
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 
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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. 
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