényege, mert ez 
gyakran nagyon gyanús takaró; hanem azt is, hogy szerintük 
mi a protestáns keresztyénség végérvényes, tehát üdvös-
séget munkáló pozitív tartalma? 

Végül még csak egy súlyos vádra akarok reflektálni. 
S ez az, hogy a református egyház a hivatali esküre való 
kötelezéssel tulajdonképen az antimodernista esküt teteti le 
papjaival és tanáraival. Ez természeten Zoványi számára 
borzasztó torturát jelent s tényleg az is mindenféle „modern" 
theologus, „szabadgondolkodó" ós egyházi szervezetben meg-
maradni nemakaró „szabad szárnyalású" lélek számára. Hisz a 
ker. etika is bilincs a nem keresztyén számára! De vájjon 
teher-e azoknál, akik ugyanugy gondolkoznak mint az egyház, 
akiknek életideálja és célja egyezik az egyházéval, mert hisz 
másként nem is állottak volna annak szolgálatába? Az 
egyház nem kényszerit senkit, de felveszi azokat, kik jelentke-
zésük által az egyházzal való felfogásbeli harmóniát akar ják 
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kifejezni. Hol itt a zsarnokság·, a lélek megkötése? Hisz ha 
Debrecenbe akarok menni s felülök egy vonatra, mely oda 
indul; nem lármázom s nem látom szabadságomat megsértve. 
De bezzeg türelmetlenkedem akkor, ha Bécsbe indultam s 
mégis Debrecen felé visz a vonat. Igy vagyunk a hivatali 
esküvel is. Ha pedig valakinek mindez nem tetszik, a vonat 
az állomásokon meg is szokott állani; tessék kiszállani. 

Épen ezért teljesen elfogadhatatlan Zoványi következő 
kijelentése is : „Mert lehet-e ott szó igazi tudományos vizsgáló-
dásról, ahol a kutató és biráló elme megállani kénytelen 
útjában, mikor beleütközik az esküjében emiitett hitvallás 
valamelyik tételébe?" Erre első sorban is azt jegyezzük meg, 
hogy a korlátlan kutatás és bírálás jogát soha semmiféle 
prot. egyház nem tiltotta. Mert az, hogy valaki kutat és birál, 
még nem jelenti azt, hogy mindjárt hiszi is azokat a dolgokat, 
amelyekkel foglalkozik. Én foglalkozhatom pl. az atheizmussal 
is tudományos szempontból egy egész életen keresztül és 
ha nem tettem magamévá annak elveit nem szegtem meg 
az eskümet. Ha azonban kutatás közben jutok más meggyő-
ződésre, még akkor sem vagyok megfosztva az uj hit alapján 
való berendezkedéstől, mint Zoványi állítja. Mert egyszerűen 
kilépek az egyházból, áttérek a másikba, ha az iránt lelke-
sedem és tovább kutatok. Vagy pedig körülnézek s szervez-
kedni fogok. Ha látom, hogy sok követőm s lelkirokonom 
akad a régi egyházban is. mozgalmat indítok, hogy egyetemes 
zsinat módosítsa a konfessziókat, amelyre manapság is van 
példa s ott eldől, hogy ki van többségben.1) Ha tehát az 
egyház egyeteme a régi elvekhez ragaszkodik, levonom 
elvtársaimmal a konzekvenciát s külön szervezkedünk. Ha 

') Klasszikus példa erre a magyar ref. egyház történetéből az 1638 szep-
tember 23-án Debrecenben tartott félköz-zsinat határozata, melyet a Tiszán-
inneni és túli esperesek hoztak „azon újítások megelőzése végett, amelyeket 
némely Angliában és Hollandiában összeesküdt magyar alumnusok akarnak 
az egyházba behozni··. A kisebb kánonok 5-ik cikke ugyanis igy hangzik: 
r A hitágazatokban s a keresztyén vallás más alapjaiban, a szertartásokban, 
sakramentumokban s a magyarországi egyházban régóta fennálló rendtartá-
sokban magánosan, saját tekintélyével sokak botrányára és sérelmére senki 
változtatást vagy ujitást tenni ne merészeljen, hanem ha valamit megujitan-
dónak tart, az egész egyház megegyezésével nyilvános zsinaton történjék ez, 
végre az egész ügyet az egyház Ítélete alá bocsássa." Ez az okos határozat s 
benne az általam aláhúzott részek, azt hiszem, méltó cáfolatul szolgálnak Z. 
vádjaira. íme a vad orthodoxnak nevezett korszak mily bölcsen jelöli ki az 
útját annak, hogy miként történjenek az egyházi újítások s mily világosan 
áll előttünk az a tény, hogy a konfessziók soha sem voltak számunkra 
elsőrendű hitszabályozó források, hanem mindenkor a szentírás volt az, 
amelynek segítségével a konfessziók is felülvizsgáltattak és biráltattak. Igazán 
nincs okunk rá, hogy ma már más taktikát kövessünk az egyházi újításokkal 
szemben. Látjuk tehát, hogy a „saját tekintély" még nem elég s ha az sokak 
botránkozását hívja ki maga ellen a szó szoros értelmében csak privát 
vélemény marad. 
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azonban mi jutunk többségbe, hasonló sors vár amazokra 
is. Ez az eset történt nem egyszer az utóbbi 100 év alatt 
Angliában és nem az, amelyet Zoványi mindenáron igazolni 
akar, hogy az ilyenek t. i. továbbra is bennmaradhatnak 
az egyház kebelében. S mikor néhány éve Skóciában 
az a nagy szakadás történt, nem néhány ezer koronát, 
de milliókat vesztett az egyik egyház és mégis külön 
vált, mert ezt hozza magával a protestantizmus lényege 
és követelménye. 

Ami pedig végül az antimodernista esküt illeti, azzal 
igazán csak nagy zajt csaptak az emberek, a nélkül, hogy 
alaposan átolvasták s megfontolták volna azt. Eleinte 
zűrzavaros hirlapi tudósítások után hajlandó voltam azt 
valóban merényletnek tekinteni a lelkiismereti szabadság 
ellen s benne valami u j zsarnokságot látni. De közelebbről 
nézvén a dolgot, be kellett látnom, hogy az egész tulaj-
donképen sok hűhó semmiért. Mert vájjon kíván-e ez 
az eskü valami uj dolgot a róm. kath. papságtól, olyat 
amit eddig nem kivánt? Korántsem. Az egész nem 
egyéb, mint egy régen letett hivatali eskünek egy speciális 
szellemi áramlat, a modernizmus ellen való megismétlése. 
De hát várhatunk-e mást a róm. katholicisinustól, mikor 
tudjuk, hogy ott minden tantétel minden konfesszió örök 
érvényű tartalommal, örök érvényű, soha nem fejleszthető, 
soha nem mélyíthető, soha át nem alakitható formában van 
ex cathedra megállapítva és szentesítve ? Természetes tehát, 
hogy ott az egyház, mint minden igazság csalatkozhatatlan 
letéteményese, föltétlen, jövőre és múltra kiható vak bizalmat 
követel s igy a papságnak más szerepe nincs, mint a passiv 
engedelmesség. S amig a papság az egyházban valóban azt 
látja amit kell látnia, addig nincs baj, inert minden eskü 
nélkül is úgy gondolkoznék ; ha pedig esküt kívánnak, azt 
is nyugodtan leteheti, mert a saját hittartalma ugyanaz mint 
az egyházé. Az antimodernista esküben tehát nem u j dolog 
az, hogy a róm. kath. papságot az egyházhoz való hűségre 
kötelezik s mivel az eskü ama formájában, melyet én ismerek 
más nem foglaltatik, nem szólhatok arról a tilalomról, mely a 
köztudatban ugyan benn van, de az eskü szövegében nincs, 
hogy t. i. a róm. kath. papoknak arra is meg kellett esküdniök, 
vagy legalább is hallgatólagos fogadást tenniök, hogy sohsem is 
fognak másként gondolkozni és hogy ezt kikerüljék, nem 
is fognak soha oly szellemi termékeket olvasni, amelyek 
őket kísértésbe hozhatnák. Ez esetben tehát nem is ismer-
kedhetnek meg más elvekkel, s így a legteljesebb rabságba 
kerül a lelkük. Mivel azonban ez a tétel nincs benne az eskü 
szövegében, arról érdemlegesen nem is szólhatunk. 

Egyébiránt pedig nincs oly állás, ahol manapság a hivatali 
esküt meg ne kívánnák s ha valamely társadalom, egyház 
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vagy egyesülés bizonyos célok megvalósítására törekszik, ter-
mészetes, hogy e célok érdekében bizonyos tekintetben meg 
is köti azokat, akik épen e célok munkálására önként 
ajánlkoznak. Az antimodernista eskü és a mi hivatali eskünk 
között tehát, ami a hithüség követelményét illeti, nincs 
külömbsóg. De hisz a „hivatalhoz való hűség" az élet minden 
viszonylatában egyformán követelmény. Itt csak annyiban 
más, amennyiben annak fogalmát a róm. kath. egyházi szellem 
átalakította s a maga speciális céljainak megfelelőleg körül-
irta. S épen ebben rejlik a két eskü közt levő külömbsóg 
is, amely teljesen kizárja azok azonosítását. A lényeg az 
ecclesia semper reformari debet elvén fordul meg, de 
annyi bizonyos, hogy hivatali eskü még egy elmét sem kény-
szeritett arra, hogy kutató és bíráló útjában megállani legyen 
kénytelen. Mert micsoda a mi hivatali eskünk? Nem egyéb 
mint hittartalmunk és az egyház tanítása között levő 
harmónia nyilvános megerősítése, amely csak addig lehet 
érvényes, amig ez a harmónia megvan. Mert ha nincs, akkor 
magától megszűnik, miután megszűnt a jogosultság arra 
nézve is, hogy az esküt felvevő egyház kebelében különösen 
exponált, pl. tanitó szerepünkben, megmaradhassunk. És ez 
egyáltalában nem jelent zsarnokságot a tudományos világban. 
Hisz vannak forumok ahol a különféle reformokat ismertetni 
s tárgyalni lehet. És valamint keresztülvittük pl. a biblia 
revízióját, úgy meg lehet csinálni a konfessziók revízióját is. 
Mindenekfölött azonban egy dologa fontos: az, amit már az 
1638-iki zsinat is megkövetelt, hogy „az egész ügyet az 
egyház Ítélete alá" bocsássuk. Ha az egyház az újítást elítéli, 
ezzel együtt, ha lényeges elvi kérdésekben volt a döntés, 
meg van szabva az út, amelyen az újítók tovább haladhatnak 
t. i. a kilépés. Ezt nem akarta belátni sem Zoványi sem 
Jatho, úgy, hogy mindkét esetben az egyháznak kellett őket 
figyelmeztetni arra, ami az általuk vindikált abszolút szabad 
véleménynyilvánítás jogának végső konklúziója t. i. hogy 
megvan a — szabad kilépés joga is! 

* 
* * 

Ennyi az, amennyit Zoványival szemben hangsúlyozni 
szükségesnek tartottam. Félreértések kikerülése végett ki 
kell jelentenem azt is, hogy a személyeskedés teljesen távol 
állt tőlem, s ha a hang itt-ott mégis erősebb, az csak 
halvány visszhangja a Zoványi .hanghordozásának, amellyel 
ő az „orthodoxusok"-at bírálgatja Sőt ami Zoványi speciális 
esetét illeti, azt, ha a konvent Ítéletét elvileg helyeslem is, 
mindig bizonyos sajnálkozással tárgyalom, mert hisz utólag 
mindnyájunknak arról kellett megyőződni, hogy Zoványi nem 
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elvi, hanem közönséges személyi harc és gyűlölködés 
áldozata, amelynek világos bizonyítéka egyfelől az, hogy az 
általános várakozás ellenére tanszékét hozzá hasonló szel-
lemű és irányú theologussal töltöttek be, másfelől pedig az, 
hogy az egész sárospataki főiskola theologiájának azóta is 
ugyanaz maradt a hivatalos szelleme, mint már a Zoványi-féle 
harcok előtt is közismert volt. Ezt a tényt, melynek meg-
állapításában igazán csak a közvélemény visszhangja vagyok, 
minden személyi vonatkozások nélkül ugyan, de mégis kény-
telen voltam megállapítani. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 



Buddha, Mohamed és Krisztus. 

A „Protestáns Szemle" hasábjain foglalkoztam Falke 
hasoncimű munkája alapján (1908), mely kisebb kivonatos 
formában ujabban Kiss Béla ev. lelkész fordításában magya-
rul is megjelent, a három világvallásalapitónak személyiségé-
vel, mindenütt hiven föltüntetve azok rokon és eltérő élet- és 
jellemvonásait. De nagyon érdekes és tanulságos ugyancsak 
Falke művének 2-ik kötete alapján Buddha, Mohamed ós 
Krisztus vallásos rendszereinek összehasonlítása is az 
istenről, a világról, az emberről ós a bűnről, a megváltásról, 
az istentiszteleti ós vallásos közösségi életről s az erkölcsi-
ségről szóló jellegzetes felfogásuk tekintetében. Hálás és 
tanulságos feladat a vallástörténeti összehasonlítás. 

Nézzük csak egyenként e felfogásokat. 
Valamely vallásnak értéke alapitójának az emberi 

lélekre gyakorolt vallásos erkölcsi befolyásától függ. Vallás-
történeti alapon könnyű kimutatnunk, hogy egyedül a 
Jézus Krisztus az élő istennek egyszülött fia s a kijelentés 
valódi hirdetője ós hordozója. Fundamentoma pedig az istenről 
szóló tana. A buddhizmusban hiába keressük az alapot, 
mert a személyes istenben való hitet mindenütt visszautasítja. 
A dolgok ősalapját és célját a semmiben látja. Egy isten ós 
természet nélküli atheizmus az ő vallása. A semmi a dolgok 
kezdete és végezete. A buddhizmus dogmatikája és logikája 
csakis a causalitás, az okok és okozatok -láncolatának 
világtörvónyót ismeri. Ez határozza meg vallásos felfogását 
és ethikáját egyaránt. Az erkölcsi világban ez a causalitás 
a karma, mint természeti szükségesség és kényszerűség. Ε 
változatlan kényszerűség mellett a személyes istennek kegyel-
méről vagy csodatevő hatásáról s az embernél az imáról 
szó sem lehet. Az egyedüli positivum az önmagába való 
elmerülés s a világ fájdalmáról s az attól való megváltásról 
szóló elmélkedés. — Ezzel szemben az izlám istenhite szolid 
vallásos alapnak mondható. A személyes istenben vetett hit 
Mohamed vallásos lelkének legbiztosabb és legszilárdabb 
alapja. Alláh-ja a Jehova isten, s itt beteges képzelődéssel 
hitt az ő kijelentéseiben. Még nevét is a zsidóságtól köl-
csönözte s annak tulajdonságai között inkább physikai, 
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mint ethikai értelmezéssel az isteni mindenhatóság és fel-
sebesség szerepel. Jó tulajdonságai mellett rosszak is szere-
pelnek, mint a milyen p. o. az ő ravaszsága és zsarnoki 
uralma. Mindenhatóságánál fogva előre határozza meg az 
emberek sorsát, és ez a „kismet" teljesen megszünteti az 
akarat szabadságát s megöl minden ethikát. S ha a budd-
hizmusban nem volt helye a csudának, ugy az izlám csakúgy 
hemzseg tőle, s az ember számára nem maradt más hátra, 
mint a feltétlen alávetés. Mohamed istene keleti despota, a 
kihez való személyes szívbeli imádkozás époly lehetetlen, 
mint a buddhizmusban. Egész rendszere legfeljebb az isten 
létének koszmológiai és teleológiai bizonyítékára vezethet, 
a hol a személyes istennel való fiúi közösségről szó sem 
lehet. — A merev monotheista izlám istenfogalommal szem-
ben a keresztyénség az isten közelségének személyes átér-
zését hirdeti a Jézus Krisztusban, mint az isteni kijelentés 
teljességében. Istenképünk az istennel, mint kegyelmes 
menyei atyánkkal való személyes életközösségünknek a 
képe. Ε keresztyén istonfogaloin lényege a személyes 
könyörülő szeretet, a mivel erkölcsileg nevelő s megváltó 
atyaistennek tűnik föl személyes életünkken. Legnagyobb 
csudatevő ereje a Jézus küldetésében és bűntelen személyi-
ségében nyilvánult, ki vezérünk lett az igazságra és példány-
képünk az önfeláldozó erkölcsi életre. Azért a keresztyénség 
maga a megtestesült kijelentett vallás most és mindenkoron. 
— De az isten léte és lényege mellett a világ eredete is 
f.jglalkoztatja a vallásos gondolkozást. Buddha szerint a 
világ a folytonos létesülés és elmúlás képe, s bizonyos 
tekintetben maga az ember az universum alkotója vagy 
legalább is átalakítója. Pessimizmusánál fogva érzéke sincs 
a világi, s különösen a természeti élet fejlődése és szépsége 
iránt. Hisz a semmi a lét célja, vagyis a kinok ós bűnök 
szakadatlan láncolata, a melynek megszüntetése a nirvána. 
Valóságos temetőnek nézi a világot, a melyben jobb nem 
lenni mint lenni.—Valamivel positivebbMohained kosmogoniája. 
A világ az isten alkotása s a természet az isten hirdetője. 
Különösen az utolsó Ítélet s a világi életörömök élvezete 
foglalkoztatta Mohamed beteges fantáziáját, s itt keleti 
arabs értelemben alakította át önkényesen az ó-szövetségi 
felfogást. — A teremtés történetének ószövetségi állás-
pontjára helyezkedett Jézus is, a ki szerint „az isten által, 
6 benne ós ő hozzá vannak mindenek," az isten minden 
létnek ősoka és alapja, ki „semmiből" teremtette a világot. 
A bibliának kijelentési jellegét misem igazolja annyira, mint 
az a körülmény, hogy annak elbeszélései a modern természet-
tudomány vívmányaival teljesen összeegyeztethetők. A mate-
rializmusnak tehát nincs helye a keresztyónségben. Az ő 
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megtisztult világképe szerint ez a világ sem buddhista 
halottas ház, sem a mozlim örömháza, hanem az az iskola, 
a melyben az istenhez való hasonlóságra emelkedhetünk a 
Krisztusban. Az istenfiuság utja pedig erkölcsi felelősséggel 
jár, a melynek tökéletesedésében folyton kell növekednünk. 
Ez egyúttal a bűn elnyomásának az utja, az isteni theodicea 
teljessége s hitünk végső célja és feladata. Azért örül a 
keresztyén — mint Jézus parabolái is mutatják, a világnak 
és az életnek, mert ismeri és abban szolgálja annak folyto-
nosan tökéletesedő feladatait. A keresztyén világfelfogás 
középúton halad annak túlzott buddhista és izlám felfogása 
között. Egyedül a ker. hit szenteli meg. de egyúttal a bűnre 
való tekintettel meg is győzi a világot. A keresztyénség a 
világ pessimista és optimista értelmezésének helyes össze-
egyeztetője. S mert a ker. ember szereti e világot s mint 
isteni képmás felette áll annak, azért örül a művészi 
alkotásoknak s a technika vívmányainak. — 

S nézzük csak a három vallásrendszer emberről szóló tanát. 
A buddhista dogmatika pessimista atheizmusának hatása itt 
valóban végzetesnek mondható. Nihilista istenfogalma meg-
szünteti a let s az ember valóját és célját egyaránt. Kín és 
bűn a lót és az ember lényege s az attól való megváltás a 
semmi, a nirvána. A buddhizmus a lét és az élet szüntelen 
szenvedéseinek a bölcselete, — a miért is tagadja az ember 
szellemi személyiségét s annak folytonos tökéletesedését. 
Psychológiájának alaptétele az, hogy az én nem létező, tehát 
a lélek is semmis. A világ megtagadása s a lélek kifuvása 
az emberi lét célja és feladata. Valóságos óletundort prédikál 
az ő vallásos irataiban. — Felületes ós külsőleg érzékies az 
izlám anthropológiája ós psychológiája. A bűnesetről szóló 
felfogása a Mózes-féle felfogás gyenge kópiája. A bibliai 
felfogás legszebb jellemvonásai: a szív tisztasága, a szógyen 
érzete, a bűnbeesés ethikája s annak végzetes eredménye 
hányzanak belőle s teljesen külső világias felfogásnak 
engednek helyet. S különösen visszataszító és lealázó 
a nőről szóló felfogása. Nem a vallás befolyásolja itt a 
világnézetet, hanem megfordítva a világfelfogás a vallást. 
Az ember istentől való eredete dacára sem jut isten közel-
ségébe. S aztán a predestináció Alláh rabszolgájává teszi 
Az embert, a kinél teljesen elhalványul az isteni képmás 
magasztos jellege. Az emberiség ethikai életcéljának folytonos 
ós fokozatos megvalósítása a buddhizmushoz hasonlóan az 
izlámban is lehetetlen. — A keresztyénség embertanának 
az istentől való eredet adja meg a sajátos jellegét. A 
teremtés alapja nem az élethez való vak bűnös ösztön, mint 
a buddhizmusban, sem az istennek szeszélyes önkényes 
ténye mint az izlámban, hanem az istennek szabad cselekvő-
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sége, megszületve a menyei szerető atyának tudatos világ-
tervéből és céljából. Ép azért felfogása szerint az ember leg-
bensőbb életelve a lélek, a melynek szent magva, lényeges 
tartalma és isteni iránya a szellemi személyiség. Az emberi 
nem egységes eredetű. Bizonyítja azt a történelem, a nyelv 
s a közös monda egyaránt. Istentől és halhatatlan lelkünkkel 
istenre való testvérek vagyunk mindnyájan mint a teremtés 
koronája. Istennel pedig szívbeli személyes közösségi életben 
élünk, s ebben szolgáljuk az anyagi és szellemi haladás 
érdekeit egyaránt. Az istenben és az istennel való személyes 
élet s az abban való folytonos tökéletesedés ugy a budd-
hizmusban, mint az izlámban ismeretlen. S ez életben a 
személyes szabadság joga illet meg bennünket. S ez isten-
fiuság egyúttal az emberiségi ideál fokozatos megvalósításával 
azonos.Az embertanban legjellegzetesebb a három vallásrendszer 
lónyegalkotó különbsége. Buddha a föld istenévé, Mohamed 
Alláh rabszolgájává és Krisztus isten gyermekóvó s épazórt 
a föld urává és istenképpé teszi az embert. 

De a három világvallásnak a bűn eredetéről és lényegéről 
is eltérő felfogása van. A buddhizmus szerint a bűn eredete 
az élethez való akarat s a világhoz való ragaszkodás. A 
bűn azonos az életösztönnel és életerővel. Nem istennel 
szemben ellenséges benső hatalom az, mely lelkiismereti 
íurdalásokat eszközöl, hanem dőre egoizmus, a melynek 
gyökere az élet szenvedéseit hirdető négy alapigazságnak nem-
ismerésében keresendő. A buddhista ethika törvényes kánona 
szerint a tudás forrása az erénynek s a tudatlanság a bűnnek. 
Inkább oktalan, mint bűnös az, a ki a rosszat követi, s igy 
a bűn nem istennel és a jóval, mint inkább magunkkal 
szemben való ellenségeskedés s a bűn leküzdésének eszközei 
is külsők s nem a megtérés benső indító okai. — Az izlám 
is felületesen fogja föl a bűnt. Ha Buddha a bűnt az érzületbe, 
ugy Mohamed a külső cselekvőségbe helyezte, vagy más 
szóval kifejezve: Buddha övéit elvonta a világtól, mig 
Mohamed azokat a világi élet hálójába kerítette. A bűn 
eredete az izlámnál is a gonosz istenben, a sátánban kere-
sendő. A buddhista Mara s az izlám Illys teljesen azonos 
fogalom. A bűneset történetét különben egy zsidókeresztyén 
szektától kölcsönözte. A bűn lényege Mohamednél az isten 
iránti külső engedetlenség, ép azért a legnagyobb bűn a 
bálványimádás. A miért is hiányzik nála a komoly bűntudat, 
a „terroris conscientiae" fájdalmas állapota. S mert külső a 
bűnről szóló felfogása, azért külső és érzékies a paradicsom-
ról és a pokolról szóló képzete is. Sem a buddhizmus, sem 
az izlám nem ismer megváltót. Mindkettőnél hiányzik a 
valódi bűntudat, s ez nincs meg azért, mert hiányos és téves 
az istenről való ismerete. — A bűnről szóló felfogásában is 
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a keresztyénség a valódi kijelentett vallás. Szerinte a bűn 
lényege az emberi akaratnak az istenivel való tudatos ellen-
kezése, vagyis az embernek istenellenes kísérlete arra nézve, 
hogy önmagát tegye az élet központi céljává létünk adójának, 
az istennek mellőzésével. Forrása tehát az istenellenes önző 
akarat, mely szüli a tartozás tudatát a lelkiismeretben. 
Központi személyes élethatalma Jézus szerint a sátán, a 
mellyel a szívben és az akaratban kell megvívnunk a döntő 
csatát. S mig a buddhistát bűne a halálra, a mozlimet meg-
igazító cselekedetre, addig a keresztyént a Krisztus Jteresztje 
alá vezeti. A két első vallástanitó a bűn tekintetében is 
tanítója, Krisztus ellenben megváltója az emberiségnek. Jól 
mondja Falke: Buddha szerint a bűn életakarat, Mohamed 
szerint a korán tanai iránti külső engedetlenség, Krisztus 
szerint istenellenes akaratirány. Egyedül Krisztus ismerte 
föl a maga igaz valójában az emberi lélek becsét és gyenge-
ségét s törekedett annak megújítására és folytonos és fokozatos 
megszentelődésére. 

A legnagyobb különbség a három világvallás között a meg-
váltásról szóló felfogásában észlelhető. Tudjuk, hogy a meg-
váltás tana központja a buddhista rendszernek. Talán az 
egyetlen vallásos-erkölcsi probléma a mellyel komolyabban 
foglalkozott. Ha az élet a szenvedések láncolata, valóságos 
kinos körfolyam, ugy az attól való szabadulás a megváltás. 
„Ez, szerzetesek, a szent igazság a szenvedés megszüntetéséről, 
hogy szakítsatok gyökeresen a létei utáni minden vágygyal", 
im Buddha e parancsa kvinteszenciája a megváltásról szóló 
felfogásának. Itt tehát nincs ima, egyház vagy pap, — minden 
buddhista maga magának papja, megváltója és istene. Soha 
emberi bátorság és erő magának nagyobbat nem tulajdonított, 
mint a buddhizmus. Ε megváltás tehát erős eszközöket 
igényel. Ezek között szerepel az élet szenvedéseinek ismerete, 
az önmagába elmélyedő s önmagával tépelődő önismeret s 
a pozitív szentség, mely azonban nélkülöz minden praktikus 
erkölcsi jelleget. Csupa negativ eredménnyel végződik e 
megváltás, a mely nem ismer erkölcsi újjászületést ós rneg-
szentelődést. Absolut közönyösséget hirdet az élettel szemben, 
a mely kizár minden ethikai haladást és fejlődést. Egy 
temető csendjéhez hasonló itt a lélek üdvössége. — Ezzel 
szemben az izlám nem ismer megváltást, mert a bűnt. 
legalább belső érzelmi oldaláról nem ismeri. Vallásának 
merev külső törvényszerűsége ós önző fenhójázása lehetet-
lenné teszen itt minden megváltást. Összes áldozatai, szer-
tartásai ós jó cselekedetei az önző öninegváltásnak szolgála-
tában állanak. Az ember szentsége vagy bűnössége a korán 
törvényeihez való külső viszonya által van feltételezve. — 
Nem ugy a keresztyénségben, a melynek megváltási tana és 
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életfolyamata a megváltóval való személyes életviszonyunk 
által van feltételezve. A buddhista ós a mozlim öncselekvő-
ségével szemben a megváltás a keresztyénségben isten ingyen-
való kegyelmének ténye és ajándéka a Krisztusban. És pedig 
ez a megváltás benső átalakulása az érzületnek, gondolkozásnak 
és akaratnak, szabadulás az önző bűnös hajlamtól, és 
eltávolítása mindannak a sok tartozásnak és büntetésnek, a 
mit a bűn eredményez a bűnös ember és a szent isten 
között. Az isten szeretete és kegyelme tehát a megváltás 
keresztyén gondolatának a magva, s az istennek a bűn 
okozta ez a megváltásterve a Krisztusban valósult meg 
személyesen. Azért e megváltás célja és eredménye nem a 
személyiség megszűnése, mint a buddhismusban és izlámban, 
hanem annak fölemelése és teljes átalakulása. Egyedül a 
Krisztus keresztje alatt éljük át a megváltás üdvözítő erejét 
és hatalmát. 

S nem kevésbé jellegzetes a különbség a három világvallás 
között a túlvilági életről szóló felfogásában is. A buddhista 
pessimizmus legfeljebb a lélekvándorlás alakjában ismeri azt 
s nirvánája mellett megszűnik minden üdvösség. Mert tagadja 
az én és a lélek létét, azért tagadja a halál utáni állapotot 
s megsemmisít minden egyéni és társas közösségi haladást 
és fejlődést. Ugy Oldenberg, mint Kőppen szerint a Nirvána 
a semmi s a buddhizmus a megsemmisülés evangeliuma. 
Radikális nihilizmus az ő vallásának eleje és veleje. — 
Teljes ellentéte az izlám képzete a túlvilágról. A buddhista 
abstrakcióval és halállal szemben a legteljesebb életvalóság 
az minden izében. A lélek halhatatlanságának reális való-
ságához Mohamed erősen ragaszkodott, sőt e túlvilági hit 
legszebb része vala egyéni vallásosságának ós egyetlen 
vigasza nehéz küzdelmeiben. A mint a buddhizmust a túl-
világi élet felfogásában az életundor, ugy az izlámot az 
életöröm vezette. Valóságos apokatastatis a mozlim túl-
világi élete s a mennyország ós pokol rikító kiszinezóse a 
próféta fantáziájának legélénkebb bizonysága. — Egyedül a 
túlvilági élet keresztyén felfogása felel meg az ember igaz 
lényegének és vallásos erkölcsi rendeltetésének. Egyik 
sarkalatos igazsága a lélek halhatatlansága, a mely szerint 
a mi lelkünk az istentől és az istenhez való. Egy darab 
isteni élet a lélek mibennünk és istene annak rendeltetése 
és feladata. Záloga ennek Jézus Krisztus feltámadása és vele 
való folytonos életközösségünk. Műve az istenországa, mint 
a szeretet országa istenhez való fiúi és felebarátainkhoz való 
testvéri viszonyunkban. Ε feltámadott és folyton élő Krisz-
tushoz való viszonyunk, üdvösségünk vagy megitéltetésünk 
egyetlen feltétele. Találóan mondja a túlvilági élet különböző 
felfogására nézve Falke: „Die buddhistische Jenseitslehre 
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macht stumpf und weltflüchtig, die islamische weltselig, die 
christliche gottselig". 

S különbség van a három világvallás között a kultuszról s 
a közösségi életről szóló felfogásában is. Jellemző és vallása 
sajátos lényegét kifejező, hogy a buddhizmusnak — legalább 
régebbi eredeti alakjában — nincs kultusza. Nihilista élet-
bölcselete és sivár nirvánája mellett mi jelentősége is volna 
annak? Dogmák és szertartások „csak mankók hajótöröttek 
számára", három nagy időszaki évi ünnepe későbbi fejlemény. 
A halálból élet nem fakadhat. Későbbi szertartásszerű és 
közösségi élete a szerzetesek találmánya. Ε téren is leg-
teljesebb ellentéte az izlám kultusza és közösségi élete. A 
zsidókeresztyénség ceremoniáliséletegazdagitotta theokraciája 
kultuszéletét. Kaabájával valósággal lokalizálta Mohamed a 
maga vallását. Kultusza főleg imatiszteletben és bucsujárás-
ban vész el. Közösségi élete minden izében theokratikus 
jellegű. Vallása politikai természetű a maga összes vonat-
kozásaiban. — Ethikai értelemben vett kultuszról csak a 
keresztyénsógben lehet szó. Ép azért a mi istentiszteletünk 
lélekben és igazságban való imádás, tehát benső szellemi 
természetű a mi imánk, mint annak legfőbb tárgya : az 
istenországa. Az istenhez csak a keresztyénség szellemében 
lehet valóban és igazán imádkozni. Ε ker. kultusz központja 
a közös istentisztelet s annak fénypontja : a keresztség és 
az úrvacsora. Azért olyan ópitő annak jellege. Ε közösségi 
élet rendje a keresztyénség egyik legszebb gyümölcse. S 
mig a buddhizmusban a gyülekezeti élet a szerzetességen, az 
izlámban a korán és ceremóniában, addig a keresztyénsógben 
az élő üdvözítőben vetett hiten épül föl. Azért oly gazdag 
és változatos a gyülekezeti élet a keresztyénsógben. 

S végül mélyreható különbség van a három világvallás 
között az erkölcsiség felfogásában. Valamely vallásnak az 
igazsága annak erkölcsi hatásában keresendő s az erkölcstan 
a vallásos meggyőződésnek érett gyümölcse. Valódi „fructus 
fidei" az erkölcsiség, — mondanák a reformátorok. 

Mi az ember legfőbb célja és rendeltetése a buddhista 
ethika szerint? Arra könnyű a felelet. A kinek nincs istene 
ós nem hisz a személyes lélek halhatatlanságában, hanem 
csak egy személytelen karmának vak sorsában, ott nem a 
személyiség kiépítése, hanem annak megsemmisülése = 
„elfuvása" az erkölcsi törekvés legfőbb célja. Hisz a budd-
hista káté szerint „az élethez való akarat a legnagyobb 
nyavalya s az egyéniség a legfőbb baj." A személyiségnek 
ez az öngyilkossága atheista istenfogalmának egyenes folyo-
mánya. Nem erkölcsileg élő és éltető, hanem holt egoista 
életcéllal van itt dolgunk. A buddhista ethika szerzetesi 
jellegű minden izében, a melyben az erkölcsiségnek nincs 
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értéke s legfeljebb eszköze az az egyéni megsemmisülésnek. 
S mégis ez az ethika még a legvonzóbb része a buddhista 
rendszernek. Az önismeret, az érzület tisztasága, az önuralom, 
a szenvedésekben való állhatatosság s az alázatos maga 
magával való megelégedés egyik fénylő pontja a buddhista 
ethikának, mely azonban fénylő bűnné válik abban a rend-
szerben, a mely a világ megvetését s az élet és a lét iránti 
jéghideg közönyösséget prédikálja. S ugyanazt mondhatjuk 
a könyörületesség és a szeretet erényéről is, a melynek 
gyakorlása valósággal a keresztyénség testvérévé avatja a 
buddhizmust Ez a szeretet itt nem java, hanem baja a 
személyiségnek, s igy erkölcsileg értéktelen. Azért nincs is 
a buddhizmusnak sociális ethikája, a mint az a nőről és a 
gyermekekről szóló lealázó felfogásában, s a művészet, 
tudomány és a technika vívmányai iránti teljes közönyös-
ségében jut kifejezésre. A szerzetesnek nincs hazája, mert 
nincs szeretete a nép iránt. Buddha is inkább vallási, mint 
sociális reformátor volt. Azért veszít is naponként a budd-
hizmus a népéletre gyakorolt befolyásából. 

S nem kölönb az izlám ethikája sem. Személyes isten-
hite dacára sem ismeri az erkölcsi személyiség ideálját. 
Ethikailag véve a mozlim annyira van a maga istenével, 
mint a buddhizmus isten nélkül. S aztán az ő erkölcsi 
tökéletességének ideálja: Mohamed nagyon is gyarló, sőt 
veszedelmes erkölcsi élet- és jellemkép. A korrekt törvény-
szerű cselekedet és nem a tiszta érzület itt a fődolog. A 
szívnek megszentelődésére és benső megtérésére határozottan 
káros befolyása van a merev törvényszerűséghez kötött 
izlám ethikának. Szellemi önzés és farizeusi önteltség az, 
a mivel itt találkozunk. A kisrnet változhatatlanságában 
vetett hite is inkább makacskodó kétségbeesést, mintsem 
bizalmat szül a mozlim hívőkben. A mi fénylő erényekkel 
találkozunk is náluk, azok inkább fénylő bűnöknek mond-
hatók. Hisz ρ. ο a házasság máig is inkább érzéki, mintsem 
erkölcsi életközösség az izlámban.a melynek valóban lealázó 
a felfogása a nőről és a gyermekekről. S ugyanaz a despota 
elv, a mely szülte a polygamiát és a rabszolgaságot, az 
egész állami szervezetnek is az alapja Az ottomán állam 
valóságos megtestesülése az imparitás elvének. Az izlám 
nagy világmissziója dacára teljesen leélte magát és nem a 
mai korba való. A muhamedanismus jéggé fagyott fanatiz-
musnál egyébnek nem vehető. Érzi is a muhamedánus, hogy 
a nyugati keresztyén ember lesz az ő ura. Igy itéli meg őt 
egyik legjobb ismerője Sprenger és Kremer. A Krisztus 
korabeli zsidóság szerepében soká fönn nem tarthatja már 
magát. Egy hanyatló múltnak a képviselője, a melynek nincs 
jövője. — A hivők utolsó kalifája Jézus Krisztus volt, a 
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kinek erkölcstana utólérhetetlen isteni fenségben trónol a 
buddhismus és a inuhamedanismus tökéletlen emberi alkotásai 
fölött. A keresztyén ethikának gyökerei az isten hozzánk 
való szeretetében rejlenek, épazért erkölcsi ideálja nem a 
személyiség megsemmisülése, hanem az istenfiuság folytonos 
életvalósulása. S aztán, a mint vallásunk legfőbb java az 
istennek személyes akarata, épannyira személyiségi ideálunk 
isteni bizonysága Jézus Krisztus, mint az erkölcsi tökéletesség 
istenileg kijelentett példányképe. Ez erkölcsi életideál tehát 
nem theoria, hanem istenileg kijelentett valóság a Krisztusban, 
s épazért személyesen tapasztalható a szivekben. Ilyen ideált 
Buddha vagy Mohamed nem ismer. S a mire nekünk keresztyé-
neknek az erkölcsi életideál megvalósításában szükségünk 
van, az nem más, mint tiszta érzület ós benső élet a Krisz-
tusban. 

A buddhizmus és az izlám ezt nem ismeri azért, mivel 
bűntudatot és az abból való megtérést nem ismeri. Az erkölcsi 
törvénynek az akaratba való fölvétele teszi a keresztyén 
ember szabadságát a törvénnyel szemben. S mig a budd-
hizmus önzetlenséget és érzéketlenséget hirdet s a muhame-
danizmus mindannak az ellenkezőjót a szeretettel szemben, 
addig a keresztyénség épen e szeretetet teszi az erkölcsiség 
legfőbb törvényévé. S ez a szeretet a keresztyénsógben a 
sziveket és az egész világot teljesen átalakító életerő és 
hatalom s ez oldaláról szociális téren a legfőbb humanitás 
megvalósítása. Humanizmusa egyúttal az ő universalizmusá-
nak a bizonyítéka, a melyet Mohamed tüze és vasa dacára 
sem ismer. Egyedül a keresztyénség a szeretet vallása s az 
isten iránti szeretet forrása az emberszeretetnek. Minden 
erkölcsi akaratelhatározás tehát vallásilag van fundamentálva 
s minden vallásos érzésnek az akarat életében kell tett-
legesülnie. Vallásos érzés és erkölcsi cselekedet egyedül a 
keresztyénsógben jelenik meg a maga egységében. S a mint 
a ker. erkölcsi szellem az egyéni, ugy alakítja át a társas 
közösségi életet, is a maga egész teljességében. Ott is a 
szeretet a mindeneket éltető és átalakító erő és hatalom. 
A keresztyénség erkölcsi közösséggé avatta a házasságot, 
a családi és állami életet, és mert az egész személyiség 
kiépítését célozza, hathatós fejlesztője lett az élettelen budd-
hizmussal s a merev formákhoz kötött izlámmal szemben a 
tudománynak és a művészeteknek. így, teszem azt, theol. 
tudományról csakis a keresztyénsógben lehet szó. S a 
keresztyénség erkölcsi erejének ós magasztos fönségének 
bizonyítéka az is, hogy nemcsak a szellemi, hanem a tisztes-
séges testi munkát is megnemesitette. S mindez azért van, 
mert világosság, szeretet és élet a keresztyénség lényege, 
mig ezzel szemben csendesen ható méreg a buddhizmus és 

21* 



3 0 8 Dr. Szlávik Mátyás. 

külső törvényszerű cselekedet az izlám. Mint teljes valójában 
ethikai vallás valóságos erjesztő kovásza a személyes és a 
közösségi életnek egyaránt. Ebben rejlik fejlődésének képes-
sége és jövőjének biztos záloga. Ez oldaláról a keresztyénség 
az absolut vallás, a melyben legteljesebben valósul az isteni 
képmás s az istenfluság az emberben s az istenországa a 
földön. A tökéletesedés eszméje az egyénben és a társa-
dalomban a buddhista negativ morál és az izlám merev és 
élettelen törvényszerűsége előtt teljesen ismeretlen. Egyedül 
a Krisztusban van az üdv és az igazság vallásos és erkölcsi 
oldaláról egyaránt. Erről győzőtt meg bennünket a Buddha, 
Mohamed és Krisztus között vont párhuzamos ismertetés. 

Dr. Szlávik Mátyás. 



Könyvismertetés. 

Dr. Visscher, Η. Prof. ord. an der Universität zu Utrecht: 
Religion und soziales Leben bei den Naturvölker. I. Band. Prolego-
mena. Bonn 1911. Johs. Schergens. 

Szerző neve nem ismeretlen előttünk. Egy igen érdekes kis 
munkáját már ismertettük folyóiratunk ez évi második számában. 
A kezünk alatt levő mű azonban már nagyobb szabásúnak ígér-
kezett s tényleg az első kötet 286 lapjával szemben a Il-ik, 
mely csak néhány hete került a könyvpiacra, már mint 573 oldalas 
testes kötet foglalkozik a cimben foglalt tárgy főbb problémáival. 
Mi azonban ez alkalommal csak az első kötetet ismertetjük. Az 
előszóban érdekesen jelöli meg a szerző a célt, amelynek érdekében 
munkája készült. Nem gyűjteményes munkát akar adni, mint 
az angolok oly sűrűn teszik, mert az, szerinte, elvonja a kutatót a 
források tanulmányozásától. Ő csak egyes problémákat tárgyal, 
amelyek a természeti népek vallási és társadalmi életének ismere-
tében döntő jelentőséggel birnak s épen azért állandó tárgyai a 
tudományos feldolgozásnak. 

A munka irója különben azok közé a ritka emberek közé 
tartozik, kik filozofus és szociologus létökre is megtudtak 
maradni határozott keresztyénnek s szerző orthodox kálvinista 
felfogása meg is látszik az egész munka szellemén. A mű 
különben — s ez ránk nézve a legfontosabb — azon célból 
íratott, hogy a természeti népek vallási és társadalmi életének 
főbb problémáit a keresztyén világnézet fényénél vizsgálja és 
magyarázza. Ez szerző tudomása szerint eddig még nem törtónt. 
Ezért különösen a keresztyén misszionáriusokra nézve bír ez a 
munka nagyjelentőséggel s az iró bevallása szerint azok számára 
is készült egyenesen. Ez az első kötet azonban csak az általános 
elvekkel foglalkozik. 

A természeti népek életének vizsgálata egészen az utóbbi 
időkig nagyon felületesen és minden tudományosság nélkül 
történt. Eleinte a kutatók csak külsőségekben merültek ki. Vagy 
inkább csak a vallásos jelenségeket figyelték, de a primitív 
népek társadalmi életére nem sok gondot fordítottak. A modern 
szociológia megszületésével azonban óriási lendületet vett a 
természeti népek életének tanulmányozása is. De még ez sem 
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fejlődhetett volna oly hirtelen ennyire, ha minden problémák 
remélt kulcsa az evolúció gondolata s annak ugy anthropológiai 
mint szociológiai alkalmazása nem hívja fel a tudósok figyelmét 
a természeti népek életére. Természetes, hogy az evolúció elvének 
alkalmazása, mint a tudományok más ágaiban, ugy itt is, a 
keresztyénséggel való teljes szakításra vezetett. A vallás lénye-
géről, eredetéről, az emberhez való viszonyáról, azután a társa-
dalom fejlődéséről, a családról, a társadalmi ősformákról a leg-
ellentétesebb nézetek jutottak uralomra s óriási lett az ür a 
két világnézet között. Különösen nehéz lett azonban a ker. 
misszionárius helyzete, aki mig egyfelől a tudományosság 
bélyegzőjével ellátott elméleteket nem tudta saját keresztyénsé-
gével összeegyeztetni, addig másfelől a gyakorlatban nem találta 
meg azt a kulcsot, mely a természeti népek psychológiájának 
helyes^ megismerésére vezet. 

És éjien ebben van Dr. Visscher könyvének a nagy értéke, 
hogy folyton rámutat a ker. felfogás helyességére, illetve arra, 
hogy ne vegyük készpénznek a modern szociológia egy sereg 
állítását, amelynek igen gyakran exakt tudományos alapjuk 
nincs, de valamely rendszer kedvéért ügyesen vannak az egészbe 
beleillesztve. 

Az egész munkán tehát egy hatalmas alapgondolat vonul 
végig világosan és határozottan s ez: a ker. álláspont tudomá-
nyos védelme. Igen szépen vizsgálja a szerző a kijelentés világánál 
a természeti népek társadalmi, etikai életét, hogy szemben az 
evolúció felvételével rámutasson mindenütt a ker. felfogás való-
szerűségére. Az evolúció szerint ugyanis a vallások fejlődése is 
a fizikai evolúcióhoz hasonlóan ment végbe, azaz minden magasabb 
rendű vallási forma valamely alacsonyabb rendűből származott 
és pedig kizárólag természetes földi okok következtében. Isteni 
kijelentésről igy sző sem lehet. Ε szerint tehát a ma ismert 
legalacsonyabb rendű népek, pápuák, hottentották, ausztráliai 
őslakók vallásának kell annak az ősformának lenni, vagy ahhoz 
közel állni, amely az emberiség ősvallását állítja elénk. Hogy 
milyen volt ez az ősforma, ezt nem tudjuk bizonyosan s az 
evolucionisták is különféleképen gondolkoznak a kérdésről, sőt 
a legszélsőbbek egészen az állatokig mennek vissza s azok 
életében keresik az ősnyomokat. Az óvatosabbak azonban meg-
maradnak a primitiv embernél s szerintük az animizmus spiri-
tizmus és fetisizmus azok az ősformák. amelyekből a többi 
vallások kifejlődtek, habár ezek még vallási megnyilatkozá-
soknak nem tekinthetők. 

De nemcsak a vallásokra terjesztették ki az evolúció 
gondolatát, hanem a társadalmi fejlődésre is. Ε szerint az állati 
sorból fejlődött ősember életéről fogalmat alkothatunk, ha a mai 
primitiv ember életét megfigyeljük s miután ennek segítségével 
kirajzoltuk magunknak az ősállapot képét, megszabhatjuk a 
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társadalom fejlődés menetét, amint az a hordából mai tökéletes 
berendezettségéhez eljutott. 

Ezekkel a manapság szinte köztudatba átment eszmékkel 
szemben igen szépen mutat rá Dr. Visscher arra, hogy az u. n. 
„Urzustand '-ről igazán semmi positivet sem tudhatunk és mégis 
„némelyek számára ez az az arzenál, amelyből összes bizonyí-
tékaikat szerzik". Ε kérdéssel kapcsolatban foglalkozik a szerző 
Spencer, Dürkheim spekulációival is és azokat minden borda-
elméletükkel egyetemben apriorisztikus feltevéseknek nevezi. 

Szerinte ugyanis nagyon merész dolog a ma ismert leg-
primitívebb népeket az ősállapot megőrizőjének s képviselőjének 
tekinteni, mert mi bizonyítja azt, hogy azok egy fejlődés legelején 
állanak ? Ő megfordítja a dolgot s az u. n. degeneratio-elméletet 
fogadja el, amely szerint nemcsak előrehaladás és fejlődés van 
az emberiség életében, hanem hanyatlás és sülyedés is. Dr. 
Ratzellel egyetértve vallja ő is azt, hogy „a most élő emberiség 
fejlődésének degeneratíos karaktere van és ez egy oly typusból 
indult ki, amelynél meg volt a lehetőség arra, hogy számtalan 
faktor együttműködése folytán, a ma ismert legalacsonyabb 
formákig sülyedjen alá, de arra is meg volt az ereje, hogy 
magasabb kulturára emelkedhessék". Másrészről pedig, a jelenleg 
élő természeti népek is viszonyaikhoz mérten sokszor fejlett és 
régi kulturával bírnak s igy pozitív támpontot nem nyújthatnak. 

A modern evolucionista szociológusok által felállított tár-
sadalmi fejlődési fokozatok is, mint pl. mindjárt a legősibb forma, 
a horda-elmélet ellentmond az emberi természetnek, mert az 
embert nemi kapcsolat nélkül elképzelni lehetetlen; nem lehet 
tehát, hogy pl. a család csak másod vagy harmadfokú fejlődési 
foknak soroztassék be. 

Az animizmust, spiritizmust és fetisizmust nem lehet ős-
formáknak tekinteni, viszont azt sem lehet állítani, amit pedig 
sokan tesznek, hogy ezek nem is vallási életnyilvánulatok, hanem 
inkább valami primitív filozófia benyomását keltik az emberben; 
ugy hogy e szerint a természeti népek a fejlődés ezen fokán még 
a vallástalanság állapotában lennének. Ezt cáfolja meg Dr. Visscher 
is, amikor épen a szellemekhez intézett imádságra, mint typikus 
vallási jelenségre mutrat rá és hangsúlyozza, miszerint mindamel-
lett, hogy ezen a fokon a félelem még igen erős motívum, ez azért 
még nem zárja ki azt, hogy mellette a vallásos érzés kifejlődjék. 
Hisz a félelem még a keresztyénségben is érvényesül néha; 
mennyivel inkább meglehet tehát még a primitív népeknél. Más-
részről pedig rendkívül érdekes az a jelenség a természeti népek 
vallásában, hogy mindegyikben van valami monotheisztikus 
vonás, s valami olyan szikra, mely magasabb rendű eredetre vall. 
Nagyon sok törzs megőrzött bizonyos emlékeket egy oly Istenre 
vonatkozólag, aki most távol van s akit többé nem ismernek és 
még a legmélyebbre sülyedtek is birnak képzetekkel, amelyek 
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egy magasabb fejlődési stadiumra és egy ideálísabb vallásos 
tudatra emlékeztetnek. Ε jelenségek hangsúlyozása pedig azért 
szükséges, hogy lássuk, miszerint a vallás nem valami evolúció 
folytán szerzett kincse az emberi léleknek, hanem lényegéhez tar-
tozó lelki faktor, amely nélkül nem teljes az ember egyénisége s amely 
a leghatalmasabb, szinte centrális szerepet játssza az emberiség 
életében. A vallás tehát korántsem magánügy. Épen azért a szociális 
typusok beosztásánál a szerző a vallást veszi legfőbb alapul. S 
miután Spencer, Dürkheim, Vierkandt és Steinmetz módszerét 
ismerteti és főleg az első kettőnek azt veti szemére, hogy a 
társadalmi fejlődésben a szellemi faktorok számára nem sok tért 
juttatnak, Vierkandtot mintegy kibővítve, a vallást mint leghatal-
masabb társadalmi faktort veszi a szociális typusok beosztásának 
alapjául s ennek nyomán három nagy — de nem időrendben — 
egymás után következő fázist vesz fel u. m. 1. az abszolút-val-
lásos fázist; 2. a relatív-vallásos fázist; 3. a relativ-vallástalan 
fázist. Az első kitűnik az által, hogy a bele tartozó szociális 
typusok kizárólag vallásos karakterrel bírnak. Itt a vallás szinte 
egyeduralkodó társadalmi faktor. Ebben élnek a természeti népek. 
A második akkor keletkezik, amikor a vallásos álmodozás az 
öntudatnak csinál helyet. Ez a mythológiai kozmogoniák és theo-
goniák korszaka. A vallás itt még uralkodik a szociális fölött, 
de megszűnik azt teljesen abszorbeálni. Az utolsó fázis a keresz-
tyén vallás által állt elő. De amikor ezt relatív-vallástalannak 
nevezzük, ez nem azért történik, mintha itt a vallás kisebb 
jelentőséggel birna, hanem azért, mert individuális elmélyülésével 
a társadalomban való egyed uralma folytonosan] csökken és 
szociális funkciója már egészen másként érvényesül. 

Természetes, hogy e három fázis körül most már szerző a 
továbbiakban csak az elsővel, vagyis a természeti népek életével 
foglalkozik. Ebben jellemzi először azok intellektuális és etikai 
életét, azután az egyéniség érvényesülését a primitiv társadalomban, 
a vallásos alapérzés hatását a psychikai életre s végül az ani-
mizmus, spiritizmus és fetisizmus jelenségeit és lényegét. Végül 
pedig egy „Schlussbetrachtung"-gal záródik az értékes első kötet, 
amelyet a német keresztyén sajtó is rokonszenvvel fogadott s 
amelynek elolvasását és tanulmányozását nemcsak misszio-
náriusoknak, hanem minden theologusnak melegen ajánljuk. Csak 
az a kár, hogy óriási anyag van aránylag kis helyen összeszorítva 
s temérdek kérdés bizonyos előtájékozottságot kiván az olvasóra 
nézve. A második kötet még érdekesebbnek ígérkezik mert ott 
már az egyes problémák bővebb kifejtése következik. Ennek 
ismertetése azonban már a jövő számra marad. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 
A gyakorlati theologia problémája. Ε folyóirat ez évi 2. számá-

ban ismertettem néhány művet a legújabb német gyakorlati 
theol. irodalom köréből, olyanokat, amelyek a Niebergall szerkesz-
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tésében megjelenő „Praktisch-Theologische Handbibliothek" soro-
zatban jelentek meg. Reá mutattam különösen arra, hogy ezen 
élénk, élvezhető előadásban megjelent német könyvek különösen 
a gyakorló ifjú lelkészek számára Írattak meg, őket akarják a 
szolgálat külömböző ágainak végzésénél irányító eszmékkel fel-
szerelni. Most ez alkalommal az ujabb gyakorlati theologia egy 
kiváló modern képviselőjének P. Drewsnek aki a hallei egyetemen 
a praktika theologia tanára, munkáját ismertetem, amelynek cime: 
„Das Problem der praktischen Jheologie. Ein Beitrag zur Reform 
des theologischen Studiums." Bizonyos tekintetben aktuális érdekkel 
bírnak ebben a dolgozatban elmondottak reánk nézve is, mert 
hiszen a mi ref. theologiai akadémiánkon az uj tanterv épen 
a gyakorlati theologia előadására nézve rendel jelentősebb újítást. 
Hiszen mindenünnen, ahol a lelkészképzésről szó esik ez a jelszó 
és felhívás hangzik felénk : adjatok a theologián gyakorlatiasabb 
jellegű képzést a mi lelkészjelöltjeinknek! Mert ki vonná 
kétségbe azt, hogy a mi magyar prot. egyházunk nehéz problémák 
előtt áll ? De a legnagyobb probléma : tudunk-e olyan papságot 
képezni, amely kellő fegyverzettel lép ki a munka- és küzdőtérre ? 

Drews könyvének elején, mielőtt a gyakorlati theologia 
tanításának reformjáról szólana, reá mutat arra, hogy a német 
egyetemeken mennyire megszaparodott az órák száma és ki-
fogásolja, hogy az ószövetségi tudományok, valamint az egyház-
történet is túlságos terjedelemmel és részletességgel adatnak elő. 
Általában, mondja, sokat foglalkoznak a theol. studiumok körében 
a múlttal és keveset a jelennel. Pedig a lelkipásztornál a fődolog, 
hogy megértse, ismerje ama helyzetet, keretet, amelynek körében 
szolgálata lefolyik. A jelen egyház feladatainak, szükségeinek 
ideáljainak teljes meg- és átértése az, amire a modern lelkész-
nek szüksége van. Feltünteti azután, hogy különösen a gyakor-
lati theologiának kell a legélénkebb érintkezésben lennie a mai 
modern korral. A gyakorlati theologia, mondja, úgy a hogy az 
az egyetemi előadásokon megjelenik először is abba a hibába 
esik, hogy túlságos tért foglal el benne a „rendszerezés" — 
Systematisierung — amely abban áll, hogy a gyakorlati theo-
logusok nagy körülményességgel tárgyelják és állapítják meg a 
praktika theologia princípiumát és azt, hogy miként lehet ebből 
a tudomány egyes ágait dedukálni és koordinálni. Ennek a rend-
szerezésnek különösen Marheinecke, Nitzsch, Moll, Achelis a nagy-
mesterei. Valóban, ha olvassuk ezeknek munkáit, igazat adunk, 
Drewsnek, különösen azért, mert úgy találjuk, hogy nincs két 
egyforma rendszer és a felállított elvhez való szigorú, sokszor 
erőltetett ragaszkodás eredménye azután az, hogy ezek a nagy 
rendszerezők, hol egyik, hol másik fontos ágát a gyakorlati 
theologiának kiutasítják a tudomány köréből, csak azért, mert 
nem férnek el az a priori megszerkesztett elmélet prokruszteszi 
ágyában. 
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Másik kifogása a szerzőnek a mai gyakorlati theologia 
ellen az, hogy ez a deduktiv módszer a részletekben is túltengő 
kifejezésre jut. Schleiermacher az egyház tevékenységét a „dar-
stellende és ordnende Handlung"-ra különítette, a Schleier macher 
utáni „scholasztikusok" természetesen az egyházi szolgálat minden 
egyes mozzanatát nagy részletességgel és unalmassággal ezen 
elv szerint sématizálták. 

Kifogást emel Drews a gyakorlati theologia historicismusa 
ellen is, a mennyiben reá mutat arra, hogy a gyakorlati theologiai 
művek túlságos nagy tért szentelnek az illető gyakorlati cselekvés, 
illetve az erről szóló disciplinák történetének. Különösen Zezschwitz 
volt kezdeményezője ennek az irányzatnak, akinek katechetiká-
jában a történelmi rész foglalja el a nagyobb teret. Mellesleg 
megjegyzem, hogy Z. az élvezhetlen német tudományos theologiai 
irók között is egyik legelső helyet foglalja el. Ha kezünkbe 
vesszük Achelis nagy tankönyvét, és a legtöbben ezt használják, 
látjuk, hogy még ő is, különösen liturgikájában nagyon bele 
esett abba a hibába. De azokban a tankönyvekben is, a melyek 
a „Sammlung von Lehrbüchern der Pr. Theologie" sorozatában 
jelentek meg, túlteng a históriai elem. Igy az épen kezemnél 
lévő „Die Lehre von der kirchlichen Erziehung "ban Sachsse 
katechetikájában a történelmi rész 300 és a pozitív rósz mindössze 
126 oldalon van tárgyalva. Mint kuriosumot említem fel, hogy 
Hardeland uzlári superintendens a különös lelki gondozás történetét 
is megírta egy vaskos kötetben. Előttünk ezek mind ezek aka-
mikus érvekkel bírnak, de Drews e könyvében reá mutat arra, 
hogy a német egyetemben a praktika theologia előadását azon 
elemeknek túltengése teszi eredménytelenné és megúnottá. 

De különös érdekkel bir Drews előadásában azon részlet, 
amelyben a praktika theologia bifurkációjának szükségességét 
hangoztatja. Kell mondjá egy gyakorlati theologia a theol. studensek 
és egy a gyakorlati lelkészek számára és mindegyiknek kell, 
hogy meglegyen sajátos jellege. 

Kiemeli, hogy a praktika theologia körében az egyetemen 
különösen három disciplinának kellene helyet foglalnia u. m. 
az egyházismének (Ev. Kirchenkunde), a népismének vallási 
szempontból (religiöse Volkskunde) és a vallás psychologiának. 
A német gyakorlati theologiai irodalomnak ma már egy érdekes, 
számottevő részlete az, amelyet különösen modern theologusok 
e tudományszakokban produkáltak. Az „Evangelische Kirchenkunde" 
sorozatban jelentek meg a különböző tartomány egyházakban 
lefolyó egyházi életet ismertető művek, amelyekben természetesen 
a jelen helyzet feltüntetése mellett az illetők reá mutatnak a jövő 
egyházépités fontos feladatára. Többen irtak empirikus vallás 
lélektani munkákat, feltüntetve különösen a falusi nép lelki 
világát és valláserkölcsi életének jellegetes megnyilvánulásait. 
Ide vágó a Niebergall dolgozata a Zeitschrift für Theologie und 
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Kirche" folyóiratban „Die Bedeutung der Religionspsychologie für 
die Praxis in Kirche und Schule" cimmel, amely különlenyomat-
ban is megjelent. A Kabisch könyve: Wie lehren wir Religion? 
is a modern vallás psychologia elvei alapján van megirva. A 
német gyakorlati theologusok bőségesen felhasználták az amerikai 
jelles valláspsychologusok nagy munkája folytán a megállapított 
eredményeket a praktika theologia körében. 

Természetesen az egyetemi Studium körében foglalnának 
helyet továbbra is a gyakorlati theol. tudomány ágainak elvi és 
rövidebbre szabott történelmi részei. 

A mi a gyakorlati theologia megjelenési alakját illeti, több 
német professzor egyházközségről, gyülekezetről szóló tant — 
Gemeindelehre — ad elő. Az ev. egyházak életének súlypontja 
a gyülekezetben van, az egyházépités tulajdonképen gyülekezet-
éiptés a Sulze hires könyvében — „Die ev. Gemeinde" — hangoz-
tatott ideálok szerint. Ujabban a német protestánsok körében 
egyéb már meglévő konferenciákon kivül u. n. gyülekezeti kon-
ferenciákat is tartanak. — Ev. Gemeinde-Konferenz — amelyeken 
az ev. gyülekezetek kiépítéséről folynak a tanácskozások. 

Több teret kell továbbá adni Drews szerint a Pr. Th. 
előadása körében a gyakorlati biblia és káté magyarázatnak. 
Meg kell tanítani, ugy mond, a theologusokat arra, hogy a 
tudományos exegesis eredményeit hogyan kell értékesíteni és 
a biblia örök eszmei tartalmát hogyan kell alkalmazni a jelen 
viszonyokra. A gyakorlati biblia magyarázatban szerzett jártasság 
képesiti a lelkészt arra, hogy egyházi beszéde igazán biblikus 
és korszerű legyen. 

A lelkipásztorok tudományos alapon nyugvó gyakorlatiasabb 
kiképzése céljából sürgeti Drews azt, hogy a studensek pályájuk 
végeztével kizárólag a gyakorlati szolgálatra előkészítő lelkészi 
szemináriumokban — Predigerseminar — való részvételre kötelez-
tessenek. Hangsúlyozza Drews ezenkívül a szünidei tanfolyamok 
általánossá és kötelezővé tételének szükségességét. Nálunk is 
emelkedtek már hangok ezek behozatalának érdekében, a 
kötelezővé tétel azonban bizonyára célszerűtlen és kivihetetlen. 
Szükséges továbbá, mondja Drews, hogy a lelkészeket alkalmas 
eszméitető gyakorlati theol. munkákkal lássuk el, mert a studensek-
nek adott tankönyveket, kurzusokat a gyakorlati lelkész többé 
nem veszi kezébe. A külföldi theol. irodalom persze gazdag az 
ilyen munkákban. Az angol nyelvű „Yale felolvasások" egész 
sorozattal gazdagították az élvezhető, eszméitető gyakorlati theol. 
irodalmat. A német irodalom is számos ily munkát produkált 
ujabb időben. A mi porachiális könyvtárunk is bizonyára fog 
nyújtani ilyen könyveket. 

„A praktika theologia megszűnt praktikus lenni", irta már 
egy negyed századdal ezelőtt Bornemann, mint C. Clemen idézi 
„Zur Reform der pr. Theologie" c. könyvében; nem ápolta t. i. 
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eléggé az összeköttetést a jelen, konkrét egyházi élettel és ennek 
szükségleteivel, amennyiben ez is csak a theoriák özönét zúdította 
a diákokra. A gyakorlati theol. problémája tehát, amely nálunk 
is megoldásra vár, hogy valódi hivatását teljesítse, azt t. i. hogy 
igazán megtanítsa a theölogusokat arra, hogy megismerve a mai 
egyház helyzetét, szükségleteit, az elméleti theologia nyújtotta 
ismereteket miként értékesítsék az egyház építésére. 

A lelkészképzés nehéz és fontos probléma. Untalan előttünk 
áll a kérdés : miként hozzuk összhangba az elméletet a gyakor-
lattal, milyen helyet foglaljon el az egyik a másik mellett? A 
probléma megoldásának súlypontja a gyakorlati theologia mikénti 
előadására esik és Drewsnek itt ismertetett könyve, amely sok 
helyesléssel, de egyszersmind ellenmondással is találkozott (lásd: 
Achelis: Monatschrift für Past. Theologie 1910. 3. f.) sok jő 
eszmét tartalmaz a kérdés megoldására, Zárom ismertetésemet 
a szerző szavaival: „a mi ifjú lelkészeinknek különösen arra 
van szükségük, hogy higyjenek az élő gyülekezet ideáljában, vala-
mint arra is, hogy legyen helyes útmutatójuk ennek megvaló-
sítására irányuló munkájukban !" 

Dr. Pap István. 


