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Jézus messiási tudatának kialakulása. 

Fokozódó örömmel mind mélyebben győződhetem meg 
arról, hogy a személyiség pedagogikáját Jézus Krisztus az 
δ személyiségével és működésével, tanításával is illusztrálja. 

A fejlődésnek törvénye, hogy a geniusban megjelenő 
újat nem egyszer a régi képzetkör appercipiálja (az újbor 
a régi tömlőbe kerül), s ekkor megtörténik az, hogy az új 
— mert alakja a tartalomnak nem felel meg — megmerevül 
s így eszközül szolgál a régi szellem céljainak. Bekövetkezik 
az a szomorú eset, hogy az új kiforgatva sajátos lényegéből 
elhal s piedestálul szolgál a régi szellem győzedelmes alak-
jainak. — Ezért is érthető, hogy a keresztyén vallás sohasem 
azonosítható az egyházzal. A keresztyén vallás Krisztusnak 
vallása. — Ezt pedig éppen úgy mint Péter apostol, úgy 
annak utódai is az egyházban, az egyházakban nem egyszer 
megtagadták. A keresztyén vallás érdeke tehát megkívánja 
azt, hogy a keresztyén egyházhoz tartozók, valamint álta-
lában a vallással foglalkozók Jézus Krisztust lehetőleg tisztán 
állítsák szemük elé, szívükbe, hogy az ő erejében és világos-
sága mellett ítéljék meg az egyházban is azt, a mi valóban 
keresztyéni, krisztusi. 

Az egyház dogmatikus Krisztusa nem fejlődik. Ő benne 
tökéletesen, tisztán megjelent Isten. Isten nem fejlődik, 
hanem van. Ε metaphysikailag, sőt kosmikusan megala-
pozott λόγος-szal szemben egyéniségről s ennek személyiséggé 
való fejlődéséről nem lehet szó. — A dogmatikus Krisztus 
a történeti összefüggés keretéből ki van emelve (immaculata 
conceptio), vértestvérei nincsenek. Istennél, Istennel szemben 
(7igög την ϋεόν) létezett — csudás módon σαρξ εγένετο s így 
természetes, hogy mindent átlátva, mindenhatósága alapján 
csudák által imponálva, önkényt szenvedve az emberek 
bűneiért, azokat vérével megváltotta s halálából föltámadva 
Ura a megváltottaknak, megáldója azoknak, kik benne való 
hitük alapján hívei, s elátkozója azoknak, kik benne nem 
hisznek. A benne való hit a megváltatás subjectiv feltótele 
(az objectiv feltétel Krisztus áldozati kereszthalála). — 
Miután földi élete utáni élete az ítélkező bírónak az élete, a 
keresztyénnek természetes főérdeke az, hogy bírója előtt 
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megálljon. A mennyiben az ember éppen bűnös volta alapján 
önönmagát sohasem válthatja meg: az egyházhoz és azok 
protectiójához fordul, a kik Krisztusra vannak befolyással. 
Az egyháznak jó cselekedetekből álló kincse egyrészt, más-
részt Mária és a szentek közvetítő működése s nevezetesen 
a papi hatalom útján a misében naponta ismétlődő krisztusi 
áldozat bebiztosítja még a nagy bűnöst is a megváltottak 
seregebe. 

Ez a Krisztus nem egyéniség, nem fejlődik, nem is vál-
hat személyiséggé vallás-ethikai értelemben. Ez a Krisztus 
a háromságnak metaphysikai hypostázisa. 

Nem tagadom, hogy Krisztus e dogmatikus képének 
egyes vonásaival már az evangéliomokban találkozunk. Csak 
hogy ezek a vonások történeti szempontból másodlagos, 
nem eredeti természetűek. Kosmikus elv Krisztus — János 
evangélioma szerint: s ezzé válik azáltal, hogy az evangó-
liom szerzője Krisztust az alexandriai philosophia körébe 
helyezi s ennek hatása alatt őt minden emberi s így még 
az erkölcsi fölé is helyezi. (L. Jézus Krisztus a nevelés elve 
17—24. 1. de kül. a 18. 19. 1. jegyzeteit). A synoptikus evan-
géliomokban az eschatologiai részletek e rideg, majestatikus 
ítélő bírónak képét mutatják be: csakhogy e kép ellen-
kezik Krisztusnak szeretetben fenséges személyiségével és 
tanításának gyöngyszavaival. Csak a későbbi kor zsidó 
keresztyénei, akik az ó-testainentomi messiási kép varázsa alatt 
a szenvedő és a keresztfán kimúló Krisztus valóságában 
nem tudtak megnyugodni, — teremtették meg a végitélet és 
örök uralkodásnak királyi alakját (L. u. o. 20—23.1.) A hívőknek 
Krisztust istenítő kegyeletes érzülete fonta körűi repkénykónt 
a Jézus születésére vonatkozó tényt s mythosokban érzé-
kító meg a kegyes érzület melege által hevített képzelet 
alkotásait. Az ég megnyílik s az angyalok chorusa zengi el 
Krisztus életének nyitányát vezető motívumaival: az Isten-
és emberszeretet s így a békesség s mind ezáltal Isten dicső-
ségének hymnusát. A juhokat őrző, az egyes elveszett juh 
után élete veszélyeztetésével járó pásztorok serege az emberi-
ség lelki pásztora előtt meghajtja térdét s a bölcsesség 
királyai ajándékokkal hódolnak Isten országának prófétája 
előtt. Az agg Simon a csecsemőben az üdvöt, de végső itélet 
urát látja, Anna jósnő az urat áldá. Csak az önző zsarnoki 
érzület irtózik az önző hatalom föle emelkedő, Istent a 
kölcsönös szeretet és tisztelettel dicsőítő országától: gyáva 
félelmében a gyermekek ellen fordul, ez ártatlan védteleneket 
gyilkolja le, hogy semmisítse meg csírájában ez új ország 
nemzedékében annak vezérét, királyát. — Ε vezér, e király 
nem semmisül meg. Isten gondoskodik megmeneküléséről 
angyala által. Különben nem is igen függ össze természe-
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ténel fogva θ nemzedékkel. Szűztől születik,1) a kire a Szent-
lélek száll s kit a Legfelségesbnek ereje megárnyékoz s kinek 
magzatja ezért is Isten fiának neveztetik. (L. Luk. 1,35 stb.) 
Még mielőtt megszületne Erzsébet magzata, Ker. János az δ 
méhében már is repese feléje, Erzsébet mint Urának anyját 
üdvözli Máriát s Mária hymnusban magasztalja e felmagasz-
taltatásáért az Urat. Luk. 1,4fi stb. Szép mythosok ezek, mint 
minőkkel vallásalapítók, világnézetet átalakító philosophusok 
életében találkozunk s melyek mély igazságokat is tartal-
mazhatnak. — Tisztán kell azonban látni, hogy ezek csak 
másodsorban tartalmaznak történetet; nem azt, akiről szólanak, 
hanem azokat akik szólanak jellemzik; s így Jézus életére 
nézve történeti forrásokúi nem tekinthetők.2) 

Ε korlátok közé szorított evangéliomi források alapján 
állíthatjuk, hogy Krisztus nevezetesen a synoptikusok szerint 
határozott egyéniségként lép elénk. — Magunkóvá tesszük 
a mythikus elemekből a természetfölötti nemeztetós, terem-
tés gondolatát is, amennyiben mi is az egyéniség keletke-
zésének főfaktorát nem a szülőkben, az ősökben látjuk, 

*) Hogy a szűztől való születés későbbi kegyes — bár materialistikus 
a lko tás : azt tulajdonképen ép úgy Máté, mint Lukács evangélioma elismeri, 
a mennyiben a mindkettő által közölt származási tábla egészen na iv módon 
Jézus atyjaként Józsefet említi. A szűztől való származás felvétele különben 
e korban el volt már terjedve. Ezzel számol Máté, midőn hozzáteszi Jákob 
nemzé Józsefet, Mária férjét, a kitől (Máriától) született a Krisztusnak neve-
zett Jézus. Mát. 1,1 6 . Lukács pd. azt mondja 3 , 2 3 , hogy Jézus — a közvéle-
mény szerint (ώ? ινυιι(ςιτο) Józsefnek volt fia. 

A két törzsfa Dávidtól lefelé elágazik, a mennyiben Máténál Salamonon 
át ju t el Józsefig: mig Lukácsnál nem Salamonon, hanem Dávidnak Náthán 
fián át ju t el Józsefig. 

Jézus tehát mind a két törzsfa szerint Józsefen át Dávidtól származik. 
Ha még sem volt Józsefnek fia: akkor nem volt Dávid fia sem s akkor 

mire való ez az egész törzsfa?! hisz nem tartozik Jézusra! 
2) Ε mythosok — még evangéliomainkban is már a történetírás lejtőjén 

ál lanak, amely egyenes vonalban elvezet az úgynevezett apokryph evangé-
l iomok gyerekes, drastikus csudaszerű elbeszéléseihez. ( E z e k e t — R a f f a y S á n -
<1 ο r történeti- kritikai megjegyzésekkel adta ki — m a g y a r nyelven először 
s ezzel nagy hálára kötelezte azokat, kik tudományosan kívánnak az evangé-
l iomokkal foglalkozni.) Azelső időben alakult mythosok a hívők kegyeletének 
közvetlen termékei. Később fellép a reflexió: egy vallás hívője sem akar elmarad-
ni másétól, s így vallásalapítójának is tulajdonít ja más vallásalapító csudáit. 
Az eredeti mythosi önálló alkotásokhoz rakódnak le e részben m á s vallástól 
kölcsönzött mythosi rétegek. — A mi evangéliomainkban buddhisztikus 
vonásokat keresett már R. Seydel (Das Evang. von Jesu in seinen Verhält-
nissen zur Buddha-Sage und Buddha-Lehre 1882. Buddha-Legende und das 
Leben Jesu 1884 és 1897). Restr ingálja inkább a későbbi apokryphus evan-
sél iomokra e ha t á s t : Bergh van Eysinga (Indische Einflüsse auf evang. 
Erzählungen 1909); Albert F. Edmunds (Buddhist and Christian Gospels 2 k. 
1908. 1909). Ernst Windisch (Die vergleichende Wissenschaft 1908),. Otto 
Wecker (Christus und Buddha). Hopkin (India old and new 1901). Össze-
foglalóan ismerteti e kérdést Bichard Garbe: (Was ist im Christentum 
buddhistischer Herkunft? Deutsche Rundschau XXXVI. 73 sköv.) A buddhizmus 
és nev. Buddhára nézve a legértékesebb munkákat írta Oldenberg és Kern. 

11* 
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(tőlük származnak az energiák) hanem az egészet fenntartó 
ós fejlesztő azon erőben, mely ennek érdekében mindenkit 
egy egészen sajátságos feladatra, célra determinal s mely 
így az energiákat egy ily vezető, központi gondolat köré 
csoportosítja s ezzel megadja az energia complexumának 
sajátos, egyéni voltát. Az egeszet fenntajtó és célok felé 
fejlesztő bölcs erőt Istennek nevezzük. 0 Krisztus egyéni-
ségének, úgy mint minden egyéniségnek végső alapja. — 
Az érzéki gondolkozás ez egyetemes szellemi tényt konkre-
tizálja érzéki alakban s az egyházi dogmatika ez érzéki 
alakot helyezi a hitvallás és a theologia központjába. Alant 
járó materializmus 1 

Az ily értelemben vett istenflúságban mi tehát semmi-
féle egyéni, Krisztust sajátos voltában jellemző vonást nem 
látunk. Egyéniségét, még mielőtt az személyi tudatos erővé 
fejlődött volna ki — csak igen gyéren Lukács evangélio-
mában előforduló adatok jellemzik. Igaz értelemben gyermek, 
ifjú volt; ékeskedett annak legfőbb erényével: engedelmes-
kedett ; engedelmeskedett nevezetesen szüleinek. Luk. 2, S l. Az 
érzéki éniség álláspontjáról az engedelmesség emelte a tör-
téneti éniség álláspontjára. Részt vett atyja munkájában, 
megtanulta az ácsmesterséget (Mc 6,3, ahol ácsnak nevezik) 
s végezte szívesen teendőit. Ezért is környezetének öröme 
volt benne: az emberek χάριςα nyugodott rajta Luk. 2,52. Ked-
ves, példás gyermek-ifjú volt. Sok ily gyermek, sok ily ifjú 
van. Ez nem Jézusnak sajátosan jellemző, tehát egyéni vonása. 

Éppen az a körülmény, mely Lukács evangélistát az 
engedelmesség hangsúlyozására indította s mely magában 
véve az engedelmetlenségnek, vagy legalább is a szülők 
iránti figyelmetlenségnek látszatát mutatja — ez a körül-
mény mélyebben világít be Jézus egyéniségébe. — 12 éves 
korában ő is a „törvény fiává" vált s ekkor megy fel szülei-
vel együtt nagyobb karavánban Jeruzsálembe. A templom 
melletti zsinagógában ültek a tanítók, akikhez a hallgatóság 
kérdéseket is intézhetett. A zsidók szent irataikból merí-
tettek erőt különösen elnyomatásuk idejében. A köztudat 
éppen a rómaiak uralkodásának nyomása, másrészt Izrael 
országának herodesi félszeg autonomiája következtében élén-
ken foglalkozott a Messiás országának eszméjével, annak elő-
készítése gondolatával. Az essaenusok szektája, a tisztaság 
sürgetésével erre készült elő s Keresztelő János hírnöki 
szava éppenséggel nem hangzottéi a pusztában: mindenünnen, 
mindenféle társadalmi osztályból oda sereglettek a Messiás 
előkészítője köré. A lelkek elmélyedtek a szent iratokba, 
hogy azokból megtudják, hogy minő alakja lesz Isten emez 
országának, minő jelek hirdetik„annak jövetelót. — Ily lég-
körben növekedett fel Jézus, ü maga Dávid nemzetségben 
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volt: e kérdések őt még közelebb éredekelték. Már otthon 
is, még mielőtt a „törvény fiává" vált — foglalkozott a 
zsinagógákban a zsidónép tradíciójával, reményeivel s így 
érthető, hogy mily nyugtalansággal számlálta a napokat, 
hogy végre ott Jeruzsálemben, a templomban nyerjen függő 
kérdéseire, a legkiválóbb tanítók részéről feleletet, világos-
ságot. — Ε tanítók lábainál telepedett le, hallgatta azokat, 
kérdezte őket lelke teljes odaadásával. Most nem mulaszt 
otthon semmit, oszthatlanul élhet nemzetének, vallásának 
életkérdéseiben. A zarándokok jeruzsálemi napjai eltelnek, 
Jézus szülei készülnek haza, Jézust nem találják; bizonyára 
a szintén ide zarándokolt rokonokkal, ismerősökkel elindult 
ő is. Este, az első pihenő állomáson Jézust azonban nem 
talál ják; másnap visszatérnek Jeruzsálembe, s harmadnap 
reggel óta keresik őt a nagy városban; s végre megtalálják 
őt ott a templomban a tanítók lábainál. Jézus mindenről 
megfeledkezett, mert megtalálta azt, amire őt Isten teremté. 
A vallási probléma, ez az ő életének problémája, lelkének 
igaz otthona. A tanítók, s mind azok, akik érdeklődéssel 
hallgatták feleleteit, kérdéseit, ámulva bámulták őt, az ő 
összefoglaló nagyszabású és másrészt a részletekbe elmélyedő, 
megkülönböztető gondolkozását (αννεσις — άηότιρισις Lc 2, 47 
= synthetikai és analytikai gondolkozását). — A remény 
népe, a remény tanítói mily szeretettel gondoskodtak e 
reményteljes ifjúról. A napok elröppentek s ő ott maradt a 
zsinagógában, hogy lehessen ott, ahol mélyebben bepillant-
hatott Izrael történetébe, lelkébe s ahol a maga lelkében 
is megtalálta azt az Istent, ki népéről mindig gondoskodott, 
azt szerette akkor is, midőn súj to t ta ; ki azt a törvény és 
a próféták által nevelni akarja s ki nemcsak e népről, 
hanem minden egyes tagjáról, róla is mint szerető atya gon-
doskodik. Oly természetesnek találja, hogy itt maradt, hogy 
megfeledkezett Nazarethről s csodálkozik azon, hogy az őt 
szemrehányással illető szülők nem keresték ott, ahol lennie 
kell, Atyjának a házában. (Luk. 2, 49). 

Jézus egyéniségének fővonása a theocentrismusa, vallási 
geniálitása, amely nem merül ki a részletek tudásában, nem 
szublimálódik általánosságokba, mely az általánosban látja a 
részleteket oly életteljes valóságba egybeforrani, hogy e 
vallás ő benne él, Istent mint atyát önmagában is tapasz^ 
talja, úgy hogy egész lényével, ülésével, menésével az Ο 
atyjáé akar lenni; atyjánál akar maradni. A növekedő Jézusnál 
éppen ezt a bensőséges elteltséget emeli ki. (Lukács 2, 40). Ő 
nemcsak gyarapodott és erősödött szellemében, — mint keresz-
telő János, (Luk.l, 8n) hanem megtellett az ó-testamentomi chok-
mával, bölcsességgel (σοφία), azzal a bölcsességgel, (Lc 2,40, 52·) 
amely a törvényen és a profétákon át, az összes üdvtör-
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tóneti tényezőket egybefoglalva a Messiásban megjelenik. A 
mindent részletei szerint értékelő és mindent egységesen 
egybefoglaló, Istenben megnyugvó ismeret és érzület kedé-
lyét derültté teszi, egész egyéniségét oly kedvessé, hogy 
láthatóan Isten χαρσα nyugodott ra j ta és serdülő élete nem 
volt egyéb, mint e kedvességben való növekedés Isten és 
ember előtt. (Le. 2,25). 

Lehetetlen, hogy magának Jézusnak fel nem tűnt az a 
nagy külömbség, mely az ő és környezete vallásossága közt 
létezett. — A farizeusok betűhöz kötött és ezzel másokon 
uralkodni kivánó fanatizmusát, nemzeti chauvinizmusát ő 
nem ismerte; s amint elfordult e kicsinyes és önző vallá-
sosság materialismusától, massivításától: úgy hidegen hagyja 
őt a hatalomhoz símúló sadducaeusok szellemeskedő ós álta-
lánosságokban mozgó rationalismusa és eleganciája. Az ő 
vallásossága nem gyűlölködő pártoskodást, nem külső, üres 
simaságot kívánt, hanem Istenben megnyugvó kegyes életet. 
Ily kegyes, tiszta életűek kívántak az essaenusok lenni. 
Ezek azonban gyáván kivonultak az élet zajából, a Herren-
hutiakhoz hasonlóan külön koloniákat alkottak s mivel az 
élet szennyétől, porától meg akartak szabadulni, itt a mosá-
sokra, a tisztaságra, a fehér ruhára, ily külsőségekre fek-
tették a súlyt. Önző visszavonulás, a küzdő és küzködő 
élettől való idegenkedés; a vétkezés lehetőségének kizárása 
minden alkalomnak kikapcsolása által, hogy így ők, ők a 
Messiás jövetelekor megmentessenek: ez az önző, a nemzettel, 
a világgal, mással nem törődő asketikus, remetei vallásosság 
Jézusnak nem kellett. — Az ő Istene nem e kiváltságosak 
Istene. Neki más az Istene. A szent történetben, a szíve 
mélyében megnyilatkozó Istene — mind e pártok, e gyávák 
fölé emelkedő Isten. Egészen más vallási eszmény, egy mind 
ezek kívánsága fölé emelkedő messiási remény hatja át lelkét. 

Ekkor lép fel Keresztelő János s hirdeti az új eszmény, a 
régi messiási remény megvalósulásának közeledését. Ü az ó-tes-
tamentum utolsó prófétája, aki egyengeti a Messiás útját. Meg 
kell újulnia nemzetének: ezért is be kell vallania eddigi élete 
hiábavalóságát, bűnös voltát. Ε régi fának gyökereire sújtanak 
le a fejsze csapásai. Csak a töredelmesség, a bűntudat alázatos-
ságának mélységéből emelheti fel Isten a nemzetet a messiási 
ország fenségességóre. A hol nincs a bűn beismerése: ott 
nincs javulás, nincs gyógyulás. Keresztelő János zord alakja 
kemény szavával felrázta egész nemzetét, úgy hogy nemzete 
társadalmának minden osztályából kiözönlött a sokaság, 
hogy hallja szavát s elmerüljön a bűnbánatra való keresz-
telés hullámaiba. Jézus is kimegy a pusztába. Ő is meg-
keresztelkedik, ő is bevallja a bevallók seregével saját bűnös-
ségét, eszményétől való elmaradását; s megalázkodása mély-
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ségéből imában sóhajt fel Istenéhez s Istene megszólal s 
lelke mélyében megérti szózatát: Te vagy az én kedves 
fiam, akiben gyönyörködöm. Fiúi érzettel fordult ő már 
eddig is atyjához s most ime az atya is az ő sajátos atyjának 
vallja magát, őt szeretett fiának, akkor midőn bűntudatában 
megalázkodik előtte. Subjektive érezte Jézus már régóta 
azt, hogy más az ő viszonya Istenéhez, mint a többieké. 
Nem az Urat, atyját látja ő benne. Lelke derültsége, személyi-
ségének kedvessége az emberek előtt is bizonyságot tett a 
mellett, hogy ő jó csapáson jár. De még csak most tudja 
objektive is, most midőn maga az Isten tanúskodik mellette, 
hogy néki külön, sajátos missziója van, hirdetni az Isten előtt 
megalázkodónak, bűnbánónak, törekvőnek azt, hogy Isten 
az ő szerető (άγαπψης) atyja, aki benne gyönyörködik. A leg-
mélyebb megalázkodás sötét órája a legnagyobb felmagasz-
taltatás dicső órájává vált. Krisztus saját Énjét központi 
isteni célgondolatját, sajátos hivatásának tudatát megtalálta. 
Ő a szent iratok által igért Keresztelő János által hirdetett 
Messiás. 

Wer nie sein Brod mit Thränen ass . . der kennt euch nicht 
Ihr himmlishen Mächte. Csakis önmagunkba való elmélyedés 
s Istennel szemben a mi gyarlóságunk őszinte bevallása 
engedi meg azt, hogy imában felemelkedve megteljünk isteni 
erővel s eljussunk isteni hivatásunk tudatára!1) Krisztus 
megtalálta önmagát, jobb énjét, amelyért teremtetett! 

S már most kérdés az, hogy miképpen érvényesítse 
e hivatását. Erre felel a kísértés történetében. Igen érdekes 
e történet! Krisztus felmagasztaltatásának, Isten fiúságának 
objektiv tudata után megrázkódik egész valójában; lelki 
életének sötét hátteréből szállnak fel a kisértő gondolatok! 
A reá nézve objektiv valósággal bíró, mert jobb énje által 
igenelt hallucinációval járó túlfeszültsége után bekövetkezik 
a lelki élet törvénye szerint szükségszerű relaxáció, elbágya-

') Mily tanulságos az, hogy ezt a legemberibb és leginkább isteni 
tényt János evangélioma egészen elhallgatja, elsímit ja . Krisztus keresztelteté-
séről δ nem szól, mivel a bűnbevallást az ő logosi Krisztusával meg nem 
egyeztetheti. Máté evangélioma is idegenszerűnek, illetlennek tart ja , hogy 
Krisztus a Jánosi keresztelésnek alávesse magát. Ezért vonakodik is János 
ot megkeresztelni s ezt még csak Krisztus e jel lemző szavára teszi m e g : 
Üifts ίχοτι οΰιως γάη πρ(πυι> inji ψην πληοώσαι naniiv διχαιυαννην. Mt. 3,1 5 . 

Ugyan ezen ok miatt csinál Máté a belső, Krisztusnak szóló kijelen-
tésből — egy mutatós deklarácionális aktust. Amott Isten szól a keresztel-
kedő Krisztushoz kijelentésszerűen: Igenis Te és^ senki más, Te vagy az én 
szeretett fiam, akiben van gyönyörűségem: míg itt a közönségnek muta t j a 
be Isten az ő fiát. Psychológiailag mily érthetetlen a közönségnek viselkedése 
ily bemutatás után s mily érthetetlen a már kész Jézusra nézve a még csak 
most következő kísértés története. Mit sem nyer ethikailag Jézus, ha az emberi 
vonásokat életéből kitöröljük. 
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dás s ez állapotban felülkerekednek azok a képzetek, a 
melyek ő benne környezetének hatása alatt akár öntudat-
lanul is lerakódtak. Az újat mindég a régi kívánja ily elbá-
gyadási állapotban appercipiálni s természetesen küzd az 
ellen, hogy az új lépjen a képzetkör központjába. Hullámzó 
a fejlődésnek útja. — Revelatio vételekor az egész lényében 
túlfeszült ember a magányt keresi; oly szent és oly sajátos 
e revelatio, hogy senkivel sem kiván találkozni, ez újat 
egyelőre senkivel sem kívánja közölni. A lelki élet egyen-
súlyának helyre kell előbb állani. Jézus ezt teszi, elhúzódik 
egyedül a pusztába. — Az ily magány, ha az hosszabb ideig 
tart, mindég veszéllyel jár. A társaságban azok a gondolatok, 
képzetek, kivánatok, vágyak, amelyek az ember alantasabb 
természetében rejtőznek s nincsenek kapcsolatban az öröm-
mel előterjesztendő jobb énünkkel — korlátozva vannak 
hatályukban, elő sem mernek bukkanni. Alvás közben álmaink-
ban, midőn tudatunk fegyelmező erejét nélkülözzük, nem 
egyszer olyasmire vetemedünk, amitől éberlétben mint 
lehetetlentől irtózunk. — A teljes magány ugyancsak ily 
altató s képzetei dolgában éppen oly kiszáiníthatlan, oly 
elemi erővel kitörő, mint az álom. A kísértésnek senki 
sincs annyira alávetve, mint az aszketikus módon vissza-
vonuló remete. A visszautasított, elnyomott képzetek lelkünk 
mélyéből kitörnek s visiok és hallucinációkban a legélén-
kebben alakot nyernek. — (A művészet történet, nevezetesen 
a festészet e tényt a legnagyobb fantáziával alakítja ki.) 

Jézus 40 napig időzött ily isteni tapasztalat után a 
pusztában; s hozzá is csatlakozott az ily lelki állapotnak 
és környezetnek kísérője, a kisértő. 

János evangéliomában igen természetesen a kísértés 
története nincsen meg; az összegező Márkus csak a sátán 
által való kísértés tényét említi meg azzal a záradékkal, 
hogy a vadállatok társaságában volt Jézus és az angyalok 
szolgáltak neki. Mc l , l 8 . A kísértés mibenlétét egyformán 
csakis Mát. ós Lc. evangelista.1) részletezi. 

') A kisértés Mc. 1, l s szerint megtörtént Lc. 4 , 2 szerint 40 napig 
tartott: mig Mt. 4, a . 3 szerint a kisértés még csak a negyvenedik nap végére 
esik. Mt-nál a hosszú bőjtöléssel ju t kapcsolatba a kisértés (kő-kenyér). — 
Mc. a böjtöt nem is említi; Mt. szerint 40 napig böjtöl s így megéhezik. Lc. 
szerint absolute semmit sem eszik —; ez után éhezik és ekkor lép hozzá a 
kisértő. (Lc. 4 , 2 . 3 ) . Lc-nál eszerint a kisértés az ördög részéről 40 napig 
tart : de az ördög még csak a 40 nap után szólal meg. Hogy milyen az ördög 
által való 40 napos kisértés a nélkül, hogy megszólalna, midőn éppen Lc. 
szerint a megszólalás út ján kisért: ezt az el lenmondást psychologiailag is csak 
úgy lehet megoldani, hogy a habozás, kisértés állapota 40 napig tartott; 
kialakultak a kérdések a maguk határozottságában még csak a végén. A 
habozás oka a hosszú pusztai tar tózkodásnak; a mint azonban a kérdések 
konkrét alakban határozottan felléptek — : kész a felelet és így vége a 
pusztai tartózkodásnak. 
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Mind a hárman egyeznek abban, hogy nem a véletlen 
vezette Jézust a pusztába, hanem az a szellem, amely δ 
reá szállott, amelynek leszállása közben nyerte az isten-
fiúság objektiv kijelentését. A kisértő gondolatok is ezzel 
állanak szoros kapcsolatban, amennyiben a kisértő kísértések 
arra a feltevésre támaszkodnak, hogy ő Isten fia. „Ha Isten 
fia vagy: tedd ezt s ezt." 

Jézus Istennek fia! Kérdés: mit tegyen?! Isten az akkori 
közfelfogás szerint nincs semmiféle természeti törvényekhez 
kötve: tehet, amit akar. A csuda, az önkény — az érzéki 
éniség álláspontján Istennek megnyilatkozása. — Ily érte-
lemben legyen Jézus Istennek fia?! Csudákkal mutassa-e 
be magát a népnél Messiásnak?! Mutassa-e ki azt, hogy 
a természet világa éppúgy, mint a szellemnek világa akara-
tának, hatalmának rendelkezésére állanak? Ha δ Isten fia: 
úgy a pusztító kövek is éltető kenyérré válnak (Mt. 4,8 Lc. 4,3) 
s δ maga is ha levetné magát a jeruzsálemi nagy tömeg előtt 
a templom magas szárnyáról, semmi bántódása sem lenne, 
mivel az angyalok őriznék őt, karjaikon hordoznák, úgy 
hogy még a lábát sem ütne meg. Miért ne tenné ezt Jézus ? ! 
hisz egyszere meghódíthatná magának a népet, melynek a 
csuda imponál. Tehetné is ezt, hisz maga a szentírás is 
támogatja a kísértés szavát: a kenyércsudát Genes. 3, x—7-
tel; a templom szárnyáról való leereszkedést Zsolt. 91, i,. 12-vel. 

A kisértő fegyverével — a szent írással, veri vissza 
Jézus a támadást: — az elsőt Deuter. 8,3-mal, a másodikat 
Deuter. 6,1G-tal. Nem ily csodaművószi, samani értelemben 
kiván δ Istennek fiaként érvényesülni. 

De érvényesülhetne fényesen úgy is, hogy ha e világ 
szelleméhez, kivánataihoz, várakozásaihoz, reményeihez alkal-
mazkodna; ha e világ szellemének megtestesítője előtt mint 
feltétlen értékű történeti hatalom, történeti Én előtt behó-
dolna! A világ összes birodalmai minden dicsőségükkel az 
övé lennének, ha e világ szelleme előtt meghajolva, ehhez alkal-
mazkodna ! Szolgálni e világnak, hogy uralkodjunk fölötte! 
Mily fenséges gondolat, mily természetes áldozat ily dicsőség 
fejében! Lehet-e az igazán tettre vágyónak nagyobb ambí-
ciója? A zsidó nép világuralmi eszménye, a messiási ország 
ime Jézus által megvalósítható; minden vágya egyszerre 
Józus által kielégülne! Ez az eszmény oly megkapó, oly 
annyira minden zsidóra nézve magától értetődő, hogy a 
kisértő nem tartja szükségesnek, hogy azt a szentírással 
támogassa. 

Krisztus most áll előttünk majesztása teljességében. Az 
isteni szellem, az isteni ige erejében állást foglal egész nem-
zete legbensőbb reményeivel, vágyódásaival szemben. A 
történeti hatalmak ereje Isten igéjén törik meg. Az Isten-
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fia csak Istennek engedelmeskedik, az ő benne meg-
nyilatkozó isteninek, az δ jobb énjének. Ember emberrel, 
emberi intézménnyel szemben sohasem szolga. Csakis egy 
Úr van a világon; csakis ennek kelj feltétlenül engedelmes-
kedni, csak néki kell szolgálni. — Ő mint Istenfia ennek és 
senki másnak nem akar szolgálni, neki akar élni; élni úgy, hogy 
igéjével, egész életevei δί szolgálja. — így megvan életének 
központi gondolatja, és annak alakja. Egyéniségében levő 
összes energiái, tehetségei e sajátos hivatása köré csoporto-
sulnak, ezt a vezető energiát támogatják. Jézus ezzel betag-
lalódva a történeti fejlődésbe mint feltétlen értékű szerv — 
személyiséggé vált. Ε személyiségének érvényesülése élete 
feladata. 

Ε világosság mellett a sötétség szelleme, a kísértő 
távozik.1) Mennyei béke, lelkének az isteni szolgálatra 
való készsége (angyalok szolgálnak néki Mt. 4, j,) száll reá. 
Ε belső békesség öröme küzdő életének alaphangulata. — 
Az eddig szerényen, engedelmesen fejlődő, az élettől vissza-
vonuló, most Isten erejében kilép a nyilvános élet terére, 
hogy leküzdve érzéki énje kívánságait, e világi birodal-
makkal felvegye a küzdelmet. 

Kérdés mily jelszóval, mily névvel, címmel lépjen ki 
a küzdőtérre?! Kell, hogy ez programmszerű legyen! 

I. Nem a maga, dicsőségét keresi, ίξονοία\& nem csuda-
szerűségben jelentkezlietik. <3 nem csudadoktor, nem bűvész, 
nem saman, akinek hatalma van a természeti törvények 
fölött, s ki ezek ellenében mutatja ki önmaga öncélú dicso-
sógteljes jellegét. Az első helyen említett kísértés legyő-
zésével Jézus legyőzte a hiú csudadoktor szerepében való 
fellépés lehetőségét.51) 

II. De tán úgy lépjen fel, mint a zsidó népnek dicső-
alakban megjelenő Messiása, a nemzeti nagy királyok iva-
déka, azok dicsőségének örököse? A zsidó nép tényleg ily 
Messiást várt, a jerichoi vak Dávid fiától várja látását s a 
nép akkor, midőn Jézus személyisége a népet magával 
ragadá: őt mint Dávid fiát ünnepelte. Még az evangélio-

' ) Lukács evangelista jelentősen teszi hozzá ϋχρι xctiooü egyelőre, addig 
is mig ú j r a alkalmat ta lá lna a kísértésre. Az elvi győzelem nem végleges — 
tényleges győzelem ! 1 

s) Igen sajátságos, hogy éppen János evangélioma Jézust ilyennek tűn-
teti fel. Programmszerű n e v e : λόγος, (füg, ζωη ό'οξα. Az δ dicsősége kos-
mikus. IIa csudát művel , n e m azért teszi azt, hogy máson könyörüljön, hanem 
hogy hata lmát kimutassa. (L. Lázár fel támasztása történetét). Az érzéki állás-
pontra sülyedt egyház még mai nap is Krisztus e csudaszerűségében lát ja 
magasabb hivatásának beigazolását. Csuda a ker. vallás természetfölöttisé-
gének kritériuma. 
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mokban is, kivéve János evangéliomát, a szerzők — bár 
különféleképen — e Dávid-fiúságra súlyt fektetnek. 

János evangélioma, amely Krisztusban kosmikus elvet 
lát — a földi származásra, akár Dávidtól is, semmi súlyt 
sem helyez. A Dávidtól való származás, Dávid városában 
való születés — csak a veszekedő népnek exegetikai kérdése1). 

*) János evangéliomában csak egyetlenegy helyen fordul elő Dávidnak 
neve 7,4 , -ben. Krisztus János evangélioma szerint nem követve a benne 
nem hívő testvéreinek felhívását, hogy önbeigazolása céljából menjen fel 
Jeruzsá lembe a sátorok ünnepélyére — őket előre küldi — s 6 maga nem a 
zarándokok csapat jában, hanem titkon megy fel (7 10) s a fölötte már is suttyom-
ban vitatkozó néptömegben az ünnep közepén (3. v. 4. nap) várat lanul a 
t emplomban megjelenik s a jelenlevők csudálkozására az exegetikai iratokban 
is tel jes jártassággal beszédet intéz a néphez. (7,15) A sabbath megtartására 
vonatkozó gyakorlatot absurditásában k imuta t ja ; s tudtukra adja a Krisztusi 
volta fölött okoskodóknak, hogy ha csak az nem szól mellette, hogy ők 
tudják , hogy Jézus hova való — holott Krisztusról ki sem tudja azt, honnan 
j ő (7) 2s) — akkor bizony ő lehetne Krisztus, mivel ők tényleg nem tudják, 
hogy honnan jő, kinek megbízatásából jő, (7,2„ sköv.) sem azt, hogy hová 
megy ? (7,53 ff.) Még inkább megzavar ja Jézus az elfogatására készülőket, 
(7, „ ) , az e célból a főpapok és farizeusok által kiküldött szolgákat (7,32) 
azzal, hogy ő az ünnep utolsó napján, bizonyára akkor, midőn a pap a Siloah 
forrásából arany korsóban hozott vizet, a templomoltárról kiöntötte a nyugot 
és kelet felé folyó ezüst csészékbe - - egyszerre odaállott s azt mondja, hogy 
ő az élő viz, mely teljesen oltja a szomjat , sőt az azt befogadóban is 
e viz élő viz folyásának forrásává válik. — A hallgatók e szavak hatása 
alatt n e m tudják, hogy minek tartsák Jézus t? ! Profétának-e, avagy Krisztus-
nak. Voltak, kik ez utóbbit lehetetlennek tartották, mivel Jézus galileai szár-
mazású, Galileából pedig Krisztus nem jöhet, hisz az írás (Micha 5 , , Jes. 11„ 
Jer. 23, s ) szerint Krisztus Dávid magjából , az 6 városából, Bethlehemből 

jő ! (7, 4 7) . — A nép e kérdések miatt összevesz, egyesek elfogatásában 
készek segédkezni, de senki sem teszi reá kezét (44); sőt a kiküldött szolgák 
a főpapok és farizeusok nagy megbotránkozására annyi ra el vannak Jézus 
szavai ál tal ragadtatva, hogy küldőik előtt kijelentik: „Ember így még soha 
sem beszél t !" (46 ν.) A kiküldők nem értik, hogy miképpen hihet valaki Krisz-
tusban, holott sem a főemberek, sem a farizeusok közt, — kik a törvényt 
ismerik — nincs egyetlenegy sem, ki benne hinne. (48 v.) Ezért is a törvényt 
nem ismerő és mégis h ívő népet kiátkozzák (49 v . | ; a Jézust védő Nikode-
must kigúnyolják, hogy ő is galileai s tudha tná a törvényből, hogy Galileából, 
még prófé ta nem állt fel. (52. v.) Az összefüggés világosan mutat ja . 

1. hogy Krisztus a betű szerint gondolkozókat és az élet keletkezését, 
származását , valamint annak célját, végét materialistice felfogókat — kigú-
nyolja. Neki ily alantos folfogáshoz, gondolkozáshoz nincsen köze. Ezért is 
Dávidtól, Dávid városából való származása egészen semmis ; — 

2. hogy a szerző felfogása szerint Jézus nem is származik Dávid váro-
sából, h a n e m Galileából, Nazarethből. (cf. Mt. 21, u , 26, Mc. 1, s4, 10 , 4 „ 
14, „,, 16 , 6 . Lc. 4 , s . 4 , 18 , , , , 24,19.) A nép is ezt így tud ja ' (7 , 4 1 ) ; a főemberek 
és far izeusok is (7,52) ugyanígy: a szerző pedig ez ellen nem opponál, sőt 
e mellett szól, midőn a Jeruzsálembe bevonuló Krisztust — a nép mint Izrael 
(nem Juda) királyát fogadja hozsánnával, holott a synoptikusok Dávid fiát 
(Mt. 21, e) illetőleg Dávid a tyánk országának örökösét (Mc. 11,1 0) tehát mind 
a két esetben nem Izrael, hanem Juda kirá lyának fiát. 

Ez összefüggésben jelentős, hogy Krisztus keresztjének felirata a synop-
tikusok, nev. Máté szerint: Ιηαονς, ä βασιλιύς των Ιουδαίων: holott Jánosnál 
megtoldva ugyanezt ü iVacxupaíbí-szal. 

/ 



r 

1 7 2 Dr. Schneller István. 

Szerinte Jézus — názárethi, galileabeli; nem Juda, hanem 
Izraelbeli. — 

A synöptikusok ellenben súlyt fektetnek Jézusnak 
Dávid házából való származására. Már csak Dávid nevének 
gyakoribb megemlítése is e mellett tesz bizonyságot. Márk 
evangóliomában vele 7-szer, Lukácséban 13-szor, Mátéében 
17-szer találkozunk. 

Márk evangóliomában a szerző' minden tendencia, állás-
foglalás nélkül ismerteti a népnek és Jézusnak felfogását 
Dávidra nézve. Lukács és Máté evangélioma ellenben a szár-
mazási tábla, valamint a csudás előtörténet közlésében 
tendenciózusan apostrophálja Jézusnak Dávid fiúságát.1) A 
nép hitétől nem emancipálhatják magukat. 

Tényleg ugyanis a nép a csudásan működő Messiásban 
Dávid fiát látja. A gyógyíthatlan vakok, kik hiába kerestek 
gyógyulást — midőn hallják, hogy Jézus jő — az út 
szélére vitetik magukat és az elhaladót Dávid fiának szó-
lítva, (Mt. 9,27,20, 30 sköv. Mc. 10,46. Lc. 18, 35 sköv.) tőle kérik, 
hogy könyörüljön rajtuk.2) Ugyanígy könyörög az ördögtől 
gonoszul gyötört leányért a kanaáni asszony. (Mt. 15,22.) 

*) Máté evangélioma Jézusnak, mint Dávid fiának aka r ja származási 
tábláját adni Mt. 1 , , és pedig kétszer 14 es nemzetségi ry thmusban . Dávidtól 
a babyloniai fogságig 14 és a babyl. fogságtól Jézusig ú j r a 14 nemzetség telt 
le. Gondviselésszerűen vá r Izraelre most Jézusban egy nagy forduló, egy ú j 
korszak. (Mt. 1, „, 17) Jézus tehát egészen zsidó szempont alá van helyezve 
Dávid az ős, a zsidótörténet pedig számszerű ry thmusban vezet le Dávidtól 
Jézusig. Lukácsnál közölt törzsfa bár nem Salamonon, hanem Náthánon át 
vezet Dávidig:, de n e m csak Ábrahámig, hanem Ádámig, sőt Istenig ju t el 
a mennyiben Ádámot νϊης τον íffor-nek mond ja 3, 58. 

Ε törzsfa e levezetésében látszólag az universal ismus gondolatának 
ad kifejezést. (Pál apostoli—Jánosi felfogás). Túlsókat fektetünk e körülményre 
mivel mégis csak a zsidólétrán jut el Ádámhoz, Istenhez; s mivel Lukács 
előtörténete is telve van Dávidizmussal: 

1. az angyal küldetik a szűzhöz, ki a Dávid házából származó József 
nevű férfiúnak vala eljegyezve Luk. 1 , 2 J . (Máté szerint az angyal a Máriától 
elválni készülő Józsefnek jelenik meg á lmában, őt Dávid fiának szólítja stb. 

2. Ugyancsak az angyal hirdeti Máriának, hogy az Úr Isten a Jézusnak 
nevezendő fiának odaad j a atyjának Dávidnak a székét. Lk. 1,3 2 . 

3. A szent szellemmel megtelt Zakariás a Messiásországát érzéki 
színekkel festi, Dávid házából támaszt üdvösséget. Lk. 1,6 7 sköv. 

4. Mivel Dávid házából és nemzetségéből eredt — megy József Dávidnak 
városába Lk 2 , 4 , úgy hogy Krisztus, az Ur — az Üdvözítő Dávid városában 
született. Lk. 2 , u . 

s) Máté evangéliomában kétszer (9,2 7 és 20,3 0) gyógyít Jézus, mint invo-
cált Dávid-fia két vakot . Lukács és Márknál csak egyszer és ekkor is csak 
egyet. (Lk. 18,85, Mk 10,4 e ff.) Márk még e vaknak nevét is tudja : Bartimeus, 
T imeusnak fia (Mk. 10,4l i) Mind a 3 reláció szerint Jericho közelében folyt 
le ez esemény és pedig egyenlőképpen úgy, hogy a tömeg elakarja némíttatni 
a segélyért kiabálókat, csak hogy ezek annál hangosabban kiál t ják: Uram, 
Dávid fia, könyörül j ra j tunk. Jézus magához hívja — s meggyógyítja őket. — 
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Ez elszigetelten elhangzó szavak a népet magát is 
gondolkodóba ejtik. Látva azt, hogy a bélpoklos gyógyítása 
alkalmával még a szellemek is engedelmeskednek néki: 
maguk közt felvetik azt a kérdést, hogy ő nem tényleg 
Dávid fia-e?! Mt, 12,23. 

Az ország tudósaival folytatott, őket zavarba hozó, 
legyőző beszédei, emezeknek pedig tehetetlensége vele szem-
ben, akit el akarnak fogatni — megadják e kérdésre a 
feleletet: Igenis δ tényleg Dávid fia! Az a várt nemzeti 
király ! 

így értjük a jeruzsálemi bevonulás tüntető ünnepélyessé-
gét. A sokaság a szerényen bevonuló Jézus elé vonul, ruhával, 
pálmagalyakkal hinti be útját . Jézus mellett, mint Dávid fia 
mellett vall: „Légy üdvöz Dávid fia! Áldott, aki jő az Úr 
nevében. Üdv a magasságban"! Mt. 21,9 s az δ közvetíté-
sével várja Mc. 11, l 0 szerint,,Dávid atyánk közeledő országát". 

A lelkesedés elemi erővel tör ki s így értjük, hogy a 
minden nemesért ós jóért oly könnyen lelkesülő ifjakban, 
gyermekekben is elterjedt a Dávid fiáért való lelkesedés, s hogy 
ők, e közvetlenül gondolkozók s ezért a körülményekkel, a 
hellyel mit sem számolók még a templomban is Jézus lát-
tára, s látva azt a nagy hatalmat, amellyel ő a templomot 
az üzérkedőktől megtisztítja, a vakokat és sántákat meggyó-
gyítja — kitörnek e szavakban: „Légy üdvöz Dávid fia!" 
Mt. 21, 

S Jézus?! 
Ο önmagáról soha sem állítja azt, hogy Dávid fia lenne! 

Ο hallja a megszólításokat: de azokra, mint ilyenekre, egyet-
lenegyszer sem reagál. Mégis szól Dávidról, Dávid fiáról : 
mindég a farizeusokkal, az írástudókkal vitatkozva, illetőleg 
azokat megszégyenítve. 

Az egyik helyen Dáviddal cáfol rá az őt támadó fari-
zeusokra; kimutatja azt, hogy ők, kik oly büszkék a tör-
vényismeretükre, kik a messiási országra vonatkozó adatokat 
készenlétben tartják, nem tudják azt, hogy éppen Dávid iga-
zolja Jézus tanítványait a szombatnapi törvénysértés miatt, 
melyet a gabonafejek szedésével és evésével követtek el, 
amennyiben Dávid a kíséretével a templomban — a csak a 
papok számára terített színkenyereket megette, midőn éhes 
volt Mt. 12,3. (Ugyanígy Mk. 2,25, Luk. 6,3). Dávid itt a 
rituális törvény, a zsidóság külső törvényszerűségének ellen-
sége, tehát éppen azé, amire a farizeusok Dáviddal kapcso-
latosan oly súlyt fektettek. Jézus kezében egy helyen Dávid 
egy a zsidóság nézetével éppen ellenkező nézetnek (az ember 
a sabbath Ura) támogatója. 

A „Dávid fiúságot" pedig, vonatkozással Krisztusra 
egyenesen absurditásnak tűnteti fel; s így magára nézve hatá-
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rozottan visszautasítja. Mind a 3 evangéliom szerint, Jézus, 
miután az egybegyűlt farizeusok (Mt. 22,42), illetőleg írás-
tudók (Mk. 12,S5 és Luk. 20,39) őt kérdéseikkel siker nélkül 
kívánták sarokba szorítani — most velük szemben lép fel 
aggresszive. Kinek fia Krisztus ? 1: ez az ő kérdése s ők egye-
zően (Lk-nál is ez van feltételezve) azt felelik: „Dávidnak a 
fia". Mire Krisztus ezt abszurdumként állítja oda, mivel Dávid 
a Krisztust Urának mondja s így nem lehet fia. Jézus Krisz-
tusnak nincsj ly legitimációra szüksége. Ő nem Dávid fia, 
hanem Ura. 0 ezt a nevet, címet, mint amely csak a külső-
ségekben elzüllő zsidóságnak van kedvére — nem viselheti. 
Ez irányzat követőitől ezért is óvja Krisztus annyira, oly 
kórlelhetlen kemény szavakban közvetlen ezután az őt örö-
mest hallgató népet. A „Dávid fiúság" feleletére zúdúlnak az 
írástudók és farizeusok fejére azok a hétszeres ,.jaj"-ok 
(Mt. 23u sköv.), a nép előtti kipellengerezésük. Ok kívánnak a 
nép vezérei lenni: holott a nép tőlük óvakodjék, őrizkedjék 
(Mk. 12, 38—40· Lk. 20 45—46)· 

S mégis van egy hely és pedig Mt. (21,15 stb.)-nál, 
amely szerint Jézus — legalább úgy látszik — tudatosan ós 
nyíltan a „Dávid fiúságot" helybenhagyja. Ez ama föntérintett 
jelenet, amidőn a gyermekvilág őt a templomban a „Hozsanna 
Dávid fia" kiáltással ünnepli. 

A főpapok és tudósok, akik benne a Krisztust nem 
látják — emiatt bosszankodva fordulnak Jézushoz, kérdezve 
őt, hogy hallja-e azt, amit ezek mondanak ? Jézus „Hallom"-mal 
felel, tehát úgylátszik helybenhagyja az ily címen való ünneplő 
üdvözlést. (Mt. 21,16), csakhogy a VIII. zsoltárból való idé-
zettel teszi azt, amely Istent nem mint Izraelnek, a zsidó 
népnek, hanem a világnak, az emberiségnek Urát dicsőíti, 
kinek neve fölséges az egész földön, s kinek méltósága dicső-
séges az egek fölött, ki csudás módon alkotta az 
eget és égi testeket, s ki fölséges, dicsőséges és hatalmas 
volta dacára sem feledkezik meg a gyarló emberről, sőt őt, 
az embert dicsőséggel és méltósággal, csak keveset vonva 
le saját istenségéből, feldíszítő, s ki őt, az embert tette Urává 
Isten műveinek, mindent, a földet, a tengert, az összes élő-
lényeket, mind az ember lábai alá vetett, úgy, hogy az ember 
hálásan zengheti fölséges voltát az egész földön. Vannak, 
kik Istennek kegyelmét és az ember dicsőségét és méltó-
ságát el nem ismerik és Istennel ellenkeznek ! Im, ezt teszik 
a farizeusok és írástudók most a Jézusban megjelent isteni 
dicsőséggel és méltósággal szemben s Jézus most ezekre a 
farizeusokra, írástudókra idézi a zsoltár e szavát: „A kis-
dedek ós csecsemők szájából alkottál oly hatalmat — ellen-
ségeiddel szemben, mely az ellenséget, e bosszúsat tönkre 
teszi". (Zsolt. 8,3). J a j néktek farizeusok és írástudók! 
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íme mily találó, mily mélységes felfogású idézés. Hová 
tűnt el a Dávid fiúság, Izrael országa dicsőségével ? Sokkal 
nagyobbról van itt szó : az egész világot magába foglaló 
Isten országáról, az Isten dicsőségét, magasztosságát vissza-
tükröző emberről! Ez ellen küzdenek a farizeusok, az írás-
tudók: de a gyermekek — lelkük közvetlenségével látják 
mindezt, s az ő szavuk, az ő Hozsannájuk hatalommá válik, 
mely tönkre teszi e kisszerű, álnokoskodó, alakoskodó, 
Istennel ellenségeskedő, népet rontó, emésztő hivatalos veze-
tőséget !! 

Krisztus nem Dávid fia; ő ennél sokkal több!! 
III. 6 nem keresi mint bűvész, mint csudadoktor 

önzőén a maga dicsőségét, sem a zsidó népnek dicsőségét 
önző nemzeti alakban ! Tehát kiét keresi? 

Már a kisértés történetében elmondta: csak Istent 
kívánja szolgálni ós pedig mint a keresztelés közben tuda-
tossá vált Istennek kedves fia. így tehát legtermészetesebbnek 
tűnik fel, hogy ő mint Istennek a fia, mint ν'ίος τον ΰεοϋ 
lép fel és e szavakba foglalja programmszerűen nyilvános 
működését. 

A synoptikusoknál a νιος τον Οεσν, illetőteg ν'ίος μ öv, 
illetőleg az atyám (exclusive) összesen 33-szor fordúl elő. 

így nevezi őt: 
I. a szerző Mc. 1,, 1 

angyal Lk. l , s 2 , 3 5 2 
II. égi szózat Mt. 3,17, 17, 5, 2,15 Mc. 1, u , 9,7 

Lk. 3, 22, 9j 35 7 
hasonlat (szőllőbe küldi egyetlen fiát: 

Mt. 21,S7, Mc. 12,6 2 11 
III. ördög (kisértő) Mt. 4,3 ,6 , Lk. 4, 3 ,n . . 4 

tisztátalan szellem, daemon, bélpoklos-
ból kiszabadult ördögök: Mt. 8,29, 
Mc. 3, u , 5,7, Lk. 4,41 4 8 

IV. rosszakaró főpap Mt. 26,63, Mt. 14, Gl, 
Lk. 22,7n 3 

a keresztfán őt gúnyoló Mt. 27,40 . . . 1 4 
V. Meghatott hívő, Péter, Centurio : Mt. 14,33, 

16,16, 27,54, Mc. 15i39 4 
VI. Mt, 11 ,2-· Az o atyja (exclusive) Mk. 8,38. 

Mondod, én vagyok. Mt. 27,43 , 26,64, 
Lk. 22, jó 5 

33 
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Ε csoportokat egyszerűsíthetjük : 
Az I. csoportotot adhatjuk az V-höz s így nye-

rünk = hívők = 5 = 15.15% 
A II. Isteni kijelentések = 11 = 33.33 „ 
A III.-I-IV. gonosz szellemek, rosszakaró, 

ellenséges emberek = 12 = 36.3e „ 
A VI. Krisztus maga elismeri = 5 = 15.]S „ 

99.99°/O 

Ez egyszerűsítésben még tovább mehetünk \ 
Krisztus elismeri δ-ször == 15.15. 
Mások nevezik őt Isten fiának 28-szor = 84.Sv 

33-szor = 100.00. 

Már e számok is mutatják, hogy nem ő, hanem sokkal 
inkább mások nevezik Krisztust Isten fiának. Még inkább 
jelentősek e számok, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy 
Jézus egyetlenegyszer sem nevezte magát directe Isten 
fiának. Háromszor ugyanis egy ideig való hallgatás után, a 
főpapok kikényszerítettók az Isten-fiúság elismerését. Ekkor 
sem mondja, hogy ő Isten fia, hanem azt : mondod, illetőleg 
én vagyok az. Kétszer pedig egy egészen sajátos fiúi viszonyt 
konstatál Istennel szemben. Csak ő ismeri az atyját, csak az 
atyja ismeri őt, s ismerik, akiknek δ azt kijelenti; a másik 
helyen eschatologikus vonatkozásban az δ atyja dicsőségében 
való megjelenéséről szól. 

Méltán feltűnhetik ez! s méltán kérdezzük, hogy mi 
indíthatta Jézust arra, hogy δ Isten fiának a címétől, elne-
vezésétől idegenkedett, azt annyira kerülte, hogy directe 
egyetlenegyszer sem nevezte önmagát Isten fiának ?! 

Elsősorban az, hogy nem akart a zsidó kedvenc képze-
teknek behódolva, mint a zsidók Messiása fellepni. „Isten fia" 
akkoriban a Messiás legünnepélyesebb jelzője volt. Ha Jézus 
ezt a nevet használja nyíltan, politikai jellegűvé válik az δ 
szereplése s nem a cél: Istennek országa, hanem az δ sze-
mélye lépett volna e szereplése központjába. Látjuk, hogy 
éppen szereplése e kettős alakját (öndicsőítés — és a zsidó 
várakozásoknak való behódolás) győzte le. a kísértések alkal-
mával. Hogy e cím tényleg olyan volt, amely iránt a nemzeti 
párt érdeklődött, illetőleg amelytől fázott : azt Mt. 26,63 sköv. 
Mc. 14, 6l ff. és Luk. 22,67 sköv. egybehangzóan mutatja. Kaiafás 
udvarában együtt vannak a főpapok, írástudók, hogy ítél-
kezzenek Krisztus fölött. Keresték a vádakat, áltanúkat is 
kihallgattak. Semmire sem mentek. De akkor, midőn Jézus 
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magára veszi, hogy δ igenis Istennek fia: bírái felháborodnak, 
Istenkáromlást látnak e tényben, a főpap behasítja ruháját 
s egyhangúlag kimondják Jézus fölött a halál-ítéletet·. 

Ha Jézus e címet használja, provokálja a konservativ, 
vezető, politikai pártot s a katasztrófa túlkorán bekövet-
kezik. Most, midőn Jézus látta, hogy a kocka már is el van 
vetve — még csak most ismeri el — reáhagyásáva 1 — igenis 
én vagyok az. 

2. Eközvetlenokon kívül volt néki még egy másik oka. Nem 
akarta maga számára lefoglalni az Isten-fiúságot. Mindannyian 
lehetőség szerint a mi Énünkben adott, abba beleteremtett jobb 
Énünk alapján Istennek gyermekei, Istennek fiai vagyunk ! 

Erre minősít Jézus szerint a szeretet és másrészt a 
békesség művelése. Az Isten-fiúságnak Jézus szavai szerint 
csak e két feltétele van. Isten maga a szeretet. A szeretet 
Jézus szemében egyetemes természetű, még az ellenséget 
ki minket üldöz, még azt sem zárja ki. Mindenkiben van 
valami jó. Ha mi ebbe a jóba behatolunk, azt sajátosságában 
felismerjük s ezt a jót a másban, még az ellenségben is 
ápoljuk: akkor szeretünk igazán, szeretünk úgy, amint Isten 
szeret, aki a világító, meleg napsugarat és az áldó esőt min-
denkire küldi. Aki így szeret : az békességes is, mivel min-
denkinek megadja azt, ami őt illeti. Akiben ily szeretet él : 
az tökéletes, mint a mi atyánk. Mt. 5, 44—48. 

Ezért is Isten fiai azok, kik még ellenségeiket is sze-
retik Lk. 6,35. Mt. 5,44 sköv., továbbá, kik a békén munkálkodnak 
Mt. 5,9. Ezek nem e világnak, hanem a világosság világának 
gyermekei. Lk. 16, 8. Ők az Isten országának fiai. Mt. 13,38. 

*) Hogy Krisztusnak éppen ily alakban ez központi gondolata : ezt vilá-
gosan muta t j a Pá l apostol, aki bá r gyakran a zsidó theologia ködén át, mégis 
legmélyebben behatolt Krisztus gondolatvilágába. Szemben a törvény szolga-
ságával — mi Krisztus által, Is tennek mibennünk ténykedő szelleme által az 
Isten-fiúság szabadságára emelkedtünk. Krisztus csak a πρωτότοκος (ν πολλοίς 
ϋδελφοΐς. Rom. 8, ,8 . — Akiket Is ten szelleme mozgat, οντοι υϊοι eioi &cov 
Rom 8, 

Ez Isten fiainak külső érvényesülése (άποχάλνψις) után sóvárog az 
egész teremtett világ. Rom. 8, , , . Nem zsidó szabadalom ez : má r Hozseas 
próféta is látta, hogy éppen a pogányok neveztetnek Isten gyermekeinek. 
Rom. 9, j e . Krisztus eme szeretet szellemének első hirdetője és megtestesítője, 
így az Isten-fiúság szempontjából elvi jelentőségű Eph. 1 , , , . Vele együtt 
alkotják e szellemtől áthatottak Is tennek templomát, amelynek ezért is sarkköve 
Krisztus. Eph. 2 , 1 9 —„. Ha Krisztus e szeretet szellemével szivünkben lakik : 
úgy megteltünk Istennel. Eph. 3,1 7-1 9 . Kiki sajátos hivatása által a szeretet 
erejében kölcsönösen kiegészítve, segítve egymást — építi ki mintegy 
Krisztusnak testét, Eph. 4, u , „ , i e , azt a testet, avagy templomot, amelyet Isten 
szelleme tölt be, úgy, hogy az Isten az, ö ím πάντων xai διά πάντων xal iv 
πι«dir. Eph. 4,β . Midőn tehát így Isten szelleme Krisztus által szíveinkben 
megnyilatkozik: Istenben atyát lát , úgy, hogy nincs már szolga, hanem 
mindnyájan Isten fiai. Gal 4 A törvény csak nevelő volt Krisztusra, 
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Mintha bizony Jézus szeme előtt lebegett volna ijesz-
tőleg az Isten-fiúságnak materialisztikus felfogása, amely-
nek előhírnökei ama főpapok voltak, kik az Isten-fiúságban 
Istenkáromlást láttak. 

3. Hogy tényleg ily materialisztikus lehetőségek lebegtek 
Jézus szeme előtt, mi sem igazolja inkább, mint Péter vallo-
mására adott felelete. Jézus különböző gyógyítások, csudás 
megebédeltetés után hajóra száll és Magadanba jő. Farizeusok 
és Sadduceusok körülfogják őt rossz szándékkal s felszó-
lítják arra, hogy tűntessen fel számukra jeleket az égen. 
Jézus megengedi nékik azt, hogy ők ennek a látható égnek 
jeleit ismerik, tudják azt, hogy az ha reggel vagy este piros, 
jó időt vagy zivatart jelent; csakis külső csudák, jelek után 
lesnek érzéki, romlott, nyomorult lelki irányuk alapján (/«»-ία 
•πονηρά v.cti μοιχαλίς αημέϊον επιζητεί Mt. 16, 4), de az idők jeleit 
nem ismerik. Faképnél hagyja őket. 

S most tanítványaihoz fordul s inti őket, kik elfelej-
tettek magukkal kenyeret hozni, hogy óvakodjanak a Fari-
zeusok és Sadduceusok kovászától. Ezek is érzékiek, ők is 
a kovász hallatakor a materiális kenyérre gondolnak; s csak 
azután, miután Jézus őket figyelmezteti arra, hogy a mate-
riális kenyérről való gondoskodás egészen alárendelt valami, 
ez a kenyér magától majd megjő, nagy nehezen értik meg 
azt, hogy Jézus szellemi értelemben beszélt a Farizeusok 
és Sadduceusok kovászáról, tehát azok tanairól. (Mt. 16,12) 

így küzdve a materialisztikus felfogás ellen s bensőitve 
tanítványainak gondolatait, felveti Caesarea vidékére jutva 
azt a kérdést, hogy az emberek minek nézik őt az ember 
fiát. Egyesek a keresztelő Jánost, mások az Eliást, újra 
mások a Jeremiást avagy a próféták egyikét látják benne. 
Ti pedig ? így fordul tanítványaihoz, a mire Péter megadja 
e nagy feleletet: „Te a Krisztus vagy, az élő Istennek a fia." 
S Jézus felelete: e vallomásban bennrejlőnek elfogadása. Nem 
zsidós érzéki, hanem ily általános emberi, szellemi értelemben 
az Isten-fiúság eszméjében igazság rejlik. Krisztus meg van 
arról győződve, hogy ő Istent és Istenhez való viszonyát 
oly mélyen ós oly sajátosan fogta fel és ezáltal oly Isten-
országot alapított, mint ő előtte senki sem. Ő ezzel Istenhez 
egyetlen viszonyba jutott s azok, kik ezen országnak 
εκκ^σία-nak tagjai, egy új életrend alá jutnak. 

akiben m á r m o s t πάντες vioi 3eov Ιστε Gal. 3 . 1 4 - „ . Az Apostolok cselekedetei 
igen helyesen ad ják ily mélyebb értelemben Aratus és Kleanthes szavait Pá l 
apostol szá jába : lv αυτω γαρ ζώμεν χαϊ χινονμε9α χαϊ έσμέ γ, ώς χαϊ τ ίνες 
ιοϊν χα&ΰμάς ποιητών (ίρίχααιν Του γαρ χαϊ γ'νος ίαμέ ν. γένος ονν νπ άρχοντες 
τον »eoii Act. 17, ,9 ,1β . 
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Ε gondolatnak felelnek meg teljesen Krisztus további 
szavai, σΰρξ és αίμα, tehát az ember a maga érzékisógében, 
a végességben mozgó gondolkozásában, okoskodásában ide 
el nem jut ; csakis az emberben működő isteni: ez az, a 
mi kijelentésszerűleg (αηοκαλνπτειν) fölfödi azt, ami tulajdon-
képpen az embernek Isten által ós Istenre való teremte-
tésóvel megvan, el van rejtve, az embernek lelkében. Az 
isteni célgondolat, a jobb Én, csakis ez vezet az érzéki fölé 
s nyitja meg Istennek szívét, úgy hogy az ember benne látja 
az atyát végtelen szeretetével. Ide pillantott be Péter e 
vallomást téve. Jézus pedig vonja tovább a logikai követ-
kezményt. Ε vallomás egy új εκκλησία alapja, sziklája.1) A 
Hades ajtai bezúzódnak, Isten országának, az εκκλησία-nak 
kulcsai, melyek a farizeusok és írástudók kezeiben voltak, 
s melyekkel beengedték, kizárták bűne;k mértéke szerint 
az embereket: ezek hasznavehetetlenek! Új épület, test emel-
kedik fel, melynek sarkköve — feje Krisztus, melynek téglái, 
tagjai mind azok, kik Krisztust úgy fogják fel, amint azt most 
Péter tette, úgy hogy kulcsra, mely ez épületbe bevezetne, 
külső feltételre, amely e test tagjává teszi az embert — 
szükség nincs. A bűn e hitben meg van bocsátva, e hit nélkül 
fennmarad. Az atyaságnak, a fiúságnak, tehát a szeretetnek 
elvén, amely vagy megvan az emberben, vagy nincs meg, 
abban nyugszik az Isten országban való létnek vagy nem 
létnek a kérdése ! 

Hogy ez a hatalom nem Péternek szól, hanem a Péter 
hitét képviselőnek: ezt világosan mutatja Mt. 18,l8, ahol is 
v. 15 a testvérek, tehát általában Isten országa valóságos 
tagjai bírják e kötés és oldásnak a jogát; bizonyítja azon-
fölül a 16. valamint a 18. fejezetnek folytatása. Mintha Jézus 
maga akarná mondani, hogy nem Péternek, hanem hitének 
szól; mivel Péter magában véve, bár neve sziklára utal — 
mégis bizony könnyen visszaesik az érzéki, a nemzeti 

' ) Ε πέτρα szava a maga találó vonatkozásával Πέτοος-\ιοζ tlinik fel. 
Ε gyanú azonban eloszlik, mivel Jézus kedvenc tanítványait részben már első 
lá tásakor , (így Ján. 1, 4J) részben akkor, midőn apostoli hivatásuk magas-
la tára emeli, (Mc. 3 , , , ) szellemüket jellemző melléknévvel, appel la t ivumma! 
lát ja el. így János szerint Jézus Simont első látásakor már Κηψΰς-nak (i 
ΐρμηνινίται Πέτρος) nevezi el, Náthánaelt pd. άληβώς ίοραηλ(ιτης·Τϊβ\:\ Marcus 
evangél ioma szerint pedig a jelzett körülmények közt Simont Πέτρος-nak, 
Jakab és János testvéreket pedig vlol βροττης-τιβί héber nyelven: Bené-regesch, 
a ramaei nyelven: boené-regesch. így került az új- testamentomi görög szövegbe. 
Ιϊοανηο} ές, δίοτι víoi βροντής). Nem vitatkozunk a fölött, hogy mikor nevezte 
el Simont Jézus Petrosnak: annyi azonban áll, hogy a helyzetet véve leg-
inkább talál a Mátéi helyzet az elnevezéshez. Simon Jézust Krisztusnak nevezi 
el, m o n d j a őt Krisztusnak. ,.Σν ιϊ ι'χριστός": Jézus pedig Simont Petrosnak: 
Σν el Πέτρος. Krisztus működésének alapköve, sziklája, az ó általa alapított 
ország megértésének és tagságának feltétele: Péter ezen vallomása. 

13* 



1 8 0 Dr . Schneller Is tván. 

Messiásnak hitébe! Jézus az első helyen Mt 16, 21 sköv. azt 
gondolja, hogy e vallomás nagy órájában szólhat arról, a 
mi nevezetesen a zsidó gondolkozásnak legkevésbé sem felel 
meg: Krisztusnak, a Messiásnak szenvedéséről, haláláról. A 
hallgatók erre eliszonyodnak s köztük a legbátrabb Péter 
apostol arra készülődött, hogy Krisztusnak négyszemközt 
(παραλαβόμενος αντόν) szemrehányást tegyen: de csak annyira 
jutott el, hogy Isten mentse meg ettől, hogy ne történjék 
meg ez vele. Tovább nem beszélhetett, mivel Jézus hátat 
fordított Péternek s így szólt: „Ne lássalak (νηαγε όηίοω μου) 
Sátán" (σατανά). Minden közösséget ily gondolkozással Jézus 
megtagad, sőt az ilyen az δ gondolkozásába csak is bántólag 
ütközik bele, úgy hogy még az is, ki így gondolkozik néki 
σκάνδαλον; és pedig azért, mivel itt a sajátos emberi beleüt-
közik a sajátos istenibe! az emberi érdek. Istennek, Isten 
országának érdekébe! S most már minden félreértést kizáró-
lag megmondja Jézus követ6inek is, hogy ők is, mint a 
keresztfára elítéltek, kénytelenek lesznek a keresztet vállukra 
venni. Az δ országának életrendje egészen más, mint e világ-
nak életrendje. A mi itt halál: az ott élet és fordítva. 
(Mt. 16,24 stb.) 

Hogy Péter mennyire nem képes magát a szeretet és 
könyörület és így a megbocsátás országába beleélni s így 
hogy mennyire alkalmatlan arra, hogy ő legyen Isten orszá-
gának sziklája: ezt a 18. fejezet is világosan mutatja. A 
keresztyén hívők általában nyerik itt a kötés és oldásnak 
hatalmát és ezzel a bűnök, a sértések megbocsátásáét, ille-
tőleg meg nem bocsátásáét. S ekkor újra Péter az, ki kér-
désével elárulja azt, hogy még mindig ó-testamentomi, 
farizeusi alapon áll. Ezt csak quantitative kívánja elhagyni! 
Túl akar tenni a rabbik megbocsátásának számán. A rabbik 
3-szor kívánják a megbocsátást (Babyl. Joma f. 86,2: „Homini 
in alterum peccanti semel remittunt, secundo remittunt, 
tertio remittunt, quarto non remittunt.") Péter ezeket nagy-
lelkűen túllicitálja egészen a zsidók szent számáig a hétig. 
Quantitative, materialistice magyarázza a megbocsátást. 
Krisztus azt mondja nem számtól függ a megbocsátás: 
Numerus certust jelöl meg pro incerto (7 és 70-szer) s a 
mint az előző példázat a kereső szeretetet a maga végtelen-
ségében, a legkisebbre kiterjedőleg (az egy elveszett juhra) 
mutatja be: úgy ezután már saját érdekében is a megbo-
csátó szeretetet a maga végtelenségében. (Adósok Mt. 18,23 
sköv. 

Péter újra meg újra visszaesik érzéki zsidós nemzeti 
gondolkozásába. Nem ő a szikla, a melyre Krisztus az δ 
egyházát, Isten országát építi; e szikla Krisztus, a krisztusi 
érzület az alap ez országhoz való tartozásra nézve. Ez érzü-
letnek adott Péter nagy vallomásában kifejezést. 
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Jézus tudja azt, hogy a nép még erre a vallomásra 
nem érett. Ezért is megtiltja tanítványainak, hogy bárkinek 
elmondják azt, hogy Jézus a Krisztus!! (Mt. 16,20). 

Jézus nem a Krisztus, nem a νιος τοϋ &εον címén, nevén 
lép fel! Ε cím az ő szentélye, melybe csakis az élet egyes 
kiemelkedő percében az erre felemelkedőket bebocsátja: de 
melyet profanálni nem akar, nem nevezetesen azért, mivel 
a nép, az egész környezete ezt félre érti s így veszélyezteti 
sajátos küldetésének bensőséges, szellemi természetét. 
Lemond e címről a világgal szemben; de meg nem tagadja 
azt.1) 

l) Ε synoptikus felfogástól eltér az, amely J ános evangéliomában lép 
elibénk. Az evangéliom írója az evangéliom megírásának céljául azt tűzi ki, 
hogy azok, akik ezt olvassák, higyjék el, hogy Jézus ó Χοιατός ő νΐός τον 
ösov (és hogy a hívők az ő nevében bírják az életet). Ez már az evangé-
l iomnak declarationális jellegéből is következik. Nem az a lényeges a szerző 
szemében, hogy mit tett, mit művelt Jézus az emberiségért, hanem az, hogy 
mi ő! Az δ Istenségét igazolja minden! ! 

így már most érthető, hogy a νιος τον 9fov egészen más szerepet 
visz János evangéliomában, mint a synoptikusoknál. Az Istenfiúságnak az a 
tartózkodó, bensőséges jelleme, mely a synoptikusokban oly meghatóan lép 
elibénk, a János evangéliomában nyíl t , hogy ne m o n d j a m hivalkodó, kifelé 
szóló jellemet ölt magára . 

Már a számok is beszélnek: 
A synoptikusoknál a νΐός τον &εον jelző 
közelebb Máté evangél iomában 14-szer ) 

Márk „ 6-szor !• = 29 
Lukács „ 9-szer J 

fordul elő. A vtős absolut értelemben, tehát 
igenis mint Istennek a fia példázatban Mt.-nál = 1 ι 

Mc. „ = 1 I = . 
directe magáról Mt. „ = 1 f 

Mc. „ = 1 j 
így tehát összesen = 33-szor 
János evangéliomában ellenben 

a vlóς τον Ssov = 1 2 
és a νΐός absolute = 15 

összesen 27-szer 
úgy, hogy ebben az egy evangéliomban majdnem annyiszor fordul elő a 
Krisztusra vonatkoztatott istenfiúság, min t a három synoptikusnál . 

Ε mennyiségi külömbségnél azonban sokkal fontösabb az, hogy miképpen 
beszél, vagy beszéltet a jánosi evangéliom ez istenfiüságról. 

Jézusnak Istenhez való kizárólagos fiúsági viszonyáról a synoptikusok 
nevezetesen Mt. és Mc. és pedig mind a kettő egyszer-egyszer beszél. (Mt. 11, 27 
és Mk. 8,3 ?) , Máté valószínűleg azon alkalomból, hogy az általa kiküldött 
taní tványai — eredményeikről beszámolva — visszatértek: imában Istenhez 
fordul s hálát ad néki, hogy ő azt, a mi t a bölcsek és okosak előtt elrej tet t : 
azt feltárta az együgyüek, a tudásban csecsemők (νηπίοις) előtt. Igenis, hálá t 
mond azért, hogy ez Istennek így tetszett. — 0 is ily közvetlenül, teljesen 
odaadó bizalmi viszonyban van Istennel. Behatolt az 6 szivébe s így igazán 
fiúi viszonyban tudja magát Istenhez. Ezért is ő az, ki Istent igazán ismeri s 
Isten az, aki őt ismeri s ő az, kinek közvetítésével mások is Istent megismer-
hetik. Mély igazság ez; csak a szeretet ny i t j a meg a dolgok lényegét. Szeretet 
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IV. Más cím és név alatt, nem az istenfiúság mystikus 
és mégis tüntető és félreértésre annyira alkalmas neve alatt lép 
fel. Ε cím, e név, melyet Jézus állandóan önmagáról használ, 
önmaga számára egyenesen lefoglal a ,,νίός τοϋ αν&ςωπου". 

nélkül mi csak a dolgok felszínes ismeretéhez j u t u n k el; mig ellenben a szeretet 
út ján minden megnyílik, a dolgok belseje megnyíl ik előttünk s igy uralkodunk 
a dolgok fölött. Mint ily uralkodók mi vagyunk mindenek sáfárjai , úgy hogy 
tőlünk mint szeretőktől függ a dolgok ismerete, is, s ez ismeretnek másokkal 
való közlése. A ki így szeret: az nem fennhéjázó, muta tós , mást lenéző, büszke, 
hanem szelid lelkű, az alat ta levőkről gondoskodó, alázatos. Csak is ez a lelki 
állapot viseli el könnyen az élet gondjait, s vá l la inkra súlyosodó ba ja i t ; csak 
ez ál lapotban nyer lelkünk is nyugtot, békességet. Ez pedig minden értéket 
magában foglal. Ez minden, ami reánk nézve van . 

Mily térmészetes, igaz szavak!! Ily ér te lemben mondhat ja joggal Jézus, 
hogy mindeneket átadott néki az 6 atyja, hogy a viszonya Istenhez egészen sajátos, 
a népének bölcsei és okosaiétól egészen elütő. — A viszony azonban még 
sem emberfeletti. Hisz nem csak néki, hanem νηηίοις άηεχάλν \pev αν rá Isten 
s viszont a mint föntebb láttuk éppen a közvetlenül Istenbe elmerülök, tehát 
a szeretettel bírók és így a békességesek, ezek Is tennek fiai. Az alap, a melyre 
Máté szer int e viszony felépül, tisztán valláserkölcsi és nem metaphysikai . 

A synoptikusok másik helye Mc. 8, 58 eschatologikus. Jézus az érzéki 
és szellemi élet ellentétéből indul ki. Ez életben a tanítványok Péter nagy 
val lomásával (Mc. 8 „ ) fordulóponthoz értek. — Az érzéki élet elismerésre, 
dicsőségre vezet: a szellemi élet önmegtagadó, a halálra itéltnek súlyos 
keresztjével reánk nehezedő életre. Az örökkévalóság szempontjából amaz 
élet — a szégyenkezésnek, a ha lá lnak ; eme alázatosságos és halálos élet 
— a lélek örök életének, elismertetésnek, dicsqségnek élete. A krisztusi érzületen 
fordul meg ez avagy amaz életnek birtoka. 0 ez életnek itélő bírója, Istennek 
az ő a ty j ának dicsőségében megjelenő a l ak j ában . Ezt az örök és folytonos 
ítéletet a szerző egy külső aktushoz köti. Maga az aktus azonban nincs időhöz 
kötve, amin t azt éppen a 9, í mutat ja , amennyiben az ott tett ígéret, amely 
szerint lesznek még, akiket még életben talál Isten ily országának dicsőségben 
való megjelenése nem következett be. 

A synoptikusoknál tehát mind a két helyen e sajátos istenfiúság 
ethikus, természetes, val lási szellemű. Ε synoptikusi két hellyel szemben áll 
János evangéliumában a 15. — Nem valláserkölcsi, hanem metaphysikai hát-
térről emelkedik le e kizárólagos istenfiúság. 

Krisztus az, ki a világ teremtése óta Is tennel szemben mint λόγος élő 
kölcsönhatásban, egymásra való létében (tioöj τον Viáv) volt. Isten volt a 
λόγος, úgy hogy Istennek kifelé megnyilatkozó teremtő ereje, is a λύγος-οη át 
nyilatkozott meg, úgy hogy nincs semmi e λόγος nélkül. Ő benne van élet, 
benne v a n meg a világosság. S íme csudálatos, hogy éppen ezt az életet, ezt a 
világosságot, a sötét világ nem fogadta be, hogy éppen azok, akik általa lettek, 
tehát az övéi őt nem ismerték fel. 

Ezt a metaphysikai, kosmikus, á l ta lános elvi jelentőségű állapotot a 
λο'γος, e lhagyni készül (r,v ίρχόμινος) Keresztelő János előkészíti ú t já t ; hirdeti 
praexis tent iá já t (ü ηπίαω μου Ιρχόμινος ίμπροσ&ίν μον γίγονεν, υτι πριϋτύς 
μον f/v.) Α λόγος tényleg σάρξ (γένιτο. Érzéki testén átsugárzott az a dicsőség, 
mely illeti őt mint Is tennek egyetlen szülött jét (μονογενής és nem πρωτοτοχός); 
lelke pedig nem a törvénynek nem Mózesnek, hanem a sxeretet és az igazság-
nak szellemével volt telítve. Egyedül ő képes Istent kijelenteni, mert egyedül 
δ látta őt és pedig metaphis ikai lényege a lap ján , mert ö nyugodott Istennek 
az ö atyjának a keblén. 

É metaphysikai hát térről kell leemelni Krisztusnak absolut fiúságát 
Istennel szemben. Istennek gyermekeivé vá lha tnak ugyan egyesek, bár nem 
származásuk, sem érzéki, sem férfias elszántságukon nyugvó akaratuk, hanem 
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Nagyon érdekesek itt is a számok. 
Máté evangéliomában e név, e cím 32-szer 
Márk „ „ „ 14-szer 
Lukács „ » ι . 26-szor fordul elő 

összesen 72-szer. 

Istenből való születésük a lap ján : de mind ez az idő korlátai közé esik, mig 
Krisztus v iszonya Istenhez minden idő előtti, mer t minden történés előtti!! 
(L. Ján. 1, ,—1β.) , 

S most m á r egészen természetes, hogy mind az, amit János evangélioma 
Jézusról, mint i ly μονογ€νή;-τδΙ mond : nem törekvés Isten felé, nem vallási 
ethikai jellegű, hanem Istennek tanubizonyságtétele egyszülött fia mellett. 
Nem az emberi emelkedik fel Istenhez, hanem az isteni száll le Krisztusban az 
emberhez avégett, hogy embert mentő, Istent dicsöitő művében maga Krisztus 
is megdicsőüljön. 

Nem fejlődésről lehet szó, hanem csakis sajátos örök lényegnek el-
árnyékolásárót , sá tor alá való vonulásáról ιϊσχήνωσα) hogy azután a végső 
Ítélet alkalmával annál dicsőségesebben fényeskedjen. 

Mint ily μονογινης-Ι, ki Isten keblén nyugodott 1,18 szereti az Isten. 
5, !0. Ezért is mind azt, a mi t Isten tészen — néki megmutat ja 5,'20 sőt 
több mindent az δ kezébe teszen le 3, S5; különösen magát az életet 5,2 β . 
— 0 az életnek birtokosa. 

Ezért is élteti azokat, akik benne hisznek 3, s 5 , 5,2 1 , még azokat is, akik 
ő benne a végső Ítélet napján — látva őt hisznek 6,4 0 —: ellenben Isten 
haragja tá rgyaivá teszi azokat, akik benne nem hisznek 3, ,5 . Ezzel Krisztus 
az, akire Islen a ΚοΙαις-1 bízta, a végett, hogy tőle épp úgy, mint Istentől 
féljenek 6,2 2 . 

Ez az ítélkezés azonban n e m húsban való megjelenésének igaz célja, 
hanem csak is következménye. Célja, hogy a világ üdvét eszközölje. (σωΛ) 
ο χύουος át αυτόν) 3, „ . — Néki ugyanis mint a ty ja házában levő szabadnak 
(fiúnak) megvan adva mások felszabadításának joga 8, s5, se. Miután pedig 
ő is ϋιύς 1 , , igen természetesen önmagától mit sem tesz, csakis azt amit 
az Isten tesz (ó &fós); amit Istennél lát. Nincs benne tulajdonképpen „asei'tas" 
5,19. Ezért is ő az ő életében Istent dicsőíti meg 14, , s s így kérheti az Istent, 
hogy viszont ő maga is Isten ál tal dicsőüljön meg 17, , stb. 

A μονογίνής-ιβ, az absolut fiúra vonatkozó e helyek magyarázzák meg 
azt, hogy a νίό; τον ϋ-fov ra vonatkozók azt a bensőséges, tartózkodó, szent 
je l lemet elvesztik. A synoptikusoknál a hivők szent meghatottságukban 
nevezik Jézust Is ten fiának, s Jézus maga csakis a legbizalmasabbak előtt a 
legbizalmasabb ó rában és ellenségei előtt, a mikor a katasztrófán a hallgatás 
mi tsem változtathatott volna val l ja m a g i t Isten fiának. 

A synoptikusoknál szent közvetlen vagy kényszerű val lomásban tör 
ki végre az islenfiúság. János evangéliomában ellenben az istenfiúságnak 
lényegileg declarationalis jellege van . Ez kitűnik nem annyira abból, hogy 
m á s o k jelentik ki őt Isten fiának, (így Ker. János 1, ,4 . Nathanael l , s o . Péter 
6, e s . Martha 11, 27) hanem abból, hogy ő maga nem csak bizalmasok körében, 
h a n e m nyi lvánosan, közelebbi indokolás nélkül jelent i ki magát, kijelenti 
az ebben való hi tnek a végzetes jelentőségét, sőt érvvel és cselekedete ú t ján be 
is akar ja ezt bizonyítani. 

A bizalmasság jellegével b í rnak Nikodémus előtti kijelentései. E j idején 
keresi fel Nikodémus őt s Krisztus az újjászületésről mondja el mélységes 
gondolatait. Ez u tán utal annak végzetes következményeire, ha benne mint 
Istennek egyszülött fiában nem hisznek 3, ,8 

Nyilvánosan hirdeti ugyanazt a zsidók előtt, sőt hirdeti azt úgy, hogy 
még a halottak is meghallják, th. urbi et orbi, s figyelmezteti őket arra , hogy 
azok a halottak, kik Isten fiának szavára hallgatnak élni fognak 5 , 2 t . 



184 Dr. Schneller István. 

Ε szám a maga jelentőségében emelkedik, hogy ha 
tudjuk, hogy ugyancsak a synoptikusoknak az Istenfiúi elneve-
zés, cím csak 33-szor fordul elő; úgy hogy a v)og του ard-ρώπον 
több mint egyszer múlja fölül az Istenfiú — számát; vagyis 
közelebb százalékban kifejezve a ν. τ. = 31-4°/0 

a ν. τ. a. = 68·6β/0. 

De nem elég a hirdetés: bizonyítani is igyekszik az δ istenfiúságát: 
okoskodva, szóval érvelve 10, , 0 A jeruzsálemi templom Salamon csarnoká-
ban körülveszik a zsidók őt ; s δ utalva cselekedeteire bizonyítgatja, hogy 
ily cselekedeteket csak az végezhet, aki az a tyával egy s hogy így joggal 
nevezi magát Isten fiának. Nékik, az í rástudóknak nincs okuk ezen megüt-
közni, hisz az irás az embereket Isteneknek szólítja (így a 82. Zsolt. 6.) 
s így lehet δ Istennek a fia. 

Nagyobb súlyt fektet a szavak érvelésénél a cselekedet érveire. Jézus 
csodákat végez a végett, hogy bebizonyítsa istenfiüságát, hogy ö mint ilyen 
dicsőüljön meg. A csudát nem a ba j , a halál elhárí tása, legyőzése végett, hanem 
önmaga dicsőítése végett végzi. A csuda nem altruistikus, segítő, hanem 
önző, epideiktikus jellegű. Ez erkölcstelen lej tőn a szerző még tovább halad, 
midőn nem átal ja Jézussal azt mondatni, hogy a ba j és a halál is az 
illetőket csakis azért súj tot ta , hogy Jézus az δ dics6sége érdekében e baj t , 
e halált elmozdítsa. — Baj t okozni, hogy legyen alkalmam baj t gyógyítani!! 
Az ember csakis eszköz m á s n a k kezében!! Szabad-e azt nyomorí tani , hogy 
nyomorúsága megszűntetésével önmagunkat megdicsérjük!?, hogy Isten 
fiának önmagunkat igazol juk?! — Ide jut el az ember, hogyha az emberi 
ethikai ta la j t elrúgja lába alól, hogy felemelkedjék metaphysikai elvontságok 
fényes felhői közé. 

De szóljon maga a János i ,Jézus: 9, t ff. Jézus a templomot az őt 
kövezni szándékozó zsidók elől menekülve ott hagyta. Útjában egy születésé-
től kezdve vakot pillantott meg. Tanítványai kérdezik őt, hogy vál jon a vak-
nak sajá t bűnei okozták e ba já t , avagy szüleié. Mire Krisztus azt a meglepő 
választ a d j a : „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem (azért vak), 
hogy az Isten cselekedetei nyi lvánuljanak benne." v. 3. Ezeket a cselekede-
teket δ végzi. Meggyógyítja a vakokat s néki, aki arról lett meggyőzve, 
különösen az Írástudókkal vitatkozva, hogy az, aki őt meggyógyította Isten-
nek fia: m i n t gyógyítója, min t Istennek a fia bemutatkozik. 

Még sajátságosabb a Lazarus i eset. 11 fe j . Jézus a jeruzsálemi megkövez" 
tetés veszélye miatt Pereaba ment tanítványaival . Hallja, hogy Lazarus, Mária 
és Mártha testvére súlyos beteg A nőtestvérek ezt tudatják Jézussal , mint 
aki a családot szereti. Jézus nem megy el oda, de tisztában van azzal, hogy 
a betegség Istennek dicsőségére való, hogy e betegség által Krisztus dicsői-
tessék. v. 4. — Két napig még ott időzik. Erre kijelenti taní tványainak, hogy 
Lazarus meghal t ; — de egyszersmind azt is, hogy örül azon, hogy nem 
volt ő ott; mivel így ez a körülmény is alkalmat ad arra, hogy benne 
higyjenek. — Jeruzsálem közelében fekvő Bethaniába megy, ahol a két nő-
testvér azzal a meggyőződéssel fogadja, hogy testvérük meg nem halt volna, 
ha Jézus itt lett volna. Jézus a személye i ránt i hitet kívánja, (hogy δ Istenfia) 
s ez a lapon, hogy lássák Islen dicsőségét 40 v. fel támasztja Lazarust, a 
4 nap óta eltemetettet, s immár a fe lbomlásnak indulót. Jézus tudja azt, 
hogy Isten meghallgatja őt mindenkoron: mégis a körülálló népért , hogy az 
higyje, hogy Isten küldte őt — imádkozik előbb, szemeit fölemelve hálát 
ad, hogy Isten őt meghal lgat ja . Az ima tehá t Krisztusnál nem egy benső 
szükségérzetnek kifejezője, hanem itt csak az Isten dicsősége mellett tüntető 

aktus 42. v. — Midőn Jézus felhívására a pólyákkal összekötözött halott 
tényleg kijött — tényleg sokan hittek Krisztusban. 45. v. 
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Ε számnál azonban jelentősebb az a tény, hogy a νιος 
τον ανόρωπου kifejezést a synoptikusoknál soha a környezet, 
sem a tanítványok, avagy hívők, sem az ellenségek, gonosz 
szellemek, hanem kizárólag csakis Jézus használja. (Az az 
egy hely Luk. 24,7 nem hozható fel ez ellen, mivel itt a 
Jézus sírjában levő angyalok Jézus szavait idézik: Emlékez-
zetek meg arról, a mit néktek még Galileában mondott, midőn 
így szólott: kell, hogy az „ember fia" a bűnösök kezébe 
adassék stb. Tehát nem más, hanem Jézus maga nevezte 
magát így. 

A kérdés az, hogy Jézus miért választotta ez elneve-
zést, e cimet, mit akart ezzel ő kifejezni?! 

Az igazságnak leginkább megfelelő feleletet akkor kapjuk 
meg, hogy ha megállapítjuk, hogy Jézus a synoptikusokban 
minő vonatkozásban nevezi magát az ember fiának. Még csak 
ez után vetjük fel ama kérdést, hogy e nevet honnan vette, 
volt-e ez vonatkozásban korának egy határozott képzetével?! 

Ha a synoptikusok helyeit összevetjük: az ember fiáról 
a következő képet nyerjük: 

I. Mit mivel? 
Megjelenésében, viselkedésében az einber fia — Ker. 

Jánosnak ellenkópe: nem vonul vissza asketa módjára, ha 
nem is böjtöl, mégis eszik — iszik. Mt. 11, l 9 . Lc. 7,34. 

Azért azonban nem lép fel úri módon, a ki másoktól 
szolgálatot kívánna, hanem ellenkezőleg azért jött, hogy szol-
gáljon Mt. 20,28 , 8 lelke teljes odaadásával sok emberért 
legyen áldozat, váltságdíj Mc. 10,45. s így magasabb, positiv 
értelemben asketa ! 

Az ember fiának szolgálata közelebb abban áll, hogy a 
világ szántó földjére hintse a jó magot Mt. 13,37 ff. nem úgy, 
hogy az egyesekkel egyenként nem törődve (csak elveti) ha-
nem úgy mint az a jó pásztor, ki a nagy nyájából elveszett 

A haláleset itt th . alkalmi ok Isten fiának elismertetésére, benne való 
h ivésre , Krisztus dicsőítésére. Ugy hogy Krisztus örül azon, hogy nem 
akadályozta meg jelenlétével a meghalást . Nagyobb dolog a halottat fel-
támasztani , mint a beteget meggyógyítani. Hogy tényleg azt Isten segedel-
méve l tette: ennek kimutatása végett volt szükség az imára, mely különben 
egészen fölösleges Jézusnak Istenhez való viszonya miatt . — Az egész 
elbeszélés — minden közvetlenségnek, egyenes érzelműségnek ellentéte! 
Nem a segítésen, a könyörülésen, h a n e m Isten fiának dicsőítésen fekszik 
a súly . 

Hogy ez a szerző felfogásának teljesen megfele l : ezt nemcsak az 
igazolja, hogy szerinte is az istenfiúság vallomása okozza Jézusnak a 
ha lá lá t 19, , , , hanem nevezetesen az a kijelentése, hogy evangéliomát csak-
is azér t irta, hogy higyje , hogy Jézus a Krisztus, Istennek a fia és így a 
hivők Krisztus e nevében nyerjék el az Életet. 20, t l . 

Mily mélységes külömbség a synoptikusok és János evangélioma 
fe l fogása között 
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egy juh után jár s nem nyugszik, míg azt meg nem találja 
Mt 18, n . Mentő, üdvözítő munka az δ földi küldetésének a 
célja (ζητηοαι v.ut. σώσαι τη αηολωλός) Lc. 19, ]θ. 

Ε magasztos feladat őt a zsidó törvényszerűség és 
nevezetesen a külső életet szabályzó rituális törvények fölé 
emeli. így Ura ő sabbathnak Mt. 12,8. Mc. 2,28· Lc. 6,5. Ura 
a böjtnek Lk. 7,34. 

Mindezek csak a külső embert szabályozzák. Ο a belső 
embert keresi, közelebb azt, a mi azt mozgatja, a mi őt a 
törvény átlépésére indítja s így szükségszerűvé teszi magát 
a törvényt. Ε mozgató belső hatalom a bün. Aki a bűnt és 
a bajt előidéző hatalmak fölött uralkodik: annak nincsen 
szüksége törvényre és törvénynek betartására. Az érzéki hatal-
mak — a természeti erők kényszerűségével és vadságával, 
pusztítják az emberi testet és ez által kötik le a szellemet, 
a lelket is. Az Istenben megnyugvó és Isten erejében megálló 
ember szemben ez erőkkel is Úr — hatalom, amely elől e 
rontó, bontó erők kénytelenek bármely nehezen mégis hát-
rálni, majd menekülni. Az ember fia e rossz szellemeknek 
is parancsol Lk. 8, 28. 

Sokkal nagyobb hatalom az, amely a lelket nem így 
mintegy kívülről, a testiség útján rohamosan, indulatosan 
támadja meg, hanem magából a lélekből, annak érzületéből 
nö ki, mint az önzésnek, a ridegségnek, a hidegségnek, a 
reflexiónak, a casuistikának a szelleme, mely mind inkább 
behálózza az embert egy önző, mechanikusan, paragrafusok 
útján rendezett öntetszelgő, más fölött uralkodni vágyó világ-
ba ! Ez az önző érzületből kinövő bűnnek a szelleme! Ez 
ellen küzd az ember fia, — az isteni szeretetnek fegyverével ! 
Segít, ment, ahol csak lehet: s a szeretet melege és fénye 
mellett az önző elkülönzés, kiemelkedés, önhittség más fölötti 
uralkodás hideg, rideg, számító szelleme felolvad; látóköre 
tágul, s látva, hogy az ember fiában élő szeretet semmiféle 
félreismerés, ráfogás, fenyegetés, üldözés, és másrészt hálát-
lanság által sem veszt erejében, s a szenvedés fátyola mögött 
Istenben, a jóban, az eszményben boldog derültség honol: 
e nagy tény előtt bámulattól megáll, érzi kisszerű, alacsony 
voltát, leborul e nagyság előtt, majd teljes bizalommal fel-
tekint feléje azzal a szent meggyőződéssel, hittel, hogy ez 
ember fia erejében ő is az ő jobb énjének felébredésével 
erőt nyer eddigi bűnös életének abbahagyására, új életnek 
megkezdésére. Ennek a jobb énnek kell amaz összes ener-
giákat felszívni, szolgálatába helyezni, a melyek eddig a bűn-
nek, az önzésnek központi hatalma alatt állottak: s a bűn 
menekül, mint ama gonosz szellemek. Az ember fia az embernek 
lelkébe egészen beletekintett: ott látta a jobb énnek kibon-
takozását, erősödés utáni vágyódását, látta ama meggyőződést, 
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mely szerint ha az ember fia szívében élő szeretet forrása 
őt is élteti — győzedelmeskedni is fog. A bizalom, a hitnek 
feléje tárt kezét ragadja meg az embernek fia. A szeretet ez 
életforrásából tényleg új erők sugároznak a küzdő lelkébe. 
A régi, bűnös Én — visszahúzódik, a jobb Én feltámad s 
érzi, tudja, hogy új élet áll előtte, melyet a múltnak bűne 
nem zavar. Az ember fiának, az igaz, a jó embernek hatalma 
van a bűnök fölött, ő megbocsáthatja tényleg a bűnöket. Mt. 
9,6. Mk. 2,15. Lk. 5, 24. 

Az ember fiával egy új, újjáalakító elv lépett a világba, 
mely minden törvény fölött áll — a szeretet elvéről áthatott 
érzületben!! 

De álljunk meg egy percig! 
A krisztusi vallásnak, a reformatiónak állunk itt szülő 

helyén! s felénk hangzik itt ez égi, az élet által beigazolt 
szózat: 

1. A bűnt semmiféle cselekvényt jóvá nem teheti. 
2. A bűnsúlytól a bűnbe való mélyedéssel, a bűn fölötti 

tépelődéssel, megbánással nem szabadulunk. A veszékelők, 
az asketák, a remeték élete ezt világosan illustrálja! 

3. Csakis a jobb Én feltámadása Isten kegyelméből, s 
a szeretetbe, a jóba fektetett hit feltétlensége s ezzel az 
érzület szerinti új ember megszületése: ez az egyetlen mód 
a bűnnek jóvátevésére, a bűnsulytól való megszabadulásra. 

Nem leszünk jobbak addig, míg a bűn körében mozgunk 
akár positive, mint azt gyakorlók; akár negatíve, mint a 
fölött tépelődők, töprenkedők, veszékelők. A sebekben való 
vájkálódás, a rosszban való kórődzes, a pokol szenvedéseinek 
és félelmeinek előidézése: csakis bénitólag hat, csakis gyön-
gíti az akaratot, csakis előkészíti a bűn visszatérésének 
győzelmi útját. 

Ördögöt ördöggel nem lehet kiűzni! 
Csak a jó — a rossznak ellensége. Isten, az angyalok, 

az istenes érzület, az angyali lélek csakis ez győzedelmes-
kedik a bűn, a baj, a rossz, az ördög fölött! 

így értjük, hogy Jézus arról a Keresztelő Jánosról, ki 
oly imponáló erkölcsi erővel lép elibénk mégis csak azt 
mondja, hogy a menyországban levő legkisebb is nagyobb 
nálánál. — A bűnről, a megbánásról prédikáló papok is még 
csak a Keresztelő Jánosi állásponton, a keresztény vallás 
szellemi körén kívül — állanak. 

A bűnén tépelődő Luther is boldogtalan, kétségbeesett 
volt. Csakis az Isten kegyelméből, a szeretetben való fel-
tótlen hit által áthatott érzület: ez érzület világossága, melege 
és ereje az az egyedüli hatalom mely minket ujjászül, jóvá, 
magasabb értelemben boldoggá tesz — avagy üdvözít. 
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Ε jobb Én érvényesülésére teremtett minket Isten: ebben 
rejlik Pál apostol, Calvin praedestinationalis hitének ereje! 
Istennek gyermekei vagyunk!! Ez az a megváltó, teremtő, 
boldogító ige! mely Krisztussal a világba, lelkünkbe szállott. 
— Nincs egyébre szükségünk! a ζψψαι ós οωοαι el van érve! 
Ezért jött Krisztus a világba! 

II. S már most lássuk: Mit mivelnek az ember fiával, 
a ki ezt míveli?! 

Nem fogadják be! Az üldözött állatnak is van helye, 
a hová megkuzódhatik, a madár fészkében, a róka odújában 
biztos helyen van; de az ember fiának nincsen holye, a hová 
nyugodtan lehajthatná fejét. Mt. 8,20. Luk. 9, B8. 

Sőt mi több üldözik! úgy hogy szenvedni kénytelen. Az 
ember fiáról azt már az ó-testamentom is előre megjöven-
dölte Mc. 9,12· Luk. 18,31. Az ember fia pedig előre tudta, 
mint szükségszerűt Mt. 17,l2. Mc. 8,3 l . Luk. 9,2 2 ; mely szen-
vedésnek meg kell előznie ügyének dicsőséges győzelmét, az 
ő visszajövetelót. Lk. 17,22.24. 2fi. a0. Ezt tudva: boldog az, a 
ki érette szenved 6,22. A jók országában e sajátságos erkölcsi 
világrend általában ismeretes. Az angyalok is tudnak erről 
s mondják el a Jézustól hallottat a Jézust sírjában keresők-
nek Lk. 24,7. 

Az ember fia nemcsak a szenvedésnek szükségszerűsé-
géről tud általában, hanem tudja azt is, hogy a cohserva-
tivismasnak, a hivatalos egyháznak képviselői lesznek az 
Ő első üldözői, élete után törői. A pharisaeusok ós saddu-
caeusok Ítélik el őt Mt. 2, l 8 Mc. 8,31. Elfogói a főpapoknak 
és az írástudóknak adják át. Ezek ítélik őt el a halálra, adják 
át a pogányoknak, kik őt kigúnyoljak, elkorbácsolják és 
végre megölik. Mc. 10,33. 

S tehetik mindezt, mivel bizalmasai egyike, egyik tanít-
ványa őt elárulja. Mt. 26,24. Mk. 14,21. Lk. 22,22 és pedig a biza-
lomnak legmeghittebb jelével, a csókkal Lk. 22, 48. Ε szeren-
csétlen látva azt, hogy zsidós reményeiben, a melyek őt 
teljes odaadással Jézushoz fűzték — teljesen csalódott: 
elkeseredésében, felindulásában őt a félrevezetőt elakarja 
árulni. Sikerül feltevése. A harag, a felindulás elpárolog : 
de mind tisztábban látja maga előtt Jézus mélységes, szerető 
szemeit, Jézus isteni szenvedéseit. Boldogtalan. Az ember fia 
látja! tanítványának e jövőjót. „Jaj annak, aki őt elárulja, 
jobb lett volna, ha ő meg sem született volna." Mt. 26, 2i-
Mk. 14,21. Lk. 22.22. 

így jut az ember fia az emberek (Mt. 17, 22. Mk. 8, 31. 9,3 1 
Lk. 9,22), a bűnösök (Mk. 14,41) kezébe. Szükégszerű ez 
(μελλει) Lk. 9, 44. 

Ez emberek őt az ember fiát keresztre feszítik. Mt. 26,2 . 
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III. Eschatologiai működése. 
A halál azonban nem az δ vége. Az ember fia sírban 

nem maradhat. Mt. 13, 40. 
Ο feltámad Mt. 17,9. Mk. 8 3 l . Lk. 9,22 és pedig Jónás 

typusára harmadnapra Lk. 11,30. Mk. 10,33. Ekkor majd, 
de még csak ekkor hirdethetik azt, amit ama nagy órában 
felismertek, hogy δ Istennek a fia. Mk. 9,9. 

Az Isten által feltámasztásával beigazolt ember fia, mint 
örök igaz ember minden ember értékének mértéke, kritériuma. 
Az δ léte által, az ember fia által ítéltetik meg ezért is 
minden ember, a világ. 

Ezért is ő jelenik meg a világ fölötti itélkezére Mt. 10,23, 
24 ,27 és pedig most már nem a .szolga szerény alakjában, 
hanem isteni tartalmának kiérett és átszellemült alakjában, 
atyja dicsőségében Mt. 16, 27. 28. Mk. 13,2G az erőnek (Mk. 14,62). 
Isten erejének jobbján ülve Lk. 22,69. A mennyei hatalmak, 
az angyalok ekkor az Úrnak szolgálnak Mt. 13,4l ezeket 
küldi el övéinek egybegyűjtésére Mk. 13, 26. Ekkor megjelenik 
a felhőkön dicsőségben Mt. 25,3l, 24,30. 37.39. Mk. 14,62. 
Lk. 21, 27. 

Hogy mikor?! ezt a tanítványok nem tudják Lk. 12,40 
jövetelének óráját senkisem tudja Mt. 24,44; sőt még az 
ember fia sem tudja Mk. 13, 32. Jövetele váratlan Mt. 24, 44. 
Lk. 17, 22. 2 4 .2 6 .3 0 , 21,35. 

Ez Isten országának megalakulásának a mint ideje, 
ugy helye sem mondható meg. Ez utóbbi azért nem, mivel 
ez ország egyáltalában nincsen semmiféle helyhez kötve, a 
mennyiben egészen szellemi, az embernek legelrejtettebb 
bensejében lakozik. (Ιδού γαρ ή βασιλεία του d-εοϋ εντοζ υμών 
εστίν). Lk. 17,21. 

Végre az ítélkezés eredménye is kérdéses, mivel kérdéses, 
hogy akkor hitet talál az ember fia Lk. 18,8. Annyi bizonyos, 
hogy ez ítélkezés meg lesz Mt. 19,28, hogy az emberek az 
ítélkezésre elővezettotnek Lk. 21,3G, s hogy Jézus akkor 
majd azok mellett vall Isten előtt, kik az emberek előtt 
mellette vallottak Lk. 12,8, s szégyenli majd azokat, a kik 
az emberek előtt őt szégyenlették Mk. 8 38. Lk. 9,2S . 

Azonban nem az a bűn a legnagyobb, a melyet az 
emberek az ember fia ellen elkövettek; sőt még az a bűn 
sem az, a melyet Istent káromkodva Isten ellen elkövettek 
(Mk. 3,2 8) : ezeket a bűnöket még mind meg lehet bocsátani. 
Hisz tényleg az ember esetleg nem ismerhette meg eléggé 
az ember fiát, nem eléggé élhetett Istenben. Egyet, csakis 
egyet nem lehet megbocsátani s ez az, a melyet a mi 
bennünk létező isteni ellen, Istennek mi bennünk ténykedő 
szelleme ellen elkövetünk. Jobb énünk, e tényleg mi bennünk 
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létező isteni ellen, jobb meggyőződésünk ellen elkövetett 
bűn meg nem bocsátható. Mt. 12,32. Mk. 3,28. Luk. 12, l 0 . 

Ezzel bemutattuk azokat a helyeket, a melyekben Jézus 
önmagát es működését, mint vlog τοΰ αν&ρωτνον-ί jellemezte. 

Ha e helyeken végig tekintünk látjuk, hogy ő ós az ő 
műve, a mint azt már maga a kifejezés is mutatja, nincsen 
vonatkozásban egyes nemzethez, vagy azon belül egyes társa-
dalmi, nemi körhöz, hanem kiterjed az egész emberiségre, 
az egész világra. Nem Dávidnak, nem Ábrahámnak, hanem 
az embernek a fia. Ember, a legeszményibb, igaz értelemben 
kiván ο lenni. 

Embernek lenni egyelőre azt jelenti : a szeretet alapján 
sajátosságával másért, embertársaiért, az egészért élni 
avégett, hogy az embereket ez igaz élet részére és így az 
üdv részére megnyerjük. Másért élni, szolgálni avégett, 
hogy sajátosságunk érvényesítésével mást éltessünk, üdvözít-
sünk: ez a mi feladatunk. 

A világ szemében ez egy alárendelt tényleg nem mutatós 
foglalkozás: de valójában a legfontosabb, mivel minden baj 
és törvény által való zaklatásnak, társadalmi szolgaságnak, 
hivatalos, papos mutatősságnak ós uralkodásnak végső 
gyökere ellen, a bűn ellen irányul, és pedig úgv, hogy a 
minden emberben Isten kegyelméből meglevő jobb Ént akarja 
feltámasztani és ezzel felkelteni azt az erőt, mely appercipi-
álva a mi bennünk létező egyéni energiákat — a bűn központi 
erejét megtöri. Az ember így a bűntől megmenekül, az ember 
bűnei meg vannak ezzel bocsátva és felépül mint e jobb 
énnek természetes gyümölcse a kölcsönös elismerésben és 
így békében érvényesülő szeretetnek Országa. 

Természetes, hogy az igaz embernek e munkásságát 
gyűlöli e világ, s e világnak hatósága, e világnak vezetősége. 
Inkább vesszen egy ember, mintsem hogy az ő uralkodásuk-
ért szenvedjen, vagyis, hogy az illető a népet lázítsa. 
Lk. 23,6. 

Egészen természetes, hogy ily igaz embernek szenvednie, 
esetleg erőszakos halállal ki kell múlnia: 

de természetes az is és ezt igazolja is a fejlődós, hogy 
az ily igaz embernek végre is győzedelmeskednie kell, hogy 
az emberekben is a jobb Én felkeltése, fejlesztése útján 
Istennek az országa, ez egymásra teremtett egyéni jobb 
énnek organikus egysége végre az egész emberiséget felölelő 
országban érvényre emelkedik; felépül ós kiépül Istennek 
az országa. 

Ekkor jelenik meg az a belső isteni — az ő lényegének 
megfelelő, tehát dicsőséges alakjában s ez ország megalapí-
tója az ő szellemével lesz az ország építő, de egyszersmind 
kikülönítő Ítélője. S ez ország szervéül mindenkit a maga 
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sajátosságával befogad, még esetleg azokat is, akik Krisztus 
ellen, Isten ellen küzdöttek, s így bűnt követtek el; mivel 
ezekben az őszintén küzdőkben is feltámadhat a jobb É n : 
csak egynek nincs ez országban helye, annak, aki az ő benne 
érvényesülő jobb Ént megtagadja, az δ benne létező isteni 
szellem ellen küzd, s így jobb, szent meggyőződése ellenére 
cselekszik. 

A ríos τον ανΰρωπον ezek szerint az igaz életet és üdvöt 
kezdetben az érzületben megalapozó, s szenvedés útján végre 
a világ fölött győzedelmeskedő, s így az igaz életet és üdvöt 
az egész világra kiterjesztő, s így Isten országát megvalósító 
igaz ember. Igaz emberré azonban csakis úgy válunk, ha 
Isten teremtő ereje alapján a mibennünk létező jobb Én, a 
mibennünk létező isteni győzedelmeskedik, az összes mi-
bennünk létező energiákat assimilálja; ha mi is azzá válunk, 
a minek Krisztus is vallotta magát egyszer bizalmasai, s 
akkor midőn a kocka el is volt vetve ellenségei előtt i s : 
Isten fiaivá!! Krisztusban ez az istenfiúságnak tudata első fel-
lépése alkalmával megvolt: ezért nevezhette magát igaz 
embernek kezdettől fogva. S azért nehogy az istenfiúságot 
félreértsék, nehogy ő benne zsidó Messiást lássanak: ezért 
kerülte az istenfiúság címét s nevezte önmagát kizárólag 
és egyedül ember fiának. 

Az emberfiúság ezek szerint a synoptikusoknál nincs 
semmifele vonatkozásban Jézusnak praeexistentiájával. A 
synoptikusi Krisztus nem fölülről jött le, hanem alulról 
szállott fel, hogy így mint az igaz életnek és üdvnek elve 
itt a földön, az egész világon a belülről kiépülő Isten országát 
dicsőségesen megvalósítsa. 

A synoptikusoknál nem arról van szó, hogy ki az az 
igaz ember, hogy honnan jött stb., hanem hogy mit tett az 
élet és üdv országa megvalósulása érdekében. 

Üdvtörténet!, valláserkölcsi jelentőségű az ember fiának 
elnevezése s nem úgy mint János evangeliomában meta-
physikai, Jézus praeexistens állapotával összefüggő.1) 

*) Csak néhány szóval kívánok János evangél iomára kitérni. J ános 
evangélioma szerint — amint láttuk — Jézits praeexistens Isten. — Midőn 
hússá vált, a bírt dicsőségről lemondott. Ο tényleg nem volt az Embernek, 
h a n e m Istennek a fia, s így e kifejezés emberfia nem is illik bele a János i 
evangéliomba. Mégsem kerülhette ki a Jánosi evangéliom ez elnevezést, mive l 
a köztudat szerint, nevezetesen a synoptikusok szerint is kizárólag ezt használ ta 
magáról Krisztus. így János evangéliomának nem maradt egyéb hátra, min t 
az, hogy e szó használata alkalmával is nem az emberfiúságot, hanem az 
Istentől, az égből való származását hangsúlyozza. — Evangéliomában 5, 1 8 - től 
mint amely helyen a jobb codexekben csak vtos áll — eltekintve csak 11-szer 
fordul elő a νϊός τον ávVgúnov; ( l , s 5 . 3, I S . l t . 5 , „ . 6, „ . „ . „ . 8, J S . 12, „ . M . 
13, „ ) ellenben a ι ίός τον Seoii és a vele azonos vlös 27-szer. Ε 11 hely közül 
h á r o m az ember fiát praexistensnek tűnteti fel. 
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Mindezek után — tudva azt, hogy Jézus maga mily 
vonatkozásban használta az ember fia nevét: felvethetjük azt 
a vitatott kérdést, hogy miképpen jutott e névre, honnan 
vette azt. 

Az exegeták két forrásra utalnak: Dániel 7, t 3 és a 8-ik 
zsoltárra. Ez utóbbit fogadja el Delitzsch, Kahnis stb. az 
előbbi mellett a legtöbb exegeták Meyer stb. 

A VIII. zsoltár Isten dicsőítő, néki hálát adó hymnus. 
Látja Isten dicsőségét, méltóságát a természetben, a világban 
ós a világ fölött — elragadtatással: s ime mind ennél 
nagyobb méltóság és isteni dicsőség van az emberben! 
e parányi lényben! Csak kevéssel csekélyebb a méltóság és 
dicsőség az emberben, mint Istenben. Ezért is Ura ő a 
természetnek, a világnak. Ezért is hála Istennek. 

S van még egy másik ellentét e zsoltárban ! Ez emberek 
a titánok módjára Isten ellen fellázadnak, őt háborgatják, 
mint ellenségek, mint boszúállók fenyegetik Isten népét: 

S Isten nem az izraeliták férfias hadi erejére tamász-
kodik; hanem a kisdedek és csecsemőknek ad hatalmat s e 
hatalommal vet véget az ellenségnek, a boszúállásnak. A 
bámulatos nagy hadi készlettel s a seregek vakmerő tömegé-
vel szemben támaszkodik Istennek országa azokra, kik a 
kisdedek és csecsemők közvetlenségével és bizalmával fordul-
nak az Istenhez. Ebben a közvetlenségben, őszinteségben és 
odaadó bizalomban rejlik az országnak ereje!! 

Ε gondolatok kétségen kívül krisztusi gondolatok. Éppen 
a hegyi beszéd, Jézus legmeghatóbb beszédje e gondolatokat 
tükrözteti vissza. Az ember több mint a liliom, több mint a 
madársereg: ós éppen azok, kik szellem szerint szegények, 
kik szerények, kik tisztaszivűek (közvetlenül megnyilatkozók): 

1, , a . Az ember fia a távollevőket is lát ja. Nem csuda, mivel δ az éggel 
folytonos kapcsolatban áll. Az égből reá és róla az égbe szállanak fel — le 
az angyalok. 

3,1 S . A földön, az emberekkel új jászületésükkor történőket meg nem 
értik: mennyivel kevésbé értik meg az égieket, nevezetesen azt, hogy az 
ember fia az égben van ; s csak azért szállhatott fel az égbe, mivel onnan jött . 

6, J2. Oda megy fel, ahol e földi léte előtt volt. 
Ε helyek mind egészen jól illenek a jánosi értelemben vett exlusiv 

istenfiúságra ; de éppenséggel sem az emberfiúságra, mint éppen ennek 
tagadásai. — János evangéliomában nem a soterián, hanem a „soter u-en fekszik 
a hangsúly és pedig kosmikus szempontból is. — A doketismus a jánosi 
evangéliomnak természetes gyümölcse 

Ezzel merő ellenkezésben áll az a nagyon figyelemreméltó igaz gondolat, 
mely 5, , , -ben nyer kifejezést. 

Ε helyen a szerző arról, hogy Isten Krisztusnak megadta az Ítélkezésre 
a te l jhatalmat és ezt azzal indokolja „Jri νίϋς άν&οώπου έατίν"; vagyis más 
szóval Ítélkezni igazságosan csak az képes, aki a másiknak lelkébe teljesen 
bele tudja magát helyezni, aki az emberrel egylényegü. Mert Krisztus ember, 
azért δ a hivatott, igazságos bíró. — Helyes: de a jánosi evangéliom szelle-
mével e gondolat nem egyezik. 
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öröklik a földet, a menyországot és látják az Istent Mt. 5,3 .4 .8 
és 6,24 ff· A gyermekeket hívja magához Jézus s bennük, az 
ő érzeletükben látja a menyország hivatott polgárait. 

Az emberi fönség szemben a^természettel és másrészt 
a kisdedek és csecsemők közvetlensége és odaadó bizalma, 
vagyis az egyszerű és szerény ember érzülete és éppen 
ennek végső győzelme — szemben a sokszínben tündöklő, ural-
kodni vágyó, tülekedő, mindent tudó indulatos és végre is 
tönkremenő emberek Krisztusnak tényleg alapgondolatai. 
Jézus lelke alaphangulatával tényleg egészen egybeforr e 
zsoltárnak hangulata. 

S hogy Jézus minden nemzetiségű és társadalmi állású 
tülekedőkkel szemben semmi más mint igaz ember kívánt 
lenni s feltűnni, s hogy ez volt a hivatása ós munkássága 
alapgondolata: ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
Pál apostol, az ő legigazabb tanítványa — Krisztusban is az 
embert, az igaz embert látta, aki szembe helyezkedett az első, 
érzéki, tülekedő, csakis önmagát még Istennel szemben is 
érvényesíteni kivánó, tehát bűnös, χοΐχός (ίνΰρωιιος-szal, ő mint 
ΰεντερος 'Λδάμ — a jrpwTOg-szal. 

S ha Jézus önmagát „ember"-nek nevezte volna a zsidó 
stb.-vel szemben: úgy egészen nyugodtan a zsoltár e helye 
mellett megállapodhatnánk. így azonban 6 önmagát ember 
fiának nevezte, és pedig éppen e fiúságon van az él. A zsol-
tárban az ember fia előfordul: de nincs azon semmiféle 
hangsúly, az ott csakis a parallelismus membrorum-nak 
kedvéért van s nem jelent semmi egyebet ós pedig minden 
célzat nélkül, mint embert. 

Lássuk, hogy megvan-e az él, s így a vonatkozás Krisz-
tusnak sajátos hivatására a másik ó-testamentomi helyen ? 
Dániel próféta álmában látja, amint az égnek négy szele 
által felkorbácsolt tengerből egymás után négy egymástól 
különböző állat száll ki. Ismert állatokhoz hasonlított a 
három első: az egyik egy oroszlánhoz, a második egy medvéhez, 
a harmadik egy párduchoz : de a negyedik az összes állatok-
tól egészen különböző volt: nagy vasfogakkal, 10 szarvval 
stb. — lábaival pedig eltapodta a többi állatokat. 

Ekkor jelenik meg Isten és pedig Ítélkezésre, hófehér 
ruhában, gyapotfehér hajzattal, kocsin, melynek kerekei égő 
tűz, melynek széke tűzláng vala. — Előtte tűzár folyik, szám-
talan szolgák szolgálják. 

A törvénykezés megalakul, az ítélet könyvei megnyílnak: 
a negyedik állat megsemmisül, tűznek lesz martaléka; a 
többi állatok hatalma csak ideiglenes! 

Ε rettentő ítélet lángoló tüzes képe egyszerre változik. 
Az ember fiához hasonló alak az ég felhőin közeledik az 
ős agghoz, s Isten néki adja a hatalmat, a dicsőséget ős a 
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királyságot s az összes népek, törzsek és nyelvek néki 
szolgálnak. Örök a hatalma, mely el nem enyészik és uralma, 
mely meg nem semmisül. A fölséges szentek nyerik el az 
országot s bírni fogják ezt örökkön örökké. 

Tehát négy földi világi hatalom, mely iszapos, fel-
korbácsolt elemből nő ki, és mely mulandó s vele szemben 
egy égi felhőn közeledő világhatalom, amely örökké ural-
kodik. — Amott e hatalmak képviselői állatias lények : itt 
emberies lény; ott az ember állatiasságában: itt az ember-
fölötti emberies alakjában. 

Ott maguktól törnek fölfelé az állatias királyok és 
ragadják magukhoz a hatalmat a többiek fölött: itt az égi 
felhőn közeledik az ítélkező Istenhez az ember Ha, Isten 
szolgái vezetik oda s nem ő küzd a hatalomért, hanem Isten 
adja ezt, ós a dicsőséget és a királyságot néki, hogy örökké 
uralkodjék. Egy érzéki és egy szellemi világ, egy önhatalmú 
törekvés, és másrészt egy Isten kegyelméből jutott ténykedés 
állanak szemben; ott a végesség: itt az örökkévalóság 
jegyében. — Istennel ellenséges hatalmak uralkodnak ot t : 
itt ellenben Istennek szentjei. Ottethnikus itt messiási ország! 

Ezek mind oly vonások, amelyek analógiát mutatnak 
a synopt. ember fia országának képével; az ember fiának 
felhőn való megjelenése is közös vonás ; s közös az is, hogy 
e képének központjában az ítélet aktusa áll. 

így tehát igenis támaszkodhatott Jézus az ember fia 
névnek felvételénél a dánieli képre. 

S ez a feltevés annál inkább igazolt, mivel éppen abban 
az időben keletkeztek azok a titokzatos, apokryphikus köny-
vek, amelyeket mint minden időben éppen a nép szeretett 
olvasni, s amelyekben nev. a salamoni zsoltárokban és a 
zsidó Sibyllákban a messiási király, a szent uralkodó, a leg-
régibb Targumimban az Isten szolgája, az eszményi ember, 
az emberi alakban megjelenő megváltó szerepelnek. 

Henoch könyvében pedig a „kiválasztott" „a felkent" „az 
asszonynak fia" (52,4, 65,5) mellett egyenesen az „Embernek 
fia" mint messiás jeleztetik. 46, j. 60, l 4 . 63 j,. 69,26·29· 

Hogy az ember fiának ezen eschatologikus kepe mily 
mélyen vésődött be az emberek lelkébe: ezt mutatja az apos-
tolok cselekedeteiben István martyrnak látománya akkor, 
midőn közvetlenül köveztetése előtt beszédje közben a szent 
szellemmel megtelve, szemeit mennybe függesztve azt mondja: 
„ímhol nyitva látom az egeket és az ember Hát állani Isten 
jobbja felől". Akt. 7,55.56. 

Mind ezek alapján a Danieli ember fiában meg van a 
határozott vonatkozás egy magasabb rendű messiási ország 
alapítójához. 

A képnek minden egyes vonásai nem illenek a synop-
tikus képéihez. Ez azonban minden analógiának egyik termé-
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szetes tulajdona: Analógiáknál nem szabad a részleteket 
hangsúlyozni, hanem az alapgondolatot. A legfőbb eltérés 
nevezetesen az, hogy míg a synoptikus evangéliomok escha-
tologiai képében egyik fővonás az, hogy a központi ítél-
kezésnél Dániel képe szerint maga az Isten az ítélkező, a 
bűntető és jutalmazó, addig a synoptikusoknál az Ítélkezés 
az ember fiára van bízva, Krisztus az ítélkező. Egy másik igen 
sajátságos vonás Dániel látományában az, hogy az ember 
fiának adatik át Isten által a hatalom, a dicsőség és a király-
ság, és pedig örök időre, úgy hogy minden nép, törzs és 
nyelv néki szolgál: de később az angyal által nyert magya-
rázat szerint „a fölséges szentei nyerik el az országot és 
bírni fogják ez országot örökké és mind örökkön örökké." 
7, is- vagy a mint a 27. v. mondja: Minden országok uralma, 
hatalma és nagysága az ég alatt a fölséges szentei népének 
adatik; országa örök ország és az összes hatalmasságok neki 
szolgálni és engedelmeskedni fognak." 

A synoptikusok eschatologiája képétől eltérő e két vonás 
nem ellenkezik Jézus ember fiának kepétől; sőt ez eltérés 
egyenesen megerősít abban, hogy Jézus tényleg Dánielből 
vette ez elnevezést. 

A synoptikusi eschatologia ugyanis nem Jézusé, hanem 
a Jézus halála utáni koré. Máté evangélioma, amely inkább 
zsidós szempontot képvisel, amennyiben Jézusban az ó-tes-
tamentom ígéreteinek beteljesítőjét látja s így Jézust a zsidó 
messiás képének egyes vonásaival látja el — különösen 
bőven tárgyalja az eschatologiát. A zsidó elme szükség-
szerűséggel alkotja meg e kép vonásait. Messiás, ki csak 
a nyomorúltakon könyörül, ki szerényen és alázatosan visel-
kedik s mindenkit szolgál, kit üldöznek, ki szenved, kit 
a legnagyobb gonosz módjára keresztre feszítenek: ez nem 
lehet a zsidók Messiása. De Jézus ilyen volt! Ha ilyen volt 
s ő mégis a Messiás : úgy ezen megalázkodás ideje után meg 
kell jönnie a megdicsőülésnek, az uralkodásnak, a végső 
ítélés idejének. Ο lesz akkor a központban. Isten adja nékie 
e hatalmat s ő haj t ja ezt végre mennyei pompában, szabadon 
rendelkezve az égi hatalmasságok fölött! így már most nem 
szégyenli a zsidó sem e Messiást, annál kevésbé, mivel rövid 
idő alatt váratlanul egyszerre csak megjelenik e felmagasz-
talt Krisztus a gunyolodók, a Krisztust szégyenkezők rémü-
letére s vétkes bánásmódjuk megtorlására! 

Belső szükségszerűséggel nő ki e krisztusi kép a hívő 
zsidóknak lelkéből. Értjük a synoptikusok ez eschatologikus 
képének keletkezését. 

Csak hogy e kópvonásai nem egyeznek meg a földön 
járó Krisztusnak képével, az δ vallott meggyőződésével és 
hirdetett hivatásával. 

13* 
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Képtelenség, hogy ugyanaz, aki hivatását abban látja, 
hogy mint orvos a bűnösökön és bajosokon segítsen: ugyanaz 
mint itélő és örökre kárhoztató bíró jelenjék meg Mt. 14,28. stb. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, aki az alázatosságot, a 
szerénységet, a gyermeki lélek egyszerűségét mint boldogító 
eszményt állítja oda — a legnagyobb pompával, dicsőséges 
széken ülve lépjen fel. Mt. 25,3l. 19,28 29. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, ki tanítványainak a köl-
csönös szolgálás elvét hirdeti: Zebedeus fiainak hiú anyját 
egy Kanapéprocessusnak kedvező elintézésével vigasztalja. 
Mt. 20,2()—23. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, ki az üdvözülhetest tisztán 
csak Isten ítéletétől teszi függővé : éppen az ő tanítványait 
a kérkedő Péter indítására a végitéletkor 12 székre ültesse, 
hogy ők Ítéljenek Izráel 12 törzse fölött. Mt. 19, 28·29· 

Lehetetlenség, hogy ő, ki az Isten országát kovászhoz 
hasonlítja, mely lassan, fokozatosan hatja át e világot 
(Mt. 13,33.); s helyen mustármaghoz, amely jólehet 
minden magnál kisebb mégis mikor felnő a vetemények közt 
a legnagyobb és fává növekedik annyira, hogy az égi madarak 
szállanak reá és fészket raknak ágain (Mt. 13,32.); ki állítja, 
hogy majd akkor jövend vissza, amikor azok a jeruzsálem-
beliek, akik a prófétákat üldözik, megölik, megkövezik — 
őt az Úr nevében áldva fogadják (Mt. 23, 39.); ki a gabonának 
a konkollyal való lassú kiérósét és e kiérésnek türelmes 
bevárását hirdeti (Mt. 13,29.): hogy ugyanaz a végitéletet 
rögtön hirtelen bekövetkezőnek mondja (Mt. 24. fej.), s állítsa 
azt, hogy a most élő nemzedék e napot még megéli 
(Mt. 24,33.34.), hogy a környezetében állók közül némelyek 
a halált meg nem ízlelik, míg nem látandják jönni az ember-
fiát királyságában (Mt. 16,28.); sőt hogy a térítő útra kikül-
dött tanítványok meg be sem jár ják Izráel városait s már 
is elérkezik az ember fia (Mt. 10, 23.). 

A synoptikusokban (különösen Máté evangéliomában) 
ezek szerint evidens ellentétek léteznek a földi és az escha-
tologikus Krisztusnak felfogásában, amennyiben a végső ítél-
kezés alanyára, módjára és idejére nézve ott közölt adatok 
éppenséggel ellenkeznek a földi Krisztus kijelentéseivel, 
jellemével. S íme mindezek az eschatologikus vonások a 
Dánieli képből hiányoznak, amennyiben — amint erre már 
is utaltunk az ítélkezésnek alanya ott nem is a Krisztus, 
hanem Isten; tárgya a múlt, az ember fia előtti világhatalmak 
képviselői s az ítélkezés ideje nem egyszerre áll be, hanem 
folytonos az ember fia uralkodásának folytonos, mind inten-
sivebb érvényesülésével. A Dánieli ember fia vonásai e szerint 
Krisztusnak kijelentéseivel, az ő történeti jellemével egészen 
egyeznek s így éppen ez az eltérés a synoptikusok escha-
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tologiájától amellett bizonyít, hogy Jézus tényleg az ember 
fia nevének felvételekor Dániel ember fiára gondolt. 

Ebben megerősít még egy sajátságos vonás Dániel 
próféta látományában. Ellenmondásosnak tűnik fel. Isten át-
adja a hatalmat, a dicsőséget és a királyságot az ember 
fiának és pedig örök időkre s az angyal magyarázó kioktatása 
szerint a fölséges szentjei fogják örökkön örökké az országot 
birni s az összes hatalmasságok fognak a szentek népének 
engedelmeskedni. így tehát elvileg Krisztus, Krisztusnak 
szelleme az uralkodó, de tényleg azok, kik e szellemtől át 
vannak hatva, a szentek 1 Mily megható szépen illik ez a 
vonás is a földi Krisztus jelleméhez, ki a maga személye 
szerint nem uralkodni, hanem szolgálni jött ide : de akinek 
szelleme erejében minden gonosz, minden rossz fölött fognak 
uralkodni az ő szellemének örökösei, a szentek. 

Meglepő és mélységesen bizonyító, hogy Pál apostol 
tehát ugyanaz, aki az ember fiának a gondolatát a πνευματικός 
ά'ν&ρωηος, a όεί-τερης Αδάμ-ban oly mélyen megértette ugyan-
csak a szentek uralkodásának gondolatát is érvényre emelte. 
Ők (άγιοι) azok, akikben Krisztus szelleme όοξα alakjában 
nyer kifejezést s ők azok, akiknek megdicsőülése után még 
az egész természet (κτιοις) vágyódik. 

A synoptikusoktól eltérő Dánieli vonások tehát a leg-
ékesebben bizonyítják, hogy Jézus ember fiának képe Dániel 
prófétának látományára ámaszkodhatott minden nehézség 
nélkül. 

Nézetem szerint azonban nincs is szükség az ember fia 
címe felvételének megmagyarázása céljából az ó-testamen-
tomra rekurrálni. 

Ha Jézus lelkébe belehelyezkedünk s az elmondottakra 
visszagondolunk : úgy természetesnek találjuk, hogy környe-
zete, köznézete és érzéki messiási reményeivel szemben em-
ber fiának nevezte magát. Ο nem, Dávid fia, nem Isten fia a 
köznózet ós várakozás szerint. Ο nem Dávid fia, nem zsidó 
királyfi, hanem az egész emberiségnek fia, mivel az ő Istene, 
nem Izráelnek, hanem a szeretetnek Istene, ki éppen ezért 
az egész emberiséget szeretetével gyermekeként átöleli. Ο 
nem Isten fia, hanem az ember fia, mivel az Isten fiával vallja 
magát a zsidók messiásának : az ember fiával pedig az egész 
emberiség Krisztusának s így sokkal mélyebb ós tágabb 
értelemben Isten fiának. 

Ért jük tehát, hogy Jézus a zsidó nép előtt nyilvánosan 
nem Dávid fiának, nem Isten fiának, hanem az ember fiának 
vallotta magát s kizárólag mindvégig e címet használva indult 
az emberiséget megváltó, üdvözítő útjára. 

Jézus — az ember fia! : ez az ő programmja, ezzel a 
tudattal lép ki a küzdő térre! 

Dr. Schneller István. 



Hit és tudomány.1) 

Előszó. 
Ε munkának, — talán túlságosan naiv, de mindenesetre 

komoly és őszinte célja nem annyira ú j ismeretek terjesz-
tése, mint inkább a figyelemnek a már szinte feledésbe menő, 
nagy, egyetemes emberiségi hiteszményekre terelése. 

Szerző lelke mélyéből megvan győződve róla, hogy 
elközelgett az idő, mikor sürgősen kell egyengetni az útját 
az emberi nem egy eddig soha nem ismert vallásos megúju-
lásnak. A régieknek méhéből születnie kell egy új evangé-
liomnak, mely a földgolyó minden nyelvű és fajú népét 
egyetlen óriási embercsalád meghitt szeretetében egyesíti. 
Erre a külső, a gazdasági ós technikai föltótelek már meg 
is vannak; belső okok pedig mindegyre ellenállhatatlanabb 
erővel kényszerítenek rá. 

A nemzeteknek vagyonelosztó gazdasági forgalma már 
régóta világközeppontokon át kering. Különösen a haladottabb 
nyugati népek kultúrkörében alig is képzelhető el ma állam, 
mely önmagába zárkózottan, az összes többi államokkal való 
együttélés, szünetlen érintkezés nélkül létezhetne. Testi, 
érzelmi és szellemi jólétünk fogyasztási cikkeit a világ minden 
részéből kapjuk és vesszük. Az árú-, hír- és eszmeforga-
lomnak az a sűrűsége, mely most talán a földnek két legtá-
volabbi művelt állama, — mondjuk angol és japán országok 
között — fennáll, a középkorban elég volt ahhoz, hogy — 
a politikai kötelék kiegészítésében — egy állam külön tarto-
mányait egyetlen államközösségbe kapcsolva tartsa. 

Igaz, akkor is, — mint most is, — a területi, faji, val-
lási és kulturális okokból széthúzó országrészeket mindennél 
inkább a központi főhatalom tartotta össze. Ámde az az 
indok, mely régen kisebb politikai egységeket önkényt, vagy 
hódítási kényszerből arra vitt, hogy békés létbiztosságukat 
nagyobb politikai közület kebelében keressék — épúgy fennáll 
most a nagy nemzetekre nézve az összes emberiséggel szem-
ben, amint fennállott hajdan a kis népekre nézve a nagy áila-

') Részlet szerzőnek egy nagyobb munkájából , amelyre ezennel fel-
hívjuk az érdeklődő szakkörök figyelmét. 



Hit és tudomány. 199 

mokkái szemben. Hisz, — hogy egyebet ne említsünk, — 
az elvakult, vad emberi szenvedélynek minden országot sárba 
tipró fegyverkezési őrjöngése olyan sorvasztó teherként nehe-
zedik minden nemzetre, hogy kétségtelenül nemcsak a teher-
hordó tömegek, de a parancsoló „felső tízezer", sőt maguk 
az uralkodók is megváltó megkönnyebülósként fogadnának 
valami nemzetközi egyesülést, mely a nemzeteknek egymás-
közötti jogviszonyát a fegyveres erőszak állati alapjáról az 
emberi okosság érdektelen birói ítéletének emberséges alap-
jára emelne. 

Hiába hirdetik s védik az államok ós uralkodók a val-
lást az erkölcs, az erkölcsöt a jog, a jogot az állam biztos 
alapjaként: a jámbor hit emlegetése merő hazugság ott, ahol 
a fegyver, a gyilok az úr. 

Amikor és ahol a keresztyénség s a többi „világvallás" 
üdvözítő tanával föllépett, akkor és ott az egyes emberek, 
nemzetségek, népek állottak szemben egymással az eszte-
lenül vérengző ádáz kegyetlenségnek azzal az önhitt, önké-
nyes és romboló indulatával, amellyel most az államalkotó 
nemzetek néznek farkasszemet. A nagy vallások bölcs, békés 
bizalomtól s szeretettől sugalmazott tanai megszelídítették 
az emberek szenvedélyeit. Az emberek politikai szervezetei, 
az államok azonban meg mindig vadak ós vérengzők. Az 
önvédelem hazug címe alatt még mindig egymás megron-
tására, telhetlen kapzsiságuknak erőszakos kielégítésére 
áldoznak legtöbb vért és vagyont. Most e nemzetek között 
pusztító, gyilkos, bűnös „pogányságnak" a megszüntetése, — 
hittel, okossággal, szeretettel való meggyőzése a vallásnak 
dicső, megváltó föladata, — csak úgy, mint hajdanta a nem-
zetek egyes fiai között dúló pogányságuknak a megszünte-
tése volt. 

Ez a föladat, — bár látszólag — a nagy vallások hit-
életében eddig is létezett lényege szerint egészen új. Mert, 
amíg hajdan hasonló műveltségű népcsoport kebeleben, 
külön-külön egyéni vallással, észjárással s temperamen-
tummmal bíró embereket s embercsoportokat kellett ugyan-
azon vallásnak, ugyanazon életszabályokat adó hitelvekkel, 
ugyanazon kulturkörben egyesítenie: addig most a már 
világszerte hasonló tudományos ós technikai műveltséggel 
bíró összes emberiség kebelében külön-külön vallással, ész-
járással s temperamentummal bíró egész nemzeteket és 
nemzetcsoportokat kell egyetlen, egyetemes emberi kultura 
körében egyesíteni. 

Más szavakkal, éppen azért, mert egyetemes emberisógi 
államnak egyetemes jog, ennek egyetemes erkölcs, ennek 
meg egyetemes vallás az alapja : a nemzetek egymásközötti 
magaviselete romboló bűnösségének a megszüntet nem gon-
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dolhatjuk el, nem remélhetjük egyetemes vallásos hit előzetes 
keletkezése és újjáteremtő hatása nélkül. 

Ez a munka a legfontosabb történeti világfelfogások és 
hitrendszerek bemutatásával az ily egyetemes hitnek az 
erkölcsi és logikai szükségét állapítja meg, s egyszersmind 
ama hitnek, a mai tudományos szempontok figyelembevéte-
lével — az emberi nem általános vallási tapasztalásából 
folyó legfőbb tételeit vázolja. 

A vallási gondolkozás mélyítésén és általánosításán 
sarkalló, ezt a — nálunk talán kissé szokatlan célját e munka 
némi sikerrel is csak úgy szolgálhatja, ha azt az olvasó a 
szokottnál nagyobb türelemmel, az eltérő és ellentétes nézetek 
igazai iránt a szokottnál nagyobb rokonszenvvel veszi a 
kezébe. 

A munkának mindazt a fogyatkozását, mely méltó 
bírálatra, vagy ellenállhatlan ellenvéleményre indít, kiki 
keresse szerző gyarlóságában, — hogy annál szilárdabban 
szegődhessék a szem a dicső, szeplőtlen célra: e földgolyón 
minden emberfiának testvéries egyesülésére. 

A hit és tudomány célja közös. 
A legszentebb emberi törekvéseknek lelkesítő, magasztos 

célja mindenütt és minden időkben az élet igazsága s boldog-
sága volt. Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság, 
az elet — s az 5 megváltó örömüzenetének a magváúl tekin-
tett „hegyi beszéd" (Máté 5—7 részei) az igaz élet útmu-
tatója; a hegyi beszédnek is a magva pedig a boldogság 
meghatározása. (53-12.) 

Buddha azt mondja: Akiben az igazság tűköre megvan, 
az a választott tanítvány biztos lehet a végső üdvözülésről. 
(Sacred Books of the East 112G.) (E sorozatot S. B. E.-vel 
jelöljük; a nagy arab számok a kötetet, a kis számok a lapot 
jelzik). A buddhista hittan művészi épületének a négy szög-
letköve pedig „a négy nemes igazság". Ezek a szenvedésre, 
a szenvedés eredetére, a szenvedés megszüntetésére s a 
nyolcszoros üdvözítő életútra vonatkozó igazságok. 

A bramanizmusnak is alaptételei közé tartoztak ezek : 
A világok igazságon nyugosznak. A halhatatlanság az igaz-
ságtól függ. (S. Β. E. 81 7 0 , 33 93, 48 540·) 

A Zarathusztra vallásának négy főparancsa közül az 
egyik: „Legyetek igazak és őszinték s távoztassátok el maga-
toktól a hamisságot!" (S. Β. E. 24 329 , 3 l 79, 63.) 

Amint a helyes élet szabályozójáúl az igazságot, úgy 
annak legfőbb céljáúl a boldogságot ismerik el a nem-keresz-
tyének is. Az életét önsanyargatással gyötrő indiai fakír, 
csak úgy, mint a keresztyénség önkínzó aszkétája a sok testi 
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szenvedést az örök boldogság reményében viseli örömmel. 
(S. Β. Ε. 24212·) AZ üdv, a boldogság birtokáért tagadja meg 
a kinai testi életének érzéki vágyait, hogy teljesen az ég 
akaratának engedje oda magát. (i. 39, u 9 . 40, j-4). 

Az igazságnak és boldogságnak e minden más földi cél 
fölé állításában nem különbözik a tudomány sem a vallá-
soktól. A tudománynak nemcsak célja, de egyszersmind élet-
ereje is az igazság. Mihelyt a tudomány az igazság keresé-
sével fölhagy, elveszti jogcímét a tudomány névre. Oly tételek, 
vagy következtetések, melyeket sajátos egyéni hajlamaink 
szerint magán- vagy pártérdekünk szolgálatára állapítunk 
meg, nem a tudományhoz tartoznak, hanem a mi gyarló 
énünk mulandó függelékei, saját létért vívott küzdelmünk 
törékeny fegyverei. 

A tudományban is megfér azonban — a tudomány célja-
ként — a lót igazságával együtt a lét boldogsága. Nem, 
mintha külön az igazság és külön a boldogság egyik a másik 
célja, vagy eszköze lehetne; hanem együtt az igazság és 
boldogság, mint eszményi teljességükben azonosak. A tudo-
mány élete kézzelfoghatóan igazolja ezt. Mert a tudományos 
elmélyedés legmagasabb foka ugyanaz a lelki odaadás, melyben 
a hívő a vallás szavaival ezt mondja: élek többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus; ugyanaz az önmegtagadás, 
mely a buddhistának az üdv teljessége, a véges ént egészen 
elfeledtető nirvána. Mikor érdekfeszítő jelenségek észlelése 
a figyelmünket egészen leköti, akkor megfeledkezünk hollé-
tünkről, az idő folyásáról, létezésünkről; akkor öntudatunk 
mintegy azonosul a tanulmány tárgyát képező jelenségekkel. 
Ez az önfeledós önmagában is boldogító, mert az isteni okos-
ságnak és akaratnak a világban megtestesült csodálatos 
életével egyesít, untudatunkon át a mindenséget, az Istent 
látjuk és érezzük élni; s e végtelenben végességünk érzete 
megsemmisül. De boldogító mindenekfölött akkor, amikor a 
világ életrendjének lényeges szabályait szemléljük. Minél 
magasabb, minél értékesebb az öntudatunkat betöltő igazság, 
annál nagyobb az igazság befogadásával járó boldogság. Innen 
van az, hogy olyan emberek, akik nagy igazságok birtokába 
jutottak, mint például Sokrates, Bruno, Ferrez és mások, az 
igazságban találtak nagyobb boldogságot, mint az életben; 
mert amikor választaniok kellett az életük és az igazság 
között, habozás nélkül lemondottak az életükről, hogy ragasz-
kodhassanak az igazsághoz. 

Épp a tudomány legkiválóbb képviselőinek ez az önfel-
áldozásra kész magatartása azonban az igazság ós boldogság 
érzókfölötti voltáról tesz ténybeli tanúságot. Mert, ha az 
igazság, melyért annak ismerője életét adja áldozatúl, az 
igazság apostolára nézve csak addig létezik, ameddig az ő 
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földi öntudatának a fonala meg nem szakad, akkor rá nézve 
épp az lenne a legnagyobb oktalanság, hogy az életét az 
igazságért eldobja. Mert, ha az igazságot az élete megmen-
téseért mások előtt meg is tagadja, a saját öntudatára nézve 
mégis csak az marad, ami volt. Ellenben, ha az eletét tagadja 
meg, akkor többé az δ számára, mint érzéki lényre nézve 
egyáltalán nem létezik az igazság. Már pedig el nem képzel-
hető az, hogy éppen azok, akik egyebekben e világ legrej-
telmesebbjelenségeiről a leghelyesebb fölfogással bírnak, ebben 
az egyben saját vesztükre, a leghelytelenebb nézetet követ-
nék. Ennélfogva az igazság vértanúinak vértanúságát bizony-
ságúl kell elfogadnunk arra, hogy nemcsak a hit, de a tudás 
hívei előtt is az igazság és a boldogság nem csupán legfőbb 
életcélt, hanem egyszersmind olyan életcélt is képeznek, 
mely a földi élet keskeny korlátain túlterjedő elévülhetlen 
értékkel bír. 

Különbség a létcél vallásos és tudományos felfogása között. 
Ámde mikor a tudomány és a vallás szerinti életcélnak 

ezt a közösségét ekként megállapítjuk, akkor egyszersmind 
a tudományos és vallásos létcél közötti különbségre is rá kell 
mutatnunk. 

Röviden azt mondhatnók, hogy a vallásban a boldog-
ságból következik az igazság; ellenben a tudományban az 
igazságból következik a boldogság. Ez a különbség magában 
rejti a hit és tudomány egész lényének minden külön sajá-
tosságát. Itt azonban, kizárólag a célbeli különbségek meg-
értése érdekében, csak . pár legkiemelkedőbb vonást vázol-
hatunk. 

A vallásban az igazság az üdv igazsága. A hívőt az üdv 
bizonyossága a lelki újjászületésnek, egy új világ látásának a 
bűvöletével lepi meg. Jézus fölött a megkeresztelkedésekor 
megnyilatkozik az ég ; a Lélek rászáll fehér galamb alakjában 
és szózat hallatszik, mely ezt mondja: Ez az én szerelmes 
fiam! És Jézus azóta hirdette Isten fiaként az evangéliomot. 
Saulnak a Damaszkusz fele vezető úton egyszerre fényes, 
megrendítően fönséges látomásban jelenik meg a Krisztus és 
azóta lett Saulból Pál, azóta nyíltak meg Pálnak a lelki 
szemei; azóta lett ő a keresztyénség kegyetlen üldözőjéből 
annak legnagyobb, megigazulásra vezető kalauzává. Buddhát 
hét évvel családi otthona elhagyása után, a Bodhi fa alatt 
egyszerre éri a megvilágosodás. Ε megvilágosodás világos-
sága mellett egyszerre látja meg a kapcsolatot a szenvedés, 
a rossz minden oka és következménye között; egyszerre 
látja meg minden földi baj kezdetét és végét. Ennek a meg-
világosodásnak a fénye áradott aztán szét száz meg száz 
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millió ember között. Ézsaiás egyszeri, de örökre feledhetlen 
jelenésként lát ja trónján ülve az Urat, amint körülötte az 
angyalok zengik : Szent, szent, szent a seregek Ura. A lelke 
tisztátalansága miatt remegő prófétának az Ur angyala eleven 
szénnel égeti ,le az ajakáról a bűnt, hogy tiszta szájjal hir-
dethesse az Úr igazságát ós ítéletét. 

Mindez esetekben és a vallásos meglátásnak minden 
hasonló megszámlálhatlan eseteben az öntudatnak, a termé-
szetfölötti megismerésnek egyetlen, de átható fényével min-
dent a maga világossága szerint megvilágító fényes pontja 
szolgál vezetőül az élettapasztalás és természetismeret szö-
vevényes útvesztőjében. Jézus a léleknek egyetlen villaná-
sára a Mennyei Atyja Istenországában látja meg a világrejtély 
megfejtését. S ez a belátás olyan mérhetlen, olyan szótáradó 
boldogsággal ha t ja meg őt, hogy azután minden értelmi 
képességét, minden akaraterejét e boldog belátásnak másokkal 
való közlésére fordítja. Pál, a Krisztus megjelenése mennyei 
fényének döbbenetéből fölocsúdva, az üdvöt ós az igazságot 
a Krisztus váltságában: a Krisztussal, mint örök emberisógi 
eszménnyel való egyesülésben ismeri föl. S azután lanka-
datlan buzgalommal mindenkit arra tanít, hogy igazán csak 
a Krisztus boldogíthat. Buddha a Bodhi fa alatt érti meg a 
nirvána üdvét s azután minden gondolata arra törekszik, 
hogy a földi lót fájdalmas forgatagából való megszabadulás 
út já t minél megbízhatóbban megismertesse. Ézsaiás jelle-
mének foltjait kiégeti a prófétai hivatásórzet öntudatba töré-
sének tisztító tüze s a Jávó megváltó szentségének e fölfo-
gása után a törtenelem is, a természet is csak annyiban bír 
előtte jelentőséggel, amennyiben azok Jávénak az δ dicső 
céljai megvalósítására vezető eszközei. Egyszóval, a hívő a 
legfőbb boldogságot az értelmi és lelki erőknek egy össz-
pontosított, vallásszerű kitörésében ellenállhatlan elragadta-
tással ismeri meg a let céljaként. Ε boldogságnak egyszeri 
megízlelése a szívet mindenkorra megejti s az elemző érte-
lemnek csak az a föladata marad, hogy az erkölcsi tapasz-
talás meg az érzéki észlelet ismeretanyagát az uralkodó főcél 
szolgálatának engedelmes eszközeivé gyúrja. 

Az egyetemes belátás helyett a részletismeretekből 
kiinduló tudomány ellenben az ellenkező útat követi. A 
tudomány a viszonylagos hatású tapasztaláson és az érzéki 
észleleten kezdi s az egyetemes létcéllal végzi. Itt az igazság 
megismeréséből ós alkalmazásából következik az üdv és nem 
az üdv minősége szabja meg az igazság mibenlétét. Sokrates, 
Bruno, Darwin, Haeckel az emberiség tapasztalati ismeretét 
foglalják össze s abból következtetnek a lét egészére és 
annak céljára. De, amint az igazság megismerésének és a 
boldogság megközelítésének a módja a vallásos módszernek 
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a fordítottja: úgy maga a tudomány adta boldogság is ellen-
tétes természetű a vallási boldogsággal. Amíg ugyanis a 
vallási boldogság a tapasztalati és érzéki világ forgandó-
ságától, anyagi javaitól független: addig ez a boldogság, 
amit a tudományban, — az alkalmazott tudományok köz-
jólléti és gazdasági gyümölcseiben bírunk, a tudományok 
mulandó eszközeitől s tárgyaitól függ. 

Igaz, a vallás közvetlenül nem teremtett a javak bősé-
gét osztó gépezeteket; sőt a hívő örömestebb lemond még a 
természetnek önfentartásra fölösleges szabad javairól is, 
mintsem azokat másoktól elvonja s eget ostromló szelle-
mét gépek gyártmányaival nyűgözze le. Holott a tudomány 
bámulatos eszközeivel dússá varázsolta a földet; ámde 
az élvezetek mérhetlen fokozása által a vallásos megnyug-
vást és bizalmat mérhetlen elógületlenséggel s gyilkos bizal-
matlansággal szorította ki a szívekből. 

Ε szomorú valóság oka könnyen érthető: 
A vallás az egyéni vágyakat egyetemes célokba össz-

pontosítja. 
A tudomány az egyetemes elveket egyéni vágyakká 

osztja. 
Miért? — Mert minden vallásnak lényeges tulajdonsága 

az, hogy minden egyéni tapasztalásnak és részletismeretnek 
egyetlen közös tapasztalásban, egyetlen közös ismeretben 
való részesedése által ad értéket és értelmet. Amint Pál 
apostol mondja: Mi mindannyian Krisztus tagjai vagyunk; 
és e nélkül nem is lehetünk keresztyének, nem lehetünk 
igazi, lelki emberek. Nem így a tudomány. A tudományos 
elv igazságának az értéke abban áll, hogy az egyetemes 
igazság alkalmazható és hasznosítható legyen az egyéni 
esetre. 

Erkölcsi vonatkozásában ez így formulázható: míg a 
vallás megköveteli az egyes önfeláldozását az egészért; addig 
a tudomány, — érzéki irányzatának anyagelvű végletében, 
— megengedi az egésznek részleges áldozatúl esését az 
egyesért. „Aki megakarja tartani az életét, elveszti azt; és 
aki elveszti az életet én érettem, megtalálja azt" (Máté 16,25) 
— így beszól a vallás. Ellenben a materiálista tudomány, 
mely a természeti erők működési törvényeinek az analógiá-
jára, — az ember társaséletóben is az erőt kénytelen az 
igazság végső mértékéül elfogadni, — köteles igazságként 
elismerni — mondjuk — azt az embertelenséget, mellyel 
egy ember érdeke vagy hatalma ezrek és százezrek gazdasági 
lótföltételeit vagy éppen életét semmisíti meg. 

Tehát az igazságnak és boldogságnak, mint legfőbb 
létcélnak a közössége dacára is, e célok követésében lénye-
ges különbségeket látunk hit és tudomány között. A hit a 
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boldogságnak sokkal nagyobb mértékét adja, mert különben 
nem szenvedett volna hitéért halált a vértanuknak oly nagy 
serege. Az ember legnagyobb földi kincsénél az életnél is 
föltétlenül becsesebbnek kell ugyanis lennie annak a hitnek, 
melyért a hívő életét dobja el. Viszont, a tudomány az igaz-
ságból nyújt sokkal többet, minthogy a természeti világ szer-
kezetének a föld és az ember történetének az ismeretét 
mindenek fölött a tudomány szolgáltatja. 

De éppen azért, mert a boldogság és az igazság a val-
lásnak és a tudománynak is közös, együttes célja, semmi-
esetre sem szorítható a vallás a boldogságnak, a tudomány 
ellenben az igazságnak egyoldalú keresésére és szolgálatára. 
A hit minden egyesítő elvének a kizárásával a merő érzéki-
ségbe sülyedő tudomány az embert istentelen féreggé, arany-
imádó rablógyilkossá alacsonyítja. Másfelől, a tudomány 
minden tapasztalati ós érzéki ismeretének a mellőzésével a 
hit az embert élhetetlen bolonddá teszi. 

Korunkban a hitnek szellemi elszegényedésével ós 
erkölcsi legyöngülésóvel szemben a tudománynak erkölcs-
romboló veszedelemmé válása a céljuk szerint egységes hit 
és tudomány természetellenes szétszakadásából származik. 
Ma a tudományos fejlődés aranykorát éljük. Azért önkényt 
érthető, hogy a hit és tudomány versenyében most a hit 
hátra van maradva. Ez állapot miatt pedig az emberiséget 
óriási csapások sújtják. Ε csapások csupán az eredetük és 
céljuk szerint ainúgyis egységes hitnek és tudománynak 
lehető egyesítésével háríthatók el. Azért a hit és tudomány 
funkcionális egyesítése rendkívül fontos föladat. De, hogy e 
föladat fontosságát kellőleg méltányolhassuk, vetnünk kell 
egy futó pillantást a hit és tudomány egymástól való eltá-
volodásából származott veszélyekre. 

A régi vallásos hit erkölcsi ereje. 
Vegyük csak szemügyre, miben is áll a hitnek és tudo-

mánynak egymástól való eltávolodása ? 
A régi hit — különösen a sémita származású vallások-

ban, — a szószerint értelmezett írott kijelentés közvetlen 
isteni eredetének a föltevésén épült. Ezen az alapon alkotta 
meg a vallás fő fogalmait. Ε föltevés alapján Isten, — a szó 
betűszerinti értelmében, — a világot semmiből teremtette 
hat nap alatt. Bizalmas embereivel, a prófétákkal és a szen-
tekkel meghitt érintkezésben állott. Választott népét különös 
kegyekben részesítette, és különös csapásokkal büntetve 
javította. Kegyeltjeiért a természet jelenségeinek rendes 
folyásába gyakran beleavatkozott. Sőt személyesen résztvett 
irtózatos harcokban. Buddhát, Ilyést egyenesen a mennybe 
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ragadja. Másokat haragjában egyszerre agyonsújt. A felhők, 
szelek, vizek, csillagok járását kezével közvetlenül kormá-
nyozza. Az egek csatornáit megnyitja vagy elzárja. És így 
tovább. 

Ugyancsak az irott kijelentés szószerű értelmében a 
világ berendezése is egészen sajátos. A föld lapos; a széleit 
roppant sötét vizek szegik. A föld korongját szörnyű állatok 
tar t ják hátukon. Az ég a föld felett nagyszerű fényes bol-
tozat. Az égnek több fokozata van: ezek a mennyország 
alsóbb és magasabb osztályai. Ezekben laknak az angyalok, 
— a mennyország szerényebb vagy dicsőbb fokozataiban 
szállásolva el, érdemök és tökéletessógök szerint. A nap, a 
hold, a csillagok az ég boltozatára erősítve keringenek a 
föld körül. Az alvilág a föld alatt sötét, nedves, félelmes 
üreg. Itt rejtőzik a világosság elől az ördögöknek, a gonosz 
lelkeknek bűnöktől undok sátáni serege. Innen ront a rossz 
az emberekre s csábítja őket gonosz tettekre, — a jókat 
segítő angyalok védelmével szemben. 

Az ember, — a régi hit szerint, — közvetlenül Isten 
kezemunkájának a műve. Testét Isten formálta — szobrász 
módjára; lelkét Isten lehelte testébe. Az első emberek meg-
teremtése után is, az emberi nem állandóan Isten különös 
kezelése és gondozása alatt élt. Isten az ő angyaloktól népe-
sült udvarában jegyzőkönyvet vezetett, melyben a jónak 
is, a gonosznak is minden tettét megörökítették. Ε tettek jó 
vagy rossz volta szerint érték a tet test már a földön áldások 
vagy csapások. Viszont a szerencse vagy szerencsétlenség, 
mellyel a sors valakit emelt vagy sújtott, jó vagy gonosz 
jellem bizonyítéka volt. 

A lélek, — a verbális isteni kijelentést hívő felfogás 
szerint, — a más világon a test halála után Isten birói 
széke elé kerül. Isten az elhalt földi életéről följegyzett 
adatok szerint, kimondja a lélek fölött a kárhoztató vagy 
üdvözítő ítéletet. Ez ítélet útmutatása értelmében helyeztet-
nek el a lelkek a mennyország vagy a pokol jobb vagy 
rosszabb osztályában. De vannak szétszóródva test nélküli 
lelkek a földön is, a testben élő emberek között. Ezek is, a 
gonosz vagy másvilági szellemek is megszállják egyik-másik 
embert s nemes tettek végzésére vezetik. 

Az ember és Isten között az érintkezés a régi hitben 
hasonlóan csodás. Emberi mintára képzett tulajdonságainak 
megfelelően az Isten emberi módon bánik az emberekkel. 
A hívők a mindenhatót kérésekkel ostromolják. Hogy kegyét 
megnyerjék s kérésük céljához jussanak, áldozatokkal, adó-
mányokkal járulnak elébe. De áldozatok nélkül is maga az 
állhatatosan ismételt puszta kérés, vagy valami titokzatos 
bűvészi fogás is alkalmas az Isten akaratának az emberek 
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kívánsága szerint való befolyásolására. Ebből eredett a régi 
braminokról az a nézet, hogy ők az istenségnél hatal-
masabbak, mert áldozataikkal és imáikkal az istenség aka-
rata fölött is ők rendelkeznek. 

Ezeken a hitelveken állott a régi erkölcsiség. A szent 
könyvek szószerű isteni inspirációjának a hite határtalan 
tisztelettel töltötte el az embereket a szent iratok vallási és 
erkölcsi szabályai iránt. Ez a tisztelet az akaratnak hatalmas 
ösztönt adott a szent szabályok megtartására. 

Ennél is nagyobb erővel sarkalt az erkölcsösségre az 
Isten emberies jellemének a hite. Az a remény, hogy a neki 
tetsző magaviseletet Isten a földi és földöntúli létben egy-
aránt számtalan testi ós lelki áldással jutalmazza, földi jutal-
maknál erősebb hatással biztatta a hívőt állandóan jó maga-
viseletre. Ellenben a rettegés attól, hogy a gonosz tetteket 
maga a mindenható Isten bünteti válogatott földi és más-
világi szenvedésekkel, az állami büntetéseknél is inkább 
visszariasztotta a gonosz hajlamú hívőt bűntetteknek nem-
csak tanúsítható, de föltétlenül titkos elkövetésétől is. 

A jótett jutalmának csábjait, valamint a bűnök bün-
tetésének iszonyát még fokozta a mennyország emberfölötti 
gyönyöreinek és a pokol ördögi borzalmainak az osztályo-
zása és részletes kiszínezése. 

Az a közelség, melyben az ember az istent, mint alko-
tóját és mint sorsának intézőjét úgyszólván mindenkor saját 
társaságában érezte, nagyszerű nevelő hatással járt . Az isteni 
közellét ez érzete a hitnézetek életszabályaihoz valami olyan-
szerű hatalommal és következetességgel kötötte az emberek 
magaviseletét, amilyennel a természeti erők haj t ják a ter-
mészeti élet anyagmozgását a természeti törvények útján. 

Az indulat is, mellyel a vallásosan kötött akarat a 
magaviselet erkölcsös irányát követte, épp olyan örökre-
szólónak mutatkozott, mint a természeti törvények. Mert 
hisz az emberi élet az örökkévalóságra rendeltetett. A lélek 
halhatatlanságánál fogva a hívő minden tettének jó vagy 
rossz következményei követték őt az idők végtelen végéig. 
Másfelől, ugyancsak a lélek halhatatlanságának a hiténél 
fogva, — a hívő a hasonló törekvésű rokon lelkeknek egész 
segélycsapatát érezte s tudta maga körül. Ez érdeklődő szel-
lemeknek helyeslő biztatását hallotta, ha jól és lélekisme-
rettel, lelkiismeretesen cselekedett; szemrehányásától, bosz-
szújától rettegett, ha álnokul járt el. 

Nagy nemesítő hatalom rejlett a régi hitben, a halál 
utáni istenítélet hiténél fogva azért is, mert a gonosz tetteket 
eltitkolhatlanokká tette. Isten, a mindenütt jelenvaló elől 
sem az éjszaka sötétje, sem erdők sűrűje, sem bűnbarlangok 



2 0 8 Dr . György J . 

rejtett zugai el nem Jfödöznek. Isten mindentudása belát a 
velők megoszlásáig. Ο ismeri legtitkosabb gondolatunkat is. 
ítéleteit nemcsak a nyilván ismert cselekedetekre, nem is 
pusztán a külső tettekre; hanem egysermind a száj minden 
szavára, a szív minden indulatára, az elme minden meggon-
dolására is kiterjeszti. 

Az isteni akarat hajlfthatóságának a hite is, — bár 
számtalan visszaélésre adott okot — általában a vallás egyik 
legfontosabb nevelő eszköze. Az a gyakorlat ugyanis, mely 
szerint a jót a rossz felett diadalra juttató Istenhez, mint 
minden jó és tökéletes kútfejéhez, bizalommal fordulunk, — 
a jót valóban erősíti, a rosszat ellenben gyöngíti. Mert a 
figyelmet, a rokonszenvet, a hajlamot ismételten a jó mellé 
és a rossz ellen állítja munkába s ezzel a jó irányában fej-
leszti a jellemet. Azonkívül, az a hit, hogy Isten a mi kéré-
seink meghallgatásával a jó érvényesítésére és a rossz meg-
semmisítésére fokozott mértékben hajlik, egyfelől ember- és 
természetfölötti erőbe s bizonyosságba helyezi a jót a rossz 
fölé; másfelől a jó törekvéseknek ember- és természetfölötti 
méltóságot ad; — minthogy a jó törekvéseket az isteni jó-
akarat részeiként mutatja. 

Mindezeknek a meggondolása után éppen nincs miért 
csodálkoznunk azon, hogy amint az újkori tudományos föl-
fogás és világnézet elterjedésével meginogtak a vallásnak 
az isteni sugalmazás hitére alapított hitelvei, ama hitelvekkel 
együtt ijesztően meglazultak a közerkölcsök is. 

Az újkori tudomány erkölcsromboló hatása. 
A tudomány haladásának minden nagyobb lépése a 

vallás régi, járt útjának egy-egy darabját hányta szét s az 
erkölcsiségnek azon mozgó rendjét zavarta fel. 

Az Amerika fölfedezését megelőző és követő nagyszámú 
utazások, majd az egész világot behálózó sűrű kereskedelmi 
forgalom a legkülönbözőbb hitű embereket hozta egymással 
érintkezésbe. A maga szent könyvei számára mindenik az 
egyedül üdvözítő igazságot igényelte ; a maga vallását min-
denik a legtökéletesebbnek állította. Amikor pedig tudomást 
szereztek róla, hogy szent irataik, vallásalapítóik, imádatuk 
tárgyai, szent hagyományaik, vallási parancsaik, vallási szo-
kásaik és szertartásaik mennyire különböznek egymástól: 
önkénytelenül föltámadott öntudatukban a kétkedés a saját 
isteni kijelentésüknek ós vallásuknak egyedül isteni és 
egyedül üdvözítő volta fölött. Ε kételyeket erősítette az a 
tapasztalás, hogy a máshitűek, az ő hitöknek állítólagos 
ördögi eredete és hitetlen hamissága dacára, az egyedül igaz 
Istentől meg nem semmisíttetnek; hanem gyarapodnak s 
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talán kiváló erényekkel ékeskednek. És amint erősödött a 
kétely, úgy gyöngült a vallásnak az erkölcsi tekintélye. 

A szakadás, mit a hit védő gátján az első kételyek 
vágtak, a kultura és tudomány roppant folyamának minden 
újabb áradásától szélesebbre tágúlt. Gondolkozó emberek 
okoskodással rájöttek, hogy a föld nem lapos, de gömbölyű. 
Merész utazók igazolták ezt az állítást azzal, hogy állandóan 
egy irányban utazva, a kiindulási pontra jutottak vissza, — 
vagyis a földet körülutazták. Majd kimutatták, hogy a min-
denség középpontja nem a föld, — hogy a többi égi testek, 
nevezetesen a nap, nem forognak a föld körül ; hanem ellen-
kezőleg, a föld forog a nap körül. Tudományos természeti 
vizsgálódások a szelek fúvását, a vizek folyását, a testek 
esését, a csillagok járását s más efféléket mind-mind termé-
szeti erőkkel és természeti törvényekkel magyarázzák: s 
meglepő összefüggéssel, gyönyörű egyöntetűséggel adták 
értelmét a legkülönfélébb jelenségeknek, anélkül, hogy értel-
mezéseikben Istennek bárcsak a nevére is hivatkozni kény-
telenek lettek volna. Legalább látszólag, a világ ós természet 
életének minden titkát megfejtették, anélkül, hogy ahhoz a 
teremtő, a gondviselő, a mindenható, mindenttudó isten fogal-
mára szükségük lett volna. Egyszóval: a tudomány fölösle-
gessé tette Istent a mindenségben. 

Az egyházak háborogtak a valláson esett e szörnyű 
serelemért. Isten veszélyeztetett fönséget minden erejökkel 
megvédeni igyekeztek. De maga a mindenható igazságos isten, 
a látszólag ellene elkövetett ördögi merényletek miatt a 
tudománynak egyetlen hősies vakmerénylőjét sem sújtotta 
példás büntetésül a semmiségbe, sőt a legtöbbnek irigylésre 
méltó dicsfénnyel övezte nevét. Ez a föltűnő tény minden 
hívő előtt kézzelfoghatóan igazolta vagy azt, hogy Isten maga 
is hallgatólagos hozzájárulásával a merész tudósok elmé-
leteit erősíti meg; vagy azt, hogy Isten — egyszersminden-
korra a lét magasabb régióiba vonulván vissza, — ezt a mi 
világunkat a maga mentére hagyta. A tudomány tanításából 
vont bármelyik ellenállhatlan vallásikövetkeztetés csaknem 
oly messzire vitte a hívőt Istentől, mint amily messzire távo-
zott tőle maga a tudomány. 

A hit és tudomány között tátongó ezt a veszélyes űrt 
meg szélesebbre s mélyebbre ásta a tudományok fejlődés-
tani fejezete. 

A föld és az égi testek állapotának s alkatának össze-
hasonlításából a kutatók arra következtettek, hogy az égi-
testek kialakulása évmilliókra, sőt évmilliárdokra vissza-
nyúló hosszú, szakadatlan elváltozás eredménye. Maga a föld 
alkatának mostani képe a föld életének több százezredéves 
múltja nélkül teljesen érthetetlen. Mindezek érzéki észle-
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letre támaszkodó megállapítások. Emiatt az igazságukban 
éppúgy nem kételkedhetünk, mint közvetlen érzéki benyo-
másaink adataiban. De ha e megállapításokat igazaknak kell 
elfogadnunk, akkor mi lesz az összes vallások szent köny-
veiben a világnézet alapjaként szereplő világteremtési törté-
netekkel. S ha nem hihet a hívő a semmiből teremtett világ 
kezdetében, akkor hogyan hihet a világ végében ? És ha nem 
hisz a világ végében, akkor hogyan hisz a végítéletben. Ha 
pedig nem hisz a végítéletben, akkor — a polgári törvények 
vasvesszőjétől való félelmen kívül — mi tartja vissza attól, 
hogy gonosz tetteket kövessen el olyankor, amikor az hasz-
nára válik s a törvényekkel összeütközésbe nem hozza ? 

Az ember az állatok szervezetének, valamint a fogamzás 
pillanatától a teljessé növekvés koráig tartó fejlődési válto-
zataiknak az összehasonlításából arra a tudományos meggyő-
ződésre jutott, hogy az állatok sokágú életfájának a törzse 
közös és hogy az ember csak e közös törzs legmagasabb 
kiágazása; — de nem az isten különleges teremtménye. 
Eszerint az is, amit a vallás — lélek név alatt — az emberben 
és az emberen kívül önálló léttel bíró résznek tekint, lénye-
gében az állatok lelkétől nem különbözik; sem az állat, sem 
az ember lelke külön léttel nem bír, hanem a lélek csak 
puszta név az idegrendszer érző, ösztöni, akarati és értelmi 
tevékenysége csoportjainak az együttes megjelölésére. Az 
ember állati eredete máris általános, a léleknek idegműkö-
désként fölfogott értelme pedig csaknem általános tudomá-
nyos meggyőződés. Ε meggyőződés mellett az ember elveszíti 
Istentől való függésének érzetét. Mert ha létünket a termé-
szettől nyertük, akkor a természetnek vagyunk érette fele-
lősök. Ha lelkünk csak idegeink működésének a neve, akkor 
nincs mit törődnünk a jellemnek az érzékeken és testen 
kívül a földön túl is boldogító, vagy kárhoztató lelki tulaj-
donaival. 

Az embernek Istenhez való viszonya minden vonatko-
zásában gyökeresen átalakult. Isten akarata helyett most a 
természeti törvények ölelték föl úgy a természeti, valamint 
az emberi életnek minden mozzanatát. Az isten gondviselő, 
igazságszolgáltató beavatkozására tér nem maradott. Oly 
istenhez, aki a világ érzéki tüneményeinek örök és változ-
hatlan' szabályoktól megszabott lefolyási módja ellen nem 
tesz ós nem tehet semmit, céltalanná vált imádkozni. S ha a 
vakmerő emberi kutatások, vagy fölfedezések, bámulatos 
találmányok és fölismerések által napvilágra hozott végtelen 
erők és anyagok örökös elemek és mozgások magát Istent 
is annyira kiszorították szerepéből, annál inkább kiszorították 
az istenség hírnökeit, prófétáit, apostolait, szentjeit és mind-
ama lényeket, kiket a hívő alázatos hódolattal tisztelt, akiknek 



H i t és tudomány. 2 1 1 

élete példáját a saját jellemének mintájáúl választotta, akik-
hez, mint Isten és ember közötti közvetítőkhöz fordult kéré-
seivel. A templomjárás értelmét veszítette: a szívek vallási 
tartalma s az imahelyek hívő közönsége egyszerre fogyott 
ki, vagy apadott el. Leghamarabb s legfeltűnőbben követke-
zett be ez ott, ahol az újkori műveltség a leghamarabb és 
leghatalmasabban virágzott fel. A nagy világvárosok voltak 
e helyek. 

London, Páris, Berlin, New-York etc. lakosságának nagy 
része semmiféle összeköttetésben nem áll semminemű vallásos 
mozgalommal. A százezreket, sőt milliókat számláló alig 
művelt nagyvárosi néptömegek számára (melyek, értelmi 
korlátoltságuk miatt, az érzéki fölfogást meghaladó vallási 
szempontra fölemelkedni képtelenek) — oly riasztó hatással 
bír minden vallási fogalom, mintha a vallás lényegével járna, 
mintha a hitéletet mindig nyomon kísérné mindaz a tömérdek 
vérontás, mindaz az irtózatos üldözés meg pusztítás, amit a 
hit farizeusai a vallás nevében elkövettek. A régi vallásos hit 
a maga erkölcsjavító és lélekmegváltó hatalmával már csak 
rejtett vidéki zúgokban, mint példáúl Tirol ós Svájc hozzá-
fórhetlen völgykatlanaiban, valamint a világkultúra fő útjaitól 
távol eső orrszágokban és országrészekben, mint példáúl 
Írországban, Oroszország pusztáin s a félművelt népeknél 
uralkodik a lelkeken. Sajnos, nagyon is általánosan ismert 
mindennapi tapasztalás igazolja, hogy ahol a természettudo-
mányos művelődós előrenyomó!, ott visszahúzódik a vallá-
sosság. 

A természettudományi felfogás és az osztályharc. 
Egészen természetes hát az, hogy az újkor teremtette 

negyedik néposztály, az (ipari) munkásosztály leghívebb kép-
viselője a vallástalan természettudományos világfelfogásnak. 
Csak ezt az osztályt nem zavarhatja meg e nézetében sem 
történeti hagyomány, sem ideálizáló elmerengés. Habár az 
isten (fogalma) helyébe állított könyörtelen anyagias erő őt 
nyomhatja a legkegyetlenebbűl, — mert a gazdasági és fegy-
veres hatalom egyaránt a magasabb uralkodó osztályok 
kezében van, — a szociáldemokrata tanokat követő munkás-
osztály mégis elszántan hadat üzen minden vallási eszmének 
és intézménynek; jóllehet a társadalmi harc élességót ez 
eszmék ós intézmények enyhítik a legtöbb hatással. 

Ámde a szociáldemokrata munkásosztály csakis azt a 
jelenséget mutatja teljes tisztaságában, amely az összes többi 
osztály gondolkozására is rányomta a maga jellemző bélyegét. 
Az a tudomány, mely a világot gépies szerkezetek mérhetlen 
szövedékévé, gépies erők roppant rendszerévé tette, az embert 
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pedig a létért küzdő fejlett agyvelejű állattá alacsonyította,— 
az a tudomány az δ leleményes találmányaival a társadalmi 
élet gazdasági és politikai berendezését is a vagyoni és harci 
erők nyers hatalmi rendszerévé, az emberek egymásközötti 
viszonyát is róka-fúrfanggal és farkas-kegyetlenséggel egy-
más ellen vívott öldöklő versennyé változtatta. 

Érdemes egy kis képet rajzolni róla, hadd lássuk, hogyan 
fest a gazdasági és politikai viszonylatokban testet öltő 
közerkölcs ebben a mi nyugati, modern természettudományos 
világunkban. Nehogy valaki rosszmájú túlzásokkal vádol-
hasson, azt az államot veszem példáúl, amelynek a megala-
pításában és nagygyátevésében a jellemnemesítő vallási erők 
kivételesen hatásos szerepet vittek és amely államnak a 
jelene talán a legboldogabb, a jövőre való kilátásai pedig a 
legdicsőségesebbek. Értem az Északamerikai Egyesűit Álla-
mokat. 

Az Egyesült-Államok lakósságának lélekszáma 1870-től 
1900-ig 38 millióról 76 millióra emelkedvén, éppen megkét-
szereződött. És hogyan változtak ugyanakkor a közjólét 
vagyoni föltételei, a vagyoneloszlás arányai ? A gazdasági 
termékek pénzértéke" csupán 1880-tól 1900-ig a kétszeresnél 
többre emelkedett (amennyiben 2,212 millió dollárról 4,717 
millióra nőtt). Külön az ipari termelés eredményének az 
értékemelkedése pedig szinte kétszerte rohamosabb a népességi 
létszám emelkedésénél. Az ipari termelés pénzértéke ugyanis 
1870-tol 1905-ig teljesen megnégyszereződött, amennyiben 
4 ezer millió dollárról 16 ezer millió dollárra emelkedett. A 
bányászat fejlődése még ennél is nagyobb arányokat mutat. 
Ugyanez idő alatt ugyané termelési ágakban az alkalmazottak 
száma 2 millióról 6"6 millióra, — háromszorosánál kovéssel 
többre szaporodott. Mi következik ebből? Nemde az, hogy 
abban az esetben, ha a termelés eredményének az eloszlását 
a vallásos erkölcs emberséges elve, — nem pedig a vagyoni 
erő nyers ereje szabályozza, — akkor a termelt fölöslegeknek 
arányosan kell megoszlaniok munkaadó és munkás, gazdag 
ós szegény között. Az állami segélyre szorúlók kimutatásából 
ellenben azt olvassuk, hogy míg e nyomorúltak száma 
1880-ban 66,203 volt, 1903-ig 81,764-re emelkedett. (A népes-
ségi létszám emelkedéséhez viszonyítottan csökkenést jelent 
ugyan ez a szám, de nem nagyot. 1880-ban 106 ezer ember 
közül 132, 1903-ban 101 volt ínséges). Hova lett tehát a ter-
melés megsokszorosodásából eredő tőkeszaporulat, ha meg-
szüntette az ínséget? A gazdag tőkések zsebébe gyűlt! Az 
ipari tőkék ugyanis 1870-től 1905-ig 2 1 ezer millió dollárról 
138 ezer millió dollárra, vagyis közel hétszeresükre nőttek. 
Ezt megközelíti a földbirtok — ós fölülmúlja a bányászati 
tőke halmozódása. 
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Ugyanaz a változás, mely az Egyesült-Államokban gyors 
ütemben alakúi, folyik más államokban is lassúbb ütemben. 
Azért, — minden istentelensége dacára is, — nem csodál-
kozhatunk a vagyontalan munkásosztálynak a tőkehalmozó 
vagyonos osztály ellen táplált elkeseredett gyűlöletén. Közös 
alapon, az erő- és anyagimádó természettudományi alapon 
áll mind a két osztály s éppen innen van összeférhetlen 
ellenkezése. A munkás, mint a természet fia, mint pusztán 
ember, mindenki másban a természetnek hozzá hasonló, ter-
mészettől vele egyenlő jogigónyű teremtményét látja. Ez 
okból nem boldogíthatja őt a magas munkabér. Pedig az 
Egyesült-Államokban a közönséges napszámos-munkának is 
5 korona a legkisebb napibére; de nem ritka a napi 15—20 
korona sem ! Nem boldogítja a munkást a tisztes jólét. Pedig 
Amerikában közönséges látvány az, hogy egy munkás-család 
egyedül emeletes villát lakik és reggelre is, ebédre is, vacso-
rára is három-három tál ételt eszik. De mégis, — egy-egy 
hadjárat csapásait megközelítő áldozatok árán, — óriási 
sztrájkokat rendeznek munkabérük és jólétük emelése végett. 
Természeti nézet dacára nyilván azt sínyli, azt nélkülözi itt 
a munkás, amit nem a természettől kapott. Sínyli a szemé-
lyiség, az egyéni önállás, az emberi méltóság, az egyenlőség 
hiányát. Bármily tágas és kellemes lakásban i lakjék, bár-
mily bő és választékos eledelekkel is táplálkozhassék, jó kere-
sete mellett bármily gondtalan is legyen az élese : a roppant 
gyárakban ez a nagy jólétet élvező munkás is tcsak úgy a 
tőkehalmozás üzleti eszköze, mint a vaspörölyök, az ércke-
rekek, az acélrúgók. Az emberi jellemből a becsvágynak, a 
méltóságérzetnek ezt az ős tulajdonát, mely a megaláztatás 
ellen szintoly kétségbeesetten harcol, mint az éhhalál ellen, 
nem írthatja ki sem a szociáldemokrata tudományos világ-
nézet, sem a magas munkabér. Azért a jóllakó amerikai 
munkások is éppúgy, sőt inkább sztrájkolnak tele gyomorral, 
mint az ínséggel küzdő orosz munkások éhesei. Az itt jelzett 
indokolás nélkül valóban teljesen érthetetlenek is azok az 
óriási amerikai sztrájkok, melyek oly kínos, oly pusztító 
gazdasági válságokat idéztek föl. 

Mindamellett e sztrájkok, — amint azt fennebb láttuk,— 
a tőkének a munka fölötti elhatalmasodását semmiképen meg 
nem gátolják. Marxnak a kapitalizmus ellen irányított minden 
éleselméjű bírálata s a tőke csődjét jövendölő próféciája 
ellenére (de történelmi materializmusa szellemével egyezően) 
a tőkék egyre nagyobbra duzzadnak. A tőkés ugyanis, ugyan-
csak a természettudományos világnézet alapján, a termeles 
tényezőjeként nem önmagát, hanem a tőkéjét tekinti. A 
munkás személyeket számít; a tőkés ellenben dollárokat. De 
minthogy a termékeketa tőkés adja el és minthogy a tőkésnek 
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dollárokat fizetnek: a közgazdasági forgalom mindenkor a 
tőkésnek ad előnyt. Mert a tőkés az ő nagy vagyoni tarta-
lékjaira támaszkodva és jobb iskolázottságtól s szélesebb 
látókörtői segítve, általában állandóan képes a munkapiacon 
a munka árát annyira lenyomni, az árúpiacon ellenben a 
termelvények árát annyira fölemelni, hogy a tőke hozama 
nagyobb arányban gyarapítja a tőkét, mint ahogy a munkás 
munkabér-fölöslegéből esetleg megindúlt tőkeképzés haladhat 
előre. S ha a munkás gyűjt is némi tőkét, az a nagy tőkék 
pusztító versenyében, a legelső gazdasági válság idején, meg-
semmisül s a bukott önállóság ismét a tőke kelletlen szol-
gálatába szorúl vissza. 

Ugyanazzal a természettudományos világfelfogással tehát, 
amellyel a munkások a személy, a munkás győzelmét remélik 
a munka eszközei, a tőke felett, a tőkések viszont egyre 
megközelíthetlenebb és ellenállhatlanabb hatalmat szereznek 
a munkásosztály felett. Következőleg az anyagelvű Marxista-
alapon a társadalmi probléma teljesen megoldhatlannak bizo-
nyúl. Eszerint az anyagelvű világfelfogás, míg egyfelől vagyonos 
és vagyontalan osztályt egyaránt eltávolított a régi hit régi 
erkölcseitől, addig másfelől e két osztályt egymással kibé-
kíthetlen harcba állította. 

A természettudományos felfogás és a militárizmus. 

Emberek, akiknek kemény a szive s gyönge az elméje, 
a munkások bérküzdehneinek könyörtelen módszerén és 
haszonleső célján gyakran megbotránkoznak ugyanakkor, 
amikor talán egy véres külháborút helyeselnek. Valóban, alig 
tagadható, hogy azok a nem egyszer vad gyűlölködéstől izzó 
kegyetlen iudulatok, melyek számos bérküzdelem harcterét 
föstik embervérrel, inkább illenek az emberben az állathoz, 
mint az istenhez. De ne feledjük, mennyivel gyűlölködőbbek, 
mennyivel kegyetlenebbek, mily összehasonlíthatlanúl véreng-
zőbbek azok a harcok, melyeket nem a nemzetek szerény, 
névtelen munkásai, de az államoknak hatalomban, fényben 
pompázó nagy „nemesei" indítanak más népek ellen. Egyé-
nileg is, melyik a súlyosabb gonosztett: az-e, ha a munkás 
jobb megélhetés biztosítása érdekében leteszi a munkaesz-
közt s mindaddig föl nem veszi, míg munkaadója nem haj-
landó bevételének a munkás által teremtett s a munkást 
illető részéből kevesebbet vonni el a munkástól, mint amennyit 
azelőtt elvont? Vagy az-e a súlyosabb gonosztett, ha azok, 
akik nem a létfentartás szükségétől, hanem a hatalmi körök, 
dicsőségük, dús vagyonuk nagyobbításának vágyától indít-
tatva, saját céljaik elérése végett más, ártatlan, békés emberek 
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százezreit küldik a halál torkába, hogy egy másik nemzetnek 
ártatlan, békés fiait lemészárolják, földjeiket elfoglalják? 

Ámde egyáltalán miképpen is lehetséges az, hogy az 
emberi ismeretnek és okosságnak oly páratlan kibővülése, 
— a jog és törvénytiszteletnek oly hosszú megszokása, a 
nélkülözhetlen, békés polgári foglalkozásoknak oly álta-
lános elterjedése dacára, az államoknak a háborús öldöklésre 
való szervezkedése évről-évre minden megelőző fegyverkezést 
fölülmúló mérveket ölt? Mintha mindazok a körülmények, 
melyeknek az önkényt, az erőszakot, a vérontást, az oktalan, 
vak véletlent, az értelmetlen vagyon és emberpusztítást föl-
tétlenül és végképpen ki kellene törülniök az emberi nem 
leggyalázatosabb szégyenfoltjai közül, — mintha mindazok 
a körülmények éppen égetőbbé tennék e szégyenfoltot I Hogy 
lehet ez ? 

Ε kérdésre egyetlen felelet látszik biztosnak : az embe-
riség istentelensége, a vagyon és hatalom imádás. 

A vallási fölött a természettudományos világnézet ura-
lomra jutásának a modern militárizmus a legkézzelfoghatóbb 
és egyszersmind legiszonyatosabb koronatanuja. A militáriz-
mus az, ami az embert, leginkább fölmagasztalt képviselőiben, 
legbizonyosabban tünteti föl vérengző „kulturbestia"-ként. 
A militárizmus az állati leszármazás ágai között is a fene-
vadaktól való leszármazásunknak poklokat fölidéző bizo-
nyítéka. 

A militárizmus vallásilag is, erkölcsileg is, politikailag 
is, gazdaságilag is veszélyes taposó malom, mely a saját 
szörnyszülötteit újra ós újra szülve örökös körben forog s 
az emberiséget lelki és testi erőinek állandó leőrlésével 
pusztítja. 

Vallásilag a militárizmus létföltétele az, hogy az ember 
bizalmát veszíti az igazságos isteni gondviselésben. Nemzetök 
ügyét azok vetik a fegyveres döntős véletlen esélyére, akik 
azt hiszik, hogy a mindenség s az emberi társadalom életében 
nem az igaz, a jó, a célszerű van diadalra rendelve, hanem 
a fegyveres erő lesz úrrá az igaz, a jő, a célszerű felett. 
Akik hisznek Istenben és a világ olyan berendezésében, mely 
szerint az igaznak, a jónak, az állatias erők minden pillanat-
nyi sikerei dacára, győznie kell amaz erők felett, azok solíá-
sem bízhatnak semmi vitát fegyveres döntésre. Akik ellen-
ben fegyveres döntésre bízzák ügyüket, azok ezzel cáfolhatlan 
bizonyítékot nyújtottak arról, hogy a világ okos és célszerű 
fejlődésében, igazságos isteni gondviselésben nem hisznek. 
A harc tehát a saját szülőjét képező vallásos rosszat mind-
egyre újra szüli. Á háború ugyanis a harckeverők hitetlen-
ségéből ered. És viszont a háború hitetlenné teszi azokat, 
akiket hatása érint. Mert az a tény, hogy életbe vágó érdekek 
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fölött nem az okosság és pártatlan igazság ül bírói széket, 
az okosság és igazság tekintélyét a hívőkből is kiöli. 

Erkölcsileg a militárizmusnak az a létföltétele, hogy 
magaviseletünknek irányt szabó érzéseinket, gondolkozásun-
kat és akaratunkat az emberbecsülő, segítésre kész szeretet 
helyett olyan halálos gyűlölet fogja el, amellyel inkább 
készek vagyunk felebarátaink életén átgázolni, mintsem 
velők békésen megegyezzünk. Egyszóval, öldöklő harcokra 
csak halálos gyűlölet ragadhat. És viszont az öldöklés, mit 
a vérengző harcok okoznak, a halálos gyűlölet átkos indu-
latait oltják a sértettekbe. 

Politikailag a militárizmus létföltétele a henye, fegyveres 
jogi anarchia a munkás jogi rend helyett. Ahol vannak köz-
megegyezéssel hozott törvények, együttes akarattal létesített 
bíróságok és a birói ítéletek végrehajtására rendelt rend-
föntartó szervek, ott lehetséges, ott van jogi rend. Ott az 
érdekek összeütközéséből származó jogviták fölött nem a 
brutális erő, nem a hadi szerencse változó véletlene, hanem 
a megfontolt okosság, az érdek, a cél nemessége dönt. Habár 
a hágai állandó nemzetközi bíróságban dereng a hajnala 
annak a boldogabb kornak, mikor a nemzetek nagy sérelmei 
fölött is az ököl helyett az okosság dönt : mindamellett ma 
még mindig az államok belső jogéletére is átragadó anarchia, 
a fegyveres önkény az uralkodó. A jogi rendnek ez a hiánya 
utalja a nemzeteket arra, hogy valóságos vagy képzelt iga-
zukat egész armadiájuk fegyveres erejével keressék. Az ilyen 
jogkeresós azonban minden alkalommal ismét csak inkább 
meggyökeresíti az anarchiát, mert a levert fel bosszú- és 
becsvágyát a leveretós mindenkor fölkorbácsolja. Azért a 
megtorlásra ösztönzött gyöngébb állandóan arra törekszik, 
hogy vereségének a gyalázatáért súlyosabb csapással fizessen 
vissza. 

De mindeneknél kézzelfoghatóbb a militárizmusnak önma-
gától, — hidrafejként — hatványozódva megújuló veszodelme 
a közgazdaság terén. Gondoljuk csak el, hogy a világ összes 
nagyobb államainak az évi hadiköltsége meghaladja a nyolc 
ezer millió koronát, — a magyar állam egész államháztartási 
költségének az ötszörösét! Az összes államoknak hadi célokra 
szánt összes évi kiadása pedig tízezer millió koronánál több. 

És milyen arányban állanak ezek a szédületes kiadások 
a más, különösen lelki célokra fordított kiadásokhoz? Az 
Egyesült-Államok sem bel sem kül ellenségtől nem félhet, 
népe a békésebbek közé tartozik, következőleg annyira 
agyon fegyverkezve nincsen, mint az európai hatalmak. Jó 
lesz hát példának itt is az Egyesült-Államok. 

Az Egyesült-Államok 1910. évi költségvetésében a 
szárazföldi és tengeri haderő kiadása 1400 millió koronát, 
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— a magyar állami költségvetésnek 7/8-át tette ki. Ha pedig 
ehhez még hozzászámítjuk az eddigi háborúk költségeinek 
most is fizetett 803 millió korona évenkénti törlesztési 
hányadát: akkor az összes hadi költségek évi összege 2203 
millió koronával — az Unió egész évi költségvetésének is a 
67°/0-jénél, azaz 2/3 részénél többre megy. Ezzel szemben a 
szintén jól ellátott államszövetségi belső jogrend évi fentar-
tása ugyanakkor (1910) 45 millió koronába, — a hadi kia-
dásnak mintegy 2%-jébe kerül. Remélhetőleg ebben az 
arányban lenne olcsóbb a nemzetközi fegyveres anarchia 
helyett nemzetközi békés jogrend fenntartása. 

(Magyarország még szinte szerencsésnek érezheti magát, 
hogy a rendes honvédelmi és közös hadi kiadásai együttvéve 
1910-ben a 230 millió koronát meg nem haladták. Ugyanakkor 
az igazságügyi tárca 50, — a vallás ós közoktatásügyi pedig 
78 millió koronával szerepelt a költségvetésben. Az állam-
fenntartó nemzeti foglalkozásnak, a földművelés ügyének 
pedig ugyanakkor 68 millió, — a hadügyi kiadásoknak egy 
harmada sem jutott. — Sajnos, azóta ezek az arányok a 
telhetetlen harci Molohnak, e legnagyobb modern szörnyeteg-
nek adott újabb nagy áldozatokkal csak tetemesen romlottak.) 

De ha igazán fájdalmas fölháborodással akarunk a mili-
tárizmus pusztításairól Ítéletet alkotni, akkor a militárizmus 
okozta évi rendes vagyonveszteségekliez hozzá kell adnunk 
a háborúkkal járó kivételes pusztítások becsértékét is. A 
nagy napoleoni háborúk idejétől, 1793-tól számítva s csak 
a nagy háborúkat véve tekintetbe, az 1910-ig, 117 év alatt 
vívott összes háborúk (hozzávetőleges) költsége kerekszám-
ban 117 ezer millió, — egyre-másra évi ezer millió koronára 
becsülhető. Ε háborúk együtt 5 milliónál több katonát 
mészároltak le; az összes résztvevő harcosok száma pedig: 
közel 17 millió főre ment. 

Adjuk hozzá az előbb idézett készpénz- ós vagyonvesz-
teségekhez mindazt a munkaveszteséget, amit a népek leg-
épebb, legmunkabíróbb fiai munkájának termelő célok helyett 
katonai célokra való lefoglalása jelent; adjuk hozzá a csa-
tákban elesett harcosoknak örökre megsemmisülő munkaerő 
értékét s az eddig jelzett kiadások és veszteségek ijesztő 
összege legalább is megkétszereződik. 

Azok az óriási kiadások, miket az államok hadi ós harci 
célokra fordítanak, a politika boszorkánymestereit arra ösz-
tönzik, hogy e kiadásokért hódításokban keressenek kár-
pótlást. A hódított területek megszállása és megtartása viszont 
a haderő tetemes nagyobbítását követeli. A hadsereg fejlesz-
tésével jött új terhek ismét újabb hódításokra indítanak. És 
így tovább! . . . A hitetlenség hegyének fagyos csúcsáról 
indult lavina alább gördűltóben úgylátszik föltartóztathat-
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lanúl nő — és maga alá temetéssel fenyegeti az emberi fajnak 
minden okos, békés tulajdonát. 

Ez adatokat ismerve, most már teljesen megérthetjük 
azt is, miképp lehetséges az, hogy bár a javak termelésére 
fordított tőkék rövid időközönként megsokoszorozódnak; a 
találmányok tökéletesedésével és a gépek szaporodásával a tőke 
és a munka termelési eredménye rohamosan növekszik: — 
mégis a munka bére arányosan nem emelkedik ; a szükségleti 
cikkek ára ellenben annál szaporábban nő s az , élet terhe 
egyre nagyobb súllyal nehezedik az emberekre. (így példáúl 
Angliában a szegényadő alá eső vagyon értéke 1870-től 
1908-ig 104 millió fontról 210 millióra nőtt. A mezőgazdasági 
heti munkabérek azonban 1880-tól 1907-ig 10°/o emelkedést 
sem értek el, — amennyiben 1585 kor.-ról 1740 koronára 
jutottak.) Holott ugyanakkora megélhetés költsége nem 10%, 
de legalább is 100°/o-el emelkedett. — Londonban, — a szak-
szervezetek kimutatása szerint, — a munkát nem lelő mun-
kások arányszáma csupán 1900-tól 1908-ig 3'4°/0-ről 8in/0-re 
hágott. Ily körülmények között nem csoda, ha a dús Ang-
liában is, — amely pedig a világ minden részéből gyűjti a 
jólét emelésére a válogatott javakat , — évről-évre mind-
egyre többen válnak meg öngyilkossággal az életnek a 
halálénál nagyobbaknak vélt kínjaitól). A fokozódó termelési 
többletek elsősorban nem a szűkölködők bővebb táplálására, 
jobb ruházására, helyesebb nevelésére, — hanem népesebb 
hadseregek fölállítására, gyilkosabb hadi eszközök beszer-
zésére fordíttatnak. S a militárizmus vérrel, pénzzel töltött 
Danaida-hordójának ez a töltése, úgylátszik, mintha véget 
sem érhetne, mert egyik mindig többet akar költeni a másik-
nál, nehogy a szomszéd szomszédját a maga szaporább töl-
tésébe belefullaszthassa. 

A nagy nemzeti erőknek a sátáni gyűlölködés gyilkos 
szolgálatára szánt mindez a féktelen pocsékolása csak inkább 
eltéríti az embereket a szeretettől, csak inkább kiöli a bizal-
mat az érzék fölötti, az erkölcsi, lelki javakban. Az állatias 
erő uralma miatt elvesz az erkölcsi igazság. Mindez a világ-
rend merő mennyiségtani okosságának talán nem árt ugyan. 
De — öntudatos lényre nézve — százszorta jobb oktalan 
állattá sülyedni szeretetben, mintsem okos emberré emel-
kedni gyűlölködő, féltékeny, irigy versenyben. 

* * 
* 

Ezek szerint a természettudományos felfogástól áthatott 
s e felfogás alapján berendezkedett modern kultura olyan 
válságban vergődik, mely a népeket éppen az anyagelvű 
tudomány által is vallott létcélokkal, a boldogsággal és igaz-
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sággal ellentétes végletbe sodorja. Boldogság helyett nyo-
morra visz a társadalmi osztályoknak és államalkotó nem-
zeteknek egymás ellen vívott élet-halál harcával. Az igazság 
helyett a lelketlen erőket jut tat ja uralomra : az államokon 
belől gazdaságilag, az államok között politikailag szolgáltat-
ván ki az állatilag gyöngébbet az erősebbnek. 

Az emberi nem belső boldogságát földúló e bűnökkel 
szemben a tudomány tehetetlen. Hisz — az emberek jólé-
tének emelésére hozott sok testi ós értelmi áldás dacára — 
épp a tudomány talaján teremnek a bűnök ama dudvái. 

Ε bajokkal szemben tehetetlen a régi hit is. Hisz a 
törvényes társadalmi és állami gonosztettek éppen amiatt 
harapóztak el annyira, mert a világnézet megváltoztatása 
miatt a régi hit örökre elveszítette fékező és szabályozó 
erejét. Ámde éppen abból, hogy a régi vallás hitevesztéséből 
eredett az erkölcsök megromlása, következik az, hogy az 
erkölcsöknek a megújulását csak újabb hitnek a tekintélyre 
emelkedése hozza meg. 

Korunknak is e világkorszakot jelző válságában tehát 
az elhatalmasodott bajok ellen csak abban kereshetjük az 
orvosszert, amiben minden hasonló válságos kor hívői keres-
ték : olyan vallásos felfogás, olyan hit terjesztésében, mely 
magában egyesíti a kornak tudományos elveivel a legtelje-
sebb vallási tapasztalást. Csak ilyen hitet nem ingathat meg 
a tudomány. Csak ilyen hit erkölcsi következtetései bírhat-
nak minden nyilt szívű és becsületes lelkű emberre nézve 
egyenlően kötelező erővel. 

A tudomány a hit tárgyainak a valóságát tagadja. 

Közismeretű tény az, hogy eddigelé nem sikerült sem 
a múlt időknek kulturában homályba vesző ködében, sem a 
jelenben, — az emberi nem legműveletlenebb vad népei között 
sem, — olyan jelentős népre akadni, amely vallástalan lett 
volna. Tény az is, — habár sokkal kevesebben tudnak róla, 
— hogy minél értelmesebb, minél őszintébb; minél komolyabb 
volt valamely nép vallása, annál fontosabb szerepet vitt 
a törtenelemben. 

Ez a meggondolás arra csábíthatna, hogy a vallás és 
tudomány ellenlábas álláspontjainak minden további vizsgá-
lata nélkül, egyenesen a vallásos öntudat adatai szerint 
bíráljuk el az emberi boldogság belső föltételeit. A történelmi 
tapasztalás ajánlotta ezt a rövid útat, azonban elzárja a 
hitetlen tudomány tilalma. A kételkedő tudományos módszer 
ugyanis nem fogadja s nem is fogadhatja el bizonyítékul a 
történelmet nem történeti igazságok igazolására. Hisz, ha 
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tudományos tételek igazságok lehetnének, csak azért, mert 
a tételben értelmezett jelenségről azelőtt mindig és mindenütt 
minden gondolkozó embernek ugyanaz volt a fölfogása: akkor 
igazságnak kellett vó'n lennie annak a nézetnek is, miszerint 
a föld lapos és helyt áll, ellenben az ég gömbölyű s „bolto-
zatán" a napot, a holdat és a többi égitesteket hordva kering 
a föld körül. Ez ugyanis az újkori fölfedezésekig minden 
(nyugati) népnek az általános nézete volt. 

Az induktiv tudományos kutatásoknak látszólag tisztán 
negativ vallási következtetései alapján, a mai kor hitetlen 
tudósai olyanszerű joggal, amilyennel a mai kopernikusi 
világnézet úttörői az elavult ptolemeuszi világnézetet hamis 
babonává sülyesztették vagy legalább is az emberi gondol-
kozásnak gyermekesen képzelődő naiv tapogatózásai közé 
szórították, — följogosítva érzik magukat arra, hogy a tudo-
mányokkal szemben a vallásoknak az érzékfölötti világra 
vonatkozó minden tótelét naiv, tudatlan, gyermekes képzelgés 
költői szüleményének bélyegezze. 

A csillagász azt mondja: δ számtalanszor átkutatta 
hatalmas messzelátójával a csillagok végtelen seregét; állan-
dóan figyelte az égitestek járását, megügyelte Napanyánkon 
az új égitestek szülésének emlékét sejtető kilövelléseket 
(protuberanciákat); figyelte „hulló csillagok" megsemmisülését, 
látta úttalan üstökösök égi bolyongását; hanem a mérhetlen 
mű okát s célját nem sejtheti; afelől azonban bizonyos, 
hogy θ csodálatos gépezetben világkormányzó Istent sehol 
sem látott. 

A fizikus azt mondja: ő megfigyelte a természet erőit és 
jelenségeit. Látta az erők hatását a viharban, a villámokban, 
a sziklákban, a gépekben. Ismeri az erők kölcsönhatását, 
ismeri a természeti tünemények sajátságait. Hanem a tüne-
mények és az erők további mozgató okairól mit sem tud. 
De éppen úgy nem tud a természetben élő isteni akaratról 
vagy világlélekről sem. 

Az anyagelvű történettudós azt mondja: 5 tanulmá-
nyozta, olvasta az emberi nem fejlődésének az emlékeit és 
talált is közöttük számtalan balga, botor történetet. Sok 
esemény első látszatra csakugyan olyannak tűnt fel, mintha 
szereplőit nem anyagi érdek, hanem vallásos meggyőződés, 
Isten szeretete, a lélek ereje s más efféle öztönözte volna 
önfeláldozó „nagy" tettekre. Szigorú oknyomozással azonban 
minden olyan eseményről ki lehetett mutatni, hogy a cselekvés 
eszményi okai csak néhány túlságosan fejlett, vagy kórosan 
terhelt képzelődő képességű kivételes ember abnormis ész-
járása szerint léteztek; — a tömegeket és a hatalmasakat 
mozgató okok ellenben kivétel nélkül a gazdasági vagy az 
ugyancsak gazdaságira visszavezethető hatalmi okok voltak. 
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Az eletjelenségek kételkedő kutatója azt mondja: δ 
egész életén át a növények ós állatok életműködését, az élő 
szervezeteknek egyén- és fajfenntartásra szolgáló tevékeny-
ségét vizsgálta. Mindamellett akár az egyéni, akár a faji élet 
kezdetének és végének a nemzésen és a halálon túl fekvő 
okáról vagy értelméről sejtelemmel sem bír. De abban mégis 
egészen bizonyos, hogy kivétel nélkül csak anyagoknak az 
elváltozását, tápláló folyadékoknak a felszívódását, szervek 
módosulását s más efféle testi dolgokat észlelt. Valami anyag 
és földfeletti vagy éppen isteni életerőnek azonban soha 
semmi nyomára nem bukkant. 

A szkeptikus vegyész, aki a szervetlen testek alkotó 
elemeinek s az élő anyagok parányi alkatrészeinek szabályos 
összetételét s bámulatos magaviseletét tanulmányozza, azt 
mondja: előtte ismeretlenek ugyan azok a végső okok, melyek a 
vegyületek alkatrészeit kivétel nélkül azonos módon egyesítik; 
nem tudja, váljon ama, — szabad szemmel egyáltalán nem 
is látható, végtelenül kicsiny parányokban magukban, vagy 
azokon kívül van-e az a csodálatos erő és okosság, mely az 
ő magaviseletüket oly következetesen szabályszerűvé teszi. 
Afelől azonban egészen bizonyos, hogy a vegyfolyamatok 
figyelemmel kisérése alatt soha semmi démonnak, angyalnak 
vagy szellemnek a munkás közrejátszását nem észlelte. 

A boncoló orvos azt mondja: ő az ember szervezetét 
ismeri. Végig szemlélte számos ember haláltusáját. Földara-
bolta sok egyén testét. Egyik másiknak szétszedte agyát, 
idegrendszerét. Éppen nincsen tisztában azzal, mi ad az ember-
nek értelmet, gondolatot, akaratot. Hanem azzal tisztában 
van, hogy a lélekre sehol rá nem talált. 

S ha megnyugszunk abban, hogy az ember és e világ 
merőben érzéki természetű, akkor csakugyan lehet-e jogunk 
az érzéki megfigyelésen alapuló tudományoknak a következ-
tetéseivel szemben Istenről, világlólekről, Krisztusról, föld-
feletti szellemi lényekről, egyéni lélekről s más effélékről 
beszélnünk? Ha következetesek vagyunk semmi esetre! 

Az észlelet föltételezi a hit tárgyait. 
Az érzékies tudomány és az ideális vallás vitájára nézvö 

azonban a perdöntő körülmény éppen az, hogy a helyes emberi 
értelem ítéletében lehetetlen az a megállapodás, mely szerint 
az ember és a világ merőben érzéki természetűek. Mert ilyen 
föltétel mellett a tudomány is éppúgy nem létezhetne, mint 
a hit és a vallás. 

Miért nem létezhetne? Erre a kérdésre tüzetesen kell 
megfelelnünk! 

Ε célból vizsgáljuk az egyszerű érzéki észlelet lehető-
ségének a kellékeit először az emberben, aztán a természetben. 
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a) Az emberben. 
Próbáljuk megérteni a legegyszerűbb érzéki megfigyelés 

tényét a materialista felfogással! 
Megfigyeljük például a nap feljöttét. Mi történik bennünk 

akkor, amikor e jelenségről tudomást szerzünk? A nap su-
garai a szem szaruhártyáján és lencséjén keresztülhatolva 
rávetődnek a sötétfalu recehártyára. Azzal most ne törődjünk, 
hogy mi a napsugár. Csak azt kérdezzük, micsoda hatást tesz 
ránk a napnak szemünkbe hatoló sugárzása, — aminél fogva 
elmondhatjuk, hogy a nap képét észleljük. 

A sugarak izgatják a recehártya idegsejtjeit. Mi ez az 
izgalom? Idegmunka! És mi ez az idegmunka? Valami vegyü-
leti elváltozás az ideg összetételében ! Olyan elváltozás, mely-
nek folyamán főleg a szervezet által kiküszöbölendő szénsav, 
(ammónia, foszfor), és vizgőz válik ki. Az így beállott anyag-
fogyasztást szén, nitrogén (és foszfor) tartalmú táplálékokkal 
meg vízzel pótoljuk. Maga az idegizgalom mekanikai képe 
tehát olyanszerű, mint egy gőzgép üzeme. Az izgalom is 
munka. A gőzgép is munkát végez. A gőzgép munkája is, 
az idegzet munkája is főképpen szenet és vizet fogyaszt, s 
mint elhasznált anyagot földes salakot, szénsavat és „fáradt 
gőzt" különít ki magából. Eddig tehát a gépiességnek eléggé 
megfelelünk. De mindebben hol az izgalom? 

Pusztán az idegsejtek vegyi változását még nem mond-
hatjuk sem izgalomnak, sem érzéki ingernek. Mert akkor 
érzéki ingernek kellene neveznünk azt a vegyi változást is, 
melyen a fa esik át, mikor elégetjük, vagy azt is, ami a 
mésszel történik, amikor megoltjuk. 

Az ideginger tehát nem csupán a kívülről jövő beha-
tásnak magára az érző idegre gyakorolt befolyása, hanem 
több valami. Az ingert nem az idegsejtben végbemenő vegyi 
átalakulásért, hanem nyilván az átalakulás kapcsán keletkező 
képért nevezzük ingernek. De hogyan keletkezhetik bennünk 
a nap képe a napsugarak behatására ? 

Az anyagelvű lélektan azt mondja, hogy az ingert fölvett 
idegsejtekben támadó izgalom, — ismét csak vegyi változá-
sokkal kapcsoltan, — a középponti idegrendszerbe futó ideg-
vezetékeken át az agyba vezetődik. Ott aztán, — az agy 
látóterületén, ugyancsak az agysejtek vegyi változása kísére-
tében, — megjelenik a nap képe, a külső ideginger hatásának 
megfelelően. É lelki folyamat gépies analógiája a fényképezés : 
miként az agyban, úgy jelenik meg a kép a fényképező ka-
mara belsejében elrejtett érzékeny lemezen is, a kamara 
szemén, a lencsén átszűrődő világosság sugarak hatására. 
De hogy mi módon hoz létre a szemben fölfogott inger az 
agyban látási képet, azt mégsem tudjuk! 
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Van azonban e folyamathoz hasonlóan működő gépszer-
kezetünk a fényképező telefonban. Ez ugyanis a feladó állo-
máson a boszélő arcáról visszaverődött fényrezgésektől indított 
villanyos rezgéseket a leadó államáson rajz alakjában mutatja. 
Ennyi talán ki is elégítheti az anyaghivőt. Mindamellett ez 
még nem észlelett kép. Mert, ha az lenne, akkor azt mond-
hatnók, hogy a fényképező telefon észlel s hogy a víz sima 
tükrén megjelenő képek is észleleti képek. Pedig azt a mate-
rialista tudomány sem hajlandó elismerni, hogy élettelen, 
szervetlen tárgyak észleleteket gyűjtenek. 

Mi kell hát még ahhoz, hogy a feljövő nap képe a nap 
feljöttének s magának a napnak az észleletévé váljon? 

Kétségtelenül az észlelő, akire nézve a kép, — mint 
észlelet — jelentéssel bír. Vagyis az egyébként merőben 
természeti és mekanikai képképződés az által válik az emberi 
ismeret egyik alkotó elemévé, hogy egy egyénben jelentést 
nyer. A kép jelentésének a tudata, tudása nélkül a kép nem 
észlelet. Az öntudatlan állapotban levő ember is látja a nap 
feljöttét, de nem észleli. Ha pedig az érzékletnek észleleti mi-
voltát az érzéklő és érzéklet közötti jelentős viszony adja 
meg : akkor, — az észlelet értelmének a megállapítása végett, 
-- az érzéklet jelentésének a mibenlétével kell tisztába 
jönnünk. 

Honnan ered és mi az, ami az érzékleti benyomásnak 
észleleti jelentést ad? 

Azt láttuk, hogy a jelentós a külvilágból nem származ-
hatik, mert ami onnan jő, az csak a gépies inger. Akkor hát 
a jelentést az észlelő adja az érzéklethez. 

De miből meríti az észlelő az önmagából a képhez adott 
jelentést? Nyilván abból a viszonyból, amelyben a belépő új 
kép a benne már jelentést nyert vagy személyes léte kezde-
tétől fogva jelentéssel biró régi képekhez állanak. Mondjuk, 
hidegben gyakran érezte a nap melegét, sötétben gyakran 
nélkülözte a világosságot s mikor a nap feljöttét látja örvend, 
hogy nemsokára ismét fölmelegedhetik, ismét világosságot 
élvezhet. Ez egyszerű. És ugyanígy elképzelhető az észlelés 
legősibb állati eredetében is. Bármi érzéki behatáshoz a szerint 
fűződik ugyanis jelentés, amint az a hatás a befogadójának 
ön- és fajfenntartására előnyös vagy hátrányos. És fogadjuk 
el, hogy ezen az alapon az ember lelki alkatának egész bo-
nyolult szerkezete fölépülhet. 

De miben áll az a képesség, mely az élőlényt annak a 
megállapítására teszi alkalmassá, hogy az őt érő behatás elő-
nyös avagy hátrányos-e reá nézve ? Erre a kérdésre is elég 
eléggé megnyugtató feleletet adhat a hitetlen tudomány is. 
Azt mondhatja, hogy a behatások fölvevője azokat a hatásokat 
minősíti hátrányosoknak, amelyek életmozgását, fejlődését 
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akadályozzák, szervezetét részben vagy egészben megsemmi-
sítik. Ellenben előnyösöknek találja azokat, amelyek szerveit 
fejlesztik, életét óvják, utódok szaporítására segítik és álta-
lában életföladatai teljesítésére kedvezők. 

De honnan ez a minden egyébnek jelentest adó élet 
jelentése? 

Mondhatnók azt, hogy azért tulajdonítunk jelentőséget 
az életnek, mert az élet, az élőlények szaporodása e földön 
egyáltalán minden élőlény létezését könnyíti. Hanem e tétel 
igazsága éppen nem áll vitán fölül; s azonkívül visszavisz 
a kiinduláshoz, mert ismét csak az életet teszi a jelentés 
mértékévé és tartalmává. Holott az anyagias értelmezős éppen 
olyas valamit követel, ami magának az életnek, a létnek ad 
gépies jelentést, — minthogy az élet önmagában nem gépies 
valóság. Ezzel arra a következtetésre jutunk, hogy a lét 
érzókies fölfogásán alapuló tudomány legegyszerűbb észleletét 
sem képes megtenni anélkül, hogy tettel meg no cáfolja a lét-
nek azt a kizárólagosan mekanikai értelmét, amelyet elmélet-
ben állít. Ily helyzetben amaz önmagát megcáfoló elmélet nem 
ajánlkozhatok többé az igazság álruhájában az elfogadásra. 

De tovább mehetünk ós kimondhatjuk azt, hogy az 
anyageh'ű tudomány mikor az értelem legközönségesebb 
cselekvényével is oly okból származtatja cselekvénye jelen-
tését, amely ok a világberendezés gépies okszövevényén kívül 
áll: akkor a vallásokkal azonos területen mozog. Hogyan 
van ez ? 

Nemde az élet, — noha mindenkor anyagba öltözötten 
jelentkezik előttünk önmagában, — mégis anyagtalan. Az életet 
Önmagában, nyilvánulásaitól eltekintve, semmiképpen észre 
nem vehetjük. És mégis, ez az észre nem vehető, meg nem 
határozható valami az, ami ez élő lényekben a leglényegesebb. 
Valaki meghal agyszélhüdésben. Azon a néhány csöpp véren 
kívül, mely a véredény megrepedt falán keresztül az agyba 
tolult, a halottnak minden szerve, testének egész összetétele 
teljesen olyan, mint az élő emberó. De ő többé már mégsem 
ember, hanem öntudatlan, lehetetlen halott. — A mezőn osz-
lásnak indultán hever egy nyúzott kutya. Dögész legyek meg-
szállják, petéiket rárakják s pár nap múlva a kukacok ez-
reitől hemzseg a tetem. Hogy ós hová tünt el az a magasabb-
rendű élet? Hogy és honnan jöt t ez az alacsonyabbrendű? 
Az esemény lefolyásának módját ismerjük. Az elváltozások, 
átalakulások anyagi folyamatairól képesek vagyunk számot 
adni. De az ember halálánál, az élet pusztulásánál ama titok-
zatos erő végéről, az alacsonyrendű lények keletkezésénél 
annak ősi eredetéről, érzéki ismeret szerint mit sem sejthetünk. 

Egyet azonban érzéki észlelet útján is tudhatunk. Tud-
juk azt, hogy az élet mindenkor teljesebben kiformált ala-
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kokba önti és élénkebb mozgással látja el az előbb kevésbbé 
formált és lomhább anyagot. Ásványi és egyéb szervetlen 
vagy szerves testek a növények alkatrészeivé földolgozottan 
a növényekben, — növények és állati részek az állatok szer-
veivé áthasonultan az állatokban az anyag világának állandó 
életútját jelölik a tökéletlenebbtől a tökéletes felé, — míg-
nem az emberben és öntudatos, tervszerű alkotásaiban a földi 
formák fejlettsége s a véges anyagmozgás gyorsasága leg-
magasabb fokát éri el. 

Tehát az élet, mely a szerves létnek értelmet ad, — 
jóllehet önmaga érzékileg érthetetlen, — hasonló lényeges 
tulajdonságokat mutat ahhoz a valamihez, amely önmagában 
érzékileg szintén érthetetlen, de — a vallás szerint — mégis 
nemcsak a szerves, de a szervetlen világ léteiének és formái-
nak is értelmet ad. Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi 
ismerjük azt a vonást, mely szerint Isten a világot egyre 
tökélyesbülő formák és mozgások szerint kormányozza. Amely 
különleges, részletvalóság pedig lényeges tulajdonában egy 
egyetemes egész valóság lényeges tulajdonával egyezik, azt 
a részletvalóságot az egyetemes valósághoz tartozónak kell 
számítanunk. Következőleg az élet az Isten lényének része. 
Ennélfogva, az istentagadó tudomány, mikor érzéki benyo-
másainak észlelett jelentést adva, az élet értelmező értékét 
föltételezi, akkor ezzel a vallásnak ugyanazt az Istenét téte-
lezi föl, melynek a lételót kifejezetten tagadja. 

Hasonló módon igazolható az, hogy az egyszerű észlelés 
föltételezi egyszersmind a lelket, a tudat alapját, — mint 
ugyancsak Isten lényéhez tartozó létezőt. 

Az észlelés, mint az ismeretgyűjtés eszköze, kettőt 
jelent. Egyfelől jelenti a céltudatos cselekvést, melynek 
rendeltetése az érzéki jelenség megfigyelése, másfelől jelenti 
az értelem minősítő és rendező munkáját, mely megfigyelt 
jelenség ószmei kópét az egyéni ismeret körében a jelenség 
természeti helyének s fontosságának megfelelő kapcsolatba 
állítja. A céltudatos, önkényt elhatározott cselekvésben akarat 
jelentkezik, amely akarat, — mint az érzéki világ jelenségei-
nek megfigyelésére és rendezésére irányuló törekvés, az ér-
zéki világ mekanikai akaratiságán kívül és fölül álló eredeti 
indító és mozgató ok. Az értelem minősítő és rendező mun-
kájában ismét mutatkozik szabályozó képesség, mely a ter-
mészet szótszórt jelenségeit egyező tulajdonságaik, közös 
okaik vagy következményeik, okozati kölcsönhatásuk s más 
effélék szerint csoportosítja. És ez megint az anyagi tüne-
ményeken kívül és fölül álló s éppen az érzéki tünemények 
okszerű megismerésére és célszerű befolyásolására szolgáló 
képesség. 

Az embernek pedig éppen ezek az akarati és értelmi 
Theo l . S z a k l a p . XI , é r f . ] 5 
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tulajdonságai a leglényegesebb emberi tulajdonságai. Amikor 
meghalunk, az élettel együtt ezeknek a tulajdonoknak az 

* elvesztése miatt szűnünk meg emberek lenni, Ε tulajdonok 
hiánya miatt nem ismeri el a jog jogképes személyekül 
azokat, akiknek az akarata és az értelme hiányzik 

Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi tudjuk az aka-
ratot, mely a világ jelenségfolyásában a mozgás, a cselekvés 
indítója s megtartó törvényadója; valamint az okos értelmet, 
— mely a mindenség erő és anyag összetételének s mozgá-
sának bámulatos rendszerességében tükrözik. Azok a lényeges 
emberi megkülönböztető tulajdonságok tehát, melyek Isten-
nek ez egyetemes tulajdonságaiban benne foglaltatnak, Isten-
hez tartozóknak mondandók. Következőleg az emberben a 
lélek a végtelen isteni szellem parányi részeként tekintendő. 

Ezekre az eredményekre vezet az egyszerű érzéki ész-
lelet elemeinek a vizsgálata az észlelő alany szempontjából. 

Hasonló következtetésekre jutunk akkor is, ha az érzéki 
észleletnek nem alanyi, hanem tárgyi eleméből, — fölvett 
példánkban a szembe hatoló napsugarak ószleleti szerepének 
értelmezéséből — indulunk ki. 

b) A természetben. 
Azt könnyű volt megérteni, miképpen idéznek elő képet 

a napsugarak; mert hasonló anyagi folyamatokat ismerünk a 
fizikában. Ámde az észlelet szempontjából az anyagi változá-
sokban is az a lényeges, amit azokban az ész valóban meglel. 
Mi az a napsugárban, amit az érzék, aztán az értelem, az 
ész fog fel? 

Az elszánt materialista ismét csak így felel: a napból 
kiáramló hő- és fényrezgések vegyi változásokból kisért rez-
géseket idéznek elő a szemkamara-szerkezeten keresztül a 
fény felfogó idegvégződésekben. Ezek a rezgések és elvál-
tozások továbbíthatnak a látási idegvezetékeken át az agy 
látóterületére. A látóterület agysejtjén látszatos összekötte-
tésben állanak más agyterületek más agysejtjeivel, így pl. 
a bőrfelületnek meleget és hideget érző sejtjeivel, valamint· 
az öntudat sejtjeivel. A látóterület agysejtjeiből szétfutó 
hálózaton át a fényt és meleget jelentő rezgések közlődnek 
a szomszédos sejtcsoportokkal, így nevezetesen a meleget 
érző, valamint az öntudati sejtekkel. A látási középpont is, 
a hőérző középpont is egy-egy rezgessort továbbít az ön-
tudati középpontba és erre a napfeljöttét szemlélő egyén 
egyszerre látja a napot, érzi és képzeli annak melegét s tudja, 
hogy ő az, aki látja az elragadó képet s érzi a kellemes meleget. 

Ez mindenesetre elég tekervényes pálya ahhoz, hogy a 
rajta végig futó fizikai és kémiai benyomások útközben külön-
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féle kellékekkel fölszerelten érjenek céljukhoz, — mint az 
útközben ásványi oldatokkal telítődő forrás vize. De nyomoz-
zuk bár az inger pályáját és értelmet szerző célbafutását 
akármily aprólékos részletességgel, semmi anyagi alakulásban 
vagy mozgásban nyomára sem akadhatunk éppen annak, 
ami a napsugár hatását értelmesen, tudatosan minősíti. Mi 
lehet az anyagi változások és mozgások között az, ami arról 
értesít, hogy a sugarak a napból erednek, hogy a bennünk 
támadó képnek a nap a külső oka? Mi az, aminél fogva tud-
juk a fölénk sugárzó fölkelő napról, hogy annak ragyogó és 
meleg a fénye? Mert hisz άζ idegsejteket csupán rezgések 
ós vegyi változások érik; ezek azonban egészen más dolgok, 
mint a fény ős meleg. A rezgés mozgás, a vegyi hatás anyag-
átalakulás; de egyik sem minőség. Holott mi minőségként 
látunk fényt és érzünk meleget. Hogy lehet ez ? A testünket 
és idegrendszerünket alkotó sejtek milliárdjainak a szerves 
élet fejlődésében százezred-évekre visszanyúló tapasztalása-e 
az, hogy a nap sugárzása meleg és fényes, ellenben egy ba-
zalttömbó például hideg ős sötét? Mondjuk, hogy a testünket 
fölépítő sejtek a környezethez való hosszú, önfenntartó alkal-
mazkodás útján ismertek meg különféle természeti minő-
ségeket és jelenségeket s ez ismereteket magukkal hozták 
belénk. Ámde, ha ezt a képzelgős föltevést el is fogadjuk, 
azzal csak hátrább toljuk az előttünk álló akadályt anélkül, 
hogy a nehézség jellegén bármit is változtattunk volna. 

Azért, ha teljesen föl nem adjuk a reményt, hogy az 
észlelet mibenlétét megérthessük, akkor az észlelet értelmi 
elemeinek külvilági alapjáúl el kell fogadnunk az ingert 
indító természeti jelenségben olyasvalaminek a jelentétől, 
ami az általa előidézett következménnyel tulajdonságaiban 
egyezik. Értelmi következményt értelmi oknak kell előidéznie. 
Noha a lelki jelentést az anyagias idegfolyamathoz az észlelő 
adja, mégis a jelentós adására is csak az indíthat, amiben 
magában is jelentés van. Más szavakkal: a napsugarak hatása 
és a napnak e hatás által előidézett képe — mint értelmi 
kép - csak olyan föltétel mellett juthat be okos öntudatunkba, 
ha foglaltatik benne valami, ami az ember értelmes lelki 
tulajdonaival azonos lónyegű. 

Hasonlóképpen bármi más természeti tünemény észlelé-
sének az elemzése meggyőzheti az anyagelvű kutatót, hogy 
a fizikai jelenségekben és e jelenségeket előidéző tárgyak-
ban, — éppen azért, mert e jelenségek és tárgyak értelemmel 
bíró lények által észlelhetők, — valami olyan lényeges, bár 
testileg érzékelhetlen alkotó rész van, mely a mi öntudatunk-
ból csak megjelenési formájában, de nem tartalma minemű-
sőgóben különbözik. 

Egyfelől a világon bárhol található legkülönfélébb dol-
14* 



228 Dr. György J . 

gokban is otfc rejlő ez az értelmi fölfoghatóság, ez az eszményi 
elem az, ami Istenből való, s amelynél fogva a hívő azt 
mondja: Isten mindenttudó! Másfelől az az akarat, mely ér-
telmi tevékenységünket az általunk választott célra irányítja, 
— minthogy a cselekvésre a természetileg nyilatkozó erők 
jó vagy rossz hatása által ad ösztönt, — a természeti erők-
ben, szintén valami olyan elem ottlétére útal, amely elem 
a saját akaratunknak a saját cselekedetoink fölött határozni 
képes tulajdonságával azonos. Ezt az anyagi világ jelenség-
változása fölött uralkodó akaratot a hívő így jelöli meg: az 
Isten mindenható. 

Az észlelés egyszerű ténye tehát magában rejt olyan 
kellékeket, melyek nemcsak az ember lelkes természetének 
érzékfölötti minőségét, de egyszersmind az isteni léleknek 
a természetben való jelenlétét is föltételezik. A teremtés 
minden létalakját átható olyan valóság nélkül ugyanis, mely, 
— ha az érzékek számára nem is, de az értelem, az ész szá-
mára mindenütt hozzáférhető, a világnak s abban bárminek 
is a megértése elképzelhetlen. 

Az anyagelvű világnézet az embert nemesebb részében 
csonkítja meg. 

Amennyiben az érzéki észleletre támaszkodó tudomány, 
— annak dacára, hogy az észlelet bármely tényében mellőz-
hetlen tényezőkként szerepelnek mindazok az érzókfölötti 
valóságok, melyek a vallás leglényegesebb alapfogalmait ad-
ják, — a hit tárgyait tagadó világnézetet hirdet, az embert 
éppen az őt leginkább emberré tevő tulajdonaiban csonkítja 
meg. Az a felfogás ugyanis, mely szerint az élettelen természet 
lelketlen anyagok és oktalan erők gépies összetétele; az élő 
természet pedig az élő lényeknek a maguk és fajuk fenn-
tartásáért kegyetlen kíméletlenséggel folytatott harca: ez a 
felfogás az emberben is az anyag érdekét emelve az okos-
ság fölé, a vagyont vagy fegyveres erőt segíti győzelemre 
az igazság és méltányosság igényeivel szemben. 

Emez, inkább társadalmi ártalmán kivül van az áltudo-
mánynak az emberi jellem megcsonkítására egy másik, egyéni 
s talán az előbbinél is ártalmasabb következménye. Ez abban 
áll, hogy a mennyország boldogsága helyett a pokol kínjait 
ülteti a szívekbe. Mert, lássuk csak, mit is jelent a gépies 
világnézet az emberre nézve? 

Nemde azt, hogy a mérhetlen világűr, az ő megszámlál-
hatlan csillagaival; a föld, a rajta nyüzsgő élőlények milliárd-
jaival; az ember, az agyat hevítő eszmékkel ós izmait 
feszítő indulatokkal; az emberi faj, sok ezredéves történe-
tével . . . minden, de minden csupán csak rideg anyagnak, 
céltalan törvényeknek lelketlen szülötte. 
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Mily ostoba színjáték a csillagos ég fenséges látványa, 
ha azok a roppant, ragyogó testek csak azért keringenek, 
azért fénylenek a végtelenben, hogy éppen keringjenek és 
tündököljenek. Mily irtózatósan vad és elriasztó az állatvilág 
tarka élete, ha az erősebbek csupán azért falnák fel a gyöngéb-
beket, hogy — a maguk fenntartása végett étvágyukat kielé-
gítsék. Mily vérfagyasztóan kegyetlen az emberi történet, ha 
a borzalmas háborúknak az a mórhetlen vérontása, mely 
már minden emberlakta földet számtalanszor áztatott ember-
vérrel, — pusztán a hatalmi vágy- s gazdasági felsőbbségórt 
vívott környörtelen küzdelem volt. Mily vigasztalan az egyéni 
lét, ha jelene csupán érdek-vezette szívtelen birokverseny; 
jövője csupán a halálig élet ós az utódokban. Miért is no szakí-
tanák el életök fonalát oly számosan azok, akik a világot ilyen 
lelketlen gépezetnek ismerik. Pedig e kétségbeesettek között 
olyanok vannak többen, akik vagyoni javak és társadalmi 
állás szerint, — külsőleg boldogítónak látszó jóllétet élveznek. 
Holott vajmi ritkán, vagy éppen sohasem oltják ki élőtöket 
oly hivők, akiket az anyagi nyomor külső sanyaruságai ret-
tenetesen gyötörnek. Ha semmi egyebet nein tudnánk is, 
ennyi önmagára is teljes bizonyíték lenne arra, hogy a bol-
dogság inkább függ a lelki, mint az anyagi föltételektől; — 
hogy igazán boldog csak az lehet, aki a világban többet lát 
egy szörnyű gépezetnél. Legyen bár egyébként az illető bár-
milyen szegény vagy ostoba, ha abban a tudatban tekint föl 
a csillagokra, hogy mindazok vole együtt valami közös, valami 
dicsőséges, valami kimondhatlanúl boldogító cél szolgálatára 
vannak rendelve: akkor a végtelen erők ós nagyságok meg-
semmisítő nyomása helyott amaz erőknek ós nagyságoknak 
maguk felé emelő vonzó hatalmát érzi. Ha azzal a gondolattal 
néz az állatokra, hogy bennük és általuk az élet egy maga-
sabbrendű, lelkes alak után törekszik: akkor a létért vívott 
küzdelmükben vad vérengzés helyett a célszerűbb, a tökéle-
tesebb megdicsőülését látja. Ha a történelmet azzal a meg-
győződéssel tanulmányozza, hogy a háborúknak hajmeresztő 
borzalmai, a számtalan félbeszakadt élet, az özvegyek, árvák, 
barátok keserű könnyei, — mind, mind szükséges áldozatok 
az emberek vad ösztönein keresztül érvényre s uralomra jutó 
nagy eszmék oltárain : akkor irtózat helyett lelkesedéssel 
ismeri meg faját; akkor önös, gyávalelkű elzárkózás helyett 
maga is az eszmények diadaláért él önkónytes áldozatúl. Ha 
saját élete végét nem a halálban lát ja ; hanem e földi létet 
is csak iskolának tekinti egy igazabb, jobb élet számára : 
akkor gyönyörrel keres minden alkalmat lelki javai építésére; 
akkor készséggel válialja az életnek minden terhét, — mint 
jelleme képzésére hivatott nevelő eszközt; akkor örömmel 
ragaszkodik az élethez s félelem nélkül, bizalommal néz a 
halál elé. 
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A tudomány vádja a vallás tudatlansága miatt. 
Ámde lehet a vallásos világfelfogás gyakorlatilag bár-

mennyire kívánatos és üdvös, mégis minden tanítása csupán 
a képzelet kárászéletű mennyei malasztja, ha a világ természeti 
és társadalmi életjelenségeit a saját szempontja alá állítani 
képtelen. Mit ér az az ideális nézet, mely csak addig áll meg, 
míg a figyelmet s az érdeklődést az anyagiasság magára 
nem vonja? Mit ér az a hit, mely áldozatul követeli a tudást 
és kész azonnal átkot mondani a tudományra s követelni 
a tudós fejét, mihelyt az igazságok önzetlen földerítésére 
törekvő kutatások a vallás hittételeivel ellentétes következ-
tetésekre jutnak? 

Ha a vallás valóban magasabb igazságot képvisel, akkor 
miként leliet az, hogy Európában ebben az évezredben éppen 
az egyház volt legelkeseredettebb, legvérszomjasabb üldözője 
minden fölszínre törő valláserkölcsi vagy természettudományi 
igazságnak? Ha a vallás a teljesebb igazságot képviseli, akkor 
miképpen történhetett meg az, hogy nem a vallás, nem az 
egyház emberei vezették rá az emberiseget az ujabb szá-
zadok világátalakító tudományos fölfedezéseire? És végül 
is, váljon nevezhető-e teljesebbnek, boldogitóbbnak az az 
igazság, mely — a mellette szóló érvek dacára, — csak ideig-
lenesen képes rózsás illúzióba ringatni a lelket; — de mihelyt 
az anyagi világ érzéki ismeretébe s az érdekhajsza minden-
napi forgatagába belemerültünk, erőtelenűl szétfoszlik és 
sokkal kínosabb vergődésben hagy, mintha soha nem is ál-
tattuk volna magunkat egy érzókfölötti világ örök üdvös-
ségével? Van-e nép, mely inkább az érzókfölötti valóságokban 
élne, mint a nagy múltú hindii nép? És van-e nép, mely él-
hetetlenehb, nyomorultabb, tudatlanabb, mint éppen a hindú? 

Bármely meghökkentően fogósoknak is látszódjanak 
ezek a kérdések, a kielégítő és természetes felelet mindenikre 
készséggel kínálkozik. S e feleletek csak megerősítik azt a 
levezetésünket, mely szerint a vallásos felfogás a teljesebb 
igazságot tartalmazza. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk a vallásnak a tudo-
mányétól elütő társadalmi szerepét. Végső eredményében a 
természeti tudomány gyümölcse főként gazdasági jó : uralom 
a természeti anyagok és erők fölött. Á vallás gyümölcse 
inkább erkölcsi jó : uralom önmagunk felett. Ez okból a tudo-
mány teknikai szolgálatába a merész, úttörő, nyereségvágyó 
magánvállalkozás szegődik. A hit igazait ellenben óppen azok 
igyekeznek érvényesíteni, akik a vallásnak az érzéki szen-
vedélyekkel ellentétes szabályozó elveit egyéni jóból társadalmi 
közjóvá akarják szélesíteni. Azaz, a vallás arra rendezkedik 
be, hogy az egyszer, — kivételes egyénekben — elért hit-
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igazságokat, az erkölcsös emberi cselekvés törvényadó igaz-
ságaiként, minden emberrel közölje. Ez a közlés pedig, — 
az érzéki hajlamú emberek lelki és erkölcsi kiskorúságánál 
fogva, csak olyanszerfi nevelői módszerrel eredményes, ami-
lyent a gyermekek nevelésénél is követnünk kell. Ez a nevelői 
feladat a vallott elveknek és követett eljárási módoknak 
annál következetesebb egyöntetűségét kívánja, minél nagyobb 
az igazságok közlésére alakult szervezet. Másképpen van a 
tudománnyal. Míg a vallás a testet is a lélek szolgálatába 
állítja, addig a tudomány az ismerettel is inkább a testet 
szolgálja. Ε szerint a tudomány az ember érzéki hajlamainak 
kedvez s mint ilyen önmagától művelődik. Dicsősógvágy, 
nagy gazdasági siker reménye, a közönséges erkölcsi kvali-
tású embert mindenesetre sokkal inkább sarkalja munkára, 
mint az önmegtagadás a testi gyönyörökről való lemondás. 
Épp ez érzékies természeténél fogva azonban a tudomány 
nem rendelkezhetik a vallás szervező erejével. Ez erő hiá-
nyában pedig a társas életre született ember társas lelki 
szükségeinek a kielégítésére sokkal kevésbbé alkalmas. 

A vallás tanainak a hitterjesztós népnevelői fegyelemével 
járó megrögzödése mindenesetre gyakran hatalmas gát az em-
beri szellem továbbfejlődésében. Ez az akadály azonban nem 
a vallásos igazság belső lényegében, hanem köznapi népszerű-
sítésében gyökerezik. Ε tekintetben a tudomány helyzete 
sem sokkal kedvezőbb a vallás helyzeténél. Ha mégis, a tudo-
mány igazságai kapósabbak, ez onnan van, hogy könnyebbek, 
— de egyszersmind kisebb értékűek. Befogadásuk az értelem-
nek s kivált az akaratnak kisebb erőfeszítését igényli; de 
aztán kevésbbé jótékonyak. 

A vallásos magaviseleti ós tanegység érdekében folytatott 
üldözések az igazságnak tagadhatlanul sok, idő előtt sarjadó 
csiráját irtották ki. De csak olyan csirákat irthattak ki, a 
melyek a lelkekben való meggyökerezésre megfelelő élet-
erővel nem bírtak. Bármily fájdalmas és káros is az igaz-
ság elnyomása, mikor a hirdetett, de nem általánosítható 
világosabb igazság a kevésbbé tökéletes, de a tömegek köz-
kincsévé tehető igazság uralkodó elterjedését akadályozza : 
akkor az elméleti veszteség ellenére is az emberekkel az tesz 
főbb gyakorlati jót, aki az elmét felzavaró koraszülött igaz-
ságot elnyomja. A vallásban ez is az erősebb fegyelmezési 
képesség egyik tulajdona. 

De miért nem oly hatásos a vallási fegyelem a tudomáy 
fejlesztésére is, mint a vallási igazság népszerűsítésére ? Ennek 
egy külső és egy belső oka van. 

Külső oka az a körülmény, hogy a fegyelem csak a 
meglevőre, az általánosan elfogadott tanokra támaszkodhatik. 
A tudomány fejlesztése ellenben épp a létesítendővel való 
kísérletezést követeli. 
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Belső oka az a fegyelem, hogy segítséget nyújt ugyan 
a lemondásra, önmegtagadásra szoktató olyan magaviselet 
elsajátítására, mely a vallásos elmélyedést megkönnyíti; de 
akadálya olyan magánkutatásoknak, egyéni találékonyságot 
igénylő vizsgálódások űzésének, melyek az egyén szabad 
mozgását, szabad és néha szeszélyes gondolkozását kívánják 
— az eszmék születéséhez ós kidolgozódásához. 

Kétségtelenül, a vallási gondolkozás önmagától is ke-
véssé kedvez a sokoldalú érdeklődésből táplálkozó tudomány 
fejlődésének. A vallásban az elmét a lót legáltalánosabb, el-
vonteszméi foglalkoztatják. Ez eszmék körében pedig nehezen 
támadnak a természeti világ véges viszonyait megértető, az 
érzékies tudás körét kibővitő ötletek. 

Hanem a vallásnak ez a mostohasága a tudománnyal 
szemben a vallás egyházias hanyatlásához tapad, de nem jár 
annak a lényegével. Eredeti és úttörő fölbuzogásában ugyanis, 
— mikor a legsajátosabb jellemet mutatja, a vallás nemhogy 
belső vagy külső akadálya lenne a tudományos részletvizs-
gálódásoknak, de éppen a legnagyszerűbb tudományos föllen-
dülésnek a megindítója. Rómában a vallási műtermékek, a 
hitregék az emberi szellem első nagyobbszabásu produktumai. 
Ezekből ágaznak szét, ezekből merítenek ihletet — úgy szól-
ván — a művészet összes ágai; ezekből indúl ki az egész 
egykorú tudományt is felölelő bölcsészet. A keresztyénséget 
megteremtő nagy vallási megújulás szellemi ösztönt adott 
csaknem az összes emberi ismeretek vallásos feldolgozására. 
Időszámításunk első századainak a vallásin kívül aíig is van 
más irodalma. A tizenhatodik század nagy európai vallásos 
reformációja szintén egy bámulatos, máig is tartó szellemi 
fölébredésnek, éppen az újkori tudományos korszaknak volt 
a fölébresztője. A gondolatnak és tettnek az a nekilendülése 
ugyan, melyet a vallásos öntudat fölpezsdülése vezetett be, 
— az első századok reformációjával ellenkezően, — messzi 
túlszárnyalta saját eredetének eszme- ós hatáskörét. De 
maga az az áldásos mag, melyből az újkori művelődésnek 
dúsan termő terebélyes fája nőtt ki, a vallás talajában sar-
jadzott. 

A hit, mint a tudás kútfeje. 
A hit, a vallás azonban erőt s életet ad a tudománynak 

nemcsak abban a közvetett értelemben, mely szerint az emberi 
szellem vallásos megélénkülése élénkitőleg hat a szellemi élet 
más mezőire is, hanem élteti a tudományt abban az egyenes 
és hasonlíthatlanúl fontosabb értelemben is, miszerint a 
tudományt eszmékkel táplálja. 

A hitnek ós tudásnak ez a viszonya önkényt következik 
a kettő közös létföltételeiből. A tudásnak is, a hitnek is az 
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érzékfölőtti a tárgya. Az inkább módszeri, mintsem lényegi 
különbség közöttük főleg az, hogy míg a tudomány az ész-
lelés útján szerzett rószletismeretekből építi ki az általános 
elveket : addig a hit a magába mélyedő lelki látással föl-
ismert elveket teszi az élet részletviszonyainak szabályozójává. 
Ebből kettő következik. Először, hogy olyan korban, melyben 
a tapasztalati megismerés eszközei és módszerei még nagyon 
is fejletlenek voltak, az általános elvekkel egyedül rendelkező 
vallásnak kellett uralnia az emberszellem egész életét. Ez 
az oka annak, hogy a régi népeknél, — valamint az alacsony 
műveltségű mai népeknél is — a vallás körébe tartozott az 
emberi elme minden terméke. Következik másodszor az, hogy 
a vallásnak és tudománynak ma divó szétválása, sőt ellen-
téte, nemcsak a történelem tananyagaival, de az okossággal 
is, ellenkezik. Még pedig ellenkezik tudományos és vallásos 
szempontból egyaránt. 

Tudományos szempontból a vallás és tudomány szét-
válása ésszerűtlen azért, mert a vallás a tudmánynak is 
megadhatja azokat a szabályozó irányelveket, amelyekkel az 
erkölcsök útján a cselekvést is szabályozza. Hisz, amint törté-
netileg és néplélektanilag csakugyan a hit törzséből hajtott 
ki a tudás; logikailag is, a tudomány minden jelentős munkája 
— mondhatni — egy tágabb értelemben vett hittétel igazol-
ványa. Minden fontosabb tudományos igazság ugyanis, fölfe-
deztetése első szakában inkább a hitnek, mint a tapasztalásnak 
a világában él. A hit világában él nemcsak abban a közönséges 
értelemben, hogy — a vallási képzetek módjára — szükség-
szerű föltevést képez; hanem abban a sajátosabb értelemben 
is, hogy a legfőbb lénnyel hoz kapcsolatba. Mint ilyen, mint 
hitből eredő, a tudományos fölfedezés fölfedezőjót ugyanazzal 
a rendkívüli kitörő boldogságórzettei, ugyanazzal a minden 
lény iránt testvéries indulatot ébresztő szeretettel, ugyan-
azzal az önfeláldozásra késztető lelkesült odaadással tölti el, 
amilyentől a vallásos igazságok apostolai vannak áthatva. 

Minél szélesebb az ür vallás és tudomány között, annál 
több az akadálya a tudomány vallásos ihletődésének — mert 
annál inkább elzárkózik az elme az érzékfölötti behatások 
elől. Es minél hevesebb az ihlet a tudományban, annál inkább 
meddővé válik új igazságok világrahozatalában, annál inkább 
anyagi érdekek szolgálatába szegődik. 

De nemcsak az ideát ébresztő ihlet, intuíció az, amivel 
a vallás a tudományt termékenyítheti, hanem az egységesí-
tésre való az a hajlam és képesség is, melyet a vallás sokkal 
kevésbbé elvont és sokkal inkább hozzáférhető alakban ád, 
mint a bölcsészet. Az a tudat, hogy a természetnek oly 
szédületes bonyolultsággal szótágazó jelenségszálai valahol 
és valahogyan egyetlen középpontba futnak össze, a tudó-
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mányt állandóan újabb és újabb kutatásokra és fölfedezésekre 
ösztönzi azokon a területeken, melyek a tudományok 
ismert mezői között feküsznek. így például a természettan 
legmagasabb régiója valószínűleg kapcsolatban áll a lélektan 
legalacsonyabb régiójával. A természettan ismer ásványi 
delejességet és ennek a delejessógnek a rezgése a lila 
rezgésen túl fekvő legmagasabb fokú rezgés. A lélektan 
ismer állati delejességet és ennek a jelenségeit a legalacsonyabb-
rendű lelki jelenségeknek minősíti, mivel az öntudatlanúl 
lefolyó lelki események között is ez bír a legkevesebb értelmi 
és öntudatos tartalommal. Az állati delejesség is valószínűleg 
rezgés alakjában hat. Ezen a nyomon a természettan ós 
lélektan közötti, jóformán ismeretlen területen, bizonyára 
forradalmi fontosságú fölfedezéseket lehetne tenni. De a tudo-
mányok mai, hitetlen széttagoltsága mellett minden féreg 
csak a maga tormájában rág. Földhöz ragadt lelkünkkel, 
szellemünk szemeit nem bírjuk fölnyitni, hogy lássuk, de 
mindig lássuk azt az egységes valót, kinek lényéből a leg-
különfélébb dolgok mint ugyanazon kútfőből forrnak fel. Ha 
kellő mértékben meg lenne a tudosók lelkében ez a vallásos 
látás, akkor a hasonló természetű homályos ismeretterületek 
bővölködnónek buzgó búvárokban és tudásunk nemcsak a 
hasznos, anyagias, de a boldogító lelki ismeretekben is csodá-
latos eréllyel fejlődne. 

A középkor a tudományt a hit szolgálójának tekintette. 
Ez hiba volt, mert a tudomány a hitnek nem vakon enge-
delmeskedő robotosa, hanem hálás szeretettel adózó gyermeke. 
A tudomány a vallás emlőin nőtt fel s a hitből táplálkozhatok 
és kénytelen táplálkozni ma is. Ez okból a tudomány tartozik 
a vallásnak annyi jóindulattal, hogy ezt gyengélkedésében 
gyámolítsa. 

Ne mondja senki azt, hogy hit és tudomány összefer-
hetlenek. Az érintett észbeli okokon kívül az egész művelt 
emberiség vallási története mond ennek ellent. Hisz a maga 
nagy korszakában minden világvallás egyik fő feladatának 
tekintette az összes létező ismeretek rendszeres összefogla-
lását és földolgozását. És éppen e tudományos fölszerelésével 
volt képes a vallás leigázni az elméket. 

A vallás, mint az ismeretek rendszerezője. 
Akár töi'ténetileg, akár logikailag semmi sem termé-

szetesebb, mint az, hogy a hittudomány, a vallás nemcsak 
eszmét ad a tudásnak, de egyszersmind rendszerbe foglalja 
az ismereteket. Sőt a valláson kivül az ismereteknek más 
általános és igazi rendszerezője nem is létezik, nem is létez-
hetik. Hogy ma a vallás nem tölti be ezt a hivatását, ez nem 
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bizonyíték e hivatása nem léte mellett. Ez csak azt mutatja, 
hogy a hit és vallás ma el van alélva, meg az, hogy az 
ismereteink nincsenek rendszerezve. Hanem ha a vallás ismét 
a tudás rendszerezőjóvé lesz; akkor újra születik a haldokló 
hit ós páratlanúl nagy haladást tesz a tudomány. 

A vallásnak ezt a szerepót soha sem vették át és soha 
sem vehetik át a bölcsészeti iskolák. Mert a vallásnak éppen 
az a rendszerezés a föladata, mely a bölcsészeti irányokat is 
egyetemesebb szempontok alá összesíti. De nem veheti át a 
bölcsészet a vallásnak ezt a tudományos szerepét különösen 
azért sem, mert a bonyolult bölcsészeti okfejtések labirintu-
saiban csak az arra gyakorlott éles szemű kevesek bírnak 
eligazodni. A vallás ellenben a legmagasabb igazságokat is 
képes közölni a bölcsészeti okoskodások nyomozására képtelen 
tanulatlanokkal is. 

A zsidó ós keresztyén mellett az emberiség többi leg-
nagyobb vallásai a bramanizmus, buddhizmus ós konfucianizmus 
keletkezésekor mindenik egy-egy új világnézetet adott és 
oltott hívei lelkébe. Ε világnézetek összefoglaló szempontok 
alatt felölelték az összes egykorú ismereteket. A braminok 
— miként a régi zsidók írástudó papjai, valamint később 
a rabbik — nópöknek nemcsak papjai, de egyszersmind ügy-
védjei, orvosai, természettudósai, politikusai, sőt nemzetgaz-
dászai is voltak. Buddha előbb környezetének összes kiváló 
bölcsészeti és aszkéta telepét és tanát fölkereste és tanul-
mányozta, korának minden jelentős ismeretét elsajátította és 
csak azután, azoknak az alapján állította föl saját hittanait. 
Konfucius áttanulmányozta az összes, előtte összehalmozódott 
szentiratokat és történeti fölfedezéseket s a saját munkáit 
csak a régiekben foglalt tanítások kivonatának tekintette. Ez 
az életbölcsesóg töltötte el őt, ezt hirdette honfitársainak, 
amint száműzetésében az országot bejárta. A zsidó Talmud, 
valamint a perzsa Avesztá-hoz meg a mohamedan Koran-hoz 
írott kommentárok egész ősi tudományos enciklopédiákat 
tartalmaznak. 

Kutassuk csak a nagy vallások szent könyveit s tisz-
telettel kell meghajolnunk az előtt a buzgalom előtt, mellyel 
a hit apostolai az emberi belátás és tapasztalás ismeretanyagát 
összehordották ós összedolgozták. Amennyire fejletlen volt a 
műveltségük teknikailag, olyan tökéletlenek voltak az érzéki 
ismeretekre vonatkozó nézeteik; de ami nézetről tudomást 
szereztek, azt okulás végett megörökítették. 

Nézetek a világról: a) a bramanizmusban. 
A bramanizmus szent irataiban különösen a lót örök 

kérdéseinek a fürkészése föltűnő és fölemelő. A hivő lelkét 
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a végső ok titka nyugtalanítja, mikor ezt mondja: „Arról 
szeretnék hallani tőled, hogyan jö t t létre a világ és hogyan 
fog ismét létrejönni a jövőben; és miből áll? Miből keletkeznek 
élő és élettelen dolgok? Hogyan és mivé oszlott fel? s a 
jövőben mivé fog ismét feloszlani?" A felelet pedig e kér-
désekre: „A világ Visnuból l e t t : benne létezik; ő e világ 
létezésének és föloszlásának az oka és ő a világ". (Ramanuga: 
Vedanta-sutra, 1, 1,,. — S. Β. E. 48,92,.v) 

Más változatban: „Braman az, akiből ezek a lények 
lettek, aki által a létezők élnek, akibe halálukkor visszatérnek". 
„Akitől a világ teremtése, létezése és fennállása van, az Bra-
man1'. Annak az indoka pedig, hogy Bramant megismerjük, 
—• miként Pál apostolnál is, — többre becsülése a hitnek a 
jó cselekedeteknél. „Minthogy a puszta cselekedet gyümölcse, 
— mondja Ramanuga — korlátolt és mulandó, ellenben a 
Braman ismerésié végtelen és örök, elég okunk van a Braman 
lényének a vizsgálatára", (i. p. 156). 

A részleges okok fölött léteznie kell a minden véges és 
és korlátoltnak eredetéül szolgáló egyetemes oknak. Egyik 
upanisádban olvassuk: „némely balga bölcs a természetben, 
más az időben látja mindennek az okát ; holott Isten nagysága 
az, ami a bramakereket, — a világot forgatja. Ε világot 
mindig ő hatja át, ő az ismerő, az idők ideje ; ő ölt magára 
tulajdonságokat ós mindenttudást; az ő parancsára bontakozik 
ki a (teremtés) munkája, mely föld, víz, tűz, levegő és éter 
nevet visel. — Ő az, aki miután az egyik lényeget (a lelket) 
összehozta a másikkal (az anyaggal) összehozta eggyel, kettő-
vel, hárommal vagy nyolccal, össze az idővel is, valamint az 
elme finom tulajdonaival; — δ az, aki . . . mindent megtehet, 
de művének elpusztításakor mégis minden nélkül van: igaz-
ságban létezőként halad és különbözik mindon teremtménytől. 
Ο a kezdet, ki (a szellemet a testtel egyesítő) okokat hozza 
létre, az idő három neme: mult, jelen és jövő fölött áll s 
részek nélkül való . . . " (Svetas vateraupanisad 6, j u . — 
S. Β. E. 15 260 3)· A jelenés világnak széteső tünemény töm-
kelegében ez amaz összetartó egység, melyet nyugati nyel-
vünkön Isten, Abszolutum, lényeg, végső ok s más effélék 
nevén ismerünk. Az indiaiak Bramannak, a puszta Létezőnek 
mondják s ők is azt tanították felőle, hogy „sem a szem 
nem lát ja; — sem érzés föl nem fogja, — sem a fül, sem 
egyéb érzékek nem érzékelhetik . . . Következőleg az (érzéki) 
megismerésnek semmi olyan forrása nincsen, amely a puszta 
létezőt fölfoghatóvá tenné . . . A felfogásnak csak az a tárgya, 
ami a dolgok alkatát képező általános tulajdonságok és 
egyéb (alkatelemek) útján jelentkező különbségek által 
megkülönböztethető". Mert különben „az ismerés eszközeivel 
szemben a Braman helyzete is az lenne, ami egy tárgyé". 
(Ramanuga 1, , , — S. Β. E. 48 45.) 



Hit és tudomány. 237 

b) a buddhizmusban. 
A buddhizmust már nem elégíti ki a végső ok bramin 

felfogása. Nyilván éppen azért nem, mert a bramanizmus el-
fajulásával már nemcsak elméletileg fogták aként fel a 
teremtőt, mint az ismeret egyéb közönséges tárgyait; hanem 
az elbizakodott braminok Bramant egyszersmind az akara-
tuknak is alárendelve képzelték s azt vélték, hogy imáikkal 
és áldozataikkal Bramant, — mint aki az imákból és áldoza-
tokból táplálkozik — kívánságaik teljesítésére valósággal 
rákényszeríthetik. Innen származott a braminok istenítése. 
Mert ha az istenség akarata a braminoktól lett függővé, 
akkor a braminok kerekedtek az istenség fölé. 

Nem csoda tehát, hogy Buddha lángelméjének minden 
erejével küzdött a legfőbb oknak olyan fölfogása ellen, amely 
a nagy keresztyén reformációt megindító pápai bűnbo-
csánatnál is gyalázatosabb kicsúfolása volt a hitnek és 
vallásnak. Ε miatt a buddhizmus a teremtő eszméje ellen 
súlyos kifogásokat tesz. „Mert, ha lsvara-Isten — a világot 
örökkön ösztönző céllal alkotta, akkor ő nem önmagára lé-
tezik." Akkor ugyanis az 6 léte is létezése céljától függ. 
„Mindabban, ami él, fájdalom ós gyönyör törnek fölszínre: 
legalább ezek nem lehetnek az Isvara művei. Mert ha ő fáj-
dalmat és örömet okoz, önmagának is szeretettel és gyűlölettel 
kell bírnia. Ámde, ha szeret és gyűlöl, akkor őt nem lehet 
igazán önmagára létezőnek nevezni." Mert akkor szeretetének 
és gyűlöletének az indoka fölötte áll. Következőleg, a budd-
hizmus megnyugszik abban, hogy : „minden üres! sem személy, 
sem annak számára tér nem létezik, hanem az egész világ 
olyan, mint a képzelet. Magunkat összetett tulajdonságok 
halmazaként tekinthetjük? (Fo-so-hing-csan-hing. 4, l 8 . — 
S. Β. E. 19,205-7·) A mennyország gyönyöreire vonatkozó téves 
gondolatokat az érzékiség kemény kötelékei nyűgözik e föld-
höz. „A nemes ember számára, — amint a (lelkiismerettől) 
sugalmazott törvényre ügyelt, — a sötétség felhője (az üdvös-
ség) ragyogó fénye előtt megnyílott." (i.) 

Ha pedig e lemondó megnyugvás dacára is zaklatják a 
lét rejtélyei a buddhista elméjét, akkor a világ létezésének 
megoldhatlan problémájára ajánlott különböző megoldási 
módokat puszta értelmi formaképpen szemléli végig, de egyik-
kel sem azonosítja magát. Erre a kérdésre: „Melyek a mel-
lőzhető problémák?" A feletet ez: „Olyanok, aminők ezek : 
Örökkön tartó-e a mindenség? . . . Van-e vége? . . . Örökkön 
tartó is, végtelen is? Vagy sem az egyik, sem a másik? A 
test és a lélek ugyanegy-e ? Különbözik-e a lélek a testtől ? 
Létezik-e a tathagata (szent) a halál után ? . . . Vagy létezik 
is nem is a halál után? . . . Ilyen kérdésekre, amelyek mel-
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lőzendők voltak, az áldott Buddha nem adott feleletet." (Mi-
linda 4 2 i 5 . - S. Β. E. 35,205-6·) 

Ámde ez még éppen nem jelenti azt, hogy a buddhiz-
musnak az érzékin kivül más világban hite ne lett volna. 
„Három dolog van, — tanítja a buddhizmus, — melyeket e 
világban meg nem találhatunk. És mi ez a három dolog? 
Ami pusztulásnak ős halálnak alávetve nincsen, — legyen az 
akár öntudatos, akár öntudatlan, — azt nem találhatjuk meg. 
Bármely, — akár szerves, akár szervetlen lénynek azt a 
tulajdonságát, amely nem mulandó, szintén nem találhatjuk 
meg. Végűi, — a legfőbb értelemben, — nincsen olyan dolog, 
amelynek létezése lenne." Különösen kettőt nevez meg a 
buddhizmus, mint olyat, aminek a léte a jelenség világ okozati 
kapcsolatán kívül áll. Ez a kettő : „Tér és Nirvana." (i. 4. 7, 12, 13. 
— S. Β. E. 36 j102-3.) Hanem ezeken kivül, vagy inkább ezekben 
az érzókelhetlen dolgoknak egész rendje létezik. „A világot 
— ugyanis — az élő ós élettelen (érzéki és érzékfölötti) dol-
gok alkotják. És a tér, amelyben csak élettelen dolgok van-
nak, nem-világnak neveztetik." (Gaina-sutra 36 — S. Β. E. 
45, 207·) Az „élettelen" dolgok ismét alakkal bíró és alaktalan 
dolgokra osztatnak. „Az alaktalan dolgok tízfélék, az alakkal 
bírók négyfélék." (i.) Az alaktalanok végtelenek. Közéjök 
tartoznak: a dharma (buddhista hittan) és részei, a tér és 
részei, meg az idő. Az alakkal bíró dolgokhoz tartoznak az 
összetett dolgok és részeik, meg az atomok. „A tökéletes 
lelkek a nem-világból ki vannak zárva. Ezek a világ csúcsán 
székelnek: tökéletességre jutva a testüket ide (lenn) hagyják 
és oda mennek," (i. p. 211.) 

c) A kinai vallásban. 
A kinai tao-vallás is a buddhizmuséhoz hasonló határo-

zottsággal ismeri föl a lét végső kérdéseinek a fölfoghatlan-
ságát. Ennek dacára szintén komolyan igyekezik megadni e 
kérdésekre a józan értelmet kielégítő feleletet. 

„A régi emberek tudása elérte a legszélső határt, — 
írja Kvang-cse, a Lao-cse tanítványa. — Mi volt ez a szélső 
határ? Némelyek úgy tartották, hogy kezdetben nem volt 
semmi. . . . Mások így vélekedtek: volt valami, de anélkül 
hogy azt ismerhették volna." (Kvang-cse 2, 1, 2, 5. — S. Β. E. 
39,185·) Mások ismét „azt gondolták, hogy (kezdetben) voltak 
lények, s az eletet fokozatos elmúlásnak, a halált az eredeti 
állapotba való visszatérésnek tekintették." (i. 23,3, 1,10, — 
S. Β. E. 40,85.) „Ismét mások úgy hitték, hogy meg volt amaz 
ismerős, csak nem kezdettek még felőle véleményt nyilvání-
tani." (i. 39,18δ.) Aztán voltak olyanok, akik azt mondották: 
„Kezdetben nem volt semmi. Az éiet rendre keletkezett. Nem 
sokára azután halál követte az életet." (i. 40,8G.) 
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Kwang-cse élesen megbírálja a kezdetnek és a végnek 
ezt a végére mehetetlen keresését. „Volt kezdet, — mondja 
5. Volt kezdet az előtt a kezdet előtt" és így tovább a vég-
telenig. „Volt lót; volt nem lót. Annak a nem-létnek a 
kezdete előtt nem volt lót." (i. 39,187.) „Halál és élet nincsenek 
egymástól messze; de hogy miért vannak, az nom tudható. 
Az, hogy valaki okozta őket, avagy hogy cselekvő okuk nem 
volt, kétséges okoskodás. Ha a kezdetüket keresem, az a 
végtelenbe nyúlik vissza; ha a végüket kutatom, az liatár-
talanúl tovatűnik." (i. 40,130.) „ítéljük el az ilyen okoskodást 
és egyszerűen álljunk meg i t t!" (i. 39,188.) Mindamellett ő 
maga is azt mondja: „Mi azt valljuk, hogy nem-lét volt 
a (kút)fő, az élet volt a test, és a halál a más világ kapuja. 
Barátai vagyunk azoknak, akik elismerik, hogy lét és nem-
lét, halál és élet az Egyetlen Gondviselő alatt állanak." 
(40, 86.) Sőt Pál apostolra ós a János evangéliomra emlékez-
tetőleg kijelenti ezt is : „Ég, föld és én együtt alkottattunk 
s minden és én egyek vagyunk." (39,188.) 

Az egyesítő lény, kinél a világ jtitkait kutató elme, a 
Lao-cse hívei között megáll, a Táo. Ő az egyedül, önmagára 
létező. „Az ő gyökere és alapja önmagában van. Mielőtt ég 
ós föld keletkezett volna . . . ő biztosságban létezett. Tőle 
származott a lelkeknek, tőle az istennek titokzatos léte. . . . 
Ő alkotta az eget, ő a földet, Meg volt Thai-ki előtt és még-
sem tekinthető magasnak. (Thai-ki a kezdetbeli éter vagy 
ősköd, melyből a Jin és Jang együtthatására minden alakult.) 
Alább volt minden térnél, s mégsem tekinthető mélynek. . . . 
Régebbi, mint a legrégibb korok és mégsom mondható idősnek." 
(i. 39, 243·) 

De találunk Kwang-csenól egy, — tudományos szempont-
ból ennél sokkal érdekesebb, részletesebben kifejtett világ-
keletkezési elméletet. Hogy kezdődött minden lénynek a 
létrejövetele? — veti föl a kérdést Kwang. Jin és Jang, — 
így hangzik a válasz, — egymásra fényt lövelltek, egymást 
elborították és szabályozták . . . akkor, az így keletkezett 
dolgokban vonzalom és ellenszenv: annak az elkerülése, 
ennek a megközelítése indult meg határozott világossággal. 
Ebből eredett a hím és a nő elválása ós egyesülése. . . . 
Nyomor ós boldogság egymást hozták létre. Szelídség ós 
szigor egymást ösztönözték. Az összetömöri'ilósnek és szét-
terjedésnek a mozgásai megállapíttattak. . . . Ezek azok a 
szabályok, amelyek meghatározzák : az egymásra következés 
rendjót, egymásra való kölcsönhatásukat, — amint most 
egyenesen majd körforgással befolyásolják egymást, — amint 
kimerülvén megújúlnak ós elmúlván újra kezdődnek: ezek a 
polgok tulajdonságai." (40,128 _9.) Ugyancsak Kwang szerint: 
„A nagy kezdetben, a tér teljes ürességeben nem volt sem-
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mi, — nem volt semmi névvel nevezhető. Ebben az állapotban 
keletkezett az első lét, — de még mindig testi alak nélkül. 
Ebből keletkezhettek aztán a tárgyak, megkapván saját jel-
legüket. Az, aminek testi alakja nem volt, szétosztatott; s 
aztán szünet nélkül a (tulajdonság) átruházás folyamata követ-
kezett. Amint a dolgok teljessé lettek, létrejöttek mindenik-
nok a megkülönböztető vonalai, — amit mi testi alaknak 
nevezünk. Az az alak a szellőmet magába burkoló test volt; 
és mindeniknek meg volt a maga saját nyilvánulása, amit 
ini a természetének nevezünk. Ha a természet kiművelődik, 
visszatér sajátos jelleméhez; és mikor azt egészen elérte, 
akkor a helyzet egészen ugyanaz, ami a kezdetnél. Ez az 
azonosság tiszta üresség . . . olyan, mint az ég ós a föld 
egyesülése (a kezdetben.) Ez az egyesülés . . . olyannak 
látszhatik, mintha ostobaság vagy sötétség lenne; jóllehet 
ez az, amit (a kezdetben létező) titokzatos tulajdonságnak 
nevezünk. Ugyanaz, ami a nagy önmegadás (a természet folyá-
sának) (i. 39, 315.) 

A homályos sejtelmek e csodálatos tömkelegében mily 
különös keveredését látjuk a Spencer és Aristoteles, a Hegel 
és Pál apostol által megragadó szabatossággal ós szépséggel 
kidolgozott eszméknek 1 Korunk tudósai kétségtelenül sokkal 
könnnyebben érthető, világos nyelven tárgyalják a világnak 
és az életnek keletkezési és fejlődési kérdéseit; de igazság 
dolgában harmadfólezer év után is — váljon mennyivel ad-
hatnak teljesebb képet a lótfejlődés legáltalánosabb vonásairól. 

d) A parsi vallásban. 
A Zarathusztrától kijelentett parsi vallásban már a 

zsidó-keresztyén világfelfogás hasonmását szemlélhetjük. A 
parsizmus tanítása szerint ugyanis: „Akuramazda a világ 
számára a teremtményeket testileg állította elő. Első volt 
az ég, második a víz, harmadik a föld, negyedik a növények, 
ötödik az állatok, hatodik az emberiség. Mindenikben benne 
volt (az élet) tüze, eredetileg a hat lényegben szétoszoltan . . ." 
(Bundahis: Zad-sparam 1,20 — S. Β. E. 5159 .) Az ég helyett 
mondjuk az égitesteket, — amit a szó az ősi kifejezésben 
csakugyan jelent is, — ós a világfejlődésnek egészen azt a 
sorrendjót látjuk megjelölve, amelyet a mai tudomány meg-
állapít. A föld állásáról szintén ezt a sajátságos és meglepő 
leírást olvassuk; „Az ég, a föld, a víz és ami csak az égen 
van tojásalakú, mintha madár tojása lenne. Az ég a föld 
felé van helyezkedve . . . és a föld hasonlósága az ég közepén 
olyan, mint a tojás sárgája a tojásban . . ." (Dina-i mainogi 
khirad, 4 4 , 7 _ n . — S. Β. E. 24 8 4_ 5 ) . íme a föld és az égi-
testek gömbölyűségének újkori tana a régi ókorban! 
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A világfejlődés módjának meg ilyen leírására akadunk : 
„A világi lét a lelki lét gyümölcse; és a lelki (a világi) 
gyökere . . . Abból, hogy a világi lét a gyümölcs, a lelki a 
gyökér, a következés az, hogy nyílván minden látható és 
fogható dolog az érzékelhetlen állapotból fejlődik érzékel-
hetőbe . . . Az ember és más állatok testének az érzékelhe-
tősége az apáiktól származó magban láthatatlan és érzékelhetlen 
volt . . (Sihand-gumanik vigaz, 8,24 34 — S. Β. E. 24, l f t3 4.) 
Mintha csak a mai erő és anyagimádok istentagadó prédiká-
cióit hallanók 1 „A földön és a világmindenségben levő 
erélynek egy része — mondja Oshvald — további átváltozásra 
képes: azt nevezzük szabad erélynek. Az erélynek másik 
része önmagától további átváltozásra képtelen s állandó 
nyugalomba ju to t t : ezt nevezzük kötött erélynek. Az erély 
e két fő fajáról tudjuk, hogy a szabad erély állandóan apad ; 
következőleg a kötött erélynek éppen olyan állandóan és 
szabályosan gyarapodnia kell. Ebből minden történésnek egy 
egészen bizonyos és fölötte fontos egyoldalúsága folyik". 
(Monistische Sonntagspredigten, S. 169.) Ez az egyoldalúság 
egy szóval az erőnek, az érzékelhetlen létezőnek anyagja, 
érzékelhetővé való természetszerű átváltozása. 

A vallás lehetetlennek tartva azt, hogy a magasabbrendtí: 
a szellem, az értelem, az öntudat, az alacsonyabbrendűből: 
erőből, anyagból, tárgyakból származzon, a szellemit mondja 
az oknak, a testit pedig az okozatnak. így a parsi hit szerint 
i s : „Akuramazdának első gondolata a szellemi teremtés 
keletkezése . . . Első a szellemi alkotás, aztán az anyagi 
kialakítás és a szellemnek az anyaggal való keverése. Ettől 
van a teremtmények előmenetele, — és Vohumannak (a Lé-
leknek) bennök lakozó igazsága által: ez minden jó teremtményt 
tisztaságra és örömre ösztönöz . . . A dolgok teljes megértése 
Vohumannak a7, ember elméjében való laltozásából származik. 
(Dinkard, 9 J S . — S. Β. E. 37, 248 ) 

A tudomány azt tanítja, hogy az anyag ós erő fenn-
maradásáról szóló „lényeg törvénye a jelenségekben mindenütt 
mekanikiai okokról tanúskodik s ez úton az általános okozati 
törvénnyel kapcsolódik". (E. Haeckel: die Welträtsel, S. 94.) 
Ezzel szemben a hit nem nyugodhatik meg abban, hogy annak 
a világnak, amely a gépiessé változtathatlan szellemi és 
erkölcsi tulajdonokkal bíró embert is tartalmazza, az emberinél 
ne magasabb, hanem alacsonyabb értékű okot ós célt tulajdo-
nítson. Ezért már a régi Marda imádók meggyőződése szerint 
is „a világ mindenféle ügye a végzet, az idő és az önmagától 
létező örökkévalóság, a király és a hosszú életű Ür legfőbb 
határozata szerint alakúi. Ez okból a különböző időszakokban 
mindenkivel az esik meg, ami éppen szükséges, hogy meg-
essék". (Dina-i mainog-i khirad, 27, 8 , n . — S. Β. E. 24&7.) 
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És minthogy egy pusztán mekanikai erőktől mozgatott 
és mekanikai változásokkal alaknló világnak bármilyen fej-
lődése sem hozhat létre más mint gépies vagy állati minőségű 
eredményeket: a vallás a világ fejlődését minőségbeli átvál-
tozásában megújuló megjavulásában látja. „A mindensógnek 
a megújulása után — tanították a régi parsik — többé nincsen 
démon, mert nincsen csalás; és nincs gonosz lélek, mert 
nincs hamisság; nincs ördög, mert nincs pusztulás ; nincs 
pokol, mert nincs gonoszság; nincs viszály, mert nincs harag; 
nincs gyűlölet, mert nincs rossz indulat; nincs fájdalom, mert 
nincs betegség . . . nincsen szükségemért nincs kapzsiság; nin-
csen szégyen, mert nincs fólszegség . . . nincs eretnekség, mert 
nincs hamis állítás . . . Mindazok a gonosz gondolatoktól, 
gonosz szavaktól és gonosz tettektől vannak: (az ilyen) 
minden gonosszal megrakott népet az ördögnek kell szét-
szaggatnia". (Dadistan-i dinik, 37 i2o j. — S. Β. E. 18, I l8.) 

* * * 

Az ó- és újszövetségi világfelfogás alaptanai sokkal 
ismertebbek, mintsem külön ismertetésre szorulnának. Elég 
általában megjegyeznünk, hogy a bibliai kijelentések szám-
talan téves ós naiv személyesítéssel keverten a világszemlé-
letnek olyan elveit nyújtják, melyek a keresztyén művelt-
ségnek eddig elért bámulatos uralkodó szerepében találják 
igazságuknak és értéküknek minden szóbeszédnél ékesszólóbb 
igazolását. Mehanikus világfelfogást vallók, vakmerő és in-
dokolhatlan kritikával kételkedők a zsidó-keresztyén kultura 
fejlődése folyamán is mindenkor voltak. Ámde ezek s az ő 
nézeteik szinte nyomtalanúl sülyedtek el az élet hullámzó 
tengerén. Ellenben azok, akik lelket láttak a kövekben is, 
isteni célt és hivatást ismertek föl az égi csillagok és a földi 
gonosztevők pályafutásában egyaránt: azok nagy népeket 
vezettek magasabb műveltségre, hatalmas államok alkotásával 
boldogították az embereket. 

A világcél hite és tudata, az emberben. 
Hogyan is találhatná az ember érdemesnek élni, hogyan 

tölthetne el az élet „ösztöne" minden élőlényt a legmélyebb 
szenvedéllyel és a leghatalmasabb szívós akarattal az életre, 
hogy ha a lét nem hozna napról-napra valami jobbat, szebbet, 
igazabbat? Hogyan találhatná érdemesnek a búvár a teremtés 
titkainak a mélységeit kutatni, ha a létnek az a mehanizmusa, 
mely a megfigyelőnek a fölszinen leginkább szemébe tűnik, a 
világrejtelynek nemcsak látszólagos, de valóságos megoldása 
lenne ? Mi lenne az életigazságok megélésének fönséges gyö-



Hi t és tudomány. 2 4 3 

nyöre, mi az ismerés nemes varázsa, ha látszólag rideg 
mehanizmus valósággal nem a teremtő erőknek, nem az isten-
ségnek szünetlen éledő új alkotásokba, folyton gazdagodó 
újabb érzéki öltözetbe ju tása? 

* # 
* 

Már ennyiből is elég világosan kitűnik, hogy az okos-
ság is, a történeti tapasztalás is nemhogy ellentétbe állítanák 
a hitet a tudással; de éppen ráutalják a tudományt is a val-
lásra. Ez nem is lehet másképpen. Hisz vallás és tudomány 
ugyanazt az emberi szükséget elégíti k i : mindkettő a lót 
megismerését szolgálja avégett, hogy cselekedeteinket cél-
szerűen, bölcsen ós boldogítóan irányíthassuk. A kettő közül 
azonban a mélyebb, a tágabb körű ismeretet, — eszmei ter-
mészeténél fogva, — szükségképpen a hit adja. Nemcsak 
azért, mert a tudományt is a hit vezeti többről-többre, ha-
nem még inkább azért, mert a széttagolódásra hajló tudo-
mánynak csupán a hit képes megadni az éltető, az eszméket 
nyújtó egységet. 

Nincs megértés, nincsen tudomány olyan magyarázó, 
általános elvek birtoka nélkül, melyek az elütő, szétszórt 
jelenségeket valami kölcsönös kapcsolatba bírják hozni. És 
épp a különfóleségekben az egyezést jelentő ezek az elvek 
a lényegesek, a jellemzők a tudományban. De nincsen hit és 
nincsen vallás, sem olyan belső meggyőződés, olyan vezérlő 
eszmény nélkül, amely a természet eseményeit is az ember 
élete történeteit is ugyanazon legfőbb lelki hatalom kormány-
zata alá ne állítaná. És épp a föld feletti világkormányzatnak 
az egyöntetűsége, a jó cselekvésnek ős igaz gondolatnak az 
a legfőbb itólő mértékadója a lényeges a vallásban. Hit ós 
tudomány ebben találkoznak. 

Azért a hit és tudomány viszonyát s e viszonyból mind-
kettőre kiható szerfölött fontos következményeket akkor a 
állapíthatjuk meg leghelyesebben, ha a hitet is, a tudományt 
is abban a közös vonatkozásában tárgyaljuk, melynél fogva 
az egységes világnak mindkettő egységes kifejezője. 

Dr. György J. 

1θ* 



A hallei magyar könyvtár. 

Az idei nyarat tudományos és egyházi tanulmányozásra 
óhajtván felhasználni, egy több hétre terjedő németországi 
út terveivel foglalkoztam, amikor dr. Győry Tibor egyetemi 
tanár kezdeményezésére dr. Haberern J. Pál udv. tanácsos, 
egyet, tanár azt a kérdést intézte hozzám, nem lehetne-e 
valamikép módját ejteni, hogy a hallei egyetemmel kapcso-
latos magyar könyvtár végleges rendezése és katalogizálása, 
illetőleg egy katalógus kiadása dolgában valaki kiutazna az 
ottani könyvtári őr segítségére. Ezt az ügyet magam is 
igen fontosnak tartván, vállalkoztam rá, hogy tanulmányaimat 
Hallóra koncentrálva, ha kell több hétig is ott maradok s 
a magyar könytár ügyét rendezni segítek. A Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsa részéről, miután báró Szalay 
Imre alelnök, múzeumi igazgató és dr. Fejérpataky László 
udv. tanácsos, egyet, tanár igazgató a munka elvégzését úgy 
nemzeti, mint tudományos szempontból kívánatosnak ítélte, 
hivatalos megbízást kaptam, aminek alapján több hetet 
Halléban töltöttem, a könyvtárat s annak eddigi rendezését 
átvizsgáltam s e sokszor túlbecsült, néha lekicsinyelt magyar 
alapításról, mint közérdekű dologról, a következőket közöl-
hetem. 

1. A könyvtár keletkezése. 

A hallei egyetemmel kapcsolatos magyar könyvtár 
alapítója Kassai György Mihály. Neve nem egyformán maradt 
ránk. Hozzá küldött levelein néhol Georgius Michaelides 
vagy Michalovich áll, a wittenbergi egyetem anyakönyvében 
Georgius Michaelides Steinensis Hungaricus néven szerepel, 
de végrendeletén ő maga „M. Georg. Michaelis Cassai Hung. 
Facult. Philos. Assessor" névvel írta alá magát s így család-
neve Kassai volt. Steina Barsmegyei falucskában 1640-ben 
született. 1656-ban a rajeczi, 1662-ben a szentmiklósi, 1666-ban 
a kézsmárki, 1668-ban Radichius alatt a kassai, 1669-ben 
Ladivór Illés ós Zabanius Izsák alatt az eperjesi, 1672-ben a 
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boroszlói iskolában találjuk, míg 1675 óta állandóan Wittenberg-
ben tartózkodik. Eleinte magánórák adásával tartotta fenn 
magát, de 1681-ben elnyeri a magisterséget, 1702-ben a filozófiai 
fakultás adjunktusa, 1712-ben dékánja lesz. Mikor állását 
biztosítottnak látta, 1687-ben megházasodott, Drechsler Mátyás 
kiűzött magyar lelkész Eszter nevű leányát vette el. Házas-
ságából öt gyermeke származott, de még életében mind, 
feleségével együtt maga temette el. Ez a szerencsétlen 
családi állapot teszi érthetővé, hogy a mindenét elveszített 
85 éves agg tudós, aki olyan sokat tanult és nélkülözött, 
mindenét, amije megmaradt, a wittenbergi egyetemen tanuló 
magyar ifjaknak hagyta örökségül. 1725 október 13-án halt 
meg Wittenbergben. A könyvtárra vonatkozó rendelkezése 
1724 augusztus 10-ón kelt és így hangzik: 

„Bibliothecam quoque meam utilitati et aedificationi 
Alumnorum Pannonum consecro, donec post obitum meum 
liaereditaria illaque plena possessio accesserit, et ita quidem, 
ut Alumnis sub aliud tectum migrantibus et habitaculum 
mutantibus iidem etiam Bibliothecam secum sumant et Semper 
ad latus habeant, quo integro tempore aditus ad eam pateat. 
In qua licet etiam libri contineantur ad trivium spectantes, 
non tarnen absque fructu inspiciuntur: quorum omnium, 
imo totius Bibliothecae summám Catalogo cognoscere licebit. 
Pro conservanda autem augendaque Bibliotheca conclavique 
persolvendo accedentibus Alumnis Pannonibus aliquot grossi 
et consensu erunt deponendi. Inscriptionem vero et curam 
Bibliothecae, donec Stipendium constitutum fuerit, in se reci-
piet, qui mihi mortuo in Museo succedet, Convictoriumque 
gratuitum, in praemium sui numeris, una cum suo cohabi-
tatore accipiet. Ordinabuntur autem illis in annum triginta 
Floreni Misnici, et quidem pro cibo vigintisex Floreni, residui 
vero quattuor Floreni cedent pro Museo exsolvendo, in quo 
Bibliotheca est deposita. Ubi deinde, Deo iuvante, stipendium 
processerit, quinque primariis Alumnis potissimum cura circa 
Bibliothecam in cumbit, non tarnen prorsus exceptis inferi-
oribus. Piura progressus temporis melius docebit. In Biblio-
thecis ad haec plerumque spectantur, ornamenta, ut sunt 
imagines et effigies praesertim virorum praecipuorum et 
aliorum memorabilium in nostra quoque quaedam reperiuntur, 
quorum specificatione exhibit inventarium. Denique consecro 
Alumnis Pannonibus supellectilem propriis sumptibus com-
paratam quae in Museo meo et Camara simulque in Biblio-
theca invenitur. Huius quoque specificationem inventarium 
exhibebit. Tantum in omnem eventum". Kassain kívül a vég-
rendeletet a következő tanúk írták alá: dr. Hiob Thieleman, 
Acad. protonotarius ut testis, M. Franciscus Horváth Bibithy 
ut testis, Johann Lonyay testatur idem. 
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2. A könyvtár sorsa. 
A végrendelet meghagyása szerint a könyvtár Kassai 

halála után is ott maradt az δ volt lakásában, ahova a 
megválasztott két könyvtáros is beköltözött. Ez a lakás a 
Collegium Augusteum egyik mellékhelyisége volt az egye-
temi könyvtár tőszomszédságában. A Kassai által ugyan-
azon végrendelettel tet t stipendiumi alapítvány kamataiból 
az egyetemi tanács évenként 12 tallért a könyvtár és 
lakás évi bérére és fűtésére visszatartott. A magyar diákok 
a könyvtárosi tisztség élvezését olyan nagy jótéteménynek 
tartották, hogy folytonos volt közöttük e miatt a civódás. 
Az ügy nem egyszer került az egyetemi tanács, sőt a feje-
delem elé is úgy, hogy csakhamar kezelési szabályzatot állí-
tottak össze, amelynek lényegesebb pontjai a következők 
voltak : könyvtárosokul csak azok nevezhetők ki, akiket a 
magyar stipendisták kijelölnek; a könyvtárt csakis stipondista 
hasznáthatja; a használatért évenként 16 garas fizetendő; a 
könyveket zálog ellenében, a rektor által ellenjegyzett cédu-
lával s csakis 3 hétre szabad kikölcsönözni. Ε szabályzat a 
magyar diákok heves tiltakozásai miatt csak 1744-ben lépett 
életbe. 

Még e szabályzat életbeléptetése előtt adta ki Mária 
Terézia ama rendeletét, hogy magyar ifjaknak nem szabad 
a külföldi egyetemeket látogatniok. így történt, hogy 1743-
ban, egy magyar ifjú sem lévén kint, a magyar könyvtárt 
elzárták és lepecsételték. A rendeletet azonban csakhamar 
visszavonták, mert ugyanazon év augusztus 20-án hat magyar 
ifjú folyamodik a fejedelemhez, hogy a magyar könyvtárt 
nyittassa fel s adassa át nekik. 

A hét éves háború alatt Wittenberg s benne az egyetemi 
és a magyar könyvtár is igen sokat szenvedett. Az ostrom 
megrongálta az épületeket. Madách Péter könyvtáros 1763. 
augusztus 27-én azt jelenti a rektornak, hogy a könyveket 
egy pincébe volt kénytelen áthurcoltatni. Minthogy azonban 
ezt a pincét is elfoglalták az osztrák katonák, a könyvtár 
igen megrongálódott s mire ismét átvehette, igen sok hiányt 
talált. 

Ezután is többször megesett, hogy egyetlen magyar 
ifjú sem volt Wittenbergben s ilyenkor a könyvtár gazdát-
lanul hevert. Végre az egyetemi tanács 1776. május 15-én 
alapítványba foglalta Kassainak egész hagyatékát s meg-
állapította, hogy mintegy 2000 kötet könyv, egy csomó kéz-
irat, 3 gyűrű (övé, feleségéé, fiáé), több régi érem és a bútor-
zat maradt utána. Az ösztöndíjalapítvány értéke 5169 tallér, 
3 garas, 9 pfennig. Megállapították azt is, hogy ösztöndíjul 
egy-egy magyar ifjú évenként 20 tallért kap, a könyvtár 
költségeire pedig évi 12 tallért fordítanak. 
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Sajnos, hogy a könyvtár története, amint azt a jelenlegi 
direktor, Gerhard egyik jelentésében megírta, a magyar ifjak-
rél meglehetősen szomorú képet ád. Nemcsak az egyetemi 
tanács és a fejedelem volt kénytelen ismételten fegyelmileg 
is eljárni a folyton civódó magyarok ellen, hanem 1779 és 
1797-ben maguk a magyarok is panaszt tettek a könyvtáros 
ellen, hogy az értékes régi érmeket ós a gyűrűket elzálogo-
sítja, a régi levelekkel és kéziratokkal pedig kályhába gyújt. 
Ez a szomorú körülmény teszi érthetővé, hogy a könyvtár 
kezelésének szabadsága mind szűkebb határok közé szorúl 
s mikor 1799-ben egy gyűrű és 17 régi érem nyomtalanúl 
eltűnt, az egyetemi tanács kimondotta, hogy ezentúl 
egyik könyvtáros a másiknak a könyvtárt csakis pontos 
leltár mellett adhatja át. Persze hogy ennek a rendelkezés-
nek sem igen tett a hanyag magyarság eleget. 

A napoleoni hadjáratok idején a könyvtár különösen 
sokat szenvedett. Az egyetem épületeit 1806-ban és 1810-ben 
kórházzá alakították át. A magyar könyvtárt teljes rendet-
lenségben egy sarokba hányták rakásra. A harcok megszűn-
tével Kalivoda András, majd pedig csodálatos szorgalommal 
ós bámulatos pontossággal dr. Schulek Gáspár szedte rendbe 
és katalogizálta a könyveket. Schulek katalógusa, amelynél 
neki Povázsay András segített, ma is alapja minden további 
rendezésnek. De még le sem zárhatták a katalógust, amikor 
ismét parancs jött, hogy a könyvtárt 24 óra alatt hordják 
el. A magyar könyvtár az egyetemi könyvtárral együtt 
zsákokba és ládákba került, amiket a drezdai egyházi fő-
tanács rendeletére tüstént el is indítottak Drezdába. Útközben 
azonban a franciák a menetet megtámadták s a könyvtárt 
csak úgy menthették meg, hogy Meiszen mellett egy lovag-
várba vontatták be, ahonnét csak 1816-ben szállították vissza 
Wittenbergbe. 

A magyar könyvtárnak azonban még ekkor sem volt 
nyugta. Wittenberget 1815-ben a porosz királyságba kebe-
lezték, minek következtében a wittenbergi egyetemet a hal-
iéival egyesítették, 1823-ban a magyar könyvtárt is átvitették 
Hallóba. Nem csoda, ha a sok liurcólkodásban sok könyv ós 
kézirat elveszett. 

A könyvtárra vonatkozólag 1831-ben az egyetemi tanács 
szabályzatot állapított meg, amelynek főbb pontjai a követ-
kezők: minden stipendistától 2 tallért vonnak le a könyvtár 
fenntartásának és gyarapításának költségeire; a wittenbergi 
stipendiumot kezelő tanári bizottság a magyarok ajánlatára 
választja a könyvtárosokat, akiket esküvel kötelez a hűséges 
kezelésre, s akik e munkáért a stipendiumon kivül a lakás 
megváltása fejében fejenként 15 tallért kapnak; könyveket 
csakis az eforus láttamozásával, kéziratokat csakis a fel-
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ügyelő tanári bizottság engedelmével adnak ki ; a képeket, 
értékeket elismervény ellenében az egyetem rektora veszi 
á t ; a könyvtár szaporításánál azon könyvekre kell tekintettel 
lenni, amelyek a magyar nép és állam történetével, statiszti-
kájával és földrajzával foglalkoznak. Ez utóbbi pontot 1834-ben 
oda módosították, hogy oly könyveket szereznek, amelyek 
az ott tanuló magyarok szükségletének leginkább megfelelnek. 

A könyvtár eddigi történetéből is kitetszik, hogy az 
egyetemi tanács az alapító akaratát nem egyszer mellőzte. 
Első ízben akkor, mikor a könyvtárt Wittenbergből Hallóba 
vitette, bár ez az egyetemek egyesítésének a folyománya volt. 
Másodízben akkor, mikor külön helyiségben való fenntartását 
megszüntette, bár ez meg a magyar diákok lelkiismeretlenségó-
nek a következménye volt. 1852-ben pedig azt határozta az 
egyetemi tanács, hogy ezentúl a magyarok közül csak egy könyv-
tárost választ, a másik az egyetemi könyvtár egyik tisztvi-
selője lesz. Ezt a rendelkezést a magyarok tiltakozása miatt 
1854-ben az egyetemi tanács visszavonta ugyan, de mikor 
1876-ban rájöttek, hogy 37 mű ismét elveszett, a két magyar 
könyvtáros mellé igazi őrül az egyetem titkárját alkal-
mazta. Ε könyveket, miután senkinél megtalálni nem tudták, 
a császár engedelmével a katalógusból kitörülték. 

Eddig a könyvtár az egyetemi könyvtár épületében 
ugyan, de külön szobában volt elhelyezve, de mikor az új 
könyvtári épület felépült, a folytonosan megújuló rendetlen-
ségek elkerülése végett, a magyar könyvtárt is abba helyezték 
el, ahol külön polcokon, de a többi könyvek sorában kezelik 
s ahova most már a magyar könyvtárosok is csak a könyv-
tári tisztviselők tudtával mehetnek be. 1890 november 23-án 
a minisztérium elrendelte, hogy a magyar könvtárnak csak 
egy magyar kezelője lehet, míg a voltaképeni felügyelője 
egy könyvtári őr, aki ezért csakúgy, mint a magyar könyv-
táros, évenként 45 mk. tiszteletdíjat kap. Ezzel a magyar könyv-
tár külön önállósága jóformán megszűnt s még inkább meg fog 
szűnni, ha most, amint már elhatározták, a magyar könyvtár 
betűrendes céduláit a nagy könyvtárba beosztják s a magya-
rok kezelésére csak egy kézi katalógust hagynak meg. Ez 
ellen azonban aligha lehet valamit is tenni, mert az egyetem, 
mint az alapítvány kezelője, csakis így tudja a magyar könyv-
tárt a magyar ifjúság máig is tartó gondatlansága miatt a 
teljes szétbomlástól megmenteni. A könyvtár megmentése 
pedig mégis csak a legfőbb érdek és cél a mi szemünkben is. 

3. A katalogizálás. 
A könyvtár első katalógusát, amint azt végrendeletében 

is említi, maga Kassai készítette el. Sajnos, hogy ez a 
katalógus már a 18. század folyamán elveszett. Hogy 1755-ben 
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még megvolt, az bizonyítja, hogy Latschny Ádám könyvtáros 
csak az azon évben vásárolt Rotarides-féle kéziratokat kata-
logizálta. Latschny katalógusa ma a budapesti magyar nem-
zeti múzeum kézirattárában (Cod. quart. lat. 16.) van. 1780-ban 
Bobor Márton készített egy katalógust. Ezt Schulek még 
használta, de azután elveszett. A magyarhoni evang. egyház 
megkeresésére 1786-ban Schroeckh Mátyás katalogizálta a 
könyveket. A legjobb, igazán mintaszerű katalógust két 
hatalmas kötetben dr. Schulek Gáspár készítette 1813. tava-
szán. Minthogy azonban még ezután is sok könyv elveszett 
s így Schulek katalógusa nem felelt meg a könyvtár tény-
leges állapotának, 1860—61-ben Torkos László ós Baphanides 
Sámuel könyvtáros még hat társuk segítségével, u. m. 
Horváth Sándor, Petz Emil, Raab Károly, Thébusz Jánn_s 
Votisky Károly és Zsilinszky Mihály -,,,^νιναι egy új 
könvvieo·'""^--1 ' ' UUj aflfgíy azonban talán a munkások 
auKasaga miatt nem sikerült. Sokkal értékesebb Szlávik 
Mátyásnak 1882-ben készített könyvjegyzéke, amely azonban 
sájnos, máig is Dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár birtokában 
van. 

Az igazán szakszerű, a legaprólékosabb részletre is 
kiterjeszkedő katalógust dr. Reinhold Henrik egyetemi könyv-
tári őr, a magyar könyvtár egyik könyvtárosa készítette el. 
Ez a katalógus, amelyen dr. Reinhold némi megszakítá-
sokkal 1900 óta mind máig dolgozott, s melynél Obál Bélán 
kívül egyetlen komoly magyar segítőtársa nem volt, s amely-
nek pontossága érdekében nyelvünket is megtanúlta annyira, 
amennyire a könyvek rendezésének érdeke megkívánta, teljes és 
pontos képét adja a könyvtár mai állapotának. Ánnál szomorúbb, 
hogy a magyar tanulók, a könyvtárosokat sem véve ki, nem 
siettek segítségére s egyáltalán nincsenek tudatában a 
könyvtárral szemben tartozó hazafias kötelességeiknek. 

4. Mi a teendő? 
Miután a könytárat és a katalógizálást átvizsgáltam, 

a tévedéseket kijavítottam, az alapítvány természetét és 
egész történetét megismertem, a könyvtárra vonatkozólag 
a Felügyelő hatóságnak a következő javaslatokat tettem. 

A haliéi magyar könyvtár kétségtelenül legértékesebb 
része az a kézix*atgyűjtemény, amelynek mintegy fele a hazai 
politikai és közművelődési, egyházi és családtörténeti viszo-
nyokra nézve igen becses adatokat tartalmaz. Schulek kataló-
gusa még 196 kézírásos kötetet említ, a Torkos-féle csak 73-ról 
tud, a végleges rendezés 105 iratot állapított meg 109 kötetben, 
2564 darabszámmal. Ezeket dr. Reinhold a következőkép 
csoportosította: 
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I. Catalogi veteres Bibliothecae Hungaricae 1—7. 
II. Manuscripta Cassaiana 8—28. 
III. Manuscripta a Rotaride collecta 29 42. 
IV. Manuscripta variae et incertae originis. 

1. Manuscripta varia ad res Hungarorum spectantia 
43-54 . 

2. Manuscripta theologica 5 5 - 8 1 . 
3. Manuscripta philosophica 82—92. 
4. Manuscripta philologica 93—96. 
5. Manuscripta varii argumenti (Juridica, historica, 

mathematica, medica, miscellanea et fragmenta 
varia) 97-105. 

Ε kéziratgyűjtemányről teljes, de nem egyformán rész-
letes katalógus volna kiadandó. Nevezetesen az I. és a IV. 
csoportról csak a címek egyszerű felsorolásával, a II. és III. 
csoportról pedig teljes részleges katalógus nyomatandó, úgy 
azonban, hogy a II. csoportból is a 12—28. számú köteteknek 
csak a felsorolására kellene szorítkozni. Igy tehát teljes 
jegyzék nyomatandó II. 8-ról, melynek címe Cassai frag-
menta, manuscripta, personalia; al l . 9., 10., 11-ről, melyeknek 
címe Cassai epistolarum fasc. I—III. A III. csoportból rész-
letes, teljes katalógus nyomatandó, mert itt a következő 
iratokat talál juk: 

29. Rotaridis: Personalia, Epistolae, Fragmenta. 
30. Templum honoris virorum illustr. 
31. Manuscriptorum Rotaridis vol. I. Burii apostoliéi per 

Regnum Apóst, vestigia. 
32. Manuscript. R. vol VI. Epist. Lochmann. 
33. „ » * VII. Acta comit. Poson. 1659. 
34. „ „ „ VIII. Series famil. Hung. 
35. „ „ „ VIII. Singulares tractatus. 
36. „ „ „ Minores tractatus. 
37. „ „ „ Fragmenta gymn. ev. Hung. Rezik. 
38. Exercitia scholastica a. 1637. 
39. Epistolarum fasc. I. 
40. „ „ II. 
41. „ „ III. 
42. „ „ IV. 
Ezekben oly sok értékes anyag van, hogy róluk a 

magyar tudós-világot részletes kimutatással kell tájékoztatni. 
A kéziratokból, sajnos, idők folyamán igen sok elveszett 

vagy elszármazott a magyarországi könyvtárakba. Nem 
tudom, hogy ezeket vissza lehetne-e szerezni a hallei magyar 
könyvtár számára, de azt mindenesetre szükségesnek tartom, 
hogy a máshová elszármazott kéziratokat lehetőleg kinyo-
mozzák s a kiadandó katalógusba mai őrzésük helyének a 
kitüntetésével felvegyék. Ez iratok a következők: 
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Folio: Vol. II. Acta Diaetalia 1662. 
„ III. Annalium Hung. ρ. II. 
„ IV. Gravamina et supplicationes etc. 
„ V. Liber epist. Lachmannianus I. 

Quarto : „ I. Históriáé Hung. Liter, lineamenta. 
„ II. Diiarium delegationis Poson. 1671. Pro-

cessus indic. contra pastores 1674. 
„ III. Auctorum et scriptorum Hung. cat. alpb. 
„ IV. Históriáé Hung. Liter, civilis atque sacrae 

lincamento. 
„ V. Paria epistolarum, edictorura etc. 
„ VI. Gymnasiologia. (descripsit Rot. 1746). 
„ VII. Chronicon Hung. 
„ IX. Liber s. registrum fraternitatis Scepus. 

Volumen unicum in 8° 
Personalia. 

A könyvtár tulajdonképeni anyagát a mintegy 4000 
kötetből álló könyvgyűjtemény alkotja, amelynek körülbelül 
fele még Kassaitól származik, másik fele pedig új szerze-
mény. Nagyobb része a hazai könyvtárakban is meg van 
s így katalógusának kiadása szükségtelen. Van azonban 
mégis 195 drb. olyan könyv, a melyeknek a kéziratok kata-
lógusával együttes felsorolását kívánatosnak és érdemesnek 
tartom. Ezek közül Szabó Régi Magyar könyvei közt említve 
van a 16. századból 22 drb., a 17. századból 113 drb., a 18. 
századból 35 drb. Szabó által nem említett könyv van a 
16. századból 5, a 17. századból 20, közülök 4 drb. unicum 

Az ily módon kiadandó katalógus mintegy 4—5 nyom-
tatott ívre terjedne. Tudakozásom szerint a nyomás ívenként 
40—50 márka volna, a sajtó alá rendezésért dr. Reinholdnak 
legalább 100—150 márka volna adandó s így az egész költ-
ség legfölebb 500 koronára rúgna, amit a hallei magyar 
könyvtár ismerése ós hozzáférhetővé tétele föltétlenül meg-
érdemel. Nézetem szerint ezt a költséget nekünk magyarok-
nak kellene fedeznünk, miután az egyetem a könyvtárra 
kiadást nem tehet, a magyar alapítványokat pedig e célra 
felhasználtatni bajos és gyors eredménnyel nem is járna. 

Az alapítványok ugyanis a következő módon állnak és 
használtatnak fel. 

A Poldt-féle külön magyar alapítványon kívül még 
három magyar alapítvány volt Wittenbergben s van Halléban. 
A legelső alapítvány volt Kubiny Kristófné Garamszegi Göczy 
Julianna ajándéka, aki 1711-ben gyémántos karperecét a 
magyar diákoknak adományozta. Ennek eladásából 60 tallér 
folyt be. A második Kassai Mihály alapítványa volt, aki 
1725-ben 5169 tallér 3 garas és 9 pfennigben megállapított 
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vagyonát a magyar diákok segítésére hagyta. A harmadik 
dr. Temlin Mátyás orvosé volt, aki 1749-ben 400 tallért 
hagyott magyar ösztöndíjra. A porosz minisztérium 1831 okt. 
17. és 1890 aug. 14-én kiadott rendeletei e három alapít-
ványt, amelyeknek mai értéke 70000 márka, egyesítette s 
kamataiból évenként egy-egy magyar tanulónak 300 nál nem 
kevesebb, 500-nál nem több márkából álló stipendiumot adat. 
Ugyancsak ebből az egyesített alapítványból fizetik ki a 
kezelési díjakat, a 30 márkára rúgó viatikumokat, és két 
könyvtárosnak járó 45-45 márkát és pl. a múlt évben a 
könyvtár kiadásaira 6648 márkát. 

Azt hiszem, s úgy is értesültem, hogy az alapítvány 
kamataiból a katalógus költségeinek fedezésére is lehetne 
valamit fordítani. Azt azonban szorgalmazni kellene, hogy a 
két magyar könyvtárosi állás a végrendelet értelmében 
visszaállíttassék, mert az alapok jövedelméből még az egye-
temi őrnek is jut egy harmadik tiszteletdíj. Viszont azonban 
a magyar könyvtárosok az illetékes főiskolák hatóságai 
részéről köteleztessenek a könyvtár gondos lelkiismeretes 
kezelésére és rendbentartására. Ε végből jó volna, ha a 
könyvtárosokat a Múzeumok és Könyvtárak Országos Taná-
csának is bejelentenék. 

II. 

Kutatásaim közben a Ms. 52. jelzésű könyvben, amelyet 
1701. okt. 20. Nicolaus Privigyei Nob. Pannon, látott el 
dátummal s amely Favonius variarum rerum címet visel, 
irodalomtörténetileg is érdekes leletre bukkantam. Ez a 
könyv különböző levelek és köszöntők mintagyűjteménye. 
Az első része latin, a második része német nyelvű kézira-
tokból áll. Közben azonban a 27., 28., 29. és 30. leveleken 
(csak a levelek és nem az oldalok vannak számozva) vala-
mint a 32. levélen is néhány magyar verset találtam, amelyek 
egyik része 1686-ból, a 32. levélen lévő két vers pedig 1688-
ból származik. 

Ε verseket, néhány elmosódó szó kétséges olvasásától 
eltekintve, az akkori írásmód pontos utánzásával leírtam s 
érdemesnek találom közzétenni. Megjegyzem, hogy a versek 
leginkább folyó írásban vannak feljegyezve, de a sorok kez-
detét legtöbb helyen nagy kezdőbetűk jelzik. Hogy a meg-
értést megkönnyítsem, itt a verseket lehetőleg a mai nyelv 
formáiban közlöm. Amennyiben azonban a megértést nem 
zavarja, a régi formákat megtartom. A versek az eredeti 
formában a Múzeumok ós Könyvtárak értesítőjében jelennek 
meg. 
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Hymni natales. 
Az menyei Király, ki elűt most udvari 

Sok számú seregh Angyal, 
Házatok cselódgyét, Marhátok seregét 

Látogassa sok jókkal 
Ez szt. Innepekben Szívetek örvöndgyen 

Angyali szózatokkal. 
Gonosztul megh mencsen Kártul megh űrizzen 

Heletekben neveilyen. 
Hogy sz. Születésse Testbe eljüvésse 

Idvesétekre legyen. 
Engedgye megh Isten Hogy véle menyegben 

Kegyelmetek örvöndgyen. 
Nektek híveinek Kedves sereginek 

És választott népnek 
Ez új esztendőnek Kezdetit s közöpit végit 

Minden részit nagy kegyessan megh álgya. 

Alius. 
Én mint kicsin Diákocslsa 
Szólok mint egy Madaracska 
Az Chrisztus szent szülésirűl 
Hozzánk testben jüvésirfil. 
Kérlek azért hallgassátok 
Gyermekek, nagyok és vének 
Beszédem megh ne vessétek, 
Sut rám jól figyelmezzétek. 
Im ez mai napon tinéktek 
Születettet Idvözűtötök 
Bethlehemben, városában 
Fekszik ű szoros Jászolban, 
Hidek sütét Istálóban 
Takartatik kis Posztóban 
Menynek és fűidnek nagy ura. 
Jertek mi is Pásztorokkal 
Lelki nagy buzgósággal 
Járullyunk az Chrisztushoz, 
Az mi kegyes Szószólónkhoz; 
Térdre esvén ű Lábához, 
Neki mondgyunk új Éneket, 
Hangicsáló szép verseket, 
Hogy mi értünk bűnesekért 
És megh romlott edényekért 
Leszála (a) magas menybűi. 
És neki legyen dicsűssék 
Most és mint örökken örökké. Amen. 
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Alias. 
Menny, föld, tenger csudálkozzál, 
Nap, hold, csilak álmélkodgyál, 
Bűnös ember ne szomorkodgyál 
De vigadozzál! 
Szűsz Máriátűl Testet vett 
És az igaz emberséget, 
Hogy minékünk üdvösséget 
Szerezne örök életett. 
Születik Szűsz Máriátűl 
Szeplűtelen virágh száltűi 
így küldettik Sz. Atyátül 
Leszála az magas menybűi. 
Ez első az Ábrahámnak 
És amaz szent Ádámnak 
Isten az mi Attyáinknak 
Régen igértettet. 

Alias. 
Angyali karoknak Dicső királlyának 

Születésse inneppét 
Hogy tűrhettuképpen Az kegyelmes Isten 

Idvösséges idejét 
Te kigyelmeteknek Megh adta irnetek: 

Most Isten szent népe Illik mi örvendezzünk, 
Széppen zöngedözünk 

Ineklű versekkel. 
Istennek hivei, Krisztusnak juhai 

Vigadgyunk tellyes szivei. 
Az Úrnak kegyelmét Reánk árat szerelmét 

Hirdessük nagy örömmel. 
Mert az drága maghot, Kirül Isten szólt volt 

Mi első szüleinknek 
Az Paradicsomban, Hol örök halálban 

Mindnyájunkat értenek: 
Végre elbocsátván, Menybűi leszólítván 

Megh adá híveinek. 
Bethlehem városában Az barmok Jászolában 

Alázatossan szállá, 
Ez szent születésén Chrísztus érdemében 

Ti is részesüllyetek, 
Sokszor Egóssógben, Virrágzó életben 

Ez szent napot érjétek. 
Tellyes buzgósággal Áhitatossággal 

Mi is szentelhessük 
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Istentűi kívánom, Szivembűi óhajtom 
Hogy ti kigyelmeteknek 

Engedgye ezeket, Síit sok esztendűket 
Eörömmel érhednetek. 

És hogy jövendűben Az fényes egékben 
Ti is örvöndgyetek. Amen. 

Alius. 
Ma vigadnak az Angyalok 
És szengenek az szent Karok 

Gyenerű szép énekekkel. 
Ma tapsolnak az csilagok 
És erűinek minden halmok 

S ez fűiden való állatok. 
Mert az Angyalok Királlyá 
S fényes Balamnak csilagja 

Mi érettünk elkárhoztakért 
Ma az szent Szűz MáriátűI 
Szeplő nélkül való Szűztűi 

Ez világra születtetik. 
Azért mi vígan erűllyünk 
És erűivón hálát adgyunk 

Ez értünk jü t Messiásnak, 
Ki minket Pokol kinyátul 
S az ördöknek rabságátul 

Születóssivel megh mentett. 
Jer mondgyuk kegyes zöngéssel 
S vigasságos énekléssel 

Hangcsálunk Megh váltónknak: 
Dicsősség, dicséret, áldás 
Birodalom és óhajtás 

Legyen neked mi Megh váltónk 1 
Kérünk téged holtunk után 
Minket is ez élet után 

Vigy be örök boldogságban. Amen. * 
9 

Ε vers után külön talán mint más alkalomra, neveze-
tesen újévre szóló pótlás (mert a köszöntések karácsonytól 
újévig folytonosan tartottak), a következő rövid részlet áll, 
ami azonban lehetett egészen önálló rövid köszöntő is: 

Adgyon Isten néktek sok esztendűt érnyi 
Illyen Enepeket békességben látni, 
Szent Lélek Istennek ajándékát venni 
Chrisztus születését örömmel szentelni 
Ezen felül adgya jövendűben szent szinnyót meg látni. 
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Itt több levél hiányzik. Ezt nemcsak az mutatja, hogy 
e vers után a kővetkező lap kezdő szava, mint átviteli jegyzés 
nem az, amellyel ma a következő lapon lévő versnek a 
első sora kezdődik, hanem erre a következtetésre kény-
szerít az a körülmény is, hogy míg a teljes ívekre irott 
latin és német versek és levélminták 20—30 levélre terjednek, 
addig a közben lévő magyar versek csak 4 teljes levelet 
vesznek igénybe. A hiányzó rész azonban kétségtelenül e 
könyv bekötése előtt veszett el, mert a könyvben a hiány 
nem vehető észre, amennyiben a lapszámozás csak dr. Rein-
hold munkája. 

A következő versek mind búcsúztatók, még pedig 
nagyobb részben esy gyermek koporsójánál hangzottak el. 
Végül egy anya bússúzását találjuk, majd meg két darab 
1688-ból való köszöntő verset. Az első búcsúztató verstöredék 
az atyjától való búcsúzásból. Az utána következő s az anyá-
hoz szóló búcsúztató versből arra következtethetünk, hogy 
ez a vers is hosszú lehetett s ez a megmaradt kis részlet 
csak a búcsúztatásnak az összefoglaló vége. 

Szerelmes Jézusom, Te ártatlany bárány, 
Júda nemzetébűi származót oroszlány, 
Te kivül(e)d lelkem már semmit nem kíván. 
Nem félek haláltul, már mérget rám nem hány. 
Isten hozzád immár édes szivem Attyám, 
Ki szintén holtomik gondot viseltél rám, 
Kit kezedhez vettél szivem szomorodván, 
Isten fizesse megh jó voltodat hozzám. 
Szivem édes Attyám már Kassai Istók 
Alá s fel nem járkál csendessek az ajtók, 
Nem is nitatnak fel annyiszor ablakok, 
Élt Kassai Istók csak szóval inondgyátok. 

Matrem. 

Neked hát mit mondgyak s ja j mikint búcsúzzak 
Szerelmes édes Anyám! 

Kinek ő kezei, kedves két karjai 
Nagy könyön tartottak : 

hallyad utolsó szavam. 
Mikint szép kertednek, szerelmes helyednek 

Legh kedvessebb oltovánnya, 
Akinek ő gallyát, kedves fái allyát 

Mezzünet hozták vala, 
Mellynek nüvésében s megh foganásában 

Vala szived vigadva; 
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Ki felül éltedben, gondoltad elmédben 
Hogy még gyenerűségben 

Érhesd újulássát, lássad virágzássát 
Gyönörű nyüvésien, 

Örvöndeznél abban, szivessen óhajtván 
Várnál gyömülcsíben. 

Azonban hogy látván kikelet eljutván 
Gyönörű oltoványodat, 

Hogy szép bimbózásra, termő ágacskákra 
Ereszti onnan magát, 

Azt feltisztitatván s vele jól bánatván 
Vehetnet neki hasznát: 

íme hogy már szintén kedven nevelkedvén 
Tizenkét esztendűre, 

Várná, hogy kertéznek, kedves embereknek 
Lehetne örömére, 

Ο fáratságáórt s szorgolódásáért 
Nyújtana gyümölcsében ; 

Továbbá hogy már kikelet elmúlván 
Az ősz is elérkeznék, 

Mikoron az fáknak, kedves oltványoknak 
Levelek elhullának: 

Ell hula ennek is s ellszárat fája is 
Az kedves csömötének ; 

Ekkint szintén én is, az ki csak nem rég is 
Kedvessen szép, hervadoz; 

Jár tam s virágoztam, sűt kedves is voltam 
Előtted mindenben, 

Éltem világomat, gyünörfl voltomat, 
Miként liliom kertben, 

Én voltam az oltovány, mellyet kertész szányja, 
J a j mert már ki szárattam, 

Asszony édes Anyám, én szerelmes daikám, 
Jaj láddi el lankadtam; 

Nem virágzóm többé, nem leszek élűvé, 
Ja j tűled eltávoztam. 

Kérlek azért szivbűl, tellyes én elmémbűi, 
Oh, én szerelmes Anyám, 

Hogy már végső szómat s végső szólásomat 
Hagy nyujcsam tovább talám. 

Ne légyen ellened, hogy már továb szived 
Ne keseredgyen reám, 

Csecsemő idűmtűl mind ekkoraiglan 
Ellened való vétkem 

Megh bocsássd szivessen s engedgy kegyeimessen 
Ha miben vétettem, 

Vagy szófogadásban, vagy egyben vagy másban 
Ha néked nem engettem. 

Theol . Szak lap . X I . év f . 1 7 
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Ha az én életemnek mégh az δ határa 
Tovább halatta volna, 

Dajkálkodásodnak, anyai voltodnak 
Megh volt volna jutalma. 

Dehogy már megh holtam, sirba takartattam, 
Nincs annyi erőm arra, 

Hogy szolgálatodnak, velem tett sok jóknak 
Lehetne jutalma, 

Hanem az Istentől, δ szent felségétűi 
Buzgón kegyelmet kérek, 

Hogy szolgálatodért, velem tett sok jódért 
Légy kedves felségének. 

Már részemet fűidnek sütét nyoszolának 
lm én majdam ajánlom, 

S csak emlékezetet Kassai Istóknak (?) 
Én közöttetek hagyok, 

Lelkemet peniglen Angyalok kezében 
Vittetni immár látom. 

Ad sororem. 
Jaj, tűled mint lészen végső búcsúzásom 
Kassai Mária én ményém Asszonyom! 
Vallyon s már mi lészen Hozzád utolsó szóm, 
Ellállut én nyelvem, Oda van szólásom. 
Kérlek azért hitelt adj én Tolmácsomnak, 
Nem külemben, mikint adtál szólásomnak. 
Kinek ón is neked, szivem hajlékának 
Kedvedet kerestem, mint madár társának, 
Végh búcsúját hallyad immár Eöcsécskódnek: 
Kiványa szivessen, hogy δ felségének 
Szentheldhesd folyását világi éltednek, 
Holtod után lássad seregét szenteknek. 
Hogy ha én mindenben neked nem tetszettem, 
Vagy szomorúsággal szivedet illettem, 
Kassai Istóknak (?) bocsánattot nékem 
Nyújts szerelmes Nyényém s eresz útra engem. 

Ad Pátriám et Benevolos. 
Mit mongyak néked is Cassa ides hazám, 
Akiknek javára szült vala az Anyám! 
Óh mely soknak szeme vala függesztve rám, 
Midőn utaidat sétálván nyomdossám. 
Gondolhattam volna, mineműek azok, 
Erdélyben (?) valának hiresek ős nagyok, 
Cassai férfiak nemzetembűi azok: 
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Ollyan miltóságra talán én is hágok. 
Levága az halál én kisded koromban 
S nem telik jó kedved az reménled jókban. 
Épüly mások által hires dolgaidban, 
Utánnam elmarad gyönge fiaidban. 
Áldottak legyetek, kik elmaradtattok, 
Véreim, Rokonyim, ismerfiim vadtok. 
Szolgák és szolgálók, ha megh bántottok 
Ifjússágom vétket mind megh bocsássatok. 

Ad Praeceptores. 
Ell nem felejthettem, amelly jót ellvettem 

Kedves Praeceptorimtul : 
Tudomány, értelem, a ki volt én bennem, 

Mint származót azoktul. 
Azok munkája volt, a mikor nyelvem folyt, 

Dicsirtettem inindenektűl. 
Diáki Tudomány, menyei Adomány 

Ezek által adattik, 
Az fölséges Isten az gyarló életben 

Velünk megh ismertettik; 
Mindenffóle jóságh, állandó boldogságh 

Ez fűiden szereztettik. 
Óh vajha az Isten kegyeimébűi ingyen 

Éltet volna továbbá, 
Tanulván, elhiszem, hogy lett volna részem 

Az elűhozot jóba; 
Reám való külcsék, sem az jó Reminségh 

Nem lett volna hiába. 
De mit sovánkodom, azon fáradozom 

A mi ell muló vala, 
Több addattot annál az világi jónál, 

Az Úrnak legyen hála. 
Bölcsesség, boldogságh, minden féle jósságh 

Tellyessen reám szála, 
De mind azon által az hiv szolgálattal, 

Hogy jóra oktatattok, 
Mindenütt az Isten fizesse nagy bűven 

A mikor nem várnátok. 
Engedetlenségem, egyéb féle vétkem 

Nekem megh bocsássátok. 

Ad condiscipulos. 
Óh én kedves Barátim, Tanuló Társaim 

Isten legyen hozzátok! 
Mulatván veletek, jő lóvén kedvetek 

Vagy mikor tanultattok, 
17* 
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Ha miben vétettem avagy megh sértettem 
Ti is megh bocsássatok. 

Bülcsességnek Lelke szállyon szivetekre, 
Legyetek egésségben, 

Úgy erűlkedgyetek és nevelkedgyetek 
Az nemes erkülcsekben, 

Ez széles világra, végső határira 
Jó hiretek ell mégyen. 

Többet nem szólhatok, vadnak tanítások, 
Vigyázzatok szavokra, 

Hallya megh fületek, mikor szólnak nektek 
És mindenek javára. 

Fussatok utánam, szivembűi kívánom, 
Sególlyen Isten arra. Amen. 

Conclasio. 
Jaj, szólnék örömest többet, ha szólhatnék, 

Szivesim hidgyétek, 
Továb beszélgetnék, bár csak fél órácska 

Mégh nekem adatnék, 
Nyelvemnek csomója, szivemnek sirássa 

Ha megh oldatatnék. 

Megh köszöném nektek ell kisórésteket, 
Kedvessen halanám megh kegyességteket, 
Hogy nem kíméltétek tűlem lipteteket, 
Hanem kisértétek hidek tetemimet. 
Kívánom sziveim nektek az életben 
Szerencsés napokat engedgyen az Isten, 
S órátok ha eljő, vegyen kegyelmében 
S hellyhezze titeket sok szentek kezében. 
Fogjátok kis testem, tegyétek az fűidben, 
Mert a mellybűl lettem, abban kell bé mennem, 
Had nyugodgyam immár szerelmes Nemzetem, 
Tegyétek ell, kórlek, gyengő kis (vei: már hidek) tetemem. 

Mater ad filium. 
Szerelmes magzatom, föld gyomrába menj be 
Az elűted le ment véreid közibe, 
Nyugodgyék testet az ell készült hellyben, 
Közönséges Anyának sütét köbelibe. 
Eddik volt rendelve éltednek futássá, 
Házamnál elűtem való sétállása. 
Nem féltlek, ell érjen az pogány rablássa, 
Az ki előtt szalat országnak lakossa. 
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Ide az Anyádnak vajodik a szive, 
Legh nemesebb kincsem, ahol vagy le téve, 
S noha szemem elűt te most vagy elreitve, 
De soha elmében nem lész ell felejtve. 
Ez szomorú gyászban, valamedik élek 
Nyomkodik minden nap tapodnyi kiszülek 
Ugy is látom fiam, nem soká ell érlek. 
Holtom után veled menyben részesüllek. 

A 32. levél első oldalán latin versek után csak a 
kővetkező négy sort találjuk: 

Új hirt s új örömet hoz Angyal minden embernek 
Kisérvén igen sok serek Angyal űtet. 
Új vigasságnak jelét adván: 
Christus Urunknak Dicsüsségh legyen 

Ki születettik. Amen. 
» 

Ugyanazon levél hátulsó" oldalán pedig a következő 
vers olvasható: 

Békességh fűiden légyen az füldi Lakosnak, 
Tetzen az embernek, mi tetzik Isteninek, 
Kicsoda s ki lészen oly rest köztünk már a fűiden, 
Hogy hálát állyon megh mondani tiszta szível, 
Neked Megh Váltónk, ki szültél Szűz Mariátűl, 
Pokoltul mentvén, kintűl és ördögektűl. 
Ditűsségh, áldás legyen, ditseret, óhajtás, 
Hogy születéssednek napját Szüleimnek 
Engettél irnedt: Attyámnak ós Annyámnak, 
Nyinyém s húgomnak, mindenik Attyafinak. 
Annak után nekiek adgy sok esztendűt elírni, 
Jobb bikessigben s látni ilyen Enepeket. 
Szent Lélek Istennek ajándikai reájok 
Szállyon, láthassák ez felül az ő színét. 

Aliud in natalitia Salvatoris. Dicta 1688. 

Ε versek előtt egy lakodalomra szóló meghívólevelet 
találunk, végül pedig a 33. levél hátsó oldalán Privigyei 
Miklós egy kérő levele van, melyben egy előttünk ismeretlen 
úrnőtől tanulmányútjára pénzbeli segítséget kór. Ε leveleket 
megfelelő tudományos lapban szószerint közöltem. 

Raffay Sándor. 



A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században. 

A protestantizmus hősi korszaka már a XVI. században 
lejárt. Az új igazságok csodákat miveltek, végleteket szültek, 
azután kissé meghalványodtak. Az az állandó lelki viharzás, 
a forráspontig vívott eszmeharc, mely az egész XVI. szá-
zadot betöltötte, kifárasztja az elméket s azok vágynak a 
pihenés után. A vezérek korára epigon korszak következik 
s ez a második, protestánsnak született nemzedék gyönge-
sége érzetében egy új skolasztika falai közé húzódik vissza; 
s a közkeletű, nagy gyakorlati kérdések elméleti kérdésekké 
válnak, amelyeket a papok és theologusok szőrszálhasogató 
polémiája, no meg a fejre menő egyházpolitika mesterségesen 
tart még az érdeklődés központjában. Közben a katholicis-
mus a tridentinumban megerősödött és most már egész hit-
rendszerét a protestantizmussal szemben polemikus formában 
építette ki, s el kell ismernünk, nemcsak egységesen és rend-
szeres tökélylyel, nemcsak akkora elasticitással, amekkorát 
csak a skolasztika hajszálfinomra kidolgozott tételei meg-
engedhettek, hanem bizonyos reformátori szellemmel is, 
amely a katholicismusban minden olyan elemet, amely nem 
az alapelvek kiágazása, hanem fagyöngyszerű elfajzás volt, 
annyira kiszorított, hogy többé központi súlylyal nem bír-
hatott; annál erősebben domborították ki az ősi és gyakorlati 
szempontból használható vallásos elemeket. Ezt a pompás, 
egységes rendszert pedig az új skolasztika hatalmas talen-
tumai az emberi gondolkodás egész területére alkalmazták 
és az összes lehetséges érvek összehordásával az összes lehet-
séges ellenvetések megcáfolására szinte beláthatatlan kész-
letet halmoztak fel. Talán elég lesz a legnagyobbra: Bellar-
minusra gondolni. Szembe állott tehát két tábor; mindkettő 
a supranaturalis dualismus alapján ős mindkettő a skolasz-
tika fegyverzetével; azonban míg a katholicismus egységes, 
tömör és egy darabból faragott igazságrendszert véd és nép-
szerűsít, addig a protestantizmus maga legalább négyféle 
typusra válva, egymásnak ellenmondó igazságait ádáz testvér-
harcban védve és támadva, küzd a katholicismussal, mely a 
supranaturalis dualismusban és skolasztikában is egyaránt 
hazai talajon állott, míg a protestantizmusnak végső ered-
ményben ez a talaj idegen ős ellenséges, bármennyire is vi-
tatja vala maga is ennek az ellenkezőjét. Vegyük még ehhez 
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azt, hogy Középeurópában a hatalmi viszonyok a katholicis-
must szinte erőszakosan tolták előtérbe s mindjárt megértjük, 
miért tudtak az ellenreformáció jezsuitái oly meglepő ered-
ményeket érni el. 

Magyarországon is a teljesen ki nem forrott és a lel-
kekben még egészen gyökeret nem vert protestantizmust 
már a XVI. század végén hatalmas erővel támadja meg az 
időközben öntudatra ébredt katholicismus. Eddig a katholicis· 
mus úgy viselkedett, mintha jártányi ereje sem lenne. Tűrte 
a tehetetlenség bambaságával, hogy úgy szétverje a protes-
tantizmus mint valami züllött, puha, gyáva, gyülevészhadat. 
Szinte megdöbbenve kérdi az ember, hogy hát nem volt akkor 
egyetlen értelmes ember sem, aki meggyőződésből lett volna 
katholikus ? Sztárai az „Igaz papság tikörében" maró gúnnyal 
állítja be a barátot, a püspököt és a pápát, akiknek a pro-
testáns pap a tulajdon beviariumaikból bizonyítja be, hogy 
latrok, lopók ós szentségárúlók, amire maga a pápa is 
úgy elkeseredik, hogy bánatában fel akarja kötni magát. 
Csakugyan valami irtózatos, szinte szenilis tehetetlenség jel-
lemzi azt a katholicismust, amelynek hatalma alul alig fél-
század alatt egy egész országot ki tud ragadni néhány lobogó 
hitű prédikátor. De a XVII. század elején már az anyámasz-
szony katonából kurucvitéz válik, aki huszárosán vág neki 
a kissé elbizakodott, megnehezedett és elkényelmesedett pro-
testantizmusnak. Most már ő a támadó és a támadásban az 
életösztön elszántsága, az alul került ellenfél végső elkesere-
dése forr, amelyet csak emtet a fokozatosan nyert győzelmek 
mámora. A Pázmány kalauzára nincs már mennykövük a 
protestánsoknak : Wittenbergából kérnek kölcsön, s kapnak 
is — 13 év múlva. 

1. Pázmány és Alvinczi. 
Ennek a katholicismusnak képviselője Pázmány, aki 

egyszersmind a kor szellemi vezére is. Igazi turáni jellem, 
akit kálvinista bordában szőttek jezsuita kezek. Csupa ős erő, 
nyers, hetyke, betyáros, akinek eleme a harc, a portyázás, 
de azért a maga portáján derült, szíves házigazda, jó kedvű, 
színes kedélyű bölcs. Meggyőződésében hajthatatlan, indula-
taiban lobogó, igazáért tűzbe menő ember, nem annyira azért, 
mert igaz az ő igazsága, hanem azért, mert az az igazság 
az ő becsületének a kérdése. Filozófiai szárnyalás, mystikus 
mélység, költői ihletettség majdnem idegen nála : a józan 
belátás, a törvény felismerése, egyszóval a positivus, logikai 
elem uralkodik a lelkében Alapjában kritikai természet, 
mert jobban tud vitatkozni, mint fejtegetni, cáfolni, mint 
rendszerezni, s ezért volt olyan nagy a kath. polémiában, 
ahol a kész igazságok megvannak s azokat csak meg kell 
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védeni azzal, hogy az ellenvetéseket megcáfolják. Nem próféta, 
nem vates, nem titokfejtő bölcs, hanem nagy prókátor egy 
százados pörben, amelyet a formai jog szerint meg is nyert, 
de azért a legnagyobbak közül való lelki rokonai és társai 
közül. Olyan, mint a párduc, könnyed, éber, gyors és rettentő 
erejű, mindig harcra kész, akit sem meglepni, sem tőrbe 
csalni nem lehet. Érveinek egész özöne van készletben s 
mikor beszélni, vagy írni kezd, mintha egy vészjelre a gátak 
zsilipjeit szakítanák fel, valósággal elszabadul az okok, a 
képek ós ötletek zuhataga. Kortársai és ellenfelei jól készült, 
talentumos, becsületes emberek: ő mindnyájuknál több: a 
vitatkozás virtuóza és az írás művésze. Minden sora oly 
színes, ötletes és változatos, hogy ma is alig lehet írásait 
letenni a kezünkből; mennyire fascinálhatták ezek annak a 
kornak embereit, amelyben a közvéleményt épen ezek a 
kérdések foglalkoztatták leginkább és amelyben épúgy 
theologus volt mindenki, mint ma politikus. Sokoldalú talen-
tuma egyaránt csillogott tudományos és építő műveiben, a 
politikában, az egyházkormányzásban, a közoktatás szerve-
zésében és a diplomáciában, de azért ő tulajdonképen pub-
licista és politikus volt. Publicista a professzori széken és a 
templomi katedrában, politikus az érseki aulában, a király 
tanácsában, sőt a gyóntatószékben is. Szellemének nincs 
egyetlen nyilatkozata sem, mellyel nem gyakorlati célt 
szolgált volna ŝ  ez a gyakorlati cél egyházának dicsősége 
és uralma vala. Új gondolatokat nem adott, a szellem területét 
felfedezésekkel nem gazdagította, eddig ismeretlen vallásos 
élményeket sem közölt, de egymaga többet tett, mint nem-
zetében bárki arra, hogy a meglevő igazságokat elfogadtassa 
az emberekkel. Nem igazságokat ajándékozott egyházának, 
hanem embereket egyháza igazságainak. 

Egész irodalmi munkásságának kettős csúcsa van, mint 
egy kéttornyú góth templomnak : a Kalauz és a prédikációs 
könyve.1) Amabban dogmatikai, emebben ethikai világfel-
fogása van hatalmas alkotmánnyá építve. S a Pázmány theolo-
giájának tömörségéből csak természetesnek találjuk, hogy a 
Kalauzt férfikora delén írja, amidőn az elvek rendszerét 
legtisztábban látja, prédikációit pedig élete alkonyán adja ki, 
midőn a bölcs és lehiggadt öregség minden kérdésnek építő, 
erkölcsformáló erejét keresi ós mutatja meg. Kár, hogy a 
könyvön látszik a siettető alkonyat. Három évig nyomják és 

*) A római anyaszentegyház szokásábul, minden vasárnapokra és egy-
néhány Innepekre rendel t evangeliomokrul, Prédikációk, melyeket élő nyel-
vének taní tása után í r á s b a n foglalt Cardinal Pázmány Péter esztergami érsek 
Poson, 1636. Idézeteimet a Ρ. P. összes munkáinak egyetemi kiadásából 
vettem, amelynek m a g y a r sorozatában a VI. és VII. kötetben jelentek meg e 
beszédek, Bpest 1 9 0 3 - 1 9 0 5 években X L V I I l + 8 2 1 és I V + 8 0 8 11. 4°., Kanywszky 
György kiadásában. 
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Pázmány sokszor a sajtó alá dolgozik. Némelyik beszéde 
töredékes, „üszögében levő" másik még ifjúkori formájában, 
átdolgozás nélkül került bele a gyűjteménybe, de hát sietni 
kellett, mert „mellye fulladási, hurutok és belső szelek szag-
gatást, emlékezése fogyatkozási, fogai kihullási egyéb minden-
napi sok nyavalyákkal egyetemben" rég hírűi adták már, 
hogy szolgálatja vége fel közeledik. Könyvét egy alázatos 
ajánló írásban az δ kegyelmes Urának, a Teljes Szentháromság 
egy bizony Istennek dedikálja, megindult imádkozással ese-
dezve, hogy fogadtassák el kisded és lengeteg ajándéka. Az 
előljáró beszédekben mig magát menti, művének okait ma-
gyarázza, a keresztyén prédikátoroknak intést: egész kis 
homiletikai vázlatot ad, amelynek meglepő gondolatai csak 
egy lángész intuitiójából származhattak, mivel az akkori 
és addigi homiletika irodalom ilyesmikkel még alig foglalkozott. 
„Nem arra igyekeztem, úgymond, hogy csak tanítsam, micsoda 
jó, micsoda gonosz: hanem, hogy elsőbben mindenféle erős 
okokkal meggyőzzem az okosságot a jóságok követésének 
és a vétkek távoztatásának szükséges voltára. Az után, mivel 
tudom, non est beatus, qui seit ita sed qui facit: nem abban 
áll a keresztyén tekélletesség, hogy tudjuk, hanem hogy kö-
vessük a jót ós a gonoszt távoztassuk: azon voltam Isten 
segítségével, hogy az emberek akaratja édesedgyók a jóra, 
idegenedgyék a gonosztól. Mert könnyű az emberek elé adni, 
mit kell cselekedni, de nehéz meggyőzni az értelmet, hogy 
hasznos, szükséges ennek így lenni : annál is nehezebb fel-
indítani az akaratot, hogy kívánja és cselekedettel teljesítse 
amivel tartozik"2). Tehát δ az észt akarja meggyőzni azért, 
hogy az akaratot elhatározza. Természetes, hogy ezzel az 
alapgondolattal szükségképen együtt jár az ethikai anyag 
feldolgozása és az, ami Pázmánynál különösen szembeötlő : 
t. i. hogy csekély számú quietivumai is — motívumok. Ugyan-
csak meglepő a XVII. század elején ez a tétele: az elmeódesítő 
iskolai vélekedéseket és vetekedéseket, melyek lelki épületre 
nem valók, írásomba nem elegyítettem"3) s az egész skolasz-
tika theologiát csak annyiban használja fel, amennyiben elmés 
ötletei, agyafúrt megjegyzései ós tetszetős paradoxonjai 
illusztráló eszközökűl szolgálhattak neki. Ez tette őt bámu-
latos hatású, messze fénylő és korában páratlanul álló ige-
hirdetővé. Pázmány az egyetlen ember, akinél az első oldalon 
megérezzük, hogy nála nem a prédikáció van a theologiáórt, 
hanem a theologia a prédikációért. Neki nem célja, hogy a 
bibliát magyarázza, a tantóteleket kifejtse, neki az a célja, 
hogy hallgatóit az egyház parancsainak teljesítésére átalakítsa. 
Épen ezért neki minden csak eszköz s azzal az eszközzel él 
legszívesebben, amely legkönnyebben céljához segíti. A bib-

») VII. 799. s) VI. XXIV. s) VI. Κ. XXII. 
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liában nem forrást, vagy fundamentumot lát, hanem érvek 
tárházát, még inkább csodálatos, művészi képtárt, amelynek 
szebbnél szebb alkotásait veszi elé, hogy szemléltessen vele. 
Ez az oka, hogy őt a textusszerűség nem igen feszélyezi. 
Ugyanazon alapigéről irott két beszédje közül egyik a fösvény-
ségről, másik a bujaságról szól; egyikben a részegségről, 
másikban a keresztyén özvegyasszonyok állapotáról beszél; 
egy textusa van a keresztyén leányok nevelése és „a halál 
kívánatos jó" tételű beszédeinek. Mikor érveket vesz a bib-
liából, a kiszakított és félremagyarázott szavakat rántja elé 
és sohasem keresi a mögöttük rejlő személyes életet, pld. 
Ezek 44. 2. versét: porta haec clausa erit, non aperietur, 
quoniam Dominus Deus ingressus est per eam, erit clausa 
Principi, nyilvánvaló bizonyítéknak veszi arra, hogy Mária a 
Krisztus szülése után is szűzen maradt1). Nem csoda, hogy a 
bibliát babonás varázskönyvnek tar t ja és példákat hoz fel 
arra, hogy akik a bibliát illetlenül forgatták vagy mosdatlan 
kézzel nyúltak hozzá, megbolondultak vagy megvakultak2). 
S ezt nem kóplegesen mondja ! Annál gazdagabb, színesebb 
és igazabb lesz, mihelyt a biblia képeit veszi alapul s azok 
jelentését magyarázza, például az a képzuhatag, amellyel 
Jézust halmozza el3). Vannak beszédei, melyek bibliai képek, 
hasonlatok kifejtéséből állanak, pld. az egyik pünkösti beszéde, 
ahol arról beszél, hogy a szentlélek víz és tűz,4) vagy másutt, 
mikor az igét bemutatja, mint bort, tejet, mézet, mannát stb.5) 
igen sokszor külön beillesztve, mikor pld. a világ rabjára a 
zsoltáríró szép hasonlatát alkalmazza: pascit ventos.6) Ige-
hirdetésének anyaga a keresztyén erkölcs világa, amelyet 
épen csak hogy bekeretez a dogmatikai elem s ez is inkább 
csak a theodicea formájában jelentkezik. Motivációjában a 
központi helyet a túlvilág értékrendszere foglalja el s itt 
nem annyira a menny gyönyörűségeiről beszél, bár e tárgy 
rajzolásánál képzelete csodálatos színeket használ,') mint 
inkább a pokol borzalmairól, amelyeknek hátborzongató ve-
rismussal való ecsetelése a Cranach képeire emlékeztet. 
Mindezeket a kecsegtető és riasztó képeket arra használja, 
hogy bebizonyítsa, milyen hasznos dolog, mily kitűnő üzlet 
keresztyénnek lenni, mert kicsiny szenvedéssel örök boldog-
ságot, rövid és kétes örömmel pedig kibeszélhetetlen gyöt-
relmeket vásárlunk. „A szép, jóizű folyóvizek édesen folynak, 
de végre a keserű tengerben elegyednek: a világ rövid és 
kevés gyönyörűségének vége: örök keserűség".8) „Meggon-
doljátok, mely nagy dolog a menyország, melyet ígér Krisztus; 
mely kicsiny és könnyű, amit kíván tőlünk.9) „Igaz itilő 
szent Isten, itt vágj, itt éges engem, hogy örökké ne óges ; 
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itt ostorozzad bűnömet, hogy örökké ne ostorozzad,1) kiált 
fel, mikor már a végső ítélet borzalmait a lehetetlenségig 
fokozta. Általában más motívumot, mint a legvaskosabb 
eudaemonismust nem ismer s bár értékelméleti megjegyzései 
meglepően mutatják, hogy tudott önértékről,2) de ez alig volt 
egyéb nála, mint az aristotelesi tétel átvétele a gyakorlatra való 
alkalmazás nélkül. Ellenségeink szeretésének mély értelmű 
jelentését is tulajdonképen csak azzal tudja igazolni, hogy 
dőreség, őrült választás ellenségeinket gyűlölni, mert nem 
nekik teszünk vele kárt , hanem önmagunknak : nekik csak 
bosszantásokra vagyunk, magunknak örök kár hozatot szerzünk. 
„Ki volna tehát bolond, hogy, egy hegyes tőrt a maga szivén 
átalverne, hogy más felől egy körömnyuzásnyira megsértené 
ellenségét" ?3) Természetes, hogy a szeretet parancsa alul 
ki vannak véve az eretnekek, akiknek számára még szánalom 
sincs a szivében, nem hogy szeretet lenne. Velük szemben 
a testvéri indulat csak eddig a sajátságos concessioig é r : 
„Istennek csudálatos gondviselése az, hogy, noha a görögök, 
rácok, örmények, moszkák, oroszok, oláhok ; noha Ázsiának 
és Afrikának nagy részei, úgymint . . . stb., noha Európának 
főtartományai tévelygésekbe keveredtek: de nagy részre, 
megtartották, ami szükséges a keresztséghez és igazán ke-
resztelnek. így, valakik ezek között, a keresztség után, hat 
vagy hét esztendő alatt meghalnak (minthogy talán harmad 
része az emberi nemzetnek akkor hal meg), mind üdvözülnek".4) 

Ethikai szabályai nem feltétlen érvényűek, hanem az 
alkalmazkodás törvényei szerint relativok. A bűn elleni küz-
delmet hasznosnak ítéli, mert ha mindenki nem harcol ellene, 
elhatalmasodik és kárt tesz bennünk : tehát a gonoszságot 
távoztatni kell, intéssel, dorgálással. Azonban „békét hagyjunk 
az olyan dorgálásnak, mely csak idegenséget szerez . . . Ha 
tudjuk tehát, hogy valaki tudatlanságból más ember jószágát 
bátorsággal bírja . . . és félő, hogy ha megintik, nem használ: 
tartozunk hallgatni".5) A profán és szent között élesen 
különböztető katholikus morál látszik abból a tételéből, hogy 
„a férjes asszony divisa es t ; nemcsak arról kell gondolnia, 
mint találja kedvét Istennek, hanem, hogy mint lehessen 
kellemetes férje előtt," (VI, 189.) mintha ez a kettő kirekesz-
tené s nem betöltené egymást í Magától értetődik, hogy ez 
az út a teljes kazuisztikába vezet, amihez Pázmány is el-
érkezett,0) bár szelleme a magaslatokon otthonos és el kell 
ismernünk, hogy ő, jezsuita létére is, a katholicismusnak 
vallásilag, erkölcsileg nemesebb tartalmát bányászta ki és 
sehol sem hirdet olyan dogmát, amelynek vallásos, építő 
tartalmát ki ne aknázta volna és nem hirdetett olyan 
erkölcsi elveket, amelyekben a jezsuita antimoralismus tudatos 
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nyomaira ismerhetnénk. Jezsuitának csak az okoskodásában 
maradt, ott is inkább azért, mert prókátor volt, aki a lát-
szatra dolgozott. Egy oly óriás szellem, aki százada gondo-
latanyagán uralkodik, csakis ilyen logikai dolussal bizonyít-
gathatja, hogy Luther és Kálvin az absolut erkölcstelenség 
hirdetői és vallásuk minden sora dögleletes métely. Ezt pedig 
arra alapítja, hogy mindketten elvetették a cselekedetek 
érdemszerűségét, amit Pázmány tudatos ferdítéssel úgy használ 
ki, hogy amit azok a cselekedetek soterologiai értékelése-
kében állapítanak meg δ ethikai értéktételnek veszi s mint 
ilyennek vonja le a következményeit.1) Legszívesebben per 
analogiam bizonyít, mert érzi, hogy ez a bizonyítás a leg-
inkább meglepő és sophismára legalkalmasabb. A fülbegyó-
nást minden hosszas okoskodás nélkül így bizonyítja: „Ha 
egy városban teli tömlöc volna gyilkos, parázna, lopó em-
berekkel és a bíró azt mondaná nekik, hogy kiki magának 
válasszon egy bírót, minéműt szeret, ennek csak igen titkon, 
de bánatos szűvel, súgja meg fülébe vétkeit és ha ezt miveli, 
nyert a bocsánat, kész a szabadság, nem lészen bántása és 
büntetése gonoszságáért. Azt pedig igazán megöleti érdeme 
szerint, aki igazán meg nem vallja vétkét barátja előtt. Ha 
ezt hallanák a szegény foglyok, vájjon nem magasztalnák-e 
égig ezt a nagy irgalmasságot" ?2) A transsubtantiot pedig 
elintézi ezzel: „ha az utolsó vacsora kenyerét és borát kevés 
időjártára a természet a Krisztusban testté és vérre változ-
tatta, micsoda balgatagság azt állítani, hogy Isten szavának 
mindenható ereje azt egy szempillantásban véghez nem viheti."3) 

Akkora szabadossággal s olyan szókimondó bátorsággal 
beszél, amilyen csak egy jezsuita pátertől telhetik, ki nemek 
és társadalmi szemérmetesség felett áll, mikor a bűnt osto-
rozza s az emberi lélek gyarlóságait irja le. Meliusz hozzá-
képest csak szedtevettézik, igaz, hogy mosdatlan szájjal, de 
Pázmány oly hivatottsággal elemzi az élet undorító fekélyeit, 
mint akármelyik boncoló a megevült sebet. Menti is magát, 
hogy „mindaddig feddenie kell a bűnöket, amíg az emberek 
meg nem szűnnek tőlük." (VI. XXIII.) Különösen a bujaság 
ellen kel ki sokszor s a „bujaság veszedelmes voltáról" szóló 
prédikációjában meg másutt is ennek a bűnnek oly színes 
leírását adja, akárcsak egy sexualis pathologus.4) Illusztráló 
eszközei is olyanok, hogy az ember olvastukra megdöbbenve 
néz körűi: csakugyan szószéken hangzott ez el, s nem gyón-
tatószékben, ahol még a titok és magány fátyola alatt el-
tárgyalható volna? Klasszikus példa erre Nicetas martyr 
esetének elbeszélése, akinek hitvalló bátorságán nem fogott 
a Decius kínzása, mígnem ez be nem látta, hogy szüzességé-
ben van a Nicetas ereje. Egy szép, de tisztátalan menyecskét 
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uszított tehát a szent ifjúra, ki gyenge selyemszélekkel egy 
puhított lágy ágyra vala kötöztetve úgy, hogy tagjával sem 
bírna. Itt következik a jelenet plasztikus leírása, aminek az 
lesz a vége, hogy — „óh csudálatos találmány! óh isteni 
Léleknek mennyei bölcsesége! — Nicetas foga közibe szorítá 
nyelvét, ketté harapá, apróra rágá s vérrel együtt a veszett 
asszonynak orcájára pöké: és magában nagy fájdalommal az 
asszonyban iszonyú rémüléssel, megoltá az illetlen indula-
tokat".1) Túlmegy minden határon egy másik beszédjében, 
mikor arról beszél, mily üdvösséges a magunk ismerése. 
Három kérdést tesz föl: mi voltál, ki vagy és mivé leszel ? 
Kimutatja, hogy mennyivel alább valók vagyunk nemcsak 
az angyaloknál és a szenteknél, hanem az érzéses és érzés-
telen állatoknál is és többek között ilyen erősségeket hoz 
fel: „Tíz hónapig egy setét, büdös rejtekbe, egy ganéjos rút 
tömlöcbe rekesztettünk, melybe nem juthat semmi világosság 
sugára, semmi világítás szózatja, sem kedves ételek italok 
vidámítása, hanem, mit köldökén magához szíhat annya véré-
ből, azon sindik és nevekedik a gyermek.2) Mikor azt kérdi, 
quis es? — egyszerű a felelet: szarsák és büdös kamoraszék. 
„Nézzed, mennyi büdös ganéj, takony, nyál, vizellet takaro-
szik testünkből, mennyi szenny, serke, tetű származik ebből! 
. . . Ha az eget éred is a fejeddel, csak egy büdös perváta 
vagy!3)" Nincs egyetlen protestáns kortársa sem, ki hozzá 
fogható volna szabadszájuságban, sőt mellette még Méliusz 
is jámbor, szemérmes beszédű ember. 

Másik különös sajátsága Pázmánynak, hogy közvetlen-
ségén néha valami ősi magyar humor csillog át. A részegség-
nek veszedelmességéről szólva, megjegyzi, hogy „talám a 
töb vétkek között egyikért azért rontotta s pusztította Isten 
a mi szegény hazánkat, hogy az ő szabadságáért annyi ré-
szegítő köszönések lettek; hogy ha egy nagy völgybe vinnék 
a török császár erejét és reá eresztenék azt a bort, melyet 
sok részegeskedésben megittak Magyarország szabadulásáért: 
nem kellene semmi vízözön a török veszedelmére; mind 
borban halnának".4) Vagy a spanyol barát rajza, ki Német-
országban egyre azt látja, hogy az emberek a gyónásban 
legtöbbször a részegségről vádolják magukat s mivel ő nem 
tudta mi az, nosza megpróbálja. Bele is betegedett úgy, hogy 
„menten megfogadta: aki ezentúl meggyónja részegségét 
egyéb penitenciát nem ád neki, hanem hogy ismét megré-
szegiillyön."5) Másutt: ha nádmézből csinálják is a napa-
asszony képét, az is keserű menyasszonynak.6) 

Káprázatos a Pázmány illusztráló készletének a gazdag-
sága. Igaz, hogy abban az időben könnyebb volt a példákkal 
dobálózni, mert az egész akkori ismeret anyag össze volt 

') VI. 452. *) VI. 87. ») VI. 88. ') VI. 291. 6) VI. 301. ·) VI. 323. 



270 Dr. Ravasz László. 

gyűjtve és be volt skatulyázva konkordanciákba, realiákba, 
curiosumok táraiba, lengenderiumokba, Pázmány nagy könyv-
tára adott anyagot bőven, éles emlékező tehetsége fel is tudta 
azokat használni, csodaötletessége és irásművészete pedig 
gondoskodott róla, hogy a példák találjanak és változatosak 
legyenek. A Gesta Romanorum és más gyűjtemények éppen 
olyan fontos igehirdetői requisitum volt, mint ma az angol 
pietistáknál a missziói történetkék, nem is említve, hogy 
amazok között igen sok művészi alkotás akad, míg emezek 
legtöbbször egyszerű időtlenségek.1) 

Homiletikai szerkesztéstanáról nagyon keveset mond-
hatunk; annyit, hogy kerül minden iskoláskodást, de azért 
kortársai között a legjobb propoziciókat és felosztásokat 
csinálja. Marokra fogja a tárgyát s épen ezért a kezében 
tar t ja ; neki nem játék a dispositio, hanem fontos eszköz. 
Tudja, hogy minél élesebb a kaszája, annál nagyobb rendet 
vág vele s nem tesz úgy, mint a rossz napszámos, vagy a 
rossz szerszámú ember, hogy mindig csak a kaszáját feni, 
de nem vág bele fűbe.2) 

Legcsodálatosabb azonban a nyelve, ez az ősi, színmagyar 
beszéd, titokzatos, buja rengetege egy olyan kifejező és nyelv-
formáló erőnek, amelyhez újra meg ú j ra vissza kellene tér-
nünk, valahányszor meghervadoznak és elfakulnak a mi magyar 
beszédünk üvegházi csemetéi. Új fordulatok, tőrűlmetszett 
magyaros szólások, közmondások, bibliai rövidségű és tömött-
ségű példák, új látásokon nyugvó szemléletek, meglepetés-
szerű hasonlatok, egymást kergető és viharos feszültségűvé 
fokozott ellentétek olyan változatos és gazdag képet nyúj-
tanak, aminőre csak a természet képes, vagy az istenáldotta 
géniuszok. Nyelvtehetsége nem dekorativ, hanem logikai, 
hasonlataiban találósság a fő s nem a szemlélet esztetikai 
hatása; nem festői, hanem jelentős; numerusa sem az ezer 
változatú orgona muzsikája, hanem a hadikürt szaggatott 
riadozása vagy a pusztai szelek szabad és épen ezért örök 
természetességű hangjátszása. Talán épen ebben ütközött 
meg az elegáns Kaprinai, mikor azt mondja róla, hogy a 
világ legelső szónokai között foglalna helyet „si ad argu-
mentorum soliditatem, ad eximiam, qua pollet, styli elegan-
tiam et copiam, affectus etiam, quibus aspergendis parcior 
est, ac hodierni temporis plenius artificium adjecisset.3) Saját-
ságos, de igaz, hogy beszédei nemhogy veszítenének, hanem 
egyenest nyernének, ha Magyarország hercegprímása helyett 
egy vándorbarát mondotta volna el. Pázmány annyira eredeti, 
hogy csak ő tudta magát igazán jellemezni s ezt meg is tette 
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„Írásának feltett céljáról" írott elöljáró beszédben, mondván: 
„Amit irtam Animis scripsi non auribus; lelki haszonért, 
nem fülgyönyörködtetésre írtam. Annak okáért sem ékesen 
szólásra, sem egyéb cifrára nem szaggattam, hanem amit 
üdvösségesnek itiltem, együgyű szókkal gyakran előhoztam, 
noha távoztattam, vékony tehetségem szerint, hogy unal-
mat ne szerezzek az olvasónak."1) Ez az oka annak, meg a 
Pázmány ős géniusza, hogy könyve ma is él még, holott a 
tegnap irott művek hatása úgy odalett már, mint a tavalyi hó. 

Pázmány mellett még egy pár vonással meg kell raj-
zolnunk az Alvinczi Péter kassai magyar pap igehirdetői 
egyéniségét. Nem volt olyan kiemelkedő alak, mint Pázmány, 
nem is teremtett új korszakot, de a XVII. század protestáns 
papjai között kétségtelenül a legelsők egyike. Bocskay és 
Bethlen bizalmas tanácsosa és diplomatája, Kassa városának 
szellemi vezére, korának legjelesebb protestáns szónoka és 
egyik jelentős theologusa. Annak a protestantizmusnak 
typusa ő, amely megnyerte már a maga nagy csatáját s 
fejedelmek, főurak, városok segítsége mellett, ha még 
mindenütt nem is lett államegyházzá, de sokhelyt már ural-
kodott. Intézményekkel körülbástyázva, anyagi javakkal 
biztosítva, a protestantizmus többé nem szenvedély, hanem 
— állapot. Az igehirdetésből kivész a kériigma, s csak a 
didachó marad, Nincs más célja, mint megértetni az üdvigaz-
ságokat, még pedig az ellenkező nézetek megcáfolásával, 
továbbá alkalmazni azokat olyanformán, hogy az élet egyik 
másik alap állapotát az elméleti hitigazságokkal kapcsolatba 
hozza. Ennek a protestantizmus typusa Alvinczi. Főműve: 
„Postilla, azaz egymásután következő prédikációk az úrnapi 
szent evangéliumok szerint rövid magyarázatokkal és világos 
tanúságokkal, melyek a nemes szabad királyi városban, 
Cassa-ban prédikáltattak Alvinczi Péter pap által és mostan 
kinyomtattatták ő maga gondviselése által. Cassan, Schulz 
Dánielne Tipographiájában MDCXXXIII." Ezeken kívül még 
vannak kisebb prédikációs művei; jelentős a „Quadragesima 
vasárnapjára tartozó szent evangéliumok magyarázatja", Casso-
viae 1632 és ehhez csatolva egy rövid úti prédikáció stb. a 
Bethlen Péter esküvőjére írt beszéddel. Szónoki híre nagy 
volt; Károli Zsuzsanna temetésére, valamint máskor is nagy 
alkalmatosságokra lehívja Bethlen Gábor; útközben a patro-
nusok elfogják és istentiszteletet tartatnak vele. Trencséntől 
Brassóig mindenki ismeri nevét. Sajátos színt ad egész 
theologiájának, hogy ő az első magyar unionista,2) tehát egy 
erőteljes, ősi protestantizmusnak képviselője, amelyet az 
augsburgi hitvallásban lát legtökéletesebben kifejezve, de 
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szívesen magyaráz a Melanchton kryptokalvinizmusa alapján. 
Általában dogmatikailag a református, liturgiailag a lutherá-
nus irány felé húzódik inkább. Prédikációinak olvasásánál 
az első benyomás az, hogy itt az emberek vannak a hittan-
ért, és nem a hittan az emberekért. Legfontosabb feladatául 
mindig azt tartja, hogy egy dogmatikai tételt bizonyítson 
be s nem az, hogy egy lelket rázzon meg. Karácsonyi 
beszédjének az a tanúsága „igen meglássa mindenki, hogy 
a két természetet egy személyben egyben ne elegyítse";1) 
egyik adventi beszédének csúcspontja annak a tételnek 
fejtegetése, hogy miben álljon az igazi papi gyűlés privilégi-
uma.2) A békesség lélektana helyett azt bizonyítja, hogy az 
ingyen kegyelemből van;3) aprószentek ünnepén azzal fog-
lalkozik az egész első részben, hogy nem vétkeztek-e a 
mágusok azzal, hogy fogadásukat megszegve, nem mentek 
vissza Heródeshez, pedig ebből támadott a nagy gyermek-
gyilkosság,4) húsvétkor — bár megkapó erővel tud vigasz-
talni, úgy, hogy szavainak melegsége ma is szívünkhöz ér,5) 
— mégis oldalakon keresztül foglalkozik olyan kérdésekkel, 
hogy a feltámadott Jézus miként enyészett át a hasadókon; 
mennybemenetel napján hosszasan vitatja, hogy Jézus szom-
baton, csütörtökön, vagy vasárnap ment-e fel a mennybe ?6) 
Tudja, hogy hány ég van, hányszor sírt Jézus, mit beszélt 
az emmausi úton tanítványainak és micsoda textusokat 
használt hozzá ; tudja, miből formálják maguknak az angyalok 
a testüket, egy embernek egy vagy több angyala van-e? 
hosszasan citálja az archonticusok és cerdonianusok eretnek-
ségét, amely oly elvont különböztetésekkel történik, hogy 
csupán skholasztikus fül érti meg első hallásra;7) néha 
különben is eléggé dogmatikus beszédeit megtoldja egy-egy 
„szerzés"-sel s abban aztán ex thesi indul neki a polémiának. 

Polémiájában távolról sincs meg az a szenvedély és 
vakbuzgóság, ami Meliuszékat és Pázmányékat jellemzi. Nem 
gyűlöli a ,,pápás atyafiakat," legfönnebb lenézi s kevéssé 
sajnálja. Nem lát ellenfeleiben sátáni lelkeket, csak „tettetes 
ámítókat," akiket nyugodt, széles mosollyal inkább leleplez, 
mintsem megátkoz. A pápások híres böjt je könnyű az úrnak: 
egyszer eszik ugyan napjában, de akkor annyit, amennyit 
akar. „Húst azért ne egyék, de külömb-külömb drága szer-
számmal készíttetett halaknak válogatott nemeit megeheti, 
hogy penigh a halótel meg ne ártson, jó bort s bővön kell 
rá innya.8) Ellenben „elhitetvén az együgyű cseléddel, hogy 
az hús, vajas, tikmonyas nem étel által nyerhetik bűnök 
bocsánatját, az esztendőnek csaknem felén vonza el cseléde 
táplálására való költséget, pedig méltán érdemli a robotás 

Ί Post. I. 89. J) Post. I. 72. ' ) U. ο. I. 119. 4) U. o. 125. s) 541. 
(az eredeti 426 laptól téves számozás szerint). ' ) I. 665. ') II. 166 squ. 
a) Quadragesima etc. IV. Beszéd. G. 3. 
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szolga, szolgáló és akarminémű béres az naponkint való 
kóstyát, melyet ők nyavalyásoktul szép szín alatt csalárdul 
elfognak.'11) Itt üti meg leginkább a népies hangot, példáúl 
az apagyilkos remetéről szóló történet,2) vagy a „tetemké"-ről 
szóló adomának elmondásával3) (tetemke alatt az ereklyéket 
érti) sőt a pajzánságnak halvány felvillanása fut át a komoly 
papi arcon, mikor elmondja: „itt is a Segestyében egy kis 
üvegecskében, valami fejér liquort látunk, melyre ilyen írást 
ragasztottak : Lac Beatae Barbarae Virginis. Elég mesterségh 
az jó atyafiaktól, hogy a szűznek is tejét tudták venni."4) 

De ez a mosolygó racionalista mindjárt elkomorodik, 
mihely az ördögre kerül a szó. Megdöbbentő, mily vakon 
hisz az ördögökben ez a magas miveltségű ember és adja 
tovább bizonyító tételek, események gyanánt azokat a masz-
sziv fabulákat,5) amelyekben a középkor minden sötétsége 
úgy össze van szorítva, mint az üszkös kukoricában a korom. 
Komolyan panaszkodik, hogy sokan nem hisznek az ördög-
ben, sőt némelyek még így trófálódnak: ,,Ha valahul ördög 
volna, eddig fogtak volna valahul egyet és Cassára hozták 
volna, mivel mindent reáhoznak Cassára. Fajlafai beszéd: 
Lelki állat az ördög, nem foghatni azt meg. Ne hozzák bár, 
anélkül is eljő az büdös lélek.6) Ez a félelmes ördöghit pó-
tolja az Alvinczi orthodoxiától száraz világában a mystikát. 

Ethikai kérdésekkel általában keveset foglalkozik. Bár 
azt írja buzgó patronájának: Bedeghi Nyári Istvánná asszo-
nyomnak : „minden bűnök, valamiket ember meg tud gondolni, 
olyak is, amelyeket csak kimondani is szemérmetes ember-
hez illetlen, büntetlen, sőt dicsekedéssel uralkodnak," beszé-
deiből mégsem tetszik ki a kornak olyan hű erkölcsi képe, 
amilyent Pázmánynál láttunk. Mikor a bűn ellen dörög, akkor 
is csak az egyetemes bűnösségről, mint hittételről beszél, de 
azt, hogy minden ember „tététől foghva talpig elpuffadozott 
és ki folt gyengességel megruttittatott, mint az poklos,"7) nem 
illusztrálja tényekkel, gyülekezete erkölcsi állapotából vett 
adatokkal. Szól ugyan a gyermeknevelés tévedeseiről, (az 
anya szoptassa gyermekét s ne idegen, mert idegen termé-
szetet szívhat magába, így lőn Tiberiusból és Biberius),8) 
különös erővel szól a ruházkodásbeli bujálkodás ellen, főké-
pen az asszonyi állatokhoz intézve beszédét,9) míg a férfiak-
nak a részegséget hányja a szemükre, igen jellemző szavakkal: 
„Tekintsétek meg, hol az egészséges öreg ember közöttünk ? 
Hol az szép vén tanács ? Hol vannak az erős férfiak ? Nin-
csenek, mind megemésztette az bor!"10) 

Μ U. ο. VI. Beszéd, L. 2. ») U. o. C. 4. ») Post. II. 501. ·) U. o. 502. 
') I. 474, 482., 102. ' ) Quadr. Ε 4. b. és I. 392. ' j Uti prédikatiú B. 2b. 
' ) Pos t . I. 209. ») II. 33. sk. 10) II. 342. és I. 243. 
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Elődeihez képest nagy haladást mutat az Alvinczi szer-
kesztő képessége. Nincs egyetlen egy beszédje sem, amelyiknek 
ne volna határozott tétele, bár sokszor csak az írás szavait 
látszik rendre magyarázgatni. A textus felolvasása után elől-
járóbeszédbe kezd, amelynek a vége az, hogy egy Summában 
összefoglalja, mit akar mondani; ezt a summát aztán rend, 
vagy részek cím alatt felosztja 3—5 részre, sokszor nem 
valami aprólékos gonddal és majdnem mindig synthetikusan. 
A részek tárgyalása végtől-végig ke t t ő s : előbb kifejti a 
gondolatot, azután alkalmazza. Amott idézetek és okoskodások 
omlanak igen nagy bőséggel, emitt, a „tanuság"ban, a gyakorlati 
alkalmazás sokszor szónoki erejű, de mindig meleg gondolatai 
következnek. Summáit csöppet sem igyekszik tömören, lapi-
dárisan fogalmazni meg, sőt bizonyos kacskaringós bőbeszé-
dűségben való tetszelgóst árul el; a részeket is terjengősen 
sorolja fel és megtörténik, hogy a beigért partíciót nem tartja 
meg. Nem egyszer nyolc-tiz pontban sorolja fel, miről nem 
fog beszélni, úgy, hogy alig tudjuk megjegyezni azt, amiről 
beszélni fog. Általában mindenütt érezhető az a széles nyu-
godtság, amely egyéniségéről is elömlik; sehol semmi szen-
vedélyes lobogás, fojtott tűz, vagy fékét feszítő erő. Nem 
próféta már Alvinczi uram, hanem oskolamester, ki a kard és vér 
keresztyénsége helyett már a könyv és tinta keresztyénségét 
prédikálja. Hangoztatja, hogy: az „hit igaz hit legyen és 
bizonyos ismeret, ne valami hideg opinio",1) de azért egészen 
más a lélektana ennek a hitnek, mint Meliuszéknál. 

Előadása is nyugodt, széles medrű, alapos és kora igénye 
szerint tudákos. Bár nem szerette a „fülbemászó legendape-
pecslóst"2) mégis nagyon sok szemléltető eszközzel dolgozik. 
Szeret „fabulákkal", azaz apró mesékkel és példákkal, történeti 
adomákkal, mendemondákkal illusztrálni. Az ilyen történeteket 
sokszor egy egész részen keresztül viszi, pld. azt az elmés 
mesét az ördögről, ki megházasodott és lett 9 gyermeke.3) 
Máskor sorra veszi az ismertebb keresztneveket, mintegy 45 
női és férfi nevet s hol eredeti jelentésekből, hol a hozzájuk 
kapcsolt népies szólásokból elmés magyarázatokat hoz ki.4) 
Kevésszer ugyan, de igen ügyes kézzel nyúl az allegóriákhoz5) 
is, de legsikerültebbek azok a részek, ahol a bibliai helyzeteket, 
képeket tropologiailag magyarázza, pld. a pusztai kísértésről 
szóló szép beszédében mily gazdag fantaziával épít egy egész 
beszédet erre a textusra: „Viteték Lélektől a pusztába".®) 
Képei, hasonlatai is akkor sikerülnek, ha hosszadalmasan 
keresztül viszi ós apróra kifejtheti, pld. az Uti prédikációban 
az örökkévalóságról szóló hasonlat, illetve auxesis.7) Egyéb-

») Uti préd. B. 7. 2) Ρ. I. 114. ») Ρ. II. 215. *) Ρ . I . 153. 
s) I. 300, 471. B) Quadr . I. Beszéd C. 1. — 5. ') D. 3. 
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ként pedig Pázmány mellett ötletben és fordulatokban, ké-
pekben és figurákban szegénynek tetszik, pedig verselgetett 
is ; igaz, hogy hárfája zöngését tulcsikorogja a csizmája. 

2. Az első homiletikai harc. Geleji és Medgyesi. 

Az Alvinczi-féle dogmatizáló typust még jellegzetesebb 
formában tárja elénk Geleji Katona István, ki szinte tudo-
mányos programmszerűséggel képviseli ezt az irányt, mig 
elfogult, túlzó merevségével szemben megindul a lassú, de 
állhatatos forradalom: a pietismus bensősege és gyakorlatias-
sága a puritánusok és különösen a Medgyesi Pál igehirdetői 
irányzatában. Megindul az első, s mindeddig talán a legko-
molyabb homiletikai harc. 

Geleji Katona István nagyméretű ember. Nagyon világos 
fejű és fanatikus meggyőződésű, ki ok nélkül egy lépést sem 
tesz s egyszer megállapított elvéhez egy életen át ragaszkodik, 
legyen az egy jelentéktelen orthographiai szabály, vagy tör-
ténelmi fontosságú egyházpolitikai kórdós. A győzelmes 
orthodoxia képviselője, ki tanban, szervezetben egyaránt 
biztosítani akarja egyháza uralmát. Erdélyi kálvinista Pázmány, 
ki épen úgy gyűlöli az eretnekeket, mint nagy ellenfele s 
épúgy gyakorolja is a proselytafogás mesterségét. Buzgón 
ad hálát Istennek 7 évi püspöksége után a Praeconium evan-
gelicum II. kötetének előszavában, hogy püspökségét megál-
dotta Isten, mert „numerus Ecclesiarum, non solum non 
diminitus, verum etiam non paucis ex Samosateniasmo et 
Semi-Judaismo, Papismoque convertis, auctus sit" ; igaz, hogy 
a térítéshez nemcsak mindig ószokokat használt. Egész ige-
hirdetői munkásságával kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy 
az „ellenkezők tanításait elrontsa s a maga derék igazságát 
megbizonyítsa". „Opilionibus etiam non satis est pascere gre-
gem, sed insuper magna industria lupi gregi insidiantes arcendi 
sunt".1) Pedig ugyancsak tetemes munkát végzett. A Praeco-
nium evangelicum két kötetében 212, a „Váltság titka 3 kö-
tetében 228 prédikáció, nem is említve elszórtalkalmi beszédeit2) 
hosszú ajánlások és harapós praefatiok oly óriási termékeny-
ségre vallanak, aminővel százada egyetlen igehirdetője sem 
dicsekedhetik. Nem kis önérzettel verseli: 

Akinek kell, vegye hasznát, 
S akinek nem, írja mását.3) 

*) Praec. ev. I. Praef. dedicatoria b. 
') Pld. az Exequiae principalesben Bethlen Gáborné felett mondott 

beszédeit. 
*) V. Τ. I. 8 c. 2. 
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S még hozzá nem is rövidek ezek a beszédek. A Prae-
conium evangélicumban vannak aránylag a legrövidebbek, s 
mégis ezekről mondja műve előszavában (praemonitio ad 
Lectores) „paucissimae sunt conciones, quae non duas aut 
etiam tres horas occupent." 

Érdekes az a levegő, amelyben Geleji él. Ránézve az 
egész lelkipásztori hivatás nem egyéb, mint tanítás: „pascere 
enim, pastoris spirituális, nihil est aliud quam docere. 
Docendi vero munus dupliciter exercetur: Verbis scilicet et 
Scriptis. Verbis erga praesentes, scriptis vero erga absen-
tes"1) Azt pedig, hogy a docere alatt mit ért, másutt 
bőven megmagyarázza; nem szabad, prófétai igehirdetést, 
mely Isten közvetlen üzeneteivel kormányozza a világot, 
mint a reformátoroknál, hanem azt, hogy a dogmatikai igaz-
ságot az elmékbe véssük és felfegyverezzük a híveket 
méltó tudománynyal az ellenkező nézetek legyőzésére. Ezzel 
jár együtt, hogy úgy Geleji, mint az akkori hivatalos theo-
logia az egyházi beszédeket csupán két szempontból néz-
ték: igazán fejti-e ki a dogmatikai igazságokat és meg 
van-e a beszédnek a szokásos formája. Jellemző, hogy maga 
Alstedius, kinek Geleji kéziratban elküldötte a Praeconiumot 
előzetes bírálatra, csupán annyit ír ró la : „in iis observavi 
Exordia rara, selecta splendida, propositiones methodicas et 
textibus examussim accomodatas adeoque reciprocas et adae-
quatas; Evolutionem propositionis cuiusquam ortbodoxam, 
methodicam et textum ν.αιά ιιοόας tractantem,"2) holott az 
egész művel annyira el volt ragadtatva, hogy körmönfont 
szójátékokból álló üdvözlő versben égig magasztalja. Maga 
Geleji is különösen hangsúlyozza, hogy minden beszéde hat 
részből áll: exordium, argumentum, propositio, explicatio 
propositionis, usus és conclusio című részekből, amelyeket 
gondosan ki is jegyeztetett a lap szélére, hogy az értelmes 
olvasónak módfelett hasznos útmutatást nyújtsanak. Jellemző, 
hogy mit ért és mit mond el Geleji e címek alatt. A beveze-
tést idézetek, hasonlatok, vagy példák adják, még pedig vagy 
a szent, vagy a profán (exoticus) gondolatkörből. Az argu-
mentum, vagy a summa a textus maga (argumentatio seu sum-
ma est textus enarratio indistincta). A propisitio vagy egy-
szerű, vagy összetett; egyszerű maga a textus, összetett a 
textus leiosztása, amely lehet dogmatikus, ha a benne rejlő tan-
tételeket sorolja fel és textualis, ha magát a szöveget osztja fel. 
A propositio kifejtése a textusból és más szentirati helyekből, 
vagy tantélekből meríti anyagát. Usus ötféle lehet: tanítói 
haszon, mely Istennek, az embernek, a közbenjáró Jézus 

J) Pr . Ε. I. praefatio. 
' ) Pr . Ε. I. praef. ded.-ban közölve. Közölve a Pr . E.-ban. 
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Krisztusnak természetéről, vagy műveiről tárgyal; cáfoló 
haszon, mely az Isten igejével nem egyező, hamis tanításnak 
vagy tévelygésnek az elrontása; megjobbító haszon (institutio) 
a keresztyén ember kötelességeit adja elé; a fenyítő haszon 
a vétkekről feddőzik, végűi a vigasztaló haszon mindennemű 
kisértetek ellen nyújtja a maga erejét.1) A skolasztikus Geleji 
aprólékos gonddal vigyáz reá, hogy valahol egy ilyen szabályt 
meg ne sértsen. Művészi szépségre nem törekszik, csak 
tudós pontosságra. „Caeterum a faleris et fucato verborum 
ornatu studio abstinui, ne virtutem Evangelii a profana fa-
cundia suspendisse viderer,"2) mondja igen határozottan. Ha 
pedig valaki temérdekebb tudományt és a szálak gondosabb 
bogozását kívánná, vegye eszébe, hogy e beszédek jó részét 
nem otthon könyvtára békés csendjében írta, hanem örökös 
utazások közt, kényelmetlen szállásokon, sőt néha szűk, pisz-
kos, füstös fészerekben, ahol még annyi hely sem volt, hogy 
magával hozott könyveit elővehesse; nem egyet meg épen 
hadjáratok alatt vetett papírra alacsony sátrakban, asztal 
helyett a térdén Írogatva.3) Tehát még azért aggódik, hogy 
így sem elég tudós és gazdag a műve a theologiai ismeretek 
és az eretnek tanok felsorolásában. 

Sorrendben, amint egymásután jöttek a Geleji prédi-
kációs könyvei, mind élesebb hangon védi a maga homile-
tikai felfogását s mind hevesebben támad egy vele ellenkezni 
merő irányzatot, amelynek ez időben még nincs irodalmi 
megfogalmazása. A Praeconium Evangelicum II. kötetéhez 
előszó gyanánt egy püspöki pásztorlevelet ír, amelybon a 
magyar igazhitű igehirdetőknek különös erővel köti a 
lelkükre, hogy meg ne vessék a pericopat, az evangéliumi 
textusokat, mert az a négy evangélium veleje és lelke. A 
váltság titkának első egybeköttetett könyvében már prae-
occupálja ezt a vádat, mintha „az ellenkezőkvel való vetél-
kedés, a hitnek viszálkodásban forgó ágazatainak mélyeb-
bedskén való vizsgálások" nem a prédikáló székbe valók, 
hanem a skolákba, mert az együgyű község elméjét felül-
haladja ós ugyancsak odamond azoknak, akik a pródikállás 
célját a pietas gyakorlásában „a lelkiesmóretnek minden 
kázusainak, történhető ügyeinek, és a szüvnek minden 
indulatainak, gondolatainak, kívánságainak felcirkáltatások-
ban és élesen való felhasogattatásokban"4) látják. Azt 
lobbantják neki szeme közé, hogy csak szárazon inti a 

') Hi dico, sunt quinque u sus : doctrina veri, redargutio falsi, institutio 
boni , correctio mali , consolatio inf i rmi . Pr. Ε. I. Praef . Dedicatoria. 

' ) U. o. 
' ) Pr. E. Praef . ded. 
*) Válság titka I. A jóakaró olvasókhoz. 
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hallgatókat s nem dobbantja meg őket, holott minden magok 
mentegetésit megelőzve magokval kellene magokat meg-
szentenciázni. De hát egy ember mindenre nem képes. Terhe 
folyvást nagyobbodik, csuda, hogy ennyire is időt kaphatott, 
nem hogy még a conscientiát is anatomizálja. Angliai nyelvet 
nem tanult, s az azokon irott Praxisokból ós hosszú idők 
alatt készítgetett munkás prédikációkból nem segíthetett 
magán, hanem az egy deák nyelvvel és könyvekvei amit ért. 
Szegény háztól ösztövér bárány, mondja maró iróniával. 
Immár lát „aprólék fordításkákat", amelyek javára pöködel-
mes utálatosságnak mondják a postillákat. A fabulákat, 
pogány históriákat nem lehet egyszerűen csak „ganéjnak" 
tartani; helyesen és szűkei7, mint a bors az étekben, igen 
jó eszköz. Ellenben nagyon fontosnak tartja a kezdeték-
beszédet (exordium) s módfelett elitéli azokat, akik ajtóstól 
rohanva be a házba, beszédeiket egyenesen a summán 
kezdik. Eléggé szelíd vitáját békés hangokon, azzal a jó 
tanáccsal zárja be, hogy akik a prédikálásnak módját 
tanítani akarnák, a skolában tanítanák, vagy az atyafiak 
között külön s nem a község előtt köz helyen; mert azval 
akárki elítélheti, hogy csak magokat dicsérik s más felebarát-
jokat gyalázzák."1) A váltság titkának második „forgaték-
jában" Geleji már határozottan indulatos. Neki megy azoknak, 
kik mindig csak a bűnről prédikálnak „a lelkiismeretnek 
titkos szugolyainak és szurdokjainak mélyebben való cirkál-
tatásokval és annak bibéjinek sanyarú mérges szókval való 
érdekeltetésekvel."51) Az ilyen beszédben se vigasztalás, se 
az üdőhoz vagy allapothoz való alkalmaztatás nincsen, 
hanem csak kápolódás, mely mindenkor ugyanazon unumba 
megyen el. Az ilyen prédikátor hasonló ama markaköpő, 
szentségével kérkedő s szegény bűnös fukart negédesen 
vádoló Farizeushoz. Polémiája vége felé durván kitör a „pisz-
kálódók" ellen, kik mások emésztékjeit és büdös bányadék-
jokat abárolják és a fogyatkozások moslékjában buboró-
kolnak.3) A harmadik kötetben, melyet életének hatvanadik 
és utolsó évében fejezett be, már újra békés hangokat penget 
az Úrnak kissé megfáradt bajnoka. „Summája, rendi és célja 
az egész munkának" c. versezetében így zeng : 

Igazság állattatása 
S hamisság cáfoltatása 
Hitnek vastagittatása 
Volt elmémnek feltett célja. 

4) U. o. h. 
J) V. Τ. II. A bará tságos olvasóhoz 
s) U. o. i. 
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Lelkisméret rostálását 
Casusokről visgálódást 
Hagyok jó kedvvel azoknak 
Kik abban gyakorlottabbak. 

A következő évben (1650) megjelenik az első magyar 
homiletika, ^melynek szerzője, Medgyesi Pál volt az a meg 
nem nevezett valaki, aki ellen Geleji a maga kemény táma-
dásait intézte. Medgyesi Pál, az első magyar kálvinista pie-
tista igehirdető, Gelejinek személyes ellenfele és antipódusa, 
ki nagy kortársának vaskeze elől a Lórántffy Zsuzsánna 
és Rákóczy Zsigmond szárnyai alá húzódik és küzd ellene 
tollal, szóval, udvari politikával, nyílt pártszervezéssel. 
Orthographiától fel az igehirdetésig vagy egyházpolitikáig 
mindenben ellene mond Gelejinek, de elveszíti a csatát, 
csupán homiletikai és liturgiái téren nyeri meg.1) A „Doce 
nos orare quin et praedicare, azaz imádkozásra és praedi-
catio írásra s tételre és annak megtanulására való mester-
séges táblák"2)-nak az volt a céljuk, hogy végre rendsze-
resen fejtse ki az igehirdetés szabályait; az elöljáró beszéd-
ben pedig megfeleljen a Geleji-féle támadásokra. Rendre 
veszi a Geleji tételeit. Minek a cifra exordium, mikor annak 
a célja az, hogy jóakaróvá tegye a hallgatóságot, már pedig 
az Istennek igére szomjazó gyermekeit úgy sem kell jó-
akaratává tenni az iránt, amitől az üdvössége függ. De 
megmondotta már Amesius is: Magnus igitur iudicii defectus 
in illis, qui exordium volunt necessarium in concione sacra 
esse. Büszke reá, hogy praxist prédikál, mert semmit sem 
ér az a tudomány, amelynek praxisa nincs, már pedig más 
,.praxis" nincs, mint hogy a bűnben elaludtak serkennének 
fel, ijednének meg rettenetesen az ők rettenetes bűnökben, 
mert átkos dolog az Úr Jézus Krisztusban való nagy idves-
séggel biztatni a lelkeket megtérés nélkül. Megdöbbenve, 
megszúrdaltatva, megbúsítva, bűnbemerűit, nyavalyás voltuk 
felett hadd gondolkozzanak és kiáltsanak fel a tömlöctar-
tóval: mit cselekedjem stb. Ilyen tanítókat kellene Istentől 
sűrű könyörgésekkel szorgatni. Nem ,,sómbesebbek" Esaias-
nál ós nem hosszadalmasabbak — Geleji uramnál.3) A peri-
kópáról másutt beszól s bőven kifejti Amesius után, hogy 
a perikópák magukban nem elégségesek, rosszul vannak 
elszakasztva, némelyeknek sem elejek, sem utóllyok; hozzá-
juk ragaszkodva a Szentírás derék részét elrejtjük a nép 

*) Zoványi Jenő Puri tánus mozgalmak a magyar református egyházban 
Budapest , 1911. 

' ) Bártfa 1650. 
») Elöljáró beszéd. 
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elől; középkori szokás és a mindennapi példa mutatja, hogy 
az Istennek esmérete inkább bővölködik azokban az orszá-
gokban, ahol elhagyták, mint ott, ahol megtartották.1) Idézi 
a Tiszáninnen levő Magyarországi Ecclesiak artuculasaít 
(X és XLII.) A prédikátorok . . . az egész keresztyén tudo-
mányt prédikálják s nem az kolbásztöltők s rágók s meg 
ugyanazonokat visszahákogva 8 szíjva megrágók módjára 
csak postillákat . . . tartsanak és prédikáljanak . . . mert 
az . . . efféle diribdaraboknak berbitélése . . . henyékké és 
tudatlanokká teszi a prédikátorokat."2) 

Ez volt tulajdonkópen érdekes a Medgyesi homiletikai 
művében. Maga a Doce nos orare quin et praedicare az Ame-
sius és Clark Johannes műveinek az átdolgozása, sokhelyt for-
dítása. Az akkori skolasztikus tárgyalási módhoz mérten 
táblázatokba foglalja a maga szabályait s hosszas fejtegetések 
helyett a tóteleket lehetőleg grafikailag ábrázolja. A praedi-
catio tétel két részből áll: elkészítés és elmondás. Az elké-
szítés áll könyörgósből és a beszéd megcsinálásából. A meg-
csinálásra szükségesen megkívántatik: Felvejendő ige, elkez-
dődés, a praedicatio dereka és berekesztés. Az igét kevés, 
igen jó exegesissel eredeti nyelven sokat kell olvasni. Az 
elkezdődés legyen rövid, vétessék a vég, ok, körülmény, 
hasonlóság vagy különbség elvéből, históriákból végűi a 
contextusból. A derék prédikációnak részei: az ige célja, 
elosztása, magyarázása, világos kimondása, tanúság, tanu-
ságnak magyarázása, a tanúság megállatása, az ellenvetések 
megcáfolása, a tanúság haszna és rászabása. Ezek közül 
fontos a beszéd célja azaz fővége, melyre a Szent Lélek 
néz,3) a textus elosztása, azután a tanúságok, melyek 
az igének tételes megfogalmazásából kerülnek ki. „A tellyes 
értelmű mondások, melyeket a felvött ige szolgáltat, tulaj-
donságtalan szólásnak formájából kivéve azokat, tanúságok 
legyenek; az azokból kikövetkező dolgok pedig azoknak 
haszna. A tanúságok kifejtése áll : a megállatásból, mikor 
megerősítjük szentírási helyekkel és példákkal, hogy úgy 
legyen (őr/) ós okoskodással, hogy miért légyen úgy (όιότι), 
ez az utóbbi bizonyítékait veszi a természet könyvéből, a 
szerző okból, a végből, a gyümölcsből és tapasztalásból. 
A bizonyítás legyen világos, nem hosszú, szükséges, az nyil-
vánvaló dolgokat nem bizonyítgató. A napot az égen muto-
gatni bolondság. A kifejtésnek azonban a megállatás mellett 
még igen fontos része az ellenvetések cáfolása. Vigyázni kell 
itt nagyon, ,,mert tyukfiaknak az öreg kakasokkal szembe-

>) II. Tábla. 
2) U. o. berekesztés végső szavai. P. 3—4. 
*) Sejtése a í inalis témának. 
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szökni nem bátorságos." Nem kell több pört indítani, hanem 
csak amennyit a tanító leszállíthat. Felejtkezésbe ment s 
eltemetett eretnekségeket nem kell kiáskálni, mert azokról 
beszelleni nem egyéb, hanem azokat hintegetni. Az így meg-
oltalmazott igazságot megvilágosíthatjuk egy vagy két illendő 
páterek mondásival, példákkal, hasonlóságokkal, egybeveté-
sekkel, de ritkán s igen szűkön, mert sietnünk kell a beszéd 
legfontosabb részére a „haszon"-ra (usus). A haszon az, ami 
a prédikáció kiváltképen való főcéljával, a hallgatók épüle-
tivel, leginkább egybeköttetett. A haszon elméleti, vagy gya-
korlati. Elméleti az oktató és cáfoló haszon, amellyel már a 
tanúságban foglalkoztunk; gyakorlati, vagyis az életet néző 
haszon a megjobbítás (ráintés) feddés és vigasztalás. A meg-
jobbítás a jóra való indításból áll, tehát a jónak szükséges, 
könnyű és hasznos voltát írja le, vagy a rossztól való elriasz-
tásból áll, mikor a rossznak felesleges és becstelen követ-
kezményeit rajzoljuk. Itt kell legyőzni a megjobbulás aka-
dályait, mikor azt állítja valaki, hogy van hite s megtért, 
tehát ki kell mutatni, hogy vagyon-e igazán s ha van, nem 
öregbedhetik-e? vagy amikor halogatja a megtérést, tehát 
meg kell győznünk, hogy az idő rövid, a feladat nagy; végűi 
mikor a hívő a megtérést lehetetlennek véli s meggyőzzük 
kételkedésének hamis voltáról az Isten ígéreteiből s hasonló 
lelkű és mégis megtért hívők példájából. A megjobbításnak 
ellenpárja a feddés, mikor meglevő gonoszt távoztatunk ei. 
Ezt a feddő haszonban végezzük, amikor leírjuk a bűn meg-
siratandó állapotát Istennek igazságos átkával együtt, ezzel 
szemben pedig felmutatjuk az evangéliumi Ígéreteket, melyek 
a megtérőknek tétettek. Ε haszon osztogatásánál meglássék 
rajtunk a bűnösök iránti szerelem a bűn elleni háborgás minden 
gerjedezése között is és az, hogy mi nem a magunk mulatságára, 
hanem isteni kénytelenség alatt feddőzünk. A gyenge lelki-
ismeretűeket csak vesszővel kell dorgálni, a megkeményedett 
és megátalkodott gonoszakat azonban rettenetes ostorral, 
scorpiókkal, vaspöröllyel kell verni, sujtolni. Végűi az etető 
orvossággal jól megmardosott szíveknek kiosztjuk a vigasz-
taló hasznot, amelyben hathatós jegyekkel mutatjuk meg, 
hogy az a jó, amely emlegettetik, a hallgató személyére tar-
tozik és megbizonyítjuk, hogy a mi gondviselő Istenünk 
mindent javunkra rendel, kiváltképen a Krisztusban való 
bőséges megváltásnak Ígérete és koronája által. A berekesztés 
nagy mesterséget kiván. Részei a befejezés (foglalat) és az 
indulatok felindítása. Mindenek legyenek erősen s buzgósággal, 
mivel az végén nevekedni kell az indulatnak. A beszéd megtanu-
lása legyen logikus, vagy táblás, áhétatos: a mondandó dolgokat 
csudáló, alázatos: mindeneket magára szabó. Az előadás le-
gyen félelem nélkül való, mert a félelmet a sátán szerzette, 
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hogy akadályozza az ő országa ter jedését ; méltóságos és 
meggyőződéssel teljes „mint ki azokat, amelyeket másoknak 
javall, annak előtte magával elhitette s lelkiismeretébe való-
ban berakta." 

Még két táblája van Medgyesinek, amelyekben valamivel 
rövidebben ugyanazokat mondja el. Egész könyvét s vele a 
maga prédikátori hitvallását „minden regulák regulájában" 
így foglalja össze: „Mindeneknek felette pedig arról kell 
gondot viselni (mely nélkül és minden Tudósság, akármely 
megjegyzésre méltó dolgok, ezer Summás Táblák csak haszon-
talanok), hogy a Tanító maga intézze mindeneknek előtte az 
ő szivét az Jehova törvényének keresésére is annak csele-
kedeteire stb. azaz, neki legyen mások felett szive szerónt 
való dolog az isteni tisztelet, igaz kegyességgel, melyre 
másokat tanít, szivét ő ékesítse meg ós isteni félelemnek 
buzgoságával, szintén mint tudománnyal, ő legyen példa 
egyebeknek . . . Mert nem úgy vagyon itt a dolog, mint 
egyébütt; valamely nem jó ember a közönséges életben jó 
orvos, jó világi bölcseség Tanító, Szőts, Varga, Szabó stb. jó 
lehet, de jó ós idvösséges Szt. írás Tanító s Praedicator 
senki nem lehet, csak az istenfélő és Isten dicsőségének 
buzgóságával gerjedező ember. Melyhez képest, ha szorosan 
járnánk el benne, senkit a Praedikatorságnak tisztére nem is 
kellene felvenni, aki annak előtte magát s egész életét Isten-
nek nem szentelte".1) Meglássák azért ama tanításra alkal-
matlanoknyomorultnemzetünkben, kik hacsak olvasni tudnak 
is s valamennyire való szavattyúságok vagyon, azt vélik, hogy 
a pródikátorságra elég értékek legyen . . . mint mérik ez 
nagy tengeren, sem irjok sem szelencéjek nem lévén hozzá, 
magukat szerencséltetni. Ez nyavalyás és mulandó életeket 
valamint eltengetik ugyan; de félő, oh igen félő, hogy a 
másikban a legeltetésbeli fogyatkozás miatt sok számtalan 
éhei haló lelkeknek veszedelmekben ne ők Ítéltessenek 
bűnösöknek".2) 

Medgyesinek rendkívüli jelentőségű gondolata volt az, 
hogy a prédikáció egyéni vallásos élményről való bizonyság-
tétel egyéni vallásos élmény ébresztésére. Öntudatosan szállott 
szembe a mindent megmerevítő orthodoxiával s bár elveinek 
és iskolájának hatása hamar odalett, de agitáló munkássá-
gával és példaadásával úgy áll kortársai között, mint egy élő 
tiltakozás. 

Igehirdetői egyénisége nem gazdag, nem változatos, de 
annál nemesebb. Irodalmi alakot öltött igehirdetői pályája 

') I. m. P. 
U. o. „Berekesztésnek okáért itt egy fennforgó, szükséges kérdést 

igazítok el; ta lam nem leszen kelletlen" c. fejezetben. 
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kezdődik a nagy Rákóczy György felett mondott halotti 
beszéddel s végződik egy évtized multán, a Lorántffy Zsu-
zsánna halála évében. Ez alatt az idő alatt Erdély nagysága 
lehanyatlik, dicsősége elborul s a fenesi síkon eleső II. Rákóczy 
György özvegye: Báthory Zsófia, fiával, Ferenccel katholikus 
hitre tér és Sárospatakra beköltöznek a jezsuiták. A lejtőn 
való zuhanásnak eme szomorú évtizede minden fájdalmával 
ott tükröződik a Medgyesi beszédeiben. „Szerelmes, édes 
marokni nemzetének" minden romlását „jajjok"-ban siratja 
el és hat ilyen jajszó hirdeti az ő neki búsult, prófétai fáj-
dalmát, melyet egyik beszédében') így fejez k i : „Azt a 
keserves ja j t , hogy a népek valóságos igaz örömöknek és 
minden becsületeknek fundamentoma elfordulván, megszűnik 
minden örömök és becsületeknek koronája földhöz ütődvén, 
csúfságra és gyalázatra kelnek : a bűnök hozzák". Dorgálja, 
feddi népét, a „condorlott magyart", olyan forró szeretettel, 
hogy könnye hull bele. Mindegyre visszatér alapgondolatához, 
meg kell térni az „elmeált alváltoztatás" igazi módján, amelyet 
részletesen leír Rákóczy György koporsója felett mondott 
beszédében.2) Csak ez a hit az igazi; ama drágalátos arany-
gyűrű, melynek csodatevő erejét a belehelyezett kő: a Jézus 
Krisztus adja. Azért „ha véled, hogy hited vagyon, vizsgáld 
meg, ha ezen az úton (a leírt methodus szerint) tettél-e szert 
reá, mert bizonnyal . . . ezen kellett venned; egyébként 
tudjad, hogy nincs hited".3) Nemes pathosz, prófétai szenvedély 
ömlik el beszédein ; egy prédikátor, kinek átforródott beszédje 
tulkiáltja kortársaink theologia kérdéseket vitató szent lár-
máját. Korának legjobb stilisztája, kinek szava igy szárnyal 
a nagy Rákóczy Györgyhöz intézett búcsúzásnál: „Tégedet 
penig már, oh igyefogyott s csaknem elfogyott szegény 
nemzetünknek jó fejedelme; nagy gondviselő, nagy hitű, nagy 
kegyességű kegyelmes Urunk : Szemünk ragyagó világa, 
amelynél láttunk ; fejünk ékes koronája, mellyel dicsekedtünk; 
Nagy szerencséjü, sok áldású édes Dávidunk, kinek árnyé-
kában sokszor reménység felett megmaradtunk . . . isteni 
szolgálatban . . . buzgó Jósiasunk, tovább óh már nom tar-
tóztathatunk : fényes földi fejedelemségednek friss palotájából 
szomorú boltod felé meg kell indítanunk" !*) Ennyi zokogó 
numerus csak száz év múlva, a Rákócziak utolsó diákjának: 
Mikes Kelemen prózájában lüktet. 

') Ötödik j a j és siralom Sp. 1658. p. 15. a sok jajjokkan s bána tos 
szívvel ejtett könyhullatásokba merü l t szegény igaz magyarok egynehány 
kesergő siralmai c. gyűjteményben. R . Μ. Κ. I. 934. 

a) U. o. Ha rmas j a j p. 1 2 - 1 6 . 
") U. o. p. 18. 
4) U. o. p. 24. V. ö. József pat r iarchának Egyiptomba érkeztéről szóló 

festői leírását. U. o. p. 46 
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Medgyesi az érzelmek embere volt s nem a logikáé. 
Beszédeiben nincs egység, négy-öt tanúságot ölel fel bennük 
s mindenikből uzust hoz ki. De érdeme abban áll, hogy 
lélektanivá akarta tenni a keresztyénséget. Azonban hatása 
nem volt állandó. Az orthodox skolasztika ellenmondás 
nélkül érvényesítette a maga feltétlen tekintélyű szabályait. 
Az unalmas, lelketlen igehirdetésbe csak néhány kivételes 
ember ajakán harsan bele meleg, egyéni hang, az is a nemzeti 
fájdalom hatása alatt. De fordul a századvég s megkezdődik 
a lassú sekélyesedés, mely végre is a racionalizmus homok-
tengerében vész el. Ez volt a legáltalánosabb, legtovább dívó 
magyar prédikátori irány, amely egész a jelenkorig elér. 
Jelenkori igehirdetésünk sok nyomorúságának legfőbb oka 
az, hogy mi az orthodoxiából a XVIII. századelején a pietizwus 
nélkül eveztünk át a racionalizmusba. 

Dr. Ravasz László. 



Lutheri és kálvini vallásosság."1) 
Ir ta: Lic. Preuss Jánös lipcsei egyet., fordította Dr. Szlávik Mátyás eperjesi 

akad. theol. tanár . 

Távol áll mi tőlünk a régi prot. dogmatikai harcokat 
fölidézni. Ez ellen egész multunk és felfogásunk a leghango-
sabban tiltakoznék. Nem egy alkalommal szószólói valánk 
az egyházirodalmi- sőt kormányzati uniónak a hazai prot. 
egyházban, s annak idején volt védő szavunk Ballagi Mór 
lapjában még az unitáriusok mellett is. Elég nagy ellenségünk 
a vakhit és a hitetlenség. Ezek ellen és ne egymás ellen 
forgassuk a prot. apologótika és polemika tudományos fegy-
vereit. És aztán minden igaz polemikának irenika azaz 
béke a végső célja. A két testvér prot. vallásfelekezet kü-
lönbségeinek tárgyilagos, szenvedelem nélküli ismertetése 
azonban mindkét részen csak vallásos erősítésükre vezethet. 
Ha betegség a S e p a r a t i s m u s és a babonás vakhit, úgy káros 
a homályos és zavaros ismeret is a vallás világában. 

A tisztább tudományos felfogás erdekében tehát jó 
dolgot végezünk, ha Preuss lipcsei theol. tanárnak a Luthardt-
féle „Alig. Evang.-Luth. K.-Ztg." jelen évfolyama 9—14. szá-
mában „Lutherische und reformierte Frömmigkeit" c. hosszabb 
cikksorozatát szerző engedélyével megismertetjük. Különben 
erről a kérdésről Dr. Masznyik Endrével, ezzel a jellegzetes 
magyar lutheri theológussal is bővebb eszmecserét folytattunk 
a nyári szünidő alatt az ő balaton-fonyódi tusculumában. 

* * 
* 

Szerzőnk mindenekelőtt cáfolja azt a felfogást, mintha 
a két prot. egyháznak ugyanazok volnának a vallásos alap-
elvei. A porosz unióval szemben azt vitatja, hogy azok még 
Rómával szemben sem egyek. Ennek beigazolásáúl idézi 
Kaftan, Kahler és Kim dogmatikáinak ide vonatkozó meg-
határozásait. Az első azt mondja: „A két evang. hitfelekezet 
határvonalai a tudományos theológiában eltűntek, s immár meg 
sem is állapíthatók." A másik arra utal, hogy „a keresz-
tyénségnek két alapelvileg különböző értékeléséről nem 
szólhatunk s az egyházi tudomány tankülönbségei többé 

') Hálásan elismerem, hogy e dolgozatot Dr. M a s z n y i k Endre 
pozsonyi theol. akad. igazgatótanár revideálta. 
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fenn nem tarthatók." Kirn pedig a lutheri és a kálvini 
keresztyénségben „az evangélium közös alapján két teljesen 
egyenjogú vallásos individualitást" lát. De jellemző, hogy 
úgy Kahler mint Kirn mégis csak két külön prot. vallásos 
typus között tett különbséget, — Kahler azzal, hogy hang-
súlyozza a lutheránusoknál a vallásos bensőséget s a refor-
mátusoknál az istenországa javaiért való buzgólkodást, és 
Kirn azzal, hogy különbséget tesz a vallásos bensőség s az 
erkölcsi tetterő egyháza között. Sőt Kaftannál is észrevehető, 
hogy „felfogásában két igen fontos kérdésben inkább a 
lutheri tan typusát követi. 

Tehát mégis csak van különbség a két prot. tanrend-
szer felfogásában ós Troeltzsch is kimutatta, hogy „ezek a 
különbségek a történelem folyamán különböző irányú és 
hatású tanerőknek bizonyúltak." 

Melyek azok? Ez épen a megoldandó feladat. 
Közönségesen az úrvacsorában s a művészethez való 

viszonyban keresik a különbséget, sőt némelyek még hozzá-
veszik a predestináció, a krisztolőgia s a szervezet különbségeit 
is. Preuss szerint ezek csupa részletek, a melyek nélkülözik az 
egységes és szerves felfogást, s az egységes alaptörvényből 
való levezetést. Ehez még hozzátette Kattenbusch, hogy 
„egy vallásfelekezetnek teljes szívverése egyedül a hitvallá-
sokban meg nem található." Annak egész életét és cselekvő-
ségét kell tudnunk megértenünk. Más szóval kifejezve : Nem az 
abstraháló dogmatika, hanem a vallásosságnak konkrét meg-
nyilatkozásai vezetnek a belső tankülönbségek elvi megérté-
sére. Azért szerzőnk is így formulázta kérdését: „Lutherische 
und reformierte Frömmigkeit." 

A luth. s a kálv. hitfelekezet hite alapjában véve egy és 
ugyanaz: az isteni kegyelemben való szabad, személyes evangé-
liumi üdvhit, mely számunkra a Krisztusban megjelent. De meg-
nyilatkozásának módja, vagyis a konkrét vallásosság lénye-
gileg különböző. Hogy egy hasonlattal él jek: a két typus 
úgy viszonylik egymáshoz, mint az a két planéta, mely egy 
és ugyanannak a napnak a központi tüzéhez és fényéhez 
van kötve s mégis különböző irányban halad. 

I. 
Az alapvető különbség a lutheri s a kálvini vallásosság 

között az Isten és a világ egymáshoz való viszonyának 
eltérő felfogásában van. Erre az alapra az összes eltérések 
visszavezethetők. Sőt erre vonatkozhatott Luther ama ki-
jelentése, hogy „más a szellemetek, mint a miénk." 

Luther és a lutheránusság hangsúlyozza az istennek a 
világban való immanentiáját vagyis mindenütt jelenvaló 
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szeretetét, — Kálvin es a kálvinizmus ellenben annak trans-
cendentiáját, vagyis a világ feletti majestását, a miből a 
lutheránusoknak és a kálvinistáknak egészen eltérő világ-
felfogása következik. Rövidebben: Luthernek ethikaibb, Kál-
vinnak mereven ószövetségibb istenfogalma van a világhoz 
való viszony értelmezésében. 

1. Kezdjük Kálvinnal. Minduntalan visszatérő gondolata 
az istennek megközelíthetetlen fenségessége („maiestas Dei"). 
Az atheistának örökös félelme — így tanítja nagyhírű 
Institutiójában — az isteni majestás bosszújától való félelem, 
mert a bosszú a majestás korrelátuma. Ép azért az igaz 
vallás az isten komoly félelmével függ össze s a legnagyobb 
bűn megsérteni az isten felségessógét („Dei majestatem sua 
glória spoiiare"). S ha a gyülekezetet az istenhez való 
viszonyában a házasság képében tűnteti föl, úgy a „tertium 
comparationis" nem annyira a szeretet, hanem inkább a 
tisztaság és a féltékenység. 

Ez az „imperatórius majestás" engedelmes szolgálatra, a 
világnak Isten számára való meghódítására kötelez bennün-
ket. Az Institutio I. kiadásának i. v. klasszikus helye így 
szól: „A lelkészek az isten igéjével, a melynek szolgáivá és 
kezelőivé hivattak el, bízvást mindent kövessenek el avégből, 
hogy a majestásnak minden világi hatalmat, dicsőséget és 
nagyságot alávessenek, azzal és általa a legfelsőbbtől a leg-
alacsonyabbig mindenekfelett uralkodjanak, a Krisztus házát 
megépítsék, a Sátán birodalmát lerontsák, a juhokat legel-
tessék, a farkasokat megöljék, a tudvágyókat intsék és 
oktassák, a makacs ellentállókat elfogják, följelentsék, fel-
oldják vagy megkötözzék, sőt villámoljanak és menydörög-
jenek, de mindent isten igéjével." 

S most nézzük Luthernak az istentől és a világról való 
felfogását! Az ő istene nem a megközelíthetetlen uralkodó, 
hanem a teremtő, fentartó és mindenkor szeretettel gond-
viselő mennyei atya. S bár az istennek ereje és hatalma 
„megfoghatatlan és mérhetetlen", de azért mégis „mindenütt 
jelenvaló, még az egyszerű falevélben is." Mert ő „teremt, 
munkál és fentart mindeneket". „Azért jelen kell lennie 
minden teremtményben, a legbensőbben ópúgy, mint a leg-
külsőbben, köröskörűi,, át meg át, fent és alant, elől és 
hátul, úgy hogy nincs jelenvalóbb és bensőbb minden teremt-
ményben, mint maga az isten és az ő hatalma." 

Az isten lényegéről szóló ez a benső felfogása együtt 
jár a mennyei atya iránti gyermeki szeretettel. Utalunk 
Luthernek a „Miatyánkról" szóló magyarázatára s az „Egy 
istenben hiszünk mindnyájan" c. énekére, — itt és mindenütt 
a mennyei atyában bizó és őt szerető gyermeknek szívbeli 
hangjára akadunk. 
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2. S annak természetes folyománya a világhoz való 
sajátos viszony. A kálvinistára nézve a világ még csak lesz 
Isten világa. Azért kell azt meghódítania és nevelnie. A 
lutheránus emberre nézve ellenben a világ máris istennek világa, 
mert a Krisztusban minden meg van szentelve. „Szent tes-
tével a világot is szentséggé avatta." A ker. ember örüljön 
a világnak, mert annak jó dolgai istennek adományai, sőt 
abban bízvást szenvedjen is, mivel minden istennek jó tet-
szése szerint megy végbe. „Ha sírsz, aranytálcán vagy tálban 
fogja föl könyeidet." A lutheri vallásosságnak ezt a benső 
lényegót találóan fejezi ki köv. énekverse: 

„Schweig, leid, meid und vertrag, 
Deine Not allein Gott klag, 
An Gott ja nicht verzag, 
Dein Glück kommt alle Tag." 

Mint látjuk a lutherizmus inkább benső, passzív, a 
kálvinizmus ellenben aktiv s aggresszív jellegű." (V. ö. az 
éber kakast a ref. tornyokon). Előbbi inkább vallási, utóbbi 
ethikai jellegű szellemi mozgalom. S bár a lutheránus is 
ismer isteni majestást és kötelességtudatot a világgal szem-
ben — „félnünk kell mindenekfelett az istent" tanítja Luther 
káté ja ; s természetesen a kálvinizmus is ismeri istennek 
jelenvaló szerető gondoskodását — olvassuk csak meg az 
Institutiónak a „providentiáról" szóló gyönyörű fejtegetéseit 
— mindazonáltal a vallásos érdek súlypontja itt is, ott is 
más és teljesen különböző. 

II. 
Ebből egészen természetszerűleg következnek a két val-

lási typusnak egyes jellemző sajátságai. 
Mindenekelőtt a dogmatikai különbségeket említjük, az-

tán az egyházi, állami és gazdaságiakat s végűi a házassághoz 
s a természethez, az irodalomhoz s a művészethez való eltérő 
viszonyuk különbségeit. 

1. A dogmatikai különbségek. 
Ezek érintették a két typust a XVI. ós XVII. században 

a legfájdalmasabban. Ebben a dogmatikus korszakban az 
„artikulusok" hangsúlyozása mellett teljesen szem elől tévesz-
tették a különbözőség lényegét. A harcias hév hozta magával, 
hogy a lényeg iránt bizonyos ellenszenvvel s az esetleges 
dolgok iránt különös előszeretettel viseltettek. 

A főbb dogmatikai különbségek illetik a predestinációt, a 
krisztológiát, az úrvacsorát s általában a kegyelemeszközöket. 
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a) A predestináció. Köztudomású, hogy nemcsak Kálvin, 
hanem Luther is predestinaciánus módon gondolkozott. De a 
kót reformátor gondolkozásában más ós más a felfogás. Míg 
Luthernél a predestináció az absolut üdvbizonyosságnak 
vallási kifejezése, úgyszólván a sola gratia segédvonala, 
addig Kálvinnál az az δ vallásosságának kezdő-, köz- ós vég-
pontja egyaránt. S ennek így kellett lennie, mert egyszerű 
folyománya ez az ő souverain isten fogalmának. 

Egyedül „az isteni majestás" dönti el, hogy ki üdvözül 
s ki nem. A lutheránusság viszont mindig arra utalt, hogy 
a predestináció fogalmát csakis a Krisztus keresztjére való 
tekintettel kell felfognunk s csak erős vigasznak, az isteni 
hűség kifejezésének tekintenünk. A kálvini predestináció 
elmélete felségesen rideg, mint a Genfet körülövező jéghegyek, 
(vagy nálunk télen a lomniczi csúcs). A lutheránus polemika 
tehát, anélkül hogy lényegét megértette volna, a predes-
tináció hátvédőjét képező istenfogalmat, mint a kálvinista 
vallás fundámentomát támadta meg. 

Ε predestináció elméletéből aztán szüksógszerűleg követ-
kezik a vallásos lelkeknek bizonytalansága az ő üdvük felől. 
Kiválasztása felől bizonyossá a hívő csakis erkölcsi cselekvő-
sége folytán lehet. S ezzel az üdv kérdése a cselekvőségtől van 
függővé téve s ismét előállott a régi boldogtalan vigasztalanság 
állapota, a melynek eltüntetése pedig Luther legnagyobb refor-
mátori tette vala. Az evangélium vigasztaló ereje s a bűnért 
való tartozás miatt az istenfiúság abszolút bizonyossága hát-
térbe szorul e gondolatkörben. Ebből aztán kiviláglik, hogy 
a lutheri vallásosság a vallás központjában szilárdabb helyet 
foglal el, mint a református s előbbinek ez az előnye oly 
fontos, hogy e mellett minden más, ami vallásfelekezetileg 
kedvező vagy kedvezőtlen, csak másodrangúnak tűnik fel. 

b) A krisztológia. Itt Krisztus kettős természetének 
egymáshoz való viszonyáról, az u. n. „communicatio idioma-
tum"-ról van szó. A reformátusok elvetik a „genus majesta-
tiucmot," amely szerint az emberi természet az isteninek saját-
ságaiban részesül. A nestorianizmus s a monophysitizmus 
vádjával illették egymást kölcsönösen s újból ellentétbe került 
a régi Antiochia és Alexandria egymással. 

De itt is rögtön feltűnik a kót felfogás különböző eredete 
és lényege. A kálvinizmus óvakodik az emberinek az isteni, 
világfeletti majestással való összekeveredésétől, mert philos. 
axiómája: finitum non est capax infiniti. A lutheri felfogás 
ellenben hangsúlyozza az isteninek ós az emberinek egységét, 
mivel az természetes valami ama alapelve alapján, amely 
szerint az isten a világban immanens. 

S ez közvetlenül eredményezte azt a nagy ürt is, mely. 
c) az úrvacsora eltérő felfogása között tátong. A vita 

Theol. Sisklip II. ívt. 19 
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tudvalevőleg Krisztusnak az úrvacsorában való testi jelenléte 
körűi forog. Krisztus emberiségére nézve a lokális mennyben 
isten jobbján űl, mert hiszen mennyei fenségességének sérelme 
volna az, ha az úrvacsorai elemekkel, tehát e világ érzéki 
elemeivel egyesülne. Az ellenkező felfogás az igazi, a mely 
szerint nem Krisztus száll alá, hanem a lélek emelkedik föl 
s a vele való közösségben élvezi az általa szerzette üdvjavakat. 

Izzó lelkesodéssel és szemléltető szenvedelemmel utasítja 
vissza Luther ezt a felfogást. Zwingli lokális egét „gyermeki 
hintaégnek" nevezi, a hol arany széken Krisztus arany koro-
nával űl, a mint a festők őt rajzolják. Sőt inkább: „Isten 
jobbja mindenütt található." „Megtalálható úgy a világ felett 
mint azon kivűl, a menny és föld felett s még a legkisebb 
magvacskában is." S ha így Krisztus emberségére nézve is 
az isten jobbján trónol, akkor mindenütt minden és min-
denekben Krisztus /" S eliez a gondolathoz köti aztán Krisztus 
testének mindenütt jelenlétét. Krisztus emberségére nézve is 
mindenütt jelenvaló, de csak ott található, ahol meg is fog-
ható, már t. i. az úrvacsora szentségében. 

Ez az eltérő felfogás megint csak a hit alapvető különb-
ségére vezethető vissza. Amott megközelíthetetlen fenség, itt 
a mindenütt jelenvaló isten, a ki folyton szeretve él és hat 
a maga világában. Kálvin Krisztus zálogát, Luther magát a 
Krisztust akarja. „Oly frissen ős elvenen — mondja Luther — 
tűnik föl most nekem Krisztus, mintha ebben az órában on-
totta volna vérét." ,,Αζ úrvacsora maga a jelenvaló meg-
feszítés." 

d) A kegy elemeszközök mélyreható különbsége is ma-
gára az eltérő alapra vezethető vissza. Kálvinnál az ige és 
a sákrámentom kegyelemeszközei az istennek üzabályszerű 
eszközei ugyan, de azért az ő souverain felségessége azokhoz 
nem kötheti magát. A mint ő határoz üdv és kárhozat felett, 
ügy egyedül ő dönt az arra szolgáló eszközök fölött is. Mél-
tán vádolták tehát a kálvinistákat azzal, hogy náluk a két 
kegyelemeszköznek üdvelvi jelentőségéről alig lehet szó. A 
Krisztusban való isteni üdvkijelentésnek az egyes lélek val-
lásos megtérésével való történeti összefüggése elvileg van 
megszűntetve. Ennek egyik természetes folyománya a sub-
jektivizmus ós enthuzianizmus, vagy Lutherrel szólva: a 
rajongás („Schwarmgeisterei") a kálvinizmusban, a melynek 
klasszikus tetőpontja a quilkerség. 

III. 

2. Az egyházi élet különbségei. 
Asákrámentomok az egyházi élet különbségére vezetnek 

át bennünket a maga elágazásaival a szervezet, fegyelem, 
istentisztelet, szeretetmunkásság és külmisszió terén. 
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A kálvinizmus életét a biblia betűje szigorúan szabá-
lyozza. A biblia inspirált isteni ige, a melynek minden betűje 
általánosan kötelező törvény. Mint az isteni majestásnak 
akaratnyilvánítását magát is sérthetetlen „majestas" illeti 
meg. Luthernek a bibliához való állása tudvalevőleg nem 
egyenletes. Egyes részeivel, főleg az ószövetséggel "szemben 
gyakran souverain állást foglalt el. A lutherizmus is vallja 
— bár inkább elméletileg — az inspiráció hitét, de annak 
teljes gyakorlati következményeit egyedül a kálvinizmus 
vonta meg. Ismeretes, hogy ezzel az egyházi élet bizonyos 
merev, törvényszerű, ószövetségi jelleget nyert. Oly „bibliás" 
élet van ott, a mely a lutherizmusban sehol sem található. 
Istenfogalmának ez az imperatórius jellege hat át mindeneket. 

a) Szervezet. A bibliához, mint törvénykönyvhöz való 
ragaszkodás mindenekelőtt a szervezet terén tűnik ki. A 
Páli levelek őskori egyházi életének követése Kálvinra nézve 
nemcsak ajánlatos, hanem egyenesen irásilag elrendelt köve-
telmény. A szervezet kérdései egyúttal a hit kérdései. 

S ebben hatalmas erő rejlik. Kálvinnak, az egykori 
jogásznak szervező talentuma egyházának méltó örökségévé, 
hatásának kiapadhatatlan forrásává vált. (Antal Géza szerint 
az ószakainerikai államok ennek köszönhetik hatalmas kul-
turális lendületüket.) A világnak a felséges Isten számára 
való meghódításában nyugalmat nem ismer, ami teljesen 
hiányzik Luthernél s a lutherizmusban. S ha e ponton 
Luther a világ meggyőzése tekintetében értékes gondolatokat 
vallott is, azok gyakorlati megvalósítására alig gondolhatott. 
Luther a szervezeti kérdéseket, mint az ige mellett melléke-
seket, sokszor eléggé naivul a gyakorlat terére utasította. 
A lutheri egyházszervezet története a szenvedések hosszú 
története. Ez épen a tisztán vallási, gyermekded benső és 
passzív lutheri vallásosság másik oldala. 

b) A gyülekezeti fegyelem. Csakis a Kálvin-féle szigorú 
szervezet mellett lehet szó arról a merev egyházfegyelemről, 
mely a valódi kálvinizmusban mindenütt megtalálható. Kálvin 
iratai minduntalan a „disciplinát" hangoztatják. Augustinussal 
az engedelmességben látja „az összes erények atyját, őrét ós 
eredetét". „Semmit sem szeret annyira az Isten, mint az 
engedelmességet", mert fegyelem és engedelmesség nélkül 
rend nem lehet az egyházban, mely pedig „mindnyájunk édes 
anyja". Mint valódi nevelőintézet a méltányosságot a szigorú-
sággal párosítja. Szükség esetén utóbbit átokkal, kínpaddal, 
fegyverrel ós tűzzel is gyakorolja. így Zwingli „könyörtelenül" 
befulasztotta ifjúkori barát já t : Manz-ot, mint kezdő újrake-
resztelőt; Kálvin lefejeztetett egy gyermeket, ki megverte 
szüleit. 1542—46 között csak Genfben 58-an ölettek meg. 
Ezek élén áll Servet megégettetése, a mely fölött kár több 
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szót vesztegetni. Loesche joggal mondja: „Ez a rémuralom 
a konventra emlékeztet". Kálvin itt úgy szerepel, mint Éliás 
próféta vagy Michelangelo „haragvó Mózese", de mindeneserre 
mint ótest.-alak. Azt is mondhatjuk : mint prot. nagy Inqui-
sitor a szónak betű szerinti értelmében véve. Az erkölcsi 
uralom megállapításának eszközei között az „inquirens" is 
szerepel, mely erkölcsi fegyelmezésnek alapját azok a „pri-
vatae monitiones"-ek képezték, a melyeket akkoriban az arra 
hivatott egyházi tényezők házanként érzület ós életmód ki-
puhatolása céljából gyakoroltak. A bűnösöket megbüntetésük 
céljából a világi hatóságnak jelentettek föl. A följelentők 
büntetési pénzekben részesültek. Még gyermekek is vallhattak 
szüleik ellen. Havonkint űlt össze bíráskodás céljából az 
erkölcsi tanács. Még az Institutio is megengedi a biróság 
előtti följelentést („accusatio aut iudicaria denuntiatio"). Ilyen 
kémkedés vérében volt Kálvinnak. Béza azt beszéli, hogy már 
párisi diák korában szigorú cenzora volt társai hibáinak s 
azért akkuzativusnak nevezték. Azért azonban csodálatra-
méltó, hogy mit ért el Kálvin e fegyelem eszközeivel. A laza 
Genf egy nagy kolostorrá alakult át. Hasonlítsuk össze ezzel 
a lutheri Wittenberget, amelyet Luther lakosainak erkölcs-
telen élete miatt elhagyni készült. 

c) A gyülekezet nevelésének valódi evang. eszköze az 
istentisztelet. 

A ref. istentisztelet puritán egyszerűsége ismeretes. Az 
őskeresztyénség egyszerű formáinak átvételével igazolták. A 
lutherizmus ellenben a maga istentiszteletét a megtisztult 
római miséből vette ős kezdettől fogva gazdagon átalakította. 
Hisz a világ Istennek világa s „minden a tiétek", sőt „min-
denek Istenországa javára szolgálhatnak". 

Ezek a különbségek is okai a kifejlődött összeüt-
közéseknek. Hisz az átlagos egyházi ember az egyházi 
formákon csüng. És Loofs találóan mondja, hogy az úrva-
csorai vita hevessége az úrvacsorai szertartás különböző 
alakulásaiból magyarázandó. 

d) Az egyházifegyelemhez és istentisztelethez az apostolok 
óta a ker. gyülekezet szeretetmunkássága, csatlakozik. Azórt 
az ige és a fegyelemhivatala mellé Kálvin is a : zeretethivatalt 
(„ministerium charitatis"): a szegény- ós betegápolást szolgáló 
diakónokat helyezi. Lutheri helyeken az u. n. kasztrendeze-
teket találjuk, a melyek jó kezdet után csakhamar eltűntek. 
Ezen a ponton is a ref. vallásosságnak nagyobb praktikus 
érzéke és akaratólete, tehát a világuralom vágya konstatálható. 

Itt érinthetjük a ref. vallásosságnak szerepót a pietiz-
musban, a praktikus szeretetszolgálat eme föllendülésében. 
Bitschl állította föl ezt a tételt, hogy a ref. egyház alkal-
masabb volt a pietizmus keletkezésére, mint a lutheri. Azt 
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hiszem, hogy gondolatmenetünk értelmében helyes a tétele. 
A pietizmusnak praktikus, hódító, disciplináló s kritizáló 
jellege párosulva annak merev törvényszerű enthuziasmusával 
s precizismusával egészen lutheránus-ellenes s határozottan 
kálvinista vonás. Éhez járul, hogy Spener fejlődési menete 
egészen kálvini jellegű (p. o. strassburgi születése, genfi s 
berni tartózkodása, angol aszketikus irodalommal való foglal-
kozása s Labadieval való sűrű érintkezése). Francke a szegény-
ügyet s az árvaházat Hamburgban tanulta ismerni, ahová a 
ref. Hollandiából jutott el s józan vallásossága is egészen 
ref. hitű, bár a lutheri egyház híve volt. Zinzendorf műve végűi a 
lutheránusok és reformátusok első uniója volt. 

A pietizmus szűkkeblűségót a XIX. század belmissziója 
törte mog, mely pedig a lutheránus Wichern-tői indult ki. 
Ε klasszikus hívünk életműve valódi lutheri szellemtől van 
áthatva s a „Rauhes Haus"-ban játék, ének, természeti 
öröm s mindenféle vígság az uralkodó. Épúgy a lutheri nap 
süt azon is, a mit Bodelschwingh apó kezdett meg. A luthe-
ránusságnak költészetben és művészetben való örömét Löhe 
praktikus cselekvősége megtestesíti. Azért azonban jellemző, 
hogy ez az első igazi lutheránus diakonissza intézmény a XVIII. 
századból való s a lutheri módon keresztelt, de kálvini módon 
érző Fiiedner indította meg. 

e) A gyülekezet intenzitásának annak külső extenzitása, 
azaz a missziói erő szeretettevékenysége felel meg. 

Csak természetes, hogy a kálvinizmus itt is a régebbi 
és hatékonyabb munkás volt. Mindenekelőtt néhány szót a 
keresztyének közötti missziójáról. Hogy a kálvinizmus luthe-
ránus országokban is propagandát űzött, nem dicső lapja az ő 
történetének s ez a helytelen eljárása magyarázza meg részben 
a lutheránus tábornak iránta való ellenszenvét (L. nálunk a 
lutheránus diasporában a kéri szerződés kijátszását). A kál-
vinizmust épen a világ feletti uralom vágya jellemzi. Olvassuk 
csak meg Kálvin latin kátéjának előszavát, a mely szerint azért 
írt latinul, hogy az elszórt egyházak egységét helyreállítsa. A 
szervezett központosítás épen kálvinista vonás. — S a refor-
mátusok figyelme a pogány világra, is irányult. Az első prot. 
misszionárius: Villegaiguon kálvinista volt, ki 1550 körűi 
Rio de Janeiróban működött. A XVII. században gyarmataikon 
a hollandusok misszionáltak s a puritánok 1620 óta Ameri-
kában. Az első prot. missziói társulat, — az angol, államilag 
támogatott társulat — ref. volt A lutheránusság csak a 
XVIII. században, nagyobb stylban a ΧΙΧ.-ikben követte, ha 
kivételesen ós elméleti irányban sok jót is tett vagy mondott. 
A tetterős kezdeményezés itt is a kálvinistáknál keresendő. 

3. Hogy ez igy van, az a két vallásfelekezetnek az 
államhoz való viszonyából is kitűnik. 
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IV. 
a) A lutheránusság passzív, szenvedő jellegű. A lázadás 

Luther szerint a legnagyobb baj a földön. A lutheri egyház 
a körülményekhez alkalmazkodott s jogait, mint keresztyén 
felsősőgnek, az államnak engedte át. Azt mondta Luther: 
„Ilyen világi dolgokban nagyon gyermekies („kindisch") 
vagyok", s az a világiakban való gyámoltalansága jellemző 
sajátsága a lutherizmusnak. 

A kálvinizmus ellenben szabad akar lenni s még inkább 
ura akar lenni az államnak. Mert „az Úr királya a királyoknak" 
s „ne féljünk a rendőri hatalomtól, a bíbortól s a koronáktól, 
— itt miénk a nagyobb hatalom". Itt is az ószövetség a 
tükörkép s a büntető jogot a bibliából kell merítenünk. 
Annak háttere I. Károly vérpadja (és Cromvell forradalma). 

b) De a politika „megrontja a karaktert." A kálvinizmus 
kigyóokosságából igen gyakran hiányzik a galamb szelídsége. 
Észlelhetjük azt úgy Zwinglinól, mint Kálvinnál. A zwingliánu-
sok Bugenhagen zsoltárosában ós Luther templomi postillájában 
befeketítették Zwingli úrvacsora tanát s Kálvin egyháza, gyak-
rabban álnevek alá rejtőzött, (amit Melanchton gyakrabban 
is, Luther ellenben sohasem művelt), sokszor görbe utakon 
is tudott csúszniésboldogulni. Gondoljunk csak János Zsigmond 
brandenburgi-porosz uralmának az újabb időkig terjedő uniói 
törekvéseire, amelyekről Uhlhornnál nem épen épületes dol-
gokat olvashatunk. S aztán azt is tudjuk, hogy az egyház-
történelem kriptokálvinizmust igen, de kriptolutherizmust 
nem ismer. (Nincs is hát semmi történeti alapja nálunk sem 
az u. n. „lutheránus kétszinűségnek"). A lutheri polemika 
gyakran esetlen, sőt goromba, de mindig nyílt, a kálvinistáké 
ellenben külsőleg előkelő, de néha nagyon is finom. Van valami 
a kálvinizmusban az ő francia eredetéből, a melylyel szemben 
Luther azt mondotta, hogy „a Szentlélek nem csúszik, hanem 
nyilván az égből száll alá" s csak „a kigyók csúsznak, de a 
galambok repülnek". 

c) Az állami ós politikaihoz tartozik a katonai. Hilty 
kálvini felfogása szerint is „van a keresztyénségnek (főleg a 
katholikusnak) valami katonai jellege". „Az Isten számára 
meghódítani a világot", — ez a kálvinista csatadal, (s „Erős 
várunk nékünk az Isten" — ez a lutheri egyház diadaléneke). 
Jelzi ezt a gondolatot a Institutio 1550. kiadásának címképe 
is. Még Genfnek katonai operációján is tervezgetett Kálvin, 
ami egy Luthernél merő lehetetlenség. Helyesli ugyan ő is 
a háborút, de csakis annak védelmi alakját s a leghatáro-
zottabban elitéli a támadást. Ez a pozitívum nem hiányzik 
ugyan egészen Kálvinnál, de nem lép annyira előtérbe,^mint 
Luthernél. „Az istenteleneknek a föld közepéig való leigázása", 
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„a fegyverteleneknek győzelme a fegyveresek fölött" s „a 
keveseknek a majoritás fölött", a melyről Kálvin a maga 
Institutiójában szólt, élénk visszhangra talált az ő egyházában. 
Követői e harcias szózatot híven és sokszor szószerint kö-
vették Franciaországban, Hollandiában és Angliában egyaránt. 
Bár Luther lelke is harcias dalokat énekel : Erős várunk 
nékünk az Isten s jó fegyver és védelem, — de ez a harcias 
jelleg nála csak symboluma a ker. ember hősies jellemének 
s a ker. ember küzdelmének a bűn és nem a gonoszak ellen. 

Itt is felismerhetjük a kálvinizmus külső s a lutherizmus 
belső főlényét, s utóbbit kell maradandóbbnak tartanunk, 
mert Zwingli és a hugenották fegyverhez nyúltak és fegyver 
által semmisültek meg. Így hát megállapíthatjuk, hogy a 
lutherizmus jobban közelíti meg Jézus evangéliumát, mint a 
kálvinizmus, mely inkább ószöv. hangokat szólaltatott meg 
ismét. (L. Luthardt érdekes beszélgetéseit a ref. svájciakkal, 
„Erinnerungen" 199 s köv. 1. c. művében). 

4. A világ meghódításához a gazdasági élet szabályozása 
és uralma is tartozik, Itt is jóval megelőzte a lutherizmust 
a kálvinizmus. Már Kálvin gondoskodott Genfben a tisztaságról 
és egészségről, és 1544. tervet készített a szövet és bársony-
ipar meghonosítására is. Sőt még a fűtési viszonyok megjaví-
tásán is komolyan gondolkozott. Nem esetlegesség az, hogy 
a praktikus angolszász törzs kálvinista hitű, míg másrészt a 
költők ós gondolkozók népe kezdettől fogva lutheránus! 

Itt érintenünk kell azt az elméletet, a melyet Weber 
Miksa állított fel és módosításokkal Tröltzsch fogadott el, s 
ez az, hogy a modern (nagyobbára zsidó) kapitalizmus a 
kálvinizmus folyománya. A kálvinista ember csak erkölcsi 
állása által győződik meg a maga üdvre való kiválasztásáról, 
amelynek ez állása épen gyümölcse és bizonyítéka (az u. n. 
syllogismus practicus). És lázas tevékenységre sarkalja s oly 
munkaóletre, a mely nem annak élvezetét, hanem egyszerű 
konstatálását hirdeti. Ez a buzgalom aztán a vallásos jelleget 
levetve a kapitalizmusra vezetett és pedig annak korábbi 
hugenotta, hollandus, angol és amerikai alakjára épúgy, mint 
a későbbi modern ipari és nagy kapitalizmusra. Természetes, 
hogy ez a modern jelenség nem kizárólag a kálvinizmusból 
vezethető le, mert annak más okai is voltak. Igy Tröltzsch 
joggal utal az egész nyugati kereskedelemre s a dissentereknek 
az államéletből való kiszorítására. De meggondolandó az, hogy 
éppen a kálvinista országok kezökbe vették sőt felvirágoz-
tatták a fokozott pénzgazdaságot. Kálvin p. o. elvetette a 
római egyház kamattilalmát, megszüntette a nehezebb genfi 
pónzviszonyokat s maga is bankot létesített (V. ö. a „prot. 
bank" ügyét Magyarországon). S ha Sombart ezt a kálvini 
pénzgazdaságot a zsidóéval hasonlította össze, úgy az ismét 
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csak a kálvinizmus rokonságát igazolja az ószöv. népével. 
A lutheránusság Tröltzsch szerint „sohasem viselte magán az 
erosebb gazdasági fejlődés impulzusát" s a pénzgazdaság 
gondolata Luthertől teljesen távol állott. Mindig korholta a 
kereskedelmet s közvetlenül küzdött annak zsidó alakja ellen. 
A kamatszedést valódi evang. okfejtéssel mindig elitélte és 
pedig negative; Máté 5. 40. v. szerint „szenvedjünk és adjunk" 
és positive: „jól tudom azt, hogy sokkal istenesebb volna 
emelni a földművelést, vagy a bányászatot." „Mert minden 
munkánk Isten javainak keresése és felhasználása." A világ 
az Isten világa, az mindenben és mindenütt Luther centrális 
gondolata. (Kuyper szerint is „a lutherizmus mindenütt egy-
házi és theol. jellegű maradt, míg a kálvinizmus a világi 
élet összes köreire reányomta praktikus bélyegét.) 

így hát Luther szellemi mozgalma megakadályozta a 
kapitalizmusnak Németországban való kifejlődését. Jelenkori 
felfogásunkkal azt sajnálhatjuk vagy nevethetjük. De hogy 
ez a felfogás a nép igazi javát szolgálja-e, oly kérdés, a 
melyre a találó feleletet Nietzsche adta meg azzal, hogy „oly 
időben élünk, a melynek kulturólete közel van ahoz, hogy 
saját eszközein megy tönkre." 

5. a) A perifériáról ismét a centrumra térve vissza az 
állami és gazdasági viszonyok megvizsgálása után vessünk 
egy p ' 1 ' «" ·"* " ?ságra. Itt, a hol nem világhódításról 
van szó, hanem a hol a kedély érző élete jut kifejezésre, 
a testvér vallásfelekezettel szomben ismét csak a lutheránus-
ságnak kell a pálmát átnyújtanunk. Annak megalapítói ismét 
csak saját egyházuk személyes ősképei. Kálvin házassága 
tiszteletot ós becsülést, Lutheré szeretetet követel. Kálvin 
családi élete lázas egyházi tevékenysége mellett teljesen hát-
térbe szorul, Luther családi állapota ellenben mint r napon való 
ház" tűnik fel előttünk. Kálvin is a házasságot a gyülekezet-
nek az Istenhez való viszonyával azonosítja, de az össze-
hasonlítás indokai nem a benső szeretet, hanem a tisztaság 
és féltékenység. Lutherre nézve a házasélet „állás a többi 
állások fölött", sőt „Istennek legkedvesebb rózsakertje". Hol 
találunk mi ehez hasonlót Kálvinnál? 

b) Ezt a kertet legjobban díszítik, mint legkedvesebb 
„játszó madarak" a gyermekek. Bátran mondhatjuk, hogy a 
lutheránusság általában véve szereti a gyermekeket („kinder-
lieb") — Lutherek gyermekszobájától kezdve a maga dalaival 
Mathesius Herbergeren s Gerhardon és Scriver-en át föl Clau-
diusig és tovább. Mindenütt arra a meggyőződésre akadunk, 
a melynek Hermann Μ. oly gyöngéd kifejezést adott: 

„Freundlichere Namens find't man nicht, 
Denn so man Vater und Mutter spricht " 
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A gyermekek a házas élethez tartoznak és pedig sok 
gyermek. Ezt a házasságkötés liturgiája és ünnepi éneke 
híven ki is fejezi, mint p. o. Hermann menyasszonyi éne-
kének refrainje eképen : „Gott wolle sie segnen und mehren". 
A gyermekek nélküli házasságot a nap nélküli világhoz 
hasonlítja Mathesius. Mennyire távol áll ettől Kálvin, kinek 
kormányzata alatt gyermeket is lefejeztek, sőt aki gyer-
mekeket szüleik ellen besúgóknak is felhasznált. 

6. Do sehol sem nyilvánul annyira a kálvini és lutheri 
vallásosság közötti különbség, mint különösen a szónak 
legtágabb értelmében véve a művészet terén. — (Itt szerzőnk 
egy jegyzetben találóan mondja, hogy a tudomány nincs kötve 
valamely vallásos alakhoz. De mégis kétségtelen, hogy a 
lutheránusságnak nincs oly tudományos terméke, mely Kálvin 
Institutiója, mint mestermű mellé volna helyezhető. Melanch-
thon Loci-jai csak hasznos iskolai könyv. S a kálvinizmus a 
XVII. században is főleg írástudomány és egyháztörténet tekin-
tetében messze felülmúlja a lutherizmust. A későbbi korban 
azonban már alig tehetünk összehasonlítást. Ma a tudományos 
theológia inkább lutheri mint kálvinista). 

A művészet a természetnek a lelke (Beseelung des 
Natürlichen). Ez alapon világos, hogy e téren a lutherizmus 
toronymagasságnyira fölötte áll a kálvinizmusnak, ha vallá-
sosságának az isteni a természetiben, tehát isten mindenütt 
jelenvalósága az alapgondolata. Ugyan a kálvinizmusnak is 
van valamelyes művészete, de ez csak korlátolt alakban 
mondható övének. 

a) Előrebocsátok valamit a lutheri természet-örömről, 
mint művészetének primitív alapjáról s éltető talajáról. 

Luther természetöröme, a mi sok más mellett refor-
mátori egyéniségének egyik legkedvesebb vonása, az egész 
lutheránusságra átszármazott, vagy helyesebben: Lutherben 
klasszikus módon megtestesült az, a mi az υ népe sajátos-
ságának leginkább megfelelt. A természet az isten kertje, a 
melyben a legkisebb épúgy, mint a legnagyobb az ő böl-
csességének ős szeretetének a tüköré. Kálvinnál ugyan ez a 
gondolat nem hiányzik egészen, de nem játszik nála nagyobb 
szerepet. A kálvinista a világgal szemben mindig „a harcos-
nak hangulatában van", a luth. ellenben örül neki, mint 
isteni remekműnek, habár tudja, hogy ez a világ s annak 
minden dicsősége elmúlik. Anélkül, hogy csüngne rajta, 
felhasználja és örül neki. A luth. vallásosság teljesen Jézus 
természetőrömének jellegét viseli magán, ki a természetnek 
képeibe és hasonlataiba öltöztette isteni igeit és gondolatait 
s abban kegyelmes mennyei atyánk kinyilatkoztatását látta, 
de a ki még többet ajándékozott az embernek s a kit e 
tarka világnál is jobban szeret. (Márk. 4. 34; Máté 6. 25 s 
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köv.) Itt, mint amott ugyanaz az alaphangulat: „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit, 
an deines Gottes Gaben" — mint méltán énekli meg Gerhardt 
Ρ. ezt a luth. természetörömöt egyik ismertebb egyházi 
énekében. „Weltbejahung" és nem „Weltverneinung" a 
lutheránusság minden izéban. Ép azért a természet az isteni 
szentség előcsarnoka és vágyat ébreszt az isten után. 

De e nemesebb természetöröm mellett a nyersebb sem 
hiányzik. „Ha a mi istenünk nagy csukákat te remts jó bort 
ád, akkor hát ehetem is és ihatom." Ez néha túlzásra is 
vezetett, mint p. o. Mathesius esketési beszédjében a hosszú 
konyhai étlap. Ezt Luther is így fejezte ki: tetszik nekem 
a jó és tiszta házi étel, a mit Mathesius gyakrabban is 
hangsúlyozott. 

Summa summarum: „mi természettől fogva kedélyesebbek 
és társasabbak vagyunk más nemzeteknél", mondják az 
„Asztali beszédek." S maga Luther: „az örömöket kerülni és 
el nem fogadni, ha azokat isten adja, kárhozatos bűn." 
Teljes ellentéte ez a felfogás annak a kálvini-pietista fel-
fogásnak, a mely tiltja az ú. n. adiaforákat. S itt meg nem 
felejtkezhetünk arról az aranyos humorról sem, mely annyira 
sajátja Luthernek s mely nélkül el sem képzelhetjük. Pél-
dákúl összes műveit kellene kiírnunk. „Nem vagyunk mi 
újrakeresztelők és savanyú fazekak" prédikálja Mathesius az 
új házasoknak és „Mein Herz geht in Sprüngen und kann 
nicht traurig sein" hangzik Gerhardt hárfája. 

b) Nem csuda, ha ez a kedves érzékies vallásosság az 
énekhun is; utalt kifejezésre. S ez is egyik fejezet, a hol a 
luth. vallásosság messze fölötte áll a kálvininak. Olvassuk 
csak meg a luth. egyházi énekek első Wackernagel-íéXe 
gyűjteményét (1841) s azonnal megértjük a két vallásosság 
közötti különbséget. A lutheri egyházi költészet. — Luther 
gyöngyeitől el is tekintve — kedvesebb, tartalmasabb, dalla-
mosabb, kópzeletdúsabb és szívélyesebb, egy szóval szebb a 
reformátusnál. Az egyetlen kivétel Zwick gyermekdalai, de 
ez a konstanci férfi különben is közel állott a lutheránus-
sághoz. A kálvinisták évszázadokon át nem hagyták el a 
zsoltáros parafrázist. A hugenotta zsoltáros két évszázadon 
át dívott a német ref. egyházakban, a melylyel szemben 
elsőrangú luth. csillag a két Hermann, Nicolai, Gerhardt stb. 
— mind elsőrangú luth. énekköltők telve valódi luth. benső-
séggel, örömmel és türelemmel, a kiknek semmi igaz emberi 
vonás sem idegen, a kik mellé ref. részéről csak Neander, az 
ev. Tedeum szerzője és Tersteegen helyezhető. De ez utóbbi 
nem volt igazi kálvinista, sem egyházi, sem dogmatikai 
tekintetben, sem lyrai érzését illetőleg. Ehez sokkal finomabb 
érzéke van a természet nyelvezete és nagy hasonlatkincsei 
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iránt. Legkiválóbb éneke „Isten, a mindenható" címmel 
ugyan a valódi kálvini isteni felség húrját üti meg, de aztán 
valódi Iuth. parallel helyekre utalnak következő versei: 

Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so still und froh, 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 

S végül az som véletlen, hogy nagy költői fejedelmeink, 
mint Klopstock, Lessing, Herder, Schiller és Goethe luthe-
ránusok voltak. A luth. ónekköltők mellett megemlíthetjük 
a prózában való luth. költőket — azok élén mindenekelőtt 
Luthert, „a legnagyobb művészi erőt, a melylyel rendel-
kezünk" (Avenarius), aztán Mathesiust, Luther első biografusát 
és népies építő írót, Arnd-ot, az igazi keresztyénség hirdető-
jét, Herbergert ós Serivert, Gerhardt mellett a XVII. század 
két legnagyobb költői egyéniségét stb. S itt a „Wandsbecker 
Bote": Claudius Mátyást is méltán díszkoszorú illeti meg. 
Egy szellem hat ja át mindannyiukat: dús képzelet, kedves, 
órzékies szemlélet, az isteninek és világinak, időinek és 
örökkévalónak benső áthatása, s igen gyakran a józusi mys-
tikához való vonzalom, mely középkori hangokat veszen föl, 
mint p. o. Clairvaux-i Bernhardból vagy Tauler „német 
theológiájából", a melyből már Luther is táplálkozott. 

1. Jegyzet. A luth. vallásossághoz, mely szívesen szem-
léltet ós személyileg átalakít, nézetem szerint az is tartozik, 
hogy az angyalok abban nagyobb szerepet játszanak, mint 
a kálvinizmusban. Amint Luther szerint tele van a világ 
ördögökkel, úgy angyalokkal is. Hasonlítsuk össze p. o. 
angyali beszédjét Házi postiilájában 1532-ből. S az végigvonúl 
az egész iuthei'ánusságon, közelebbről a reggeli ós estvéli 
ájtatos költészetén. Mathesius házassági beszédei is ide 
sorozhatok. Kálvin itt is nagyobb mérsékletre int (modestia 
et sobrietas). Csak, a mi az épülésre (aedificatio) szolgál, 
hagyható meg. Óva int „a kíváncsi kérdésektől és üres 
spekulációktól" (curiositas et supervacuae speculationes). 
így az angyalok se sértsék a majestas Deit. 

S végűi nézzük a szorosabb értelemben vett művészet 
világát, a képzőit épúgy, mint a költészetit I 

A képző művészet terén a két vallási typus jellegzetes 
módon szemben áll egymással. Kálvin kitiltja az isteni ós 
más képeket a templomokból, míg Luther a bibliai képeket, 
megszorítás nélkül vallásos segédeszközöknek használja. 
Kálvin szórul-szóra veszi a dekalóg 2-ik parancsának mózesi 
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elbeszélését, hogy „ne legyenek néked faragott képeid stb." 
A kálvini vallásosság fundamentális ellentétének alapján az 
könnyen érthető: képek az istenről érintik világfeletti majes-
tását s a templomi képek az isten szentséges jellegéről 
vonják el a figyelmet. Még a kereszt is elvetendő, mert 
felesleges, ha az igében tanítjuk Krisztus művét. Az egyetlen 
templomba való képek az élők, a keresztség ós az úrvacsora. 
A többiekben csak azt kell megfestenünk vagy faragnunk, 
„a melyet a szom láthat vagy megfoghat" (quorum sint 
capaces oculi); tehát csak történetit vagy testi alakokat, 
az előbbit tanúlságúl, s utóbbit szemléltetésül, — mindkét 
esetben Kálvinra nézve felesleges sőt elvetendő valami. — 
Ebből aztán a kálvinizmus realizmusa következik a festészet 
terén. A németalföldi művészet felelet arra, hogy hová 
vezetett a „quorum sint capaces oculi" követelménye. így 
Kálvin ugyan nem egészen elvetette a vallásos képző-
művészetet, de mégis kitiltotta a templomokból s tárgyát 
oly szűk körre szorította, hogy iránta való ellenszenve 
mindenkorra megakadályozta a kálvini egyházi művészetnek 
kifejlődését. 

2. Jegyzet. A vallás és művészet jellegzetes példája ref. 
részen Burnandsokat magasztalt és vitatott hasonlatfestészete, 
mely előkelő, józan s minden titokzatostól ment megjelenítése 
Jézus képeinek. 

Egészen más viszonyban van Luther a képzőművészettel. 
„Nem vagyok abban a nézetben, hogy az evangélium leteperje 
a művészeteket, mint némelyek túlozzák, sőt inkább szívesen 
látnám azokat annak szolgálatában, ki azokat adta és alkotta" 
(Előszó az 1524. Énekes könyvhöz). „A képekkel való vissza-
élést mindenkor helytelenítettem. De a mi nem az, mindenkor 
meghagytam avégből, hogy sikerrel és üdvösen használják." 
„A képek, a laikusok bibliája." Ebből kitűnik, hogy Luthernél 
nem a képnek esztetikai ingerén, hanem pedagógiai hatásán 
van a hangsúly. S lehetséges utóbbi az előbbi nélkül? S így 
Luther nemcsupán a bibliai illusztrációt, hanem annak művé-
szetét is fejlesztette. Soha a bibliai képzőművészet olyan 
lendületet nem vett, mint a reformáció korában s csakis a 
ref. angol bibliai társulattal a maga józan, képmentes kiadá-
saival a XIX-ik században halt ki Weber Ρ. találó szava 
szerint a luth. műalkotásnak ez a régi ága. A vallásos műal-
kotásnak ezt az értékes voltát a luth. egyház folyton vallotta. 
Emlitem csak Dürert és Schäfert, a maguk mély luth. 
vallásosságával, a természet iránti benső vonzalmukkal, kedves 
érzékies jellegükkel s kedélyes humorukkal egészen a meg-
rázó tragikumig. Dürer főművei egynek kivételével ugyan 
még Luther föllépése előtti időbe esnek. De vallásossága 
egészen luth. jellegű, a minthogy történeti tény az ő luthe-
ránussága a reformáció föllépésével. Elmélyedése a világ 
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titkaiba s az istenibe és emberibe, a mint az a legcsudála-
tosabban a keresztfán jutott kifejezésre, egészen luth. gondolat. 
Másrészt Luther is hálásan elismerte Dürer művészetét, s 
ebben hű követői is akadtak. 

Mellette a luth. egyházban még Bach S. említendő s 
ezzel egy szellemóriáshoz jutottunk. Thode találóan mondja, 
Giotto oly viszonyban van Franz-al, mint Bach Lutherrel. 
Mindkét esetben egy vallásos alkotásnak műremekével van 
dolgunk. 

De vonjunk csak példaképen párhuzamot Luther, Dürer 
és Bach között. Mindhármuk vallásosságának központja a 
megfeszített Krisztus. Dürer mindenféle formákban és tech-
nikai eszközökkel mindenkor fölvette a passzió thémáját, — 
s Bach főművei is passziók — legmélyebben „Crucifixus etiam 
pro nobis" c. H-moll miséjében. Mindegyikük Krisztus-alakja 
fenségesen férfias. Dürer Krisztusa egy fejjel magaslik ki a 
nép fölött, s a Bach-é basszusban énekel. Mintha csak Bach 
passziójából Dürer Krisztusa tekintene reánk ! Itt is, amott is 
ugyanaz a krisztusi mystika: Dürernél a kereszt alatti em-
berben s Bachnál az áriákban, a melyek a bibliai tudósítá-
sokhoz csatlakoznak. Mindhármuknál ugyanaz az ismétlés 
és hosszadalmasság — s ez épen a tárgyába való szeretet-
teljes elmerülésnek s a kifejezés kimeríthotetlenségének műve 
és eredménye. S mind hármuknál nem hiányzik a kedves, 
kedélyes és házias jelleg sem. Dürer Máriaélete szinte lehel, 
mint Bach karácsonyi oratoriuma s Luthernél is ugyanígy 
találjuk, gyakran küzdelmek között. S az isteni természet 
dicsőségének legfinomabb hangoztatása is, mely Dürernél 
természetes és Luthernél is gyakran említettük, Bachnál szá-
mos helyen s nem csupán híres pünkösdi áriájában található. 
A kinek fülei vannak a hallásra, ám hallja meg! 

Bachnak ref. ellentéte Händel. Egyházi énekének meg-
ítélésénél nem az jön tekintetbe, hogy melyik egyházban 
született, hanem az, hogy milyen szellemet árul el művé-
szete. S itt nincs kétség arra nézve, hogy az a kálvinista 
szellem, a mint hogy ez a nagy mester ref. országban al-
kotta meg egyházi főműveit s ugyanott fényes elismeréssel 
sőt tisztes végső nyugvóhelylyel is találkozott. A westminsteri 
apátságban az angol nagyok között alussza örök álmait. 
(Aki tehát talán neheztel azért, hogy fentebb a kálv. Ter-
steegent a luth. vallásosság számára foglaltam le, annak 
szívesen elismerem, hogy a luth. Handelt a ref. vallásosságnak 
engedem át. Nem a keresztlevélen fordul meg a dolog, hanem 
a megnyilatkozó vallásosság styJján.) 

Mint Bachnak, úgy Händelnek is voltak előzői. A Marot-
Béza-féie zsoltáros, melynek 84 dallama a német ref. egyház 
használatába is átment, s annak Gondimel-féle „felségesen 
tiszta" harmonizálása, nem különben az ismert németalföldi 
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népdalok nagyhírű hálaimájukkal — mindaz előkészítője volt 
annak a nagy művészetnek, a melyet klasszikus teljességében 
Händel teremtett meg. Elsősorban művészetének felségessége 
Kálvinra emlékeztet. Ha Institutiójában azt olvassuk, hogy 
a templomokban csakis olyan énekek tűrhetők mog, amelyek 
„az egyház felségességére" hangolnak, s csakis „oly komoly 
ünnepi ének, amely az istenre s az angyalokra való tekin-
tethez illik" (cantus attemperatus ad eam quae Dei et ange-
lorum conspectum decet gravitatem), úgy mind azt a maga 
egész teljességében Handelnél találjuk meg. Kit emlékez-
tessünk egynémelyik hatalmas kórusára, p. o. Messiásának 
nagy Hallelujájára vagy ugyanannak Grave c. bevezetésére 
— melynek Majestasa Mozart szavai szerint gyakran „a 
pusztító villámcsapásig" emelkedik, vagy az ő Júdás, Makka-
bäus, Saul stb. c. harci indulójára? Bosszút lihegnek azok 
az Isten ellenségei ellen s világfeletti uralmat zengenek 
mindannyian! 

Händel erős ószöv. vonása is igazi kálvinista ízű. Isten-
tiszteleti oratóriumainak: Eszter, Debora, Athalia, Izrael 
Egyptomban, Saul, Sámson, József, Baizazar, Júdás, Makka-
bäus, Józsua, Zsuzsanna, Salamon, Jephta ószöv. tárgya van 
s egyetlen ker. műalkotásának, a Messiásnak is ó-szöv. neve 
van s annak igéin épült fel. Kálvininak találom azt a merev 
arisztokrata tónust is, amelyet Händel használ s az előkelő 
férfinak gavallérosságára emlékeztet. Bach jóleső szíves 
kedélyességének Itt semmi nyoma. 

(Jellemző, hogy Nietzsche rajong Hándelért és hideg 
Bach iránt. Amazt „nagy zsidó heroikus vonásával" tisztelte 
meg s ezt a hugenottáknál is kiemelte, míg emezt azért nem 
szerette, mivel „nagyonis testvériesen keresztyén". Ugyanaz a 
Nietzsche a német protestantizmusban tehát a lutherizmusban 
is a leghatalmasabb ker. alkotást s egyúttal legnagyobb ellen-
ségét látta. Itt is megáll tehát az összehasonlítás: Luther-
Bach, Kálvin-Handel. Találóan mondja Köstlin: Amott (Hän-
delnól) bizonyosság, evangélizáció, itt (Bachnál) gyülekezeti 
ünneplés, kegyes elmélkedés. Természetes, hogy Händelnek is 
vannak gyöngéd lyrai, épúgy mint Bachnak heroikus részletei. 
De az architektónikus összvonal náluk a jelzett irányban 
halad). 

Kissé hosszadalmasabban időztünk jól érthető okokból 
a két vallási typus zenészeti alakjainál, mert hogy Schiller-
rel szóljunk: a lélek csak polyhimniákat énekel, s hogy 
Luthert is idézzük: „a theológia után a muzsikának adom 
az első 'helyet és a legnagyobb tisztességet." 

V. 
3. Mikor a luth. ós a kálvini vallásosságot a maga külön-

böző megnyilatkozásaiban összehasonlítottam, úgy alatta csak 
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valódiluth. és igazi kálvini vallásosságot értettem, a mint az a 
két vallási typus alapelveiből természetszerűleg következik és 
klasszikus példákkal is igazolható. (Igy hát az anglikán a maga 
csodás kálvinista és kath. hierarchiaikeverékével fejtegetéseink 
körén kivül esik). Ugyan jól tudom azt, hogy nemcsak a 
luth. egyház egyes tagjai kálvini módon gondolkoznak és 
megfordítva, hanem kölcsönös testvéri okulással maga a két 
egyház is sokat vett át egymástól. A történetkutatót azon-
ban az igazi, tiszta vallási typus érdekli, mert itt találja meg 
a maga biztos históriai értékeléséhez a legfontosaab adatokat. 

A kálvini vallásosságnak még egy sajátságos kifejlődésé-
ről szólanunk, t. i. a szektákról, a melyek mindannyian 
kálvinista eredetűek. Már nagy számuknál fogva sem mellőz-
hetjük azokat, mivel Kattenbusch számításai szerint híveik 
száma nagyobb, mint a luth. ós ref. vallás-felekezet hívei 
összesen, vagyis 97 millió. S már azért sem mellőzhetjük 
őket, mivel mindegyikök a kálvinizmusnak egy-egy jelleg-
zetes oldalát képviseli, összességükben pedig annak leghí-
vebb összképét nyújtják. Úgy vagyunk itt, mintha lépésről 
lépésre egy várat körüljárunk. Igya baptizmus Kálvinnal mel-
lőzi a sákrámentomok isteni objektivitását s a quäkerek azok 
szükségességét, — a methodizmus képviseli a kálvinizmus 
térítési buzgalmát s annak szigorú fegyelmét, az adventisták 
ószöv. törvényszerű jellegét, az üdv hadserege világuralmi, 
katonai vonását s üzleti szellemét s az irvingiánusok világ-
megvetőoldalát ós betűszolgálatát — de mindannyian szellemi 
ősüknek azt a vonását örökölték, hogy propagandát csinál-
nak az isten országának, jobban mondva saját ügyüknek, s 
közös tulajdonuk a történeti érzéknek az a hiánya, mely az 
izolált predestinációnak a folyománya. Ez a hiány azt is ma-
gyarázza, hogy merev szervezete és szinte katonai fegyel-
mezettsége dacára a kálvinizmus a szintén svájci eredetű 
Rajnához hasonlóan annyi sok alakzatot vett föl s még föl 
fog venni a jövőben is, — míg a lutheránusság a szervezés 
terén való gyámoltalansága dacára sokkal szervesebb egységet 
képez. (Az ágostai hitvalláshoz hasonló egyetemes érvényű 
hitvallása — még a heidelb. kátét s a két helvét hitvallást sem 
kivéve — a ref. egyháznak nincsen). „In silentio et spe érit 
fortitudo mea" — olvashatjuk Luther házi portálóján. 

S még egy fontos kérdéssel kell itt foglalkoznunk. Azzal 
t. i., hogy milyen benső viszonyban van a prot. vallásos-
ság kettős alakja azzal a római kath. egyházzal, amely-
ből kinőttek? 

Schweizer S. a múlt század közepe táján közismerten 
így formulázta azt a gondolatot, hogy a luth. s a ref. egyház 
különbsége abban van, hogy előbbi a középkori római egyház 
judaizmusát: cselekedet - igazságosságát („Werkgerechtig-
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keit"), utóbbi ellenben annak paganizmusát: teremtményimá-
dását támadta meg. Hát ebben sok igaz van, bár Kálvin is 
támadta Róma „judaizmusát" és Luther is annak „paganiz-
musát" (Aristoteles, Mária és a szentek stb!) De mégsem helyes 
az, ha a két nagy vallásos" mozgalomnak lényegi különbségeit 
és így magát a lényeget csak az után akarjuk meg-
ítélni, a mit a harmadiknál mindkettő elvetett. Épazért 
helyesebbnek és tán eredményesebbnek is tartom, ha a két 
vallásfelekezetnek Rómától való különbségét nem aszerint 
határozzuk meg, a mi őket az anyaegyháztól megkülönböz-
teti, hanem aszerint, a miben vele közösek. 

Miben közös a kálvinizmus s miben a lutherizmus a 
római kath. vallásossággal'? 

Hát itt mindenekelőtt mondhatjuk, hogy az egész katho-
licizmuson két oly áramlat vonul végig, a mely tényleg a 
két prot. vallásos typus sajátosságának megfelel. Az egyik 
iránynak a lényege bizonyos költői isteni bensőség és Assisi 
Ferencz nevével jelölhető, s a másiké a világuralom és Loyala 
Ignác-ban jutott klasszikus kifejezésre. S ne értsenek felre, 
ha azt mondom, hogy a lutheránusság a ferenc- és dörnés· 
rendi mystika, a kálvinizmus ellenben a kath. világuralom 
evangeliumi folytatása, sőt utóbbi a jezsuita rend pár-
huzama. 

Hogy mit értek e párhuzamok alatt, az előzőkből tűnik 
ki. A másikkal kezdem. A kálvinizmus is kath. világhódítás 
vagyis öröksége ama római imperiumnak, mely tetőpontját 
a pápaságban s legfőbb nyilvánulását a jezsuita rend ben 
érte el. A tertium comparationis ugyanaz a vallásos psycho-
lógiai ösztön itt, mint amott. „Minden ad majorem Dei gló-
riám" történjék — vallja a jezsuita rend ós Kálvin azt 
mondja az Institióban: „Mindent meg kell tennünk az isteni 
majestás emelésére." S ezzel mindkét részen ugyanaz a 
katonai vonás jutott kifejezésre, a mivel gyakorlatilag Jézus 
kompániájában s közelebbről a kál vinizmusbau annak harcias 
jellege függött össze, sőt a mi utóbbinak torzalakjában, az 
üdv hadseregében, mint a jezsuita rend másolatában is nyil-
vánult. (A kálvinista Hilty is ilyen katonai kart sürget.) A 
háborúban azonban minden csel szabad. A jezsuiták hamis-
ságának ós a politikában való jártasságuknak méltó társa 
a reformátusok közismert politikai ügyessége. Mellette a 
kémkedés nemcsak szabad, hanem kötelesség. Gondoljunk 
csak a jezsuiták kémrendszeróre az általuk feltalált gyóntató-
székben, a nevelés terén és másutt, és ezzel párhuzamosan 
Kálvin accusativusára ós inquisitórius lényére. A harcias 
siker alapja az engedelmesség: Gondoljunk csak a jezsuiták 
cadaver-engedelmességóre (homo velut cadaver) és Kálvinnál 
az engedelmesség jutalmára és annak könyörtelen megvaló-
sítására. De a háború más országokba vezet s úgy a jezsuita, 
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mint a kálvinista misszió arról ; s eleget beszelnek. A világ-
uralom mindkettőnél a fő cél. Úgy a jezsuiták, mint a kálvi-
nisták kitűnő pénzemberek, kereskedők, iparosok és udvari 
emberek. S mindkét részen vajmi kevés érzék van a képző-
művészet iránt. Valami maradandóbbat nem alkottak s az u. n. 
jezsuitastyl sem az ő találmányuk épen. 

A ferenc-rendi-dömés mystika bensőségét a lutherá-
nusság örökölte. Jellemző, hogy Luther a középkor legjobb 
művének azt a mystikus iratot tartotta, a melyet „Német 
theológia" c. alatt kétszer is kiadott. A középkornak egyetlen 
két férfi szentje: Clervoisi Bernát ős Assisi Ferenc, a kiktől 
Luther egyik művében 1524. még a „szent" jelzőt sem tagadta 
meg — mindkettő igazi Krisztusmystikus és természetbarát, 
a mi Luthernél bizonyos finom érzékre mutat a velők való 
szellemi rokonsága iránt. A mély, szinte érzékies elmélyedés 
Krisztus szenvedéseibe egyaránt hatja át egy Bernát, Ferenc, 
Suso, Luther, Dürer és Bach mystikáját. Mindez rokon val-
lásosság, a melynek karikatúrája a második sziléziai költői 
iskola szellemében Zinzendorf gróf u. n. vértheológiája. S 
ezzel karöltve halad a mystikusok gyermekies öröme az 
Istennek szép világán. Egy Bernátnak prédikáltak a fák, 
Ferenc prédikált a testvér madaraknak és költött egy nap-
éneket, Suso Krisztus kegyelméből való költő volt, — s egy 
Luther, Dürer és Bach természetőröméről már fentebb 
szólottunk. 

Ebből a rokonságból következik az egész lutheránus-
ságnak bizonyos barátságos vonzalma azok iránt a kath. 
mozzanatok iránt, a melyek e benső vallásos typushoz tar-
toznak, u. m. kegyeletes vonzalma a katholicizmus benső 
érzékies s gyöngéd költői jellege iránt. Ép azért már Karl-
stadt is vádolja Luthert „az Antikrisztus utószülöttjének" 
címével s ugyanannak hasonló intencióból Farel a wittenbergi 
Bugenhagent. A ref. polemika a lutheránusságot igen gyakran 
„a papizmus tisztátalan kovászával" vádolta s még legújabban is 
azzal illeti szeretetlenül (A lutherizmus ez állítólagos pápás 
vonásait névtelenül egy kálvinista epigramma is kifigurázza, a 
melynek szövegét szerző a „Christi.-Welt"-ből közli. Ennek 
a kálvinistának jezsuita rokonságából még ópületetesebb 
litániát lehetne a párhuzam kedvéért felállítani, de ehez mi 
lutheránusok ügyetlenek (plump) vagyunk. Azokhoz a voná-
sokhoz, a melyek a lutheránusnak a kath. vallásosságon 
igazán imponálnak, v. ö. Boscher: „Geistliche Gedanken 
eines Nationalökonomen" 1896. c. művét. A lutheránusság és 
a rnystika csöndes gyermeki vallásosságának közös csodaszép 
vonásait Brentano is megörökítette „Egy koborló diák kró-
nikája" c. művében.) De valljon nem lehetne-e mindabból 
igen sokat, a mit a kálvinisták okos fölénye a lutheránus-
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ságnál elvetett, ugyanazon védőlevél alá helyezni, a melyet 
Jézus Máriának állított ki, a ki őt a drága kenőcscsel akarta 
megtisztelni ? Erről hallgat és hallgasson is a krónika. 

A két testvér vallásfelekezet tehát sok eltérő vonást 
örökölt az édes anyától. De a vallási typusok mindegyike 
veszélyt is rejt magában. Ugyanis a kálvinizmushoz a ma-
jestás Dei, a megközelíthetetlen transcendens istenség túlzott 
hangoztatásával közel áll annak a deismus-ndk a veszélye, 
a mely kizárja az istent a világból s a keresztyénséget 
erény, tehát cselekedet általi istentiszteletté laposítja. S 
viszont a lutherizmust a pantheizmus veszélye fenyegeti, a 
midőn az istennek a világban való bonlakozását e világgal 
azonosítja, a mihez a mystika gazdag költői kedélye egyen-
gette az utat. 

S mindkét veszély tényleg bekövetkezett. A kálvinista Ang-
lia a deizmus. a luth. Németország ellenben a pantheizmus forrá-
sává vált, — utóbbit természetesen nem a Spinoza-féle mathem. 
physikális, hanem abban a benső isteni értelemben véve, a 
mint azt főleg Eckhart mester képviselte Németországban. 
Tételünk igazságát a történelem eléggé igazolja. 

így hát nem volna-e a legjobb, ha e két vallási typus 
egyesülne, benső közösségükben az egyensúlyt megtartanák 
s egymást túlzásoktól megóvnák? Más szóval kifejezve: 
nem észszerű és célszerű-e az únió? 

Hogy erre megfelelhessünk, előbb más kérdést kell 
tisztáznunk. Ki kívánja az úniót? 1. az állam, 2. a libera-
lizmus s 3. az átlagos filiszter (sic !). Az állam, mely mindig 
egységre törekszik, a minek uralmát is megkönnyíti; a 
liberalizmus, mivel a két vallásfelekezet különbözősége egy-
házi látókörén kívül es ik; s végűi az átlagos filiszter, a 
kinek protestáns gondolatvilágát a Róma elleni polemika 
korlátozza. De azt hiszem világos, hogy ebben a kérdésben 
ezek egyike sem illetékes. Sőt inkább a helyes történeti és 
egyházi értékelés így hangzik: Téves, ha azt gondolják, 
hogy evang. lényegünk ereje és fenállása annak központosí-
tásától függ, sőt inkább annak ellenkezője igaz. így Wernle 
szerint is („Renaissance und Reformation" 1912): „A protes-
tantizmus benső életrevalóságának jórésze nem a külső egy-
ség hiányának folyómánya." Jezsaiás szava itt is megáll: 
„Ha nem hisztek, nem maradtok fön. 

De az únió ellen végűi a lutherizmus álláspontján is 
protestálnunk kell. 

S ezzel elhagyom a históriai értékelés talaját s a két 
vallási typusról ama értékítélettel zárom fejtegetéseimet, a 
mely már azokból is kitűnhetett. Ugyanis arról vagyok meg-
győződve, hogy a luth. vallásosság vallásos tárgyi értékét 
tekintve fölötte áll a kálvinizmusnak s így azok nem 
egymás mellé, hanem előbbi utóbbinak föléje helyezendő. 
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(A kálvinizmusnak előnyösebb vonásait szellemesen Kuyper 
állította össze i. művében.) 

Mindenekelőtt világos, hogy a kálvinizmus a lutheriz-
mussal szemben az epigón alak. A lutherizmus alkotó ere-
jűnek, a kálvinizmus elfogadónak és kiópítőnek bizonyúlt. 
Luther volt az, ki Fichte szavával élve „a gondolatok kő-
szikláit hengerítette," a melyekből aztán a későbbi korszak 
lakásokat épített. (Találóan mondja „a német nemzethez" 
intézett 8-ik „beszédjében": „Nem a hadseregek ereje, vagy 
az ügyes fegyver, hanem a kedély hatalma nyeri a győzedelme-
ket.") S a zsenialitásra a tálentom, a feltalálásra a tudományos 
búvárlás (Institutio) s a gyakorlati berendezés következik. — 
De más oldalról is mögötte maradt a kálvinizmus a lutheránus-
ságnak. Előbbinek számlájára Írandó az ó-szövetségbe való 
visszaesése, törvényszerűsége ós betűszolgálata, harcias jellege, 
hódítási vágya s a kegyelemeszközök symbolizálása. Istenünk, 
mint kegyelmes mennyei atyánk iránti szeretetviszonyunkat 
az ő felségessége iránti kötelességérzetté alakította át. Több 
ponton középkori vonásokat mutat. Kálvin „hirtelen meg-
térése" s az ő térítési buzgalmának erőszakos, inquizitórius 
jellege s főleg predestinátió elmélete egészen reformáció előtti 
s Augustinus öröksége gyanánt minden középkori opponensnek 
közös tulajdona. Annyi bizonyos, hogy a lutherizmus is sokat 
tanúihat a kálvinizmustól, így mindenekolőtt az Isten dicső-
ségére való életet, és sokat is tanúit már tőle, főleg tevékeny 
jelenétől, mint azt újabb szervezkedései és egyesületei s főleg 
bel- és külmissziója igazolják. Soha sem fogjuk feledni, hogy 
a mi hitünk centrumában közös mibennünk, az a „sola flde" 
s a „sola gratia," az a személyes ós nem mágikus isteni 
kegyelemben való hit minden papi közvetítés kizárásával. 
De a mi szívünk a protestantizmus ama alakjáé, mely nekünk 
németeknek oly kedvesen vonzó ós rokon. Legyen bár a 
kálvinizmus egyesek szerint a jelenkori világ fölépítésében 
nagyobb értékű a lutherizmusnál, aminthogy az istenért való 
élete folytonos intés a luth. ker. embernek, — de az időért és 
az Istenért való működés fölött áll az örök Istenben való élet. 
A kálvinista Istennek dicsőségét, a luth. magát az Istent akarja. 

Ami hitünk az, hogy a lutheránusságból, ha tevékeny ki-
ható életéről meg nem felejtkezik, még soká táplálkozni és 
gyógyúlni fog a világ. (V. ö. „lutheránusság" és „kálvinizmus" 
s az Institutió előszavában. „Hunc laborem Gallis nostris 
potissimum desudabam." Luther is elfogadta „a német pró-
féta" t. címet. A nemzeti szempontot, amelynek fontosságáról 
ugyan szintén meg vagyok győződve [s a melylyel a németek: 
„német reformáció", „német keresztyénség", „német hit" 
sajnos gyakran túloznak,] szándékosan mellőztem.) 

Dr. Szlávik Mátyás. 
20* 



Lapszemle. 
A „Neue kirchliche Zeitschrift:< második negyedévi (4.—6.) 

füzeteinek tartalmát a következőben ismertetjük. 
A 4. füzetben Steinbeck breslaui tanár igen tanúlságos, rövid 

áttekintést nyújt az utolsó tíz évnek német, különösen porosz 
egyháztörténetén. Ha át is éltük magunk ezen korszak esemé-
nyeit és élénk részt is vettünk esetleg bennük mint szemlélők, 
úgy ezen összefoglaló áttekintés mégis igen érdekes, annál 
inkább, mert írója figyelme az egyházi élet minden megnyilvá-
nulására : az egyház szolgálatának igénybevételére, az egyházból 
való kilépésekre s oda való belépésekre (1910-ben: 17787 és 
9789), az ifjúság oktatására, a konfirmációra, a vallásoktatásra, 
az egyleti életre, a szociális kérdésre, az egyházi harcokra (César, 
Jatho, Traub esete) a közösségi mozgalomra, a bel- és külmis-
szióra, a theol. tudományos mozgalmakra stb. kiterjed. Ugyanezen 
füzetben Knoell lelkész a vallásos nevelés szükségességéről és 
lehetőségéről értekezik. Azután kezdetét veszi e füzetben Lehmann 
lelkésznek egy cikksorozata, mely az 5. és 6. füzetben is folyta-
tódik és a norvég theológiának egy századra (1811—1911.) kiter-
jedő történetével foglalkozik. A 4. füzet a felvilágosodás utolsó 
hatásait tünteti fel s a kristianiai egyetem theol. fakultásának 
első képviselőivel, Hersleb (1784-1836) és Stenersen (1789-1835) 
tanárokkal foglalkozik. Ők és az utánuk következő Dietrichson 
(1806 — 1879), Keyser (1836—1846 tanár), Bull és Kaurin 
(1843 — 1853 tanár) szerzőnk szerint a restauráció korszakát alkot-
ják, mely után a konfessionális luth. theológia kora következett, 
melynek első s legjellegzetesebb képviselői: Johnson és Caspari. 
Velük foglalkozik az 5. füzet. Ők, de különösen a német-zsidó 
származású Caspari, aki teljesen norvéggé lett, a norvég theo-
logiának büszkeségei. Casparit pedig kutatásai az apostoli hit-
vallás története terén az egyetemes theol. tudomány egyik első-
rangú képviselőjévé tették. A 6. füzet Johnson és Caspari tanít-
ványaival, különösen Bugge újtestamentomi exegetával és Bang 
egyháztörténésszel foglalkozik és a jelenkor történetéig jut, 
melyről a 7. füzet fog szólani. 

Az 5. füzet tartalmából még ki kell emelnem Juncker königs-
bergi tanár rövid cikkét, melyben Drews „Christusmythe" c. 
könyvének 2. kötetével foglalkozik, ismertetve és cáfolva Drews 
érveit, melyekkel Jézus létezésének profán és szt. írásbeli bizo-
nyítékait akarja lerontani. Ugyané füzetben ír még Stammer lelkész 
Kierkegaardról és Lauerer müncheni lelkész a csodahit kritikai 
jelentőségéről. Stammer cikke centennaris megemlékezés, mert 
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máj. 5-én volt 100 éve, hogy K. született. Szerzőnk ez alkalomnak 
megfelelőleg egész rövid, (412—428. 1.) de jellemző képet fest az 
Észak e jellegzetes gondolkodójáról, mely azon túlsók értekezés 
és fejtegetés mellett is megállhat, melyben vele már eddig is foglal-
koztak és foglalkoznak. Nevezetesen védelmébe is veszi K.-t azon 
sok napjainkbeli torzkép ellen, melyben a keresztyénség ellen-
ségekónt, vagy pedig mint az egyházból való kilépés mozgalmának 
patrónusát mutatják be, (pl. Schrempf). K. szerzőnk felfogása 
szerint ellensége az esztetikai világfelfogásnak, mely ellen az 
ethikai életfelfogás érdekében küzd ; ellensége azután az idea-
lisztikus spekulativ filozófiának, mellyel szemben épen a hit és 
a keresztyén vallás paradoxiáját akarja érvényre juttatni és végül 
ellenzője a hivatalos állam*gybáznak, mely a keresztyénséget a 
humanizmus veszedelmes közelségébe hozza. Ő nem a keresztyén 
dogmának, hanem a szokásos keresztyén ethika esküdt ellensége. 
S ha egy Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoi stb. mellé 
állítják, úgy ki kell emelni, hogy a keresztyénségnek épen azon 
jellemző vonásai, melyekben azok megbotránkoznak: a megváltás, 
az istenember által való kiengesztelés, az istennel való közösség 
stb. voltak előtte különösen értékesek. Kierkegaard iratai telve 
vannak annak bizonyságaival, hogy ő tántoríthatlanúl ragasz-
kodott a megfeszített Úrban való hithez. 

Lauerer cikke a csodáról arról nevezetes, hogy a csoda fogalmá-
nak kedvelt ellaposításával szemben ragaszkodik annak teljes értel-
méhez és nagy alapossággal, sok ismerettel igyekszik azt igazolni. 

A 6. füzet tartalmából megemlítjük Lueder hamburgi lelkész 
dolgozatát a 100 év előtti vallásos élet történetéről, Dräseke 
cikkét Eustathios és Akominatos Mihály középkori görög theolo-
gusokről és végül Eűdel müncheni lelkész értekezését a sacri-
ficium intellectusról, melyben ezen fogalomnak a fides implicitától 
való különbségét meghatározza és a keresztyén hit fogalmáról 
kimutatja, hogy az nem nevezhető sacrificium intellectusnak, 
mint azt a keresztyén hit ellenségei (pl. Nietzsche) állítják. 

A Neue kirchliche Zeitschrifttal kapcsolatban most is rámu-
tatunk a „Theologie der Gegenwart" 2. füzetére, mely szintén 
nem régen megjelent. Sellin rostocki theol. tanár ismerteti benne 
az ο testamentomi theol. tudomány irodalmát. Nemcsak a forrás-
hypothezis ellenfeleinek (Dahse, Wiener, Tölstra, Eerdman) 
műveiről szól, hanem a göttingeni magyarázatos biblia folytatá-
sáról (Gressmann ós Schmidt, majd Steuernagel új ó-szövetségi 
bevezetéséről és Cornillénak új (7.) kiadásáról is elmondja nézetét. 
Különösen érdekes azonban, amit a saját maga által kiadott 
όtestamentomi kommentár első megjelent kötetéről, Procksch 
Genesis kommentárjáról mond, amely eló'3zör magyarázza a 
Genesist forrásainak egymásutánjában. Gressmannak Mózesről és 
koráról írt nagy könyvének és más termékeknek ismertetésével 
végződik füzetünk. 

Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Handbuch zum Neuen Testament herausgegeben von Hans 
Lietzmann (jenai tanár). Tübingen J. C. B. Mohr (Paul Liebeck) 
1906 s következő évek. 5 kötet. 

Az 1906. év május havában jelent meg a fent idézett „kézi-
könyv" első füzete, Lietzmanntól a római levél magyarázata. Azóta 
egymás után megjelentek a további füzetek, úgy, hogy az egész 
mű közel van a befejezéshez. Mi azért elérkezettnek látjuk az 
időt, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk eddig megjelent részeire. 

A vállalat az újabb időnek élénk vallástörténeti mozgal-
maiból indult ki. Ezeknek egyik elismert törekvése azon vonat-
kozások felmutatására irányult, melyek a keresztyén vallást kora 
vallásaival, de kultúrájával, nyelvével is összekapcsolják. Ezen 
törekvések arra vezettek, hogy a theologusok a philologusok és 
ez utóbbiak a theologusok munkája iránt is érdeklődtek, sőt 
közös munkára is szövetkeztek. Ily szövetkezés jutott épen a mi 
„kézikönyvünk" szerkesztésében is érvényre. Theologusok és philo-
logusok közös munkára álltak össze és megkezdték kézikönyvünk 
kiadását. 

A „kézikönyv" azon munkának eredményét, melyet a fel-
iratok és papyrusok felfedezése és kiadása, a hellenistikus görög 
írók műveinek megismerése révén lehetővé vált kutatások a 
hellenisztikus kultura, azután a nyelv és vallástörténet terén elértek, 
az újtestamentom magyarázatára akarja felhasználni és így 
lehetőleg csekély terjedelmű alakban mindent össze akar hordani, 
amire az újtestamentom tanulmányozásánál szükségünk van. 

Az egész mű 5 kötetre volt tervezve. Az első kötet már 
készen áll, sőt részben már 2. ős 3. kiadásban is megjelent. 
Tartalma : 1. újszövetségi görög nyelvtan, melyet Radermacher L. 
bécsi egyetemi tanár írt (IV. és 207. 1. Ára: külön 4 mk). A 
„kézikönyv" feladatának megfelelőleg az újszövetségi görög 
nyelvet a népnyelvvel való összefüggésben adja elő, ami azt a 
következményt vonja maga után, hogy az egykorú egész nép-
nyelvre ős nemcsak az újtestamentom nyelvére terjeszkedik ki 
és azért a szabályok példáit is ily tágabb mezőről veszi, míg az 
újtestamentomi nyelvet nem meríti ki. Élvezetesebb stílusú, mint 
Blass nyelvtana, de Blass minden szárazsága mellett mégis hasz-
nosabb a theologusra nézve, aki az újszövetség nyelvével meg 
akar ismerkedni. Első kötetünk további tartalma : 2. Wendland 
Pál göttingeni tanár műve: „Die hellenistisch-römische Kultur 
in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum" (256. 1.) 
és 3. ugyancsak Wendland Páltól: „Die urchristlichen Literatur-
formen" (357—448. 1. ős az utóbbi két részhez 14 táblával. Ε kőt 
rész ára külön 8 mk ; az egész első kötet ára pedig 12 mk). 
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Wendland ezen két művének kiválóságát már az a körül-
mény is dicséri, hogy rövid idő alatt már 2. ós 3. kiadásban 
jelent meg. A hellenisztikus-római kulturáról szólóban azt akarja 
a szerző az újszövetség megértése céljából nyújtani, amit eddig 
az u. n. „kortörténet'-ben találtunk, csakhogy ő ezt az anyagot 
határozottabban helyezi a vallástörténeti újabb kutatások ered-
ményeinek szempontja alá. Szerzőnk meghatározza a hellenizmus 
jelentőségét, szól az állam- és a társadalomról, majd „kosmo-
politizmus és individualizmus" cím alatt szól a stoáról is és 
azután a philosophiáról, sophistikáról s iskolaügyről a helle-
nizmus korában (1—4. fej.). Igen fontos azután, amit az 5. 
fejezetben a philosophiai propagandáról s a diatribéró'l, a 6. feje-
zetben a hellenisztikus vallástörténetből, a 7. fejezetben pedig a 
római vallási fejló'désről olvasunk. Az utolsó két (9. s 10.) fejezet 
tárgyalja a helleniszmus viszonyát a zsidósághoz és a keresztyén-
séghez, míg a 8. fejezet az első kiadás függelékét, mely a syn-
kretiszmustés a gnoszticismust tárgyalja, most az eló'adás egymás-
utánjába állítja s a vallástörnétettel összeköti. Ezen új kiadás 
a szerző állítása szerint különben is minden oldalán szenvedett 
változtatásokat, kiegészítéseket, rövidítéseket. Végűi a keresztyén 
irodalmi alakokról szóló rész egy újtestamentomi bevezetés 
eredményeit nyújtja s kiegészíti anélkül, hogy ilyet magát akarna 
adni. Itt hallunk az evangéliomokról, az apostolok cselekedeteit 
tárgyaló irodalmi termékekről, a levelekről, apokolypsisekről és 
végűi a keresztyén apologetikus irodalomról. A szerző különben 
kijelenti, hogy nem sok új felfedezést tett és forrásai közt főleg 
liberális műveket emleget. Ezek szellemének megfelelnek aztán 
azon eredmények is legnagyobb részt, melyekre jut. 

Kézikönyvünk 2—4. kötete magában foglalja a vallástörténeti 
vonatkozások feltűntetésével megírt rövid újszövetségi kommen-
tárt. A 2. kötet tartalmát az evangéliomok fogják alkotni, („Die 
Evangelien"). Eddig megjelent: Márk evangélioma (148 1. Ára: 
külön 2.85 mk) és Máté evangélioma (149 357 1. Ára külön 4 mk). 
Mind a kettőt Klostermann Erich, strassburgi tanár magya-
rázta Gressmann Hugó berlini tanár közreműködésével, aki a 
semiticára vonatkozó fejtegetéseket felülbírálta. Klostermann igen 
szűk téren nagyon sokat nyújt. Az evangéliomok fordítása alatt 
elég behatóan tájékoztató magyarázó jegyzetek találhatók, melyek-
ben a tárgyi vagy magyarázati szempontból szükséges össze-
hasonlítás céljára idézett szövegeket is sokszor közli s köztük 
a vallástörténeti párhuzamokat is, ami kommentárunknak egy 
jellemző sajátságát és előnyét alkotja. Klo3termann különben 
lt'gtöbbnyire közli más állásponton lévő magyarázók nézeteit is 
(pl. Mt. ev. magyarázatában Zahnt is figyelembe veszi), noha ő 
sokszor nem foglal el döntő álláspontot, vagy a szabadelvűt pár-
tolja. Az evangéliomok sorából végűi megjelent még: János evan-
gélioma Lic. Bauer W. marburgi tanár tollából (IV. és 189 1. Ára 
külön 3 70 mk), aki Holtzmannak a jánosi iratokhoz írt kom-
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mentárja új kiadása által elő volt készülve e munkára. De 
magyarázata, szelleme is meg volt határozva ez által. Az evan-
géliomok közül tehát csak Lukács ev. hiányzik még. 

A 3. kötet Pál apostol leveleit fogja tartalmazni. Eddig meg-
jelentek Pál falevelei (a róm., 1. és 2. kor. és gal. levél XII. és 
264 1. Ára külön : 530 mk), melyeket a kiadó, Lietzmann jenai 
tanár magyarázott. Itt is fordítással találkozunk s jegyzetek alak-
jában magyarázatokkal. Kommentárunk ezen részében a magya-
rázatokat néha hiányosnak találtam. Sok nehézségen magyarázat 
nélkül ment át a szerző. Ellenben megtalálhatók itt is elég nagy 
számmal a zsidó ós a pogány írókból vett párhuzamok a vallás-
történeti vonatkozások megvilágítására. A 3. kötetben helyet 
foglalnak még Pál ap. kisebb levelei is, melyeket Dibelius Márton 
berlini magántanár magyaráz. Megjelent belö'lük az 1. s. 2. thess., 
a philipp, levél (64. 1. Ára külön Γ20 mk), azután a kolossei, 
ephes. és a Philemonhoz írt levél (65-132. 1. Ára 140 mk). Pál 
kisebb levelei sorából hátra vannak még a pásztorlevelek (1. s 
2. Tim. s Tit.), melyek még nem jelentek meg. 

A 4. kötetbe sorolták elsó' sorban az Apostolok cselekedetei 
könyvét, melyet Preuschen lelkész magyarázott (X. és 160. 1. Ára 
külön 3 mk). Azután következnek az u. n. katholikus levelek (Jak. 
Júdás, Péter 1. s 2. levele és János 1., 2. s 3. levele), melyeket 
Windisch lipcsei magántanár magyarázott (140 1. 2"80 mk). A 
fiatal szerző magyarázata sok tekintetben sajátos úton halad és 
a kritika nagy részének tetszésével találkozott. A 4. kötetből még 
hiányzik a héber levél magyarázata (mely ép e napokban jelent 
meg szintén Windisch tollából) és az apokalypsis, melyet Heit-
müller marburgi tanár fog írni. 

Végül az 5. kötet, mely szintén már teljesen megjelent, az 
új testamentom gyakorlati magyarázatát adja, melyet Nitbergall. 
heidelbergi tanár megírt. (Ára 11.20 mk). 

Ha az egész kézikönyvre előfizetünk, akkor általában 
10°/0-al olcsóbban adják, úgyhogy elég olcsó, rövid magyará-
zatot kapunk benne, mely a mi korunk tudományának állás-
pontjáról általában liberális theol. szellemben oldja meg az új-
szövetségi exegesis problémáit. Akik ilyen művet keresnek, 
azoknak azt melegen ajánljuk. 

I). Dr. Π. J. Holtzmann: Lehrbuch der neutestamentlichen 
Theologie. Zweite neubearbeitete Auflage herausgegeben v. D. A. 
Jülicher u. Lic. W. Bauer. Tübingen. Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) 1911. 2 kötet. (XX és 580 1. XVI. és 615 1. 8.) 
Ára : fűzve 24 mk (28"80 K), kötve 30 mk (36 K). 

Holtzmann Henr. Gyula, strassburgi theol. tanár egyike volt 
a legjelesebb újtestamentomi theologusoknak. Alapos és széles-
körű tudás, az újtestamentomi problémák teljes ismerete és 
ledöntésük tekintetében következetes liberális álláspont jelle-
mezték e nagy tekintélynek örvendő theologust. Miután több évi 
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(1861—1874.) heidelbergi tanárkodás után (mely alatt egy Bécsbe 
szóló meghívást, mely a D. theol. adományozásával megtisztelte, 
magatői elhárított) 30 évig (1874—1904.) a strassburgi egyetemen 
szolgálta a theologia tudományát, nyugdíjba ment és pár év 
múlva, 1910. aug. 4-én meghalt. Irodalmi működése nagyon ter-
jedelmes volt. Nagyobb műveiben állást foglalt a synoptikus 
kérdésben (1863.) és itt nagy mértékben hozzájárult az ú. n. két-
forrás hypothesis tekintélyének megalapításához, hozzászólt azután 
az efezusi és kolossei levelek (1872.), majd a pásztorlevelek kri-
tikájához (1880). Holtzmann volt a Lipsius, Schmiedel ős Sodennel 
kiadott ,.Handkommentar zum Ν. Τ." lelke ; ő maga szolgáltatta 
abban a synoptikus evangéliomok és az Acta, azután a jánosi 
iratok magyarázatát, melyet példás alaposság és rövidség jelle-
mez. Igen sok kisebb-nagyobb terjedelmű műve s kritikai iro-
dalmi munkássága mellett különösen még két összefoglaló művét 
kell kiemelnünk: újtestamentomi bevezetését (1885. 3. kiad. 
1892.) és fent idézett újtestamentomi theologiáját, melyben élete 
munkáját összegezte. 

Szerzőnk ezen műve először 1897-ben látott napvilágot. 
Előadásai nyomán készítette. A szövegben a maga álláspontjának 
ad kifejezést, míg az igen gazdag, nagy tért elfoglaló jegyze-
tekben szaktársainak állásfoglalását jellemzi, sokszor műveikből 
vett nagyobb-kisebb jellemző idézetekkel. Ilyen módon Holtz-
mann újtestamentomi theologiája a megjelenése idejéig az új-
testamentom terén végzett tudományos munkának valóságos 
tárháza, melyben még a külföldi (francia, angol) tudomány iro-
dalma is figyelemben részesült. Nem csoda tehát, ha Holtzmann 
művének theol. álláspontra való tekintet nélkül széleskörű nagy 
elismerésben volt része. 

Holtzmann azonban nemcsak tudós, lelkiismeretes, hanem 
igen szorgalmas ember is volt. Művén megjelenése után folyton 
tovább dolgozgatott; javítgatta, pótolta nemcsak szövegét, hanem 
a többi theologiai szakírók műveinek regisztrálásával, nézeteiknek, 
fejtegetéseiknek figyelembe vételével annak jegyzeteit is. Szóval, 
Holtzmann még életében állandóan gondoskodott róla, hogy műve 
a kor és tudományos haladás színvonalán maradjon. így magya-
rázható, hogy halála után újtestamentomi theologiája 2. kiadá-
sának kész kéziratát találták meg, melyet aztán Jülicher és 
Bauer marburgi tanárok kiadtak. Holtzmann még az előszót is 
maga írta, mely az első kötet elején helyet foglal. A kiadóknak 
a 2. kötet élén található előszava szerint a kéziratnak semmi 
hézaga nem volt, melyet nekik ki kellett volna tölteniök. Ők 
„csak szemeiket és kezeiket bocsátották rendelkezésre, hogy a 
mű még a kellő időben a nyilvánosság elő juthasson". 

A 2. kiadás nagy mértékben különbözik az első kiadástól. 
Már a kiadók is megjegyzik, hogy „az első kiadásnak legkisebb 
szakasza sem maradt meg változatlanul". És ebben e sorok író-
jának igazat kell nekik adnia. A két kiadás alapos összehasonlítása 
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alapján mondhatja ezt. Ez meglátszik már abból is, hogy az elsó' 
kötet 503 lapja 580-ra és a 2. kötet 532 lapja 615-re növekedett 
Az új előszó is az első kiadás előszavának alapos átdolgozása. 
Itt fontos, hogy szerzőnk Krüger, Wrede és ennek „Anwalt"-ja, 
Bousset követelésével szemben továbbra is (szinte még határo-
zottabban mint az 1. kiadásban) ragaszkodik az újtestamentomi 
theologia elnevezéséhez ős tudományunknak az újszövetségi 
iratokra való szorítkozásához. Sőt ezt a kánon jelentőségével is 
indokolja. „Bei der unvergleichlichen Bedeutung, welche gerade 
der . . . . neutest. Kanon für die christl. Theologie . . . . gewonnen 
hat, darf eine gesonderte Behandlung dieser Auswahl von ur-
christlicher Literatur noch immer auf Verständnis und Billigung 
rechnen". (IX. 1). Aztán jellemző szerzőnknek igazi tudóshoz illő 
alázatossága, mellyel Wredével szemben elismeri, hogy műve nem 
érte el tudományunk ideálját, mert nemcsak könyve célja, hanem 
a szerző természete s képessége sem engedte meg, hogy műal-
kotást („Kunstwerk") létesítsen, amilyeneknek Wernie. Pfleiderer 
s Hausrath műveit („glänzende Werke") tekinti (X. 1.). Átdol-
gozta aztán Holtzmann disciplinánk történetét (5 — 20. 1.) 
methodologiáját (20—26. 1.). Különös átdolgozásra szorult már 
az első fejezet, mely a késői zsidóságról szól, amint erről Dal-
man győzheti meg az embert. És tényleg ezen fejezetre Holtz-
mann sok munkát fordított. A phariseizmus és sadduceizmus 
ellentétének történeti eredetéről pl. most 7 lapon ír, míg az 1. 
kiadás 2 lapon végzett vele. Gyökeres átdolgozásban részesült a 
zsinagóga theol. rendszerének előadása. Már a forrásokról is 
sokkal többet találunk (7 1.), mint az első kiadásban (3. L). Új 
részek szólnak a 2. kiadásban isten országáról és a mennyek 
országáról a zsidóknál (85—88 1.), a görög-római egykorú világ-
ról, (110-118. 1.), a synkretizmus,- gnosticizmus- és mysticiz-
musról (148—159. 1.), amiből meglátszik, hogy Holtzmann lelki-
ismeretesen számolt a vallástörténeti kutatás újonnan sokat 
hangoztatott módszerével is. 

Csekélyebb átdolgozáson mentek át a Jézus hirdetéseinek 
előfeltételeiről (159 — 182. 1.), azután Jézusnak a törvénnyel szem-
ben elfoglalt álláspontjáról (182 — 210. 1.) szóló részek, bár ez 
utóbbiban új felírásokkal is találkozunk (4. pont). Az isten és 
az ember viszonyáról szóló részben akadnak átdolgozások, bőví-
tések (2. pont), azután olyan részek is, melyek az 1. kiadásban 
Jézus eschatologiájában foglaltak helyet. A Jézus tanával foglal-
kozó 4. részben („istenországa") vannak felcserélések. Az 1. és 2. 
kiadás 2. és 3. pontja helyet cserélt egymással, úgyszintén az 
5. és 6. pont is. Ε mellett akadnak itt is kisebb-nagyobb mérvű 
átdolgozások. Hasonló változtatások találhatók az 5. részben, 
mely Jézus eschatologiáját tárgyalja. A 7. részben találunk megint 
új pontokat is (a 3. s 5. pont). 

Az első kötetben Jézus tanán kívül sző van még az őske-
resztyénségről, melynek előadásában szintén találkozunk új tárgy-
gyal, a gnostikus s synkretistikus zsidósággal (468—470. 1.). 

ί 
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A 2. kötetben a páli és a jánosi thoologia foglal helyet. 
Itt természetesen szintén találkozunk gyökeres s alapos átdol-
gozásokkal. Űj pont szól a Pál apostol rendszere kérdéséró'l 
(8 — 12. 1.). Pál megtéréséről most 5 helyett 3 pontban szól. Egy 
új pont foglalkozik a szentségek tanának kezdeteivel Pálnál 
(207. kk. 1.). A mai tudományos tárgyalások hatása, hogy egy 
új pont Jézus és Pál viszonyát kutatja (229—236. 1.). Különösen 
alapos átdolgozáson ment át a pásztorlevelekről szóló szakasz. 
És hogy a jánosi theologiával foglalkozó szakaszon is Holtzmann 
sokat javított, magától értetődik. Szóval mondhatjuk, hogy Holtz-
mann újtestamentomi theologiájának 2. kiadása új könyv. De 
azzá teszik különösen a jegyzetek is. Azok t. i. teljesen újak. Az 
1. kiadás jegyzeteit, melyek az 1897-ig megjelent szakirodalmat 
figyelembe vették, most egészen más jegyzetek pótolják, melyek 
az 1897 — 1910. évek szakirodalmát tartják számon. Máskép Holtz-
mann nem cselekedhetett, hogy műve jellegét fenntartsa, mely 
abban áll, hogy a kor tudományának állását visszatükröztesse. 
Az 1897. év előtti és utáni irodalom feldolgozása megbontotta 
volna a mű terjedelmét. Mindennek következése pedig az, hogy 
az egészen űj 2. kiadás mellett, mely ezért szakkönyvtárakból 
nem hiányozhatik, az 1. kiadásnak is még nagy értéke marad, 
úgyhogy ennek birtoka a 2. kiadás mellett egyáltalán nem 
válik feleslegessé. Dr Daxer György. 

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch 
in gemeinverständlicher Darstellung . . . Unter Mitwirkung von 
Hormann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von Friedrich 
Michael Schiele und Leopold Zscharnack. Tübingen J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck) kiadása. I —III. kötet. A két első kötet ára kötve á 
26 Mk. A harmadiké 30 Mk. (A két utolsó kötet még nem jelent 
meg. Az egész mű ára kötve kb. 135 Mk. lesz). 

Az utolsó pár évtizedben a theologiai tudomány nagyot 
haladt. A munkamegosztás ós az egyes kérdésekkel való beható 
foglalkozásra való törekvés megtermették a maguk gyümölcseit. 
Az univerzális tudás helyébe a szaktudás lépett tudományos 
eszménykép, a jó munkabeosztás és a helyes önmérséklettel vég-
zett speciális kutatások rengeteg új anyagot tettek hozzáférhető-
vé, ismereteinket nemcsak gyarapították, hanem mélyítették és 
sokban helyesbítették is. Azonban a mai theologiai kutatásnak 
nem a szakszerűség, a megbízhatóság, a kevésen és a kicsiben 
való hűség az egyedüli jellemvonása. Ennél sokkal jellegzetesebb 
rá nézve az a tény, hogy az utolsó két évszázadban a theologia 
látköre roppantul kiszélesedett, hogy a theologia kinőtt az egyes 
egyházak keretéből, mind több és több szabadságot vett magá-
nak, áttörte azokat a korlátokat és előítéleteket, melyek a szabad 
mozgásban gátolták s a többi tudományok egyenjogú és egyen-
rangú társává küzdötte fel magát. Mert az az idő, amikor a theo-
logia királynő volt, elmúlt. Azóta volt olyan kor is, melyben a 

/ 
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theologia legszentebb eszményeit csak a „vagy csalás, vagy bu-
taság" alternatívájának a mértékével mérték. Most a theologiának 
azért kell megint küzdenie, hogy a tudományok helyet adjanak 
neki maguk között, magukkal egyenrangúnak ismerjék el. 

Az elismertetésnek azonban ára és feltételei vannak. A 
theologiának le kell mondania sajátos meggyőződéseiről. Ügy a 
szentírást, mint a hitvallásokat ki kell szolgáltatnia a tudományos 
kutatás számára s magának is hozzá kell ahhoz szoknia, hogy a 
többi tudományok kipróbált módszereivel dolgozzék. Útat kell 
nyitnia saját területén keresztül a kritikának. Célja tekintetében 
is alkalmazkodnia kell a közös nagy tudományos célhoz: ő sem 
szolgálhatja mint tudomány egy kisebb vagy nagyobb közösség, 
felekezet, egyház vagy vallás érdekeit, hanem az igazságot kell 
keresnie. 

A nagy árat a theologusok egy része szívesen, más része 
kelletlenül, de megfizette s mi ennek a tudományos haladáshoz 
való alkalmazkodásnak, a kérlelhetetlen igazságszeretetnek kö-
szönhetjük a theologia fellendülését, haladását, eredményeit és 
új, tiszteletreméltó pozícióját, mellyel tudományos téren is fényes 
bizonyságát szolgáltatta a protestantizmus életképességének és 
jogosultságának. Miután azonban ez a nagy tudományos munka 
szakkönyvekben és tudományos monográfiákban volt eldugva, 
vagy eltemetve s róla a közönség nem igen vett tudomást, minek 
ékesen szóló bizonyítéka az a feltűnés, amit pl. Delitzsch híres 
felolvasása, vagy Harnacknak a keresztyénség lényegéről szóló 
előadása okozott, a theologusok a tudományos eredmények nép-
szerűsítésének a szükségét is mindjobban belátták. Szünidei tan-
folyamokon igyekeznek összefoglalni s közölni munkájuk ered-
ményeit (1. a Töpelmannál megjelenő, „Vorträge der theol. Kon-
ferenz zu Glessen c. előadássorozatot, ahol Heinrici, Kattenbusch, 
Mirbt, Deissmann, Rode, Weiss J. Drews, Jülicher, Knoff, Holtzmann, 
D., Krüger Gusztáv és mások előadásai jelentek meg), az egyete-
meken pedig az összes fakultások hallgatói számára hirdetett 
előadások (a leghíresebb Harnacké: Wesen des Christentums, 
mely könyvalakban 56—60 ezer példányban kelt el s magyarra 
is le van fordítva), s a mindenfelé tartott vallásos estélyek szintén 
ezt a célt szolgálják. A tudományos eredmények népszerűsítésé-
ben fontos szerep jutott Bousset Wesen der Religion c. munká-
jának, mert ez adta meg a „lökést a „Religionsgeschichtliche 
Volksbücher" c. vállalat megteremtésére, melyben a legkiválóbb 
szakemberek élvezhető s könnyed formában, példátlan olcsó áron 
teszik hozzáférhetővé távolabb állók számára is a theologiai ku-
tatás eredményeit. (E vállalat ellensúlyozására konzervativebb 
theologusok szintén hozzáláttak a munkához, melynek eredménye 
a „Biblische Zeit und Streitfragen" c. füzetsorozatban fekszik előt-
tünk). Ezeken kivül több különböző árnyalatú könyvsorozat igye-
kezett a maga hasznára fordítani a közönség érdeklődését. 
Teubnernél az „Aus Natur und Geisteswelt" Quelle u. Meyernél 
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Leipzigben pedig a „Wissenschaft und Bildung" c. gyűjteményben 
jelentek meg bibliai, egyházi és vallásos kérdésekkel foglalkozó 
könyvecskék. A legfontosabb gyűjtemény azonban ezek között a 
Tübingenben, Weinel szerkesztésében megjelenő Lebensfragen 
c. vállalat, melyben nagyobb terjedelmű és nagyobb igényekkel 
fellépő munkák is napvilágot láttak. 

Mindeddig azonban hiányzott egy olyan encyklopédia, mely 
ezen theologiai kutatásnak minden ágát s minden eredményét 
felölelte s egyöntetűen összefoglalta, amely a szigorúan tudo-
mányos módszerrel dolgozó, minden felekezeti szempont kizárá-
sával csak az igazságot kereső s a vallásos jelenségek és érzések 
megértésére törekvő theologia munkájáról és eredményeiről tájé-
kozást nyújtott volna. Ezt a hiányt pótolja s ezt a szükségletet 
elégíti ki a ,,Religion in Geschichte und Gegenvart c. theologiai 
lexikon, melynek eszméje Rade marburgi tanáré, megvalósítása 
pedig a legkiválóbb (főként) német theologusok és tudósok derék 
munkájának köszönhető. 

Eddig a lexikonnak három kötete jelent meg. Az első 2128, 
a második 2194, a harmadik 2448 hasábra terjed. Az anyag 
egészen az L betűig fel van benne dolgozva. Ebből a három 
kötetből már tisztán lehet látni az egész mű beosztását ős irányát 
s azt is n eg lehet ítélni, hogy megfelel-e a hozzáfűzött várakozá-
soknak, beváltja-e azt, amit igért? 

A lexikon kimondott célja az, hogy a keresztyénség mai 
helyzetéről s a modern vallástudomány módszereivel dolgozó 
kutatás eredményeiről szélesebb körben tájékozást nyújtson. Ε 
célból felöleli az egész vallástudomány anyagát, az összes hagyo-
mányos theologiai disciplinákat s még azokat a dolgokat is, 
melyek a keresztyén vallással és theologiával közvetlen össze-
függésben nincsenek, pl. a művészet és zene, az általános vallás-
történet és a szociologia körét is. 

A munka természetesen a bibliai kérdések megvilágítására 
különös súlyt helyez. A legrészletesebb és legbehatóbb cikkek 
biblikus kérdésekről szólnak. Az nem elég, hogy minden egyes 
bibliai könyvet külön ismertet, hanem ezen kivül kőt általános 
összefoglalást nyújtó cikkben szűri le mindazt, amit a bibliáról 
és a bibliai tudományról tudni kell. 

(Bibel 42 hasáb, Bibelwissenschaft 56 hasáb ehhez hozzá-
veendő még a Literaturgeschichte, christliche c. cikk, mely 149 
hasábnyi terjedelmű s melyből az újtestamentumi irodalom for-
máinak ismertetésére és jellemzésére 41 hasáb jut). Ezekben a 
cikkekben nemcsak a biblia van minden oldalról megvilágítva, 
hanem annak dogmatikai jelentősége és a nevelésben való szerepe 
is. Külön cikk jut a biblia ős egyéb vallásos könyvek illustrá-
cióinak. (Buchillustration in religiösen Druckwerken 24 hasáb). 
Beható ismertetés jutott osztályrészéül sok bibliai kérdésnek pl. 
az eschatologia 35, az apokalyptikus irodalom 16, a christologia 
68 hasáb. Az imádságról 30, a hitről 36, Istenről 36 hasábos 
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tanulmányt tartalmaz. Az úrvacsora kérdéséről 70 hasábon hordja 
össze az összes újtestamentumi, történeti, dogmatikai, liturgikus és 
egyházjogi anyagot. Legfontosabb azonban a biblikus cikkek közül 
a Heitmüller által irott Jézus életrajz, mely a források szavahi-
hetőségének a kérdéséből kündulva végigvezet Jézus életének a 
tudomány által vitatott főbb problémáin s gyönyörű összefoglalást 
nyújt Jézus életéről, tanításáról, szándékairól és reménységeiről. 
Ezt az igazán meleg hangon megirt élet- és jellemrajzot kiegészíti 
Baumgarten Ottó azzal, hogy mint egy kaleidoszkópban végig-
vonultatja előttünk az egyházak, vallásos lelkek, tudósok, mű-
vészek Jézus képeit, melyekben azok Jézus nagyságát nemcsak 
megragadni, hanem a jelen számára is megtartani és életerővé 
tenni igyekeznek. 

A nagy dolgok mellett jut hely az apróbbaknak is. Különösen 
gyakran találkozunk ótest. körbe vágó dolgokkal. Egy pár példa 
a legjobb bizonyítéka annak a gondosságnak, amivel az ótesta-
mentumot kiaknázták. Hosszabb-rövidebb cikkek szólnak a 
családról az őtest.-ban. az átokról az ótest.-ban, az ótest.-i költé-
szetről, az ótest.-i mesékről, az ótest.-i képekről, az ótest.-i színekről, 
az ótest.-i drágakövekről, Izráel népének ünnepeiről, arról a bánás-
módról, melyben idegeneket és pogányokat részesített, Irzáel szen-
télyeiről, az atyai hatalomról, az ótest.-i példázatokról, a bálvány-
imádásról az ótest.-ban, emellett nem hiányzik az imaköpenyről, 
imaszijakról szóló cikk sem, sőt megtaláljuk a mai zsidó istentisz-
telet és pászkavacsora lefolyását is szemléletesen megírva Fiebig 
tollából. 

Az újtestamentum körébe vágó dolgok már nincsenek ennyire 
elaprózva. A synoptikus evangéliumokról, a János evangéliumáról, 
az apostoli és apostolok után való korról, zsidó és pogánykeresz-
tyénekről, úrvacsoráról, christologiáról stb. szóló nagyobb áttekin-
tések mellett nagyobbára csak rövid utalásokra akadunk. Ilyen 
kultúrtörténeti, biblia-theologiai vagy más részletkérdések külön 
nem kaptak helyet, ami egészen felesleges is, hogyha a maguk 
helyén organikus összefüggésükben úgyis megtaláljuk őket. 

Az egyháztörténet köréből különösen kiemelendő az egyes 
országok történetének, vallásos statisztikájának a részletes tárgya-
lása s a nevozetesebb egyetemek, s különösen az egyetemek 
theologiai fakultásának a története. (Berlin, Bern, Bonn, Breslau, 
Cambridge, Dorpat, Erlangen, Göttingen, Greifsvald, Halle, Heidel-
berg, Jena, Kiel, Königsberg, Löwen, London stb.) 

Nagyon messze vezetne, hogyha egyenként fel akarnók az egyes 
theologiai szakok fontosabb cikkeit sorolni. Ehelyett inkább a 
jellemzőbb dolgokra mutatunk röviden rá. Ezek közé tartoznak 
a lexikon vallástörténeti, szociologiai s a jelenkor vallásosságáról 
szóló cikkei. 

A vallástörténeti áttekintések közül kiemelkedik E. Lett-
in annak a vallásosság megjelenési formáiról (Erscheinungswelt der 
Religion) szóló, az egész vallástörténtei anyagot felölelő, 81 hasábra 
terjedő értekezése, mely a vallásos szokások, szent szavak és 
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szent emberek hármas kategóriájába csoportosítja a rengeteg 
anyagot és a Hackmanntól származó, a nem keresztyén vallások 
szeretetmunkájáról szóló rövidebb áttekintés. 

A szociologia kérdései közül minden oldalról megvilágítást 
nyer az agrárizmus (történet ós politika), a vagyon és jövedelem, 
a pénz és hitel, a szövetkezetek, kereskedelem, kapitalizmus, 
osztályharc, fogyasztás és termelés és a bér kérdése. 

A kitűzött célnak megfelelőleg sok fontos cikk szól a jelen 
vallásosságáról. Az e körbe tartozó kérdések legnagyobb részét 
Baumgarten Ottó dolgozta fel. A modern Jőzusirodalomrói szóló 
tanulmányát már említettük. Ebbe a körbe vág Oeser „Dichter 
und Denker des Auslands in ihrem Verhältnis zur Religion" c. 
munkája. Különösen ki kell emelni Baumgarten: Christentum. 
Seine Lage in der Gegenwart c. cikkét, melyben dicsérendő' nyílt-
sággal mutat rá nemcsak a misszió hódításaira, hanem azokra 
a veszteségekre is, amelyek a keresztyénséget a saját hazájában 
érték, ahol mint intézménynek és mint vallásnak egyaránt meg-
ingott a pozíciója. Nem titkolja el azt sem, hogy a lélekben és 
igazságban való istenimádást hangsúlyozó modern protestantizmus 
nagy mértékben népszerűtlen Istennel minden formaság nélkül 
való érintkezése miatt, sőt rámutat arra a tragikus helyzetre is, 
hogy sokszor legjobb akarattal végzett vallásos felvilágosítás 
hajótörést szenved, hanem a tömegnél egyenesen káros hatást is 
válthat ki. A ,.pótvallások" megteremtésére irányuló kísérleteket 
is felsorolja. Végül mégse pesszimizmussal zárja sorait, hanem 
hisz a keresztyén elv erejében s azt hiszi, hogyha a minden 
ember vallásosságába vetett hit illúziójából ki is kell gyógyul-
nunk, a keresztyén hit a jövőben emelkedettségben ós bensőségben 
csak nyerni fog. A korszellemből magyarázható s érthető meg 
Oesernek a szülőkről irott, keserű iróniával telt cikke. „Englän-
derei im kirchlichen Leien"· cím alatt pedig Baumgarten óv a 
piacokon való imádkozástól, egyházi énekeknek népdalmelódiákra 
való alkalmazásától s más hasonló kinövésektől, melyek a józan 
protestantizmus jellemének meg nem felelnek. Viszont ugyanő 
mutat rá a protestáns vallásosságnak egy nagy hiányára Grazie 
in der Religion c. cikkében. Kant méltóságának Schiller bájával 
való egyesítését kívánja a vallásos érzés kifejezésében, énekben, 
prédikációban. Igen fontosak ős újszerűek azok az adatok és 
ismertetések, melyek a legújabb vallásos, egyházi, egyházpolitikai 
csoportulásokról és törekvésekről (Evang. Bund, Evang. Vereinigung, 
Christliche Welt und Freunde der christlichen Welt, Evang. Sozial 
Christlich- Sozial Ferienkurse (theologische), Disku3sionsabende. 
Dürerbund, Los von Rom Bewegung, Gemeindeorthodóxie Gemein-
schaftschristentum, Germanisierung dos Christentums) szólnak. 
A most élő vagy hozzánk közelebb álló theologusokról, philoso-
phusokról és vallásos jelentőséggel biró nagy emberekről rövid, 
tárgyilagos ős minden lényegest kiemelő életrajzokat találhatunk 
benne. (Bauer Br. Bonus, Carlyle, Bismarck, Freussen, Haeckel, 
Harnack, Humboldt S. Kalthoff, Kierkegaard, Lhotzky stb.) 
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Ez a rövid s még a legfontosabb dolgokra is csak igen 
hiányosan rámutató áttekintés is sejteti azt, hogy nem közönséges, 
hanem kiváló, a tudomány színvonalán álló encyklopediával állunk 
szemben. Ennek különben legerősebb biztosítéka az az írógárda, 
mely a lexikon megalkotásánál közreműködött. Az ótestamentumi 
résznek Gunkel volt a szerkesztője, a legtöbb cikket Baentsch, 
Benzinger, Bertholet és Gressmann irták; az újtestamentumi 
résznek a szerkesztője Heitmüller volt, mellette Bousset, A. Meyer, 
Joh. Weiss, R. Knopf és Fiebig dolgoztak a legtöbbet. A dogma-
tikai résznek Troeltsch, az apologetikainak Wobbermin és Wend-
land, az ethikainak Scheel volt a szerkesztője s Titius a legszor-
galmasabb munkatársa. A nevelésügyet Schielere, a szociologiát 
Siebeckre bízták. Rajtuk kivül Schian giesseni, Umlett hallei, 
Glane jénai és Gressmann berlini tanárok állottak egy-egy tudo-
mányszak ólén. Ezekhez csatlakozott a sok munkatárs, akik között 
csak magyart keresünk hiába. Igaz ugyan, hogy „Oesterreich-ZJn-
gam'' még csak ezután következik, de már eddig is akadhatott 
volna egy magyarnak dolga. Eddig ugyanis mindössze az Erlau 
(Eger), Gran, Lúgos, Confessio Csengeriana, Drévai és Goldzieher 
c. cikkekben találunk — különben teljesen kifogástalanul meg-
írt — magyar vonatkozású dolgokat. (Ez a hiány azonban, sajnos, 
a lexikon tudományos teljességét és hasznavehetőségét nem na-
gyon alterálja). 

A lexikon első három kötete beváltotta azt, amit igért. 
A theologiai tudomány állásáról, egyes problémáiról alapos, sok-
szor részletes és teljesen kimerítő tájékozást nyújt. A modern 
vallásosság főbb kérdéseit megértő elmélyedéssel boncolgatja. 
Minden, a vallásossággal bárminő távoli összefüggésben álló, papot, 
theologust, egyházi embert érdeklő kérdésről megemlékezik. Van 
benne cikk még a papok szakálláról is, hiszen tudvalevőleg Kalt-
hoffot először szakállviselés miatt akarták megrendszabályozni. 
Kimerítő irodalmi útmutatásai segítségével nem lesz nehéz bár-
mely kérdésben eligazodni, vagy alaposabb ismereteket szerezni. 
A cikkek nem tudományos homályban vannak tartva, hanem 
könnyen érthető precizitással vannak megfogalmazva, ami theo-
logiába vágó munkánál nagy szó. S ami fő, nemcsak a stílusa, 
hanem a theologiai álláspontja is világos! A könyvek papirosa, 
nyomása jó, a betűk szépek. Még a képmellékletek is igen jók. 
Kár, hogy térképnek eddig nyoma sincs benne. 

A könyv ára sem túlságos nagy. Mindenki ugyan nem 
szerezheti meg magának, azonban könyvtáraink számára nélkü-
lözhetetlen segédeszköz, mely bármely kérdésben gyorsan, biztosan, 
alaposan és ami a legfőbb, különösen felekezeti dolgokban tár-
gyilagosan útba tud igazítani. A modern tudományos theologia 
eme hatalmas anyagot tartalmazó, kiváló encyklopediáját ezen-
kívül a legmelegebben lehet ajánlani azok számára, akik bármilyen 
egyházi vagy vallásos kérdésben nem felekezeti szempontok 
szerint akarnak tájékozódni, hanem tényeket, valóságot és igaz-
ságot keresnek mindenekelőtt. Szimonidesz Lajos. 
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] Lemberg, Kassa 
Wien, Paris 
Arad, Bukarest 
Kiskőrös 
Ruttka, Berlin 
Hatvan 
Péczel 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
Tapolcza, Eszék 
Belgrád, Konstantinápoly 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest, Msziget 
Lawoczne, Lemberg 

jGyőr, Sopron, 
ISzombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagykáta, Szolnok 
Ruttka, Berlin 
Kunszentmiklós-Tass 
Fiume, Róma, Nápoly 
Kolozsvár, Brassó 
Péczel 
Hatvan 
Bicske 
Kunszentmiklós-Tass 
Nagykáta, Szolnok 
Győr 
Hatvan 
Fiume, Nizza, Cannes 
Msziget, Stanislau 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lemberg 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Sofia 
Arad, Debreczen 
Miskolcz, Kassa 
Bicske 



D é l e l ő t t D é l u t á n 

A vonatok, .ríllulása Budapest nyugati p.-u.-ról. 
É r v é n y e s 1913 o k t ó b e r h ó 1-től . 

h o v á h o v á 

154 
152 
122 
718 

4102 
6502 

156 

102 

510 
1402 

104 
158 
708 
712 
134 

4104 
114 
160 
162 

6504 
116 

500 
5 L 5 
5*5 
5 ~ 
6~ 
6 3 0 
6 3 5 

6 5 0 

700 
705 
755 

8 0 0 
8 2 5 
810 
8 4 5 
905 
915 
9 1 5 

1100 
llio 
1200 

Szv. 

k. o. 
exv. 
Gyv. 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

Vácz 
Rákospalota-Újpest 
Érsekújvár 
Szeged, Szolnok 
Esztergom 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Újpest 

Wien, Paris , Ostende 
Segesvár, Stanislau 
Zsolna, Herlin 
Nagyszombat, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Orsova, Báziás 
Báziás, Karánsebes 
Nagymaros 
Esztergom 
Wien, Berlin , 
Bákospalota-Újpest 
Rákospalola-Újpest 
Lajosmizse, Kecskemét 
Wien 

') Vasár- és ünnepnapokon bezárólag nove-
mber 10-ig közlekedik. 

*) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo-
kon közlekedik. 

3) Minden kedden, csütörtökön, pénteken 
és vasárnapon közlekedik. 

' ) Minden hétfőn, szerdán és szombaton 
közlekedik. 

164 
714 

1404 
; 138 

4106 
1 166 

4140') 
168 

4108 
106 
126 
170 

4110 
506 
108 
120 
704 

6710 
6506 

172 
140 
174 
716 
110 
142 
176 
128 
722 
144 
724 

4114 
726 

1406 
130 

726aa) 
178 
728 

6508 
132 
710 
282 

1408 
118 
502 
184 
706 
604 
720 

4116 

902») 

146 
702*) 

1205 Szv. 
1215 I » 
1220 
1 2 2 5 
1230 

100 
105 
130 
150 

200 
210 

Gyv. 
Szv. 

Tvsz. 
Szv. 

Gyv. 
Szv. 

Gyv. 
» 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

Gyv. 
Szv. 

-H<> 

220 
225 
2J0 
235 
210 
215 
250 
310 
355 
410 
430 
515 
520 
550 
6 0 0 

6iH 
6lä » 
62 » 

» 
6tä » 
6™ Gyv. 

Szv. 
7W » 
71S j » 7 3 5 1 , 

7jö » 
7» ι » 
8~ 
8*ö , 
8«í » 
9 3 0 

9 ~ 
lOiw 

1 0 ™ 
105Ó 
llio 
1 1 3 0 

1 1 3 5 

1 1 4 5 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 
Szv. 

k.*o. 
exv. 
Szv. 
k. o. 
exv. 

Rákospalota-Újpest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Piliscsaba 
Hiinakeszi-AIag 
i_.=ziergom 
Wien, Paris 
Párkány-Náni j 
Rákospalota-Újpest 
Esztergom 
Szatmár-Németi, Brassó 
Wien 
Galánta 
Bukarest, Báziás 
Czegléd, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota· Újpest 
Nagymaros , 
Rákospalota-Újpest 
Szeged 
Wien 
Nagymaros , 
Rákospalota-Újpest 
Párkány-Nána 
Vecsés 
Nagymaros 
Monor, Ócsa 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Pozsony, Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Rákospalota-Újpest 
Czegléd 
Lajosmizse 
Vácz 
Bukarest, Báziás 
Dunakeszi-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest, Stanis lau 
Dunakeszi-Alag 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Maros-Vásárhely 
Kiskunfélegyháza 
Esztergom 

Belgrád, Konstantinápoly 

Vácz 
Bukarest , Konstant i -

nápoly 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. 
4002 555 Szv. Esztergom 4006 12'5 Szv. Esztergom 
4004 8 5 4 > Esztergom 4040') 1257 » Piliscsaba Esztergom 

4010 2 ' i » Esztergom 
4012 620 Dorog 
4016 1 1 0 3 » Esztergom 


