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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.
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G o l g o t a .

Reánk nehezült az élet_minden kínja,
Árnyát reánk vetette a sötét Golgota.
A Golgota, mely sújt, pusztít és seper,
De semmi rosszat nem ismer el.

Uram, a Golgota árnya nehéz,
Itt minden szomorú szerteszét,
Jajjal, kínnal a testünk tele, 
lrgalmazzl, mert a test lelkünk helye!

Igaz, a vétkünk szörnyű nagy,
Kegyelem a kín is, mit irgalmad ad,
Porrá zúzhatnád parányi testünk,
Azzá tehetnél, amiből lettünk.

Ha testünk erejét próbára teszed,
Tedd Uram a súly alá könnyítő kezed!
Kezed, mely segít, simogat,
A bűnbánóknak irgalmat ad.

Mutasd meg nekünk a Golgota fényes felét, 
Hadd sugározzon az öröm szerteszét,
Ne legyen jaj s annyi bánat, 
öleld magadhoz az egész világot!

Küld el a fényt, mit meglelénk,
Fejed felett a Koponyák Hegyén!
Testünkben ne legyen szenvedély,
Lelkűnkből sugározzon égi fény!

t

írta: G asztonyiné G asparics M ária.

Világ folyása.

A világhelyzet az utolsó két hétben 
lényegében véve nem változott. Németország 
megszállva tartja Lengyel, Norvég, Dán, Holland, 
Belga és Francia országokat, és légi haderejével 
állandóan támadja Angliát. Olaszország viszont, 
mint Németország szövetségese, Afrikában támadja 
az angol gyarmatokat sikeresen.

Az angolok vasárnap  aug. 25-én 72 re
pülőgépet vesztettek. 15 német repülőgép nem 
tért vissza. A Richthofen-féle vadászraj a vasár
napi harcokban lelőtt gépekkel együtt eddig több 
mint 250 repülőgépet lőtt le. Wick főhadnagy 
huszadik légi győzelmét aratta.

M agyarország helyzetében sem állt be 
változás. Azok a remények, amelyeket a magyar
román tárgyalásokhoz fűztünk, egyelőre meghiú
sultak s Magyarország még nem kapott vissza 
Romániától Erdély területéből semmit sem.

Az állandó esős idő járás nagy csapást 
m ér hazánk m ezőgazdaságára. Nemcsak az 
amúgy is nagyon elmaradt gazdasági munkákat 
hátráltatja, hanem a termésnek is árt a túlsók ned
vesség. A gólyák és fecskék már augusztus közepén 
kezdtek gyülekezni s ebből arra lehet következtetni, 
hogy nagyon korán lesz hideg.

A sokféle baj és gond között nem lehet 
eléggé megbecsülni az t a jó t, am i még van.
Ha rossz perceinkben netalán keveselnénk is azt, 
a mit még az élet adományoz nekünk — mint 
pl. a betevő falatunkat és munkaképességünket — 
adjunk ezért is százszorosán hálát Istennek.
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A magyar ősvallás és a kereszténység.
Bevezetés.

A kereszténység megalapítása óta eltelt majd 
2000 esztendő alatt, gyakori időközökben kiújult 
az a kérdés, hogy a keresztény ember miként is 
vélekedjék a kereszténységet megelőző hatalmas 
pogány vallásokról, a sok-sok ezeréves viruló po
gány művelődésekről és azok kimagasló, nagy 
egyéniségeiről?

Voltak idők és felfogások, amelyek a lehető
ség szerint mindent leértékeltek, ami a keresztény
séget megelőző pogány műveltséghez tartozott, 
kivéve a kereszténység legvilágosabb előkészítését: 
az ó-testamentum világát. E felfogások azt tartják, 
hogy az emberiség története két egészen külön 
részre oszlik. Az egyik rész a kereszténység létre
jöttéig terjed, a másik ott kezdődik s a két részt 
áthidalhatatlan, tátongó ür választja el egymástól, 
s nincs a világnak az a hatalma, amelyik a ke
reszténység előtti és utár.i emberiséget egyesíthetné. 
Ezeknek a felfogásoknak egyik jellegzetes és nagy 
képviselője Dante, például úgy gondolta, hogy a 
kereszténység előtt élt minden egyes embernek, — 
tartozzék bár az emberiség legnagyobb, legma- 
gasztosabb jótevői és legönzetlenebb bölcsei közé, 
— legalább is a pokol tornácában van mindörökre 
a helye, hacsak nem az ó-testamentum részese.

Voltak azonban más idők és más felfogások, 
amelyek helytelenítették a kereszténységet meg
előző pogány művelődések elvetését s erősen kö
vetelték a pogány korok válogatott nagyjai
nak tiszteletét és a pogány szellemi élet időt álló 
értékeinek felújítását. Mivel azt tartották, hogy a 
kereszténység jól összeegyeztethető az őt meg
előző korok kimagasló, igaz értékeivel s nem lát
ták, hogy a kereszténységet s a megelőző műve
lődéseket áthidalhatatlan szakadék választja el 
egymástól: igyekeztek a Krisztus születése előtti 
idők tudományos, művészi és egyéb szellemi kin
cseit a feledés és pusztulás elől megmenteni s 
belőlük új indítékot, új eszmevilágot meriteni. így 
jött létre többek közt az olasz renaissance virág
zása s a XVII. századbeli német klasszicizmus is.

Napjainkban megint mutatkozik érdeklődés a 
kereszténységet megelőző egyes pogány művelő
dések és vallások iránt, sőt mi több, sajnálatos 
módon itt is, ott is próbálkoznak régi pogány 
vallások szokásainak felújításával s főleg az ifjú
ság körében nagyon hangosan kiújult az a kérdés, 
hogy milyen álláspontot foglaljon el a mai ember 
azzal a sok-sok ezeréves történelemmel szemben, 
amely az alig kétezer éves kereszténységet meg
előzte és hogy vájjon a kereszténység előtti és 
utáni művelődések értékeit miképen lehet az em
beriség fejlődésének érdekében összekapcsolni?

Mivel a kérdés nemcsak a főiskolai, hanem 
az iparos, a földmíves és a munkás ifjúságot is, — 
tehát az új generáció tekintélyes részét — huza
mosabb idő óta és erősen foglalkoztatja, nem 
maradhat közömbös a nagyközönség részére sem

s újra megérett, először arra, hogy minden oldal
ról alaposan elmélyedjünk benne s igazságos 
válaszát megkeressük, másodszor pedig arra, hogy 
hazai vonatkozásait külön kiemeljük s megint 
megvizsgáljuk a kereszténység és a magyar ős
vallás kapcsolatát.

I.
Áthidalhatatlan különbség kereszténység és 

pogányság között.

A kereszténységet megelőző sok ezeréves 
virágzó művelődések, vallások közül egyik sem 
tudta azt a legfontosabb tényt felismerni, hogy az 
egész emberiség összefüggő, szerves egység s olyan 
széttagolhatatlan élő szervezet, mint például az 
emberi test. Kisebb községekről, városokról, álla
mokról stb. már akkor is tudták, hogy az élő 
szervezetekhez hasonlóan működnek és élnek. 
Nem csak Meneniusz Agrippa,* de más bölcsek 
is tudták az ókorban, hogy az emberi test szer
vezete s a társadalmi közösségek élete azonos 
törvények szerint megy végbe, ők a következőt 
tanították: ha az emberi szervezetben csak egyet
len láthatatlan parányi sejtnek vagy egyetlen egy 
szervnek baja támad, az nem maradhat elkülöní
tett baj, hanem — gyógyittatlanul hagyva — 
előbb-utóbb káros hatásában átterjed más sejtre 
s egyéb szervre is. Ugyanígy egy államban vagy 
városban valamely társadalmi osztály baja és hi
bája sem maradhat elkülönítve, hanem előbb-utóbb 
más társadalmi osztályokat is hátrányosan befo
lyásol. Azt azonban az ókor legnagyobb bölcsei 
sem tudták, hogy ez az igazság az egész emberiségre 
is — nem pedig csak kisebb közösségekre — vo
natkozik. Sejtelmük sem volt arról, hogy amikép 
az emberi szervezetben egymástól egészen távol 
eső, egymásról mitsem tudó sejtek hatnak egymás 
életére és egészségére, ugyanúgy hatnak egymás 
életére és sorsára egymástól messze távolban élő 
és egymásról nem tudó emberek is, mert amikép 
az ember testét minden sejtje együttvéve alkotja, 
úgy alkotja az emberiség élő testét is minden 
ember együttesen, akár tud egymásról, akár nem.

Az egész emberiségnek ezt a nagy élettörvényét 
a pogány korok legnagyobb bölcsei sem sejtették. 
Nem is álmodtak arról, amit a kereszténység 
olyan világosan felismert, hogy minden ember 
között milyen szoros összefüggés van. Hogy egy 
távoli földtekén élő embertársunk igazságtalansága 
vagy jótette hatást gyakorolhat sorsunkra, ha nem 
is ismerjük őt és hogy a halottak szintén tagjai 
az egész emberiség szerves egységének s megszám
lálhatatlan időkig befolyásolják az élők sorsát.

Pogány korokban is volt érintkezés, ismeret
ség és sokféle kapcsolat egymástól idegen népek 
között. De milyen más volt az, mint ma. Képzeljünk 
el egy jogaira büszke római polgártI Hogyan bírta 
volna az ő gőgje azt a tudatot elviselni, hogy

•  Meneniusz Agrippa, a régi római köztársaság ide
jén a városból elégedetlenül kivonult s munkáját végezni 
nem akaró népet a gyomorról és a végtagokról szóló pél
dázattal visszatérésre és munkára bírta.
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az ő sorsára befolyással van egy megvetett „ide
gen" egy valaki, aki nem is bir római polgárjog
gal, — pláne egy „rabszolga"? Sehogysem! Egy 
ilyen feladat elviseléséhez keresztényi alázat szük
séges. Azt, hogy az egymástól idegen népek, — 
pláne egymással ellenséges népek, — élet
egységet alkotnak s az egész emberiség szer
vezetében közösséget képeznek, még a legnagyobb 
pogány lélek sem tudta felismerni. És a felisme
réshez csak a kereszténység szelleme jutott el, 
amikor megállapította az egész emberiségre vo
natkozó ama megkerülhetetlen, hatalmas gazda
sági, élettani és erkölcsi törvényt, hogy az egyes 
emberek és különböző közösségek maradandó jó
léte csak akkor biztosítható, ha nincsen más egye
sek rovására s más közösségek hátrányára, hanem 
ha egyúttal azoknak is igaz javát szolgálja.*

Amikor az egész emberiségnek ezt a kér
lelhetetlen nagy törvényét a kereszténység felis
merte és megállapította, rámutatott arra. hogy az 
élettani összefüggés az emberiségen belül ember 
és ember, közösség és közösség között úgy mű
ködik, hogy mindenki a maga boldogságát csak 
akkor biztosíthatja maradandóan, ha a többieké 
is biztosítva van. Mert ha a többiek bajban van
nak, azoknak nehéz helyzete a szerves élet tör
vényei folytán elöbb-utóbb valami módon aláássa 
a kivételes helyzetű szerencsések boldogságát is.

Azt, hogy a kereszténység milyen világosan 
látta az egész emberiség összeségének élettani tör
vényeit, a következő példa igazolja. A keresztény
ség előtti legmélyebb és legnemesebb művelődé
sek — így Plátó és az indiai kultúra is — jóvá
hagyták az u. n. kasztrendszert és a rabszolga
ságot, vagyis eltűrték, hogy az emberiség egyrésze 
intézményesen egész életére rosszabb sorsban le
gyen mint a másik és jobb sorsba semmiképen 
se kerülhessen. Indokolásul erre azt hozták, hogy 
e rosszabb társadalmi helyzet részesei jogos és 
igazságos büntetésként szenvedik át reménytelenül 
nehéz sorsukat A kereszténység ezzel szemben 
azt tanítja, hogy ha egyes emberek vagy tömegek 
százszor is megérdemlik igazságos büntetésként 
keserves helyzetüket: az élő szervezet törvényei 
folytán az emberiségnek többi, osztatlan része 
mégis meg fogja szenvedni a sínylődök baját s 
ezen csak úgy segíthet, ha önként segít elviselni 
és enyhíteni még a jogosan büntetettek szenvedé
seit is.

Ámde a kereszténység az egész emberiség 
összeségére vonatkozó törvényszerűségek feltárá
sában még sokkal tovább ment és még sokkal 
mélyebben felfedte azokat az addig láthatatlan 
kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyek az em
beriség közös életét szabályozzák és felépítik. A 
kereszténység ugyanis megállapította, hogy az 
egész emberiség összesége nemcsak élettani kö
zösség, hanem sorsközösség és erkölcsi közösség 
is. Ez azt jelenti, hogy az emberiségen belül

* Különösen fontos, hogy a bűnöző hajlamú ember 
jól ismerje ezt a törvényt s tisztában legyen azzal, hogy 
amit másnak rovására cselekszik, az hamarosan kétszere
sen visszaszáll reá.

egyik ember a másikra, egyik közösség a másikra, 
nemcsak élet-helyzetével, egészségével, szerencsés 
vagy szerencsétlen állapotával gyakorol kölcsönös 
hatást, hanem erkölcsi magatartásával, érzéseivel, 
gondolataival, még titkos vágyaival és indulataival 
stb. is. Vagyis az emberiség maradandó jóléte, 
békéje nemcsak attól függ, hogy az egyes em
berek és közösségek élethelyzete kielégítően jó, 
hanem attól is, hogy az emberiség tagjai milyen 
belső erkölcsiséggel rendelkeznek és milyen erkölcsi 
kapcsolatban vannak egymással.

Ha az emberiség csak és kizárólag egy élet
tani közösség volna, akkor egészséges működésé
hez csupán csak az kellene, ami az élő test egész
séges működéséhez szükséges: valamennyi sejtnek 
(egyes embernek) s valamennyi szervnek (emberi 
közösségnek) a testi épsége. Mivel azonban az 
emberiség több, mint élettani közösség s nem ki
zárólag csak élő szervezet, hanem erkölcsi szerve
zet is: jólétéhez szükséges az egyedi és közösségi 
erkölcsi élet ereje és egészsége is.

Más szavakkal kifejezve ez azt jelenti, hogy 
hiába fedezi fel valaki az emberiség közösségének 
nagy élettani törvényeit, tisztán csak e törvények 
belátása sohasem fog neki erőt adni arra, hogy 
be is tartsa őket. Millió és millió példa mutatja, 
hogy sem az egyén, sem az egész emberiség jól 
felfogott érdekének belátása nem teszi még képessé 
az embert arra, hogy vak önzését romboló ösztö
neit legyőzze s úgy éljen, ahogy azt saját maga 
és az emberiség közös érdeke megkívánja. Erre 
egyes-egyedül a szeretet csodálatos ereje teszi az 
embert képessé, semmi egyéb nem. Ezért a ke
reszténységben Krisztus, amikor rámutat az egész 
emberiség feloldhatatlan nagy életközösségére, egy
úttal megadja nemcsak a szeretet tanát, hanem a 
szeretet képességét, a szeretet erejét is mindazok
nak, akik Őt igazán szivükbe fogadják s ezzel a 
hatalmas, reális adományával alapítja meg a sze
retet vallását.

A kereszténységben tehát Krisztus nemcsak 
feltárja az egész emberi nem közös életének lét
alapjait s törvényeit, de megnyitja azt az erkölcsi 
erőforrást is, a szeretetet, amellyel e törvényekhez 
alkalmazkodva, az emberiség életét fenn lehet tar
tani, jólétét megteremteni, fejlődését helyes irány
ban vezetni s amely nélkül szükségképen minden 
elpusztul és tönkremegy.

Minderről pedig a pogány vallások és műve
lődések nem tudtak. S e helyen a pogány szót nem 
csupán szükebb értelmében (sok istenhit), hanem 
legáltalánosabb értelmében is bátran használhatjuk 
s alatta mindazt értjük, ami nem keresztény. Eb- 
den az általános fogalmazásban mondhatjuk tehát, 
hogy ime itt ebben a kérdésben van az egyik 
áthidalhatatlan különbség a kereszténység és min
den pogányság között, mert hiszen a legmagasz- 
tosabb szellemű pogány bölcsek sem tudták érdek
lődésüket és kutatásukat az egész emberiség kö
zös törvényszerűségére minden tekintetben kiter
jeszteni, hanem gondolatkörüket és szeretetüket 
mindég csak az emberiségnek egy-egy része, 
vagy egy-egy szempontja foglalkoztatta.
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Krisztus maga is többízben világosan rámu
tatott— így a kánaáni menyegző alkalmával is — 
erre az alapvető különbségre, ami az ő koráig 
terjedő pogányvilágot s az ő általa célul kitűzött 
új keresztény világot elválasztja. — Az ő fellépé
séig a szeretet kötelékei — az érdeklődés,- a ku
tatás, az összetartás és megértés, — csak kisebb- 
nagyobb vér — és sorsközösségekre szorítkozott, így 
családokra, fajokra, városokra vagy nemzetekre. 
Ö általa azonban a szeretetnek, az összetartásnak 
és megértésnek ki kell bővülnie s immár az egész 
emberiségre kell vonatkoznia, nem, faj, vallás és 
társadalmi különbséget áthidalva. Ez azt jelenti, 
hogy nagyon jó pogány, — kiváló, nemes pogány 
lélek — lehet az, aki csupán egy kis közösség 
tagjait szereti, de az emberek összeségével nem 
törődik; — jó keresztény azonban csak az lehet, 
aki minden embertársát felebarátként szereti s az 
egész emberiség közösségét áttekinti s szivén viseli.

Krisztus világosan megmondta, ha az embe
riség idejében nem fogja halálosan komolyan 
venni és gyakorolni ezt a minden egyes ember
társra kiterjedő szeretetet s ha idejében nem fogja 
a vérségi és egyéb közösségeket az egész embe
riség egészén belül összhangba hozni: tönkre fog 
menni, mert az egymással harcoló érdekek válta
kozó győzelmei és vereségei közben jóvátehetetlen 
erkölcsi és anyagi pusztulások fogják az emberek 
összeségét megsemmisíteni. Krisztus több ízben 
nagyon világosan hangsúlyozta, hogy ő nem kí
vánja a nemzeti és egyéb közösségek elpusztítá
sát, de az emberiség feladatát abban látja, hogy 
ezek a közösségek, virulásuk és diadalaik legma
gasabb fokán is, sajátos jellegük megőrzése mellett 
megvalósítsák egymás között az egész emberiség 
közösségét.*

II.
Keresztény lelkiség, pogány lelkiség.

Mivel a kereszténység célja, hogy az emberi 
lelkekben teljesen áthassa az érzést, gondolkodást 
és akarást, az általános emberszeretetet, az igazi 
felebaráti szeretetet, a kereszténység szemében azok 
a szokások, cselekedetek, lelki elemek és erények 
értékesek, — azok érdemlik meg a keresztény ne
vet, — amelyek összhangban vannak ezzel az 
egész emberiség minden tagjára kiterjedő szeretettel 
s elősegítik kialakulását. A kereszténység szemében 
pedig bűn, rossz, gonosz mindaz az érzés, gondolat 
és cselekvés, ami ellentétben van ezzel s ennek ki
fejlődését hátráltatja. A keresztény lelkiség értékmé
rője és iránytűje tehát a szeretet. Ez az értékmérő és 
iránytű egy pogány vallásban és művelődésben sem 
állott fenn, mert azokon belül még meg sem született 
az egész emberiség élő fogalma és a minden egyes 
emberre kiterjedő szeretet lehetősége.** A pogány

•  („Adjátok meg a császárnak ami a császáré s 
adjátok meg Istennek, ami Istené." A nemzet szolgálata 
a császára, a nemzetek békés és termékeny együttélése 
Istené.)

** Ez alól legfeljebb a legmagosabb beavatottak le
hettek kivételek, akik azonban legmélyebb tudásukat nem 
közölhették az avatatlanok tömegével, mert azok úgysem 
lettek volna képesek megértésükre.

lelkiség tehát alapjaiban különbözik a keresztény
től, mert más értékmérője és iránytűje lévén, szük
ségképen más szempontból vizsgálja, hogy mi a 
káros, a gonosz, a rossz és a bűnös — és mi 
ezeknek ellentéte.

A keresztény vallás sok száz év alatt a'ma
ga kátéiban és erkölcstanában összefoglalja a ke
resztény lelkiség jellemzését, és utasításokat, taná
csokat ad arra nézve, hogy milyen lelki elemek 
ápolásával és milyen cselekedetek gyakorlásával 
fejleszthetjük ki magunkban az igazi, keresztény 
lelkiséget, amelyről azután a kereszténység lé
nyege: a szeretet megszülethetik. Ebben a kér
désben a kereszténység különböző értelmezői, 
a katolicizmus, a protestáns felekezetek stb. is 
egyetértenek s az eltérés közöttük e téren csak 
a megfogalmazási módban, csoportosításban van. 
Valamennyien egyöntetűen elfogadják a tiz paran
csolatot, amelyre a keresztény lelkiség úgy épül 
rá, mint sziklatalajra a gótikus dóm. A tiz paran
csolatot, már Mózes két főparancsolatban: az Is
ten iránti és az emberek iránti szeretet parancsá
ban foglalta össze. A tiz parancsolat voltaképen 
gyakorlati utasítást ad arra, hogy milyen maga
tartással kell és lehet megvalósítani a szeretetet. 
Ha a 10 parancsolat ellen vétünk, a szeretet létre
jöttét és érvényesülését akadályozzuk. Ha a 10 
parancsolatot betartjuk, előkészítjük és elősegítjük 
a szeretet megszületését s áldásának kitöltetését.

Ebből az általános alapból kiindulva a ka
tolicizmus a következőképen jellemzi részletesen a 
keresztény Ielkületet:

A kereszténység 3 legfőbb erénye az u. n. 
isteni erények: a hit, remény és szeretet. (Ezek 
közül a legmagasabb Pál apostol szerint a szere
tet.) Ezeknek a legmagasabb erényeknek a meg
szerzése a végcél. E végcélhoz vezetnek a sarka
latos erények és a jócselekedetek gyakorlása. A 
sarkalatos erények a következők: 1. okosság (böl
csesség), 2. igazságosság, 3. mértékletesség, 4. 
lelkierősség.

Az okossággal (bölcsességgel) megismerjük 
az igazi jót; az igazságossággal megadjuk min
denkinek, ami illeti őt; a mértékletességgel meg
tartjuk mindenben, különösen az élvezetben a 
kellő határokat; lelkierősséggel elviselünk minden 
bajt és fáradságot, ellenállunk minden kisértésnek 
és csábításnak, hogy a jót cselekedhessük.

A sarkalatos erényekből származnak a hét 
főbűnnel ellentétes erények: 1. alázatosság (a 
kevélység ellentéte), 2. jótékonyság (fösvénység 
ellentéte), 3. tisztaság (tisztátalanság ellentéte), 4. 
szeretet (gyűlölet ellentéte), 5. mértékletesség (mér- 
téktelenség, torkosság ellentéte), 6. szelídség (ha
rag ellentéte) 7. jóban való buzgóság (restség 
ellentéte).

A kereszténység végcéljának, a szeretetnek 
megvalósítására szolgálnak az irgalmasság testi és 
lelki cselekedetei: 1. éhezőknek ételt adni, 2. szom- 
jazóknak italt adni, 3. szegényeket felruházni, 4. 
utasoknak szállást adni, 5. rabszolgákat kiváltani,
6. betegeket látogatni, 7. holtakat eltemetni; to
vábbá I. bűnösöket meginteni, II. tudatlanokat ta
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nítani, III. kételkedőknek jótanácsot adni, IV. szo
morúakat vigasztalni, V. bántalmakat békével tűrni,
VI. ellenünk vétőknek megbocsátani, VII. élőkért 
és holtakért imádkozni.*

Az erényeken, a cselekedeteken kívül legin
kább jellemzi még a keresztény lelkiséget az úgy
nevezett „Nyolc Boldogság", amelyet Krisztus a 
Hegyi Beszédben tárt elénk, elmondván, hogy a 
keresztény lelkületű embernek mi ad boldogságot. 
(Máté 5, 3—10-ig).

Ha a keresztény lelkiséget csak vázlatos 
vonásokban is jellemzi a keresztény erényeknek, 
keresztény jócselekedeteknek és keresztény bol
dogságoknak eme fenti rövid összefoglalása, mégis 
kitűnik belőle, hogy a kereszténységben sohasem 
a külső oldal, hanem mindég a belső oldal a 
fontos. Az, hogy a jócselekedet el legyen követve 
s nem az, hogy mások is tudjanak róla. (Ne tudja 
a balkéz, mit cselekszik a jobb.) Nem a hatalom, 
gazdagság, szerencse és siker bír értékkel, hanem 
a belső érzület,-az erényben és jócselekedetben 
való állhatatosság. A kereszténységnek ez a voná
sa érthetetlen volt még az ótestamentumon neve
lődött zsidó nép előtt is, amelyik nem bírta elhin
ni és elképzelni, hogy valóban Isten fia lehessen 
az, aki minden néven nevezendő pompa és hata
lom nélkül, ellekenzöleg külső szempontból nézve 
sikertelenül él és hal meg.

A protestántizmus nagyon erősen kidombo
rítja és hangsúlyozza a keresztény lelkiségnek ezt 
a nagy jellegzetességét: a bensőségességet. Alap
igéje, hogy „Istent lélekben és igazságban," nem 
pedig külső szertartásokban kell imádni, szintén 
azt a törekvését mutatja, hogy a keresztény ben- 
söségességet igyekszik megvalósítani, mint az iga
zi keresztény lelkiség alapmagatartását. Ezt igen 
nehezére esik megtanulni a pogányságon nevelő
dött emberiségnek, amelyik sok ezeréven keresz
tül a külső siker és a szép látszat szerint értékelt 
mindent, nem pedig a szív belsejébe rejtett benső 
valóságok szerint. A kereszténységnek ez a vonása, 
— a bensőség szerint való értékelés — természet- 
szerű következményként fakad az egész keresztény 
lelkiségből, mely mindennek értékét és súlyát az
zal méri le, hogy a szeretetet szolgálja-e vagy 
nem? A keresztény lelkiségnek ez az értékmérője 
szükségképen elítél és száműz sok olyasmit, 
amit magas pogány műveltségek és nemes pogány 
vallások megtűrjek és helyesnek találnak, mivel 
értékmérőjük nem az általános emberszeretet, 
hanem mindenkor csak egy szűkebb érdeklődési 
körre szorítkozó szeretet. Egy ilyen szűkebb körű 
szeretettel szinte szükségképen együtt jár a sze- 
retetkörén kívüliek iránti elfogultság, vakság, 
türelmetlenség, sötétség és gyűlölet, amelyek viszont 
alapjai az önzésnek, a vadságnak, a bosszúnak, 
szenvedélynek, pusztításnak és sok számtalan 
olyan más bűncselekménynek, amelyek a pogány
sággal igen jól összeilleszthetők, a kereszténység
gel azonban már alapjában Véve, összeférhetetle
nek. Hogy csak a legdurvább dolgqkat említsük,

* Máté 25. 40. .Amit egynek legkisebb atyámfiai 
közül cselekesztek, nekem cselekedtétek“.

egyik fajta pogánysággal összeegyeztethető a nem- 
tetsző kisdedek megölése (1. Spárta), másik fajta 
pogánysággal az emberevés, harmadik pogányság
gal az öngyilkosság (stoikusok), stb. stb.; mind
ezek azonban áthidalhatatlan és örök ellentétben 
vannak a keresztény lelkiséggel.

A keresztény lelkiségnek a felsoroltakon kí
vül van még egy vonása. A kereszténységben az 
emberszeretet nem csupán szép s szent érzés, hanem 
az emberiség közös életműködésének életeleme és 
alapja. Az emberszeretet a kereszténységben az az 
erő, ami az emberiség szervezetének életét fenn
tartja és lehetővé teszi. Az emberi test szervezeté
ben nem kell az egyes sejteknek tudatosan sze
retniük egymást s életműködésük mégis zavartala
nul folyik, de az egész emberiség közös életmű
ködése azonnal megbomlik és megbetegszik, ha 
egyes sejtjeit: az egyes embereket, nem kapcsolja 
össze a szeretet ereje. Az emberiség közös életé
ben a helyes életösztönök összetartó ereje soha
sem mutatkozott elegendőnek, mert nem tudta fé- 
kentartani a pusztítás ösztöneit. Erre csupán csak 
egy hatalmas, nagy szeretet képes.

Az emberiség története voltaképen nem más, 
mint az emberiségen belül fellépő összekapcsoló 
és szétbontó erők küzdelme egymással. S ez mind
addig így lesz, amíg a kereszténység el nem éri 
célját s meg nem valósítja azt a szeretetet, amelyen 
belül minden összekötő erő érvényesül s minden 
szétbontó erő hatás nélkül marad.

Az így értelmezett keresztényi emberszeretet, 
mint az emberiség közösségének életfenntartó ele
me, nem földi valami, mint általában véve semmi 
sem földi azok közül a dolgok közül, amik az 
életet fenntartják a földön. A nap, a világosság, a 
sugárzások, a vizek valamennyien nem földi való
ságok, ilyenek az élettelen ásványok, mindaz azon
ban, ami élő: földönkívüli erőkre van utalva s 
azok nélkül nem tud létezni. Az életet a földön 
földönkívüli erők tartják fenn.

A kereszténységben is az emberszeretet a 
maga életfenntartó erejét, földönkívüli valóságok
ból nyeri: I. az istenség iránti imádat, II. az 
istenségtől alkotott és fenntartott erkölcsi világrend
del való kapcsolat által.

Mindeki tudja, hogy az emberszeretetnek 
mennyi akadálya van a földön. Az emberszeretet az 
ellene törő számtalan hatalmas erőnek csak úgy 
tud győzelmesen ellenállni s ezekkel szemben 
csakis úgy tudja életfenntartó mivoltát érvénye
síteni: ha, — mint minden más élet is a földön, — 
földönkívüli valóságokból táplálkozik. Ezért a fe
lebaráti szeretet parancsát már Mózes is két föpa- 
rancsolaton belül kapta, annak jeléül, hogy élet
álló és életfenntartó emberszeretet nem létezhetik 
másképen, csak akkor, ha az istenség iránti imá
datban és az erkölcsi világrendben gyökeredzik. 
Maga Krisztus mitsem változtat és egészít a két 
főparancsolaton, hanem arra építi tanítását. Azt a 
kérdést, hogy a keresztény emberszeretet, mint 
életfenntartó erő, milyen kapcsolatban van a föl
dönkívüli valóságokkal: „A kereszténység világ
képe" című fejezetben még érinteni fogjuk; most
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csak összefoglalóan utalunk arra, hogy a további
akban a pogány lelkiség alatt mindazt fogjuk 
érteni, ami ellentétben van a keresztény lelkiség 
eddig felsorolt jellegzetességeivel: I. az erkölcsi 
világmindenségben gyökeredző emberszeretettel, 
mint értékmérővel és iránytűvel, II. a bensőség- 
gel, III. a keresztény erényekkel, IV. az irgalmas
ság cselekedeteivel, V. a keresztény boldogságok
kal. Ezzel a nemleges meghatározással akarjuk 
éreztetni, amit mi érzünk, amikor „pogány tulaj
donságokról," „pogány jellemvonásokról" stb. be
szélünk a továbbiakban.

** *
Ha visszatekintünk az emberiség történetén, 

megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy a ke
resztény lelkiség Krisztus születése óta eltelt 2000 
év alatt milyen kevéssé valósult meg, még ma
gában Európában is és hogy azok a lelkek, akik 
keresztényeknek nevezik magukat, mennyire tele 
vannak még pogány tulajdonságokkal, haraggal, 
bosszúval, külsőséggel, hazugsággal stb. stb. Meg 
kell továbbá állapítani, hogy a keresztény lelkiség 
kifejlődése a történelemben nagy ingadozásokat és 
hullámzásokat, sőt visszaeséseket is mutat. Az 
egész történelem Krisztus születése óta azt mutat
ja, hogy a lelkekben küzdenek egymással a keresz
tény és pogány elemek, — az általános szeretet, 
s a részleges szeretet, az előbbivel meg nem férő, 
az utóbbiból fakadó tulajdonságok, — s hol a 
keresztény, hol a pogány jellemvonások túlnyomó- 
ak, hol az egyik győz, hol a másik. Mindezek a 
küzdelmek, hullámzások és visszaesések azt mu
tatják, hogy az úgynevezett keresztények ma még 
legnagyobb részt csak leikük kevés rétegében keresz
tények és tele vannak még pogány jellemvonások
kal.

Ha pedig még jobban visszamegyünk a 
múltba, a Krisztus születése előtti évszázadokba 
és évezredekbe, akkor azt látjuk, hogy voltak azok
ban a régi pogányidőkben művelődések, közössé
gek, sőt vallások is, amelyek több keresztény vo
nást és erényt mutattak fel, mint igen sok átlag 
keresztény ma. így például Plátó és iskolája, — 
Buddha és köre, — Illés, Elizeus és híveik stb. 
stb. lelkiségében sokkal több volt a keresztény 
lelkiségből, mint ma az átlag keresztényekben, 
Krisztus után majd 2000 esztendővel! Mózestől 
kezdve a próféták mind tanították a két főparan
csolatot, az Isten szeretésén alapuló emberszere- 
tetet, s komolyabban vették azt, mint számtalanon a 
kereszténységben, pedig Krisztus még akkor nem 
is született meg.

*
*  *

Eddigi fejtegetéseink két ellentétes megálla
pításhoz vezettek.

Az egyik megállapítás, hogy a kereszténység 
és a pogányság között áthidalhatatlan, alapvető 
ellentét van.

A másik megállapítás, hogy úgy a pogány, 
mint a keresztény korban egyazon emberi lélekben 
é l h e t n e k  fejlődő és kialakuló keresztény tulajdon

ságok s ugyanakkor erősek lehetnek, kiburjánoz- 
hatnak benne pogány tulajdonságok is, mert az 
emberi lélek sokrétű s a keresztény lelkűiét kifej
lődése csak nagyon lassan, sok akadályon s visz- 
szaesésen keresztül történik. A pogány és keresz
tény tulajdonságok vegyülését mutatja például a 
pogány korban élt Plátó lelke, tele volt 
jellegzetesen keresztény vonásokkal, — a szerete- 
tet ő már igen mélyen átélte, — de egyúttal híve 
volt arabszolgaságnak, amit igazi keresztény lélek 
nem viselhet el.

A keresztény korban élt keresztes vitézek 
viszont tele voltak szeretettel, hittel, lelkesedéssel 
s egyéb keresztény tulajdoságokkal s amellett har
caikban ugyanúgy gyilkoltak, mint a pogányok.

Felesleges munkát végeznénk, ha még több 
példát hoznánk fel arra, hogy úgy a pogány, mint 
a keresztény korban miként keverednek egyazon 
lélekben pogány és keresztény vonások. Elég, ha 
ma, a XX-ik keresztény században saját lelkűnk
be nézünk, majd pedig körül nézünk. Meg fogjuk 
állapítani, hogy a keresztény lelkiség fővonásaiból: 
a tiz parancsolat betartásából, a keresztény erények
ből, — a nyolc boldogságból, — az irgalmasság 
testi és lelki jó cselekedeteiből, — az igazi bensősé- 
gességből — vajmi kevés nyert megvalósítást s ami, 
az is súlyosan terhelve pogány vonásokkal, pogány 
érzésekkel. Ha őszinték akarunk lenni, látnunk kell, 
hogy ma is még mindnyájan sok sötét pogányságot 
viselünk lelkünk bensejében s cselekedeteinkben. S a 
mi mai korunk mérhetetlen sok szenvedése abból 
fakad, hogy nem tud keresztény korrá válni a szó 
igazi értelmében, hanem alapjában véve még min
dig csak a keresztény és pogány korok valaminő 
vegyüléke.

III.
A kereszténység előkészítése pogány korokban.

Ha az emberiség egy szerves egészet alkot 
s ha az emberiség lelkivilágának átalakulása annyi 
átmenettel, oly végtelen lassan történik, nem kép- 
zelhető-e el, legalább is elméletileg, hogy a ke
resztény lelkiség egyes elemeit az emberiség ve
zetői már Krisztus születése előtt is ápolták és 
előkészítették? Hiszen ha ezeknek a lelki elemek
nek Krisztus megjelenésekor még nyoma sem lett 
volna, akkor Krisztus szavának teljesen vissz- 
hangtalanul kellett volna elhangzania, mert nem 
lett volna senkisém, aki megérzi, hogy mit ért ő 
akkor, amikor a felebaráti szeretetről, a megbocsá
tásról, türelemről stb. s az egész emberiségről 
beszél

Csakugyan az emberiség történetének pontos 
megfigyelése azt mutatja, hogy az évezredes po
gány kultúrák már Krisztus eljövetele előtt régtől 
fogva fokozatosan előkészítettek az emberiségben 
egyes lelki elemeket, hogy Krisztus,-amikor eljön, 
némi talajra és visszhangra: tanítványokra talál
hasson. Minél inkább megfigyeljük a keresztény
ség előtti korok történetét, annál többet fedezünk 
fel bennük, ami bizonyítja, hogy ezekben a ko
rokban csakugyan nem élt még sejtelem sem az
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egész emberiség szerves egységéről, sem pedig 
nem nyílt még meg az általános felebaráti szere
tet erejének forrása, de előkészítő nevelés történt 
már arra, hogy egykor majd mindez megvalósul
hasson. A kereszténységre ilyen előkészítő nevelést, 
ilyen előkészítő munkát a pogánykorokban az em
beri élet legtöbb területén találhatunk, legfeltű
nőbben persze az erénynevelés terén. Termé
szetesen azok, akiket a kereszténység előtti év
századokban és évezredekben ráneveltek arra, hogy 
megtanuljanak bizonyos erényeket s azokat adják 
át utódaiknak, nem tudták, hogy ők ezeket az 
erényeket azért tanulják, hogy az emberiségben 
legyen egy erényalap megásva „arra az időre, mire 
Krisztus eljön, s legyen amire Ő az Ő működését 
a lelkekben ráépítheti. Ezt a régi pogánykorokban 
az emberek épúgy nem tudták, mint ahogy az 
első elemista gyermek sem tudja, hogy az írás
olvasást és egyszerű számolást, amit ő tanul és 
gyakorol, mi mindenre fogja később használni.

Tény például, hogy a pogánykorokban sok 
százévvel Krisztus születése előtt — amikor sok rossz 
értelemben vett pogányság is virágzott még, — 
célul tűzték ki az Égéi, Jóni és Földközi tenger 
egyes népei elé, hogy hét alap-erényt sajátítsanak 
el és gyakoroljanak. E hét alap-erényt körülbelül 
így lehetne körülírni: Jóság, Szépség, Igazság, 
Erőslelküség, Szelídség, Mértékletesség és Hallga- 
tagság. Nem hasonlítanak-e ezek feltűnően a négy 
sarkalatos és hét fő keresztény erényhez? Majdnem 
teljesen azonosak! Természetes, hogyha ezt a hét 
erényt egy nép csakugyan kifejleszti magában és 
gyakorolja, akkor már keresztény lelkiség elemeit 
építi ki lelkében s akkor — előbb-utóbb — egész 
biztosan el is fogja hagyni a pogány bűnöket. S 
a történelem csakugyan igazolja, hogy azok a 
népek; amelyek, már az igaz kereszténység elő
készítéseként megteremtették és gyakorolták az 
úgynevezett hét alaperényt, nehézség nélkül vették 
fel a kereszténységet, amikor annak ideje elkövet
kezett.

Hasonlót látunk még Platón, Mózes és 
Buddha tanainál is.

Mózes által közöltetett két fő parancsolat az 
Isten — és emberszeretet volt, akárcsak az 
evangéliumé, s azok az ótestamentumon nevelődött 
lelkek, akik Mózesnek ezt a két főparancsolatát 
komolyan vették és gyakorolták, nem is tudtak 
megállni a külön zsidó vallásnál, külön zsidó egy
háznál, hanem amikor az idő beteljesedett Krisz
tus eljövetelekor, beleolvadtak az egész emberisé
get magábafoglaíó, egyetemes emberi közösségbe. 
Közéjük tartozott Pál apostol, aki Saul korában 
a legkomolyabban vette és gyakorolta Mózes tanítá
sát s minden erejével elmélyült benne s a keresz
ténység legnagyobb apostola lett.

Buddha pedig, a maga örökreszóló benareszi 
prédikációjával, egyenesen Krisztusnak a „nyolc 
boldogságról" szóló hegyi beszéde részére szán
totta meg a lelkeket. Joshaphátról szóló középkori, 
nagyon elterjedt, szépséges legenda bemutatja, 
hogy az a buddhista lélek, aki Buddha erény
gyakorlatait hűségesen követte, hogy vált termé

szetszerűleg — a megfelelő időpont eljöttével — 
kereszténnyé. S így lehetne a példákat halmozni a 
végtelenségig.

De a kereszténység előtti pogány korokban 
nemcsak a nagy közönségre terjedő erény-nevelés 
útján készítették elő az emberiséget a keresztény
ségre, hanem azokban a korokban minden tudo
mány is, minden tanítás is, végső fokon, — a 
legmagasabb fokon — a kereszténység előkészítését 
szolgálta.

Ahhoz, hogy ennek a ténynek a horderejét 
megértsük, bővebben kell foglalkoznunk a keresz
ténység előtti korok tanításának és tudományának 
mibenlétével és módszerével, ami három tekintet
ben homlok-egyenest eltér a mai általánosan elter
jedt tanítás és tudomány mibenlététől és módsze
rétől.

A három főkülönbség a mai kor és az ókor 
tanítása és tudása között a következő:

I. Az ókorban a tudomány nem különült 
még el a vallástól és művészettől, hanem nagyon 
sokáig egységben élt azokkal. Ma ez nincs így. 
Ma a vallás, tudomány és művészet három külön 
világ és jóformán semmi közük sincs egymáshoz.)

II. A tudomány 'ma elsősorban az anyagi 
dolgokra terjeszkedik ki, azonban az anyag felett 
álló — halált is — túlélő szellemi, erkölcsi, örök dol
gokkal vajmi keveset foglalkozik, ha pedig mégis 
megteszi, csak igen ritka esetekben, legutoljára, 
legkésőbb. Ezzel szemben végig az ókoron át 
a tudomány nem ritkán és legutoljára, hanem leg
elsősorban és mindenek előtt foglalkozott az er
kölcsi és szellemi kérdésekkel, az örök dolgokkal.

így például mindjárt azzal, hogy a véletlen 
uralkodik-e az emberi életen, vagy a sors? Ha a 
sors, mik a sors törvényei? És azzal, hogy az em
ber csak a születés és halál között létezik-e, vagy 
pedig a halálon túl tovább létezik-e lelkileg? Ha 
igen, tud-e magáról a halálon túli lélek vagy nem? 
Ha tud, mik a szenvedései és igényei és céljai? 
Visszatér-e még ide a földre vagy pedig örökre a 
szellemi életben marad-e? Stb. Stb. Az ókori tudo
mány csak akkor fordult a hétköznapi gyakorlati és 
anyagi dolgok felé, amikor már az erkölcsi, a szellemi 
az örök dolgokat tisztázta és ismerte a sorstör
vényeket is.

Az ókori tudomány ezt a kutatási és tanítási 
sorrendet azzal indokolta, hogy az embernek ter
mészetszerűen aszerint kell alakítania a földön 
minden tettét, 1) hogy van-e a halálon túl is élet,' 
2) hogy mik a sorstörvények.? Egész másképen 
kell ugyanis élni, cselekedni és gondolkozni, ha 
az élet befejeződik a halállal, és egészen máské
pen kell mindent végezni, ha a halálon túl is 
van tudatos létezés. Ezenkívül legfontosább, pedig 
hogy az ember — ha a gyakorlati életben meg
akarja állni a helyét, — tudja és ismerje mindazt, 
amit a sors büntet, — amit sors jutalmaz és elő
segít! Mindenekelőtt kell az embernek tudnia, hogy 
rossz sorsot mikép lehet elhárítani s jó sorsot 
miképen lehet felidézni? A sors törvényeinek is
merete nélkül senki sem igazodhatik el az életben 
és nem is érhet el jó eredményeket, épúgy, mint ahogy
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a mezőgazda sem érhet el jó termelési eredményt, 
ha nem ismeri az évszakoknak, időjárásnak, a 
termesztett növényeknek és tenyésztett állatoknak 
természeti törvényeit. Ha valaki gazdálkodni akar, 
mindenekelőtt megtanulja ezeket a természeti tör
vényeket. Épúgy az ember is, mielőtt bármibe bele
fogna, meg kell, hogy ismerje földi és túlvilági 
létének sorstörvényeit. Csak akkor, ha ezeket tudja, 
mehet bele a gyakorlati életbe vagy pedig vala
melyik részlettudomány ápolásába.

A Hl. különbség a tanítás és tudomány terén 
az ókor és a jelenkor között a következő: ma a 
jó és rossz ember a tudományok minden ágában 
egyformán megszerezhet minden ismeretet és tu
dást. Vagyis ma a tudomány terén nincs úgy, 
hogy aki tisztességes, erkölcsös és jó ember, az 
több tudásra és ismeretre tehet szert, mint a becs
telen, erkölcstelen, rossz ember! Ma a tudás meg
szerzése független a jóságtól, az erkölcsi értéktől. 
Ma lehet valaki legnagyobb tudós a csillagászat, 
a történelem, a földrajz stb. stb. terén s amellett 
erkölcsi téren lehet utolsó ember.

Az ókorban ez sokáig nem így volt. Akkor 
a tudás megszerzése s az erkölcsi fejlődés elvá
laszthatatlanul összefüggtek' egymással s mindenki 
csak olyan fokú tudást szerezhetett meg magának, 
amekkora erkölcsi fokra eljutott az erény, a jelle
messég, a jóság terén. Akkor nagy tudós csak 
nagyon jó, nagyon tisztult jellemű ember lehetett 
s a legnagyobb tudósok, az úgynevezett „bölcsek" 
vagy „beavatottak" egyszemélyben a legjobb szívű, 
a legnemesebb lelkű, a legtisztább életű emberek 
is voltak. A tudás elsajátítása, az ismeretek meg
szerzése tehát együtt járt erénygyakorlatokkal, ön
iskolázással s folytonos erkölcsi önneveléssel is. 
Tudás terén csak az haladhatott egy lépést előre, 
aki erkölcsi téren három lépést tett előbb meg.

Mivel a legmagasabb tudás megszerzését 
beavatásnak,* iniciációnak nevezték az, aki a 
beavatást elérte, a beavatott vagy bölcs nevet nyerte 
el. A főiskolát, az egyetemeket pedig, ahol a 
beavatást el leheteti érni, „misztériumoknak," vagy 
misztérium-iskoláknak nevezték, azonban e misz
térium-iskolákba csak igen kemény feltételek és 
próbák mellett vették fel a jelölteket. Nemcsak 
tudásukról, hanem erényeikről, bátorságukról, hű
ségükről, erkölcsiségükről is kellett tanúságot ten
niük s csak, ha ez kellőképen megtörtént, kerül
hettek be még a misztérium iskolák legalacsonyabb 
osztályába is. Ma minden iskolába való beiratko
záshoz elegendő egy erkölcsi bizonyítvány, amely 
jóformán csak azt bizonyítja, hogy az illető sem
mi .durva bűncselekményt nem követett el. Akkor 
azonban a misztérium-iskolákba való beiratkozás
hoz a legmagasabb s legfinomultabb erények vol
tak szükségesek, s minél magasabb osztályba ke
rült valaki, annál nehezebb próbákat kellett meg
állnia az erkölcsi élet terén is. Végül azután úgy, 
ahogy ma az egyetemeken a tanulmányok sikeres 
elvégzése s a vizsgák jó letétele után doktorokat

•  A beavatásról és misztériumokról 1. Schelling és 
R. Steiner műveit.

avatnak fel: a misztériumok beavatottakká, böl
csekké tették növendékeiket. S amikép a doktorrá 
avatáshoz sok előzetes tanulmányi lépcsőfok (elemi, 
gimnázium, egyetem) szükséges, úgy volt szüksé
ges, a beavatás eléréséhez is sok-sok előzetes lép
csőfok, melyek mindegyikén könnyen el lehetett 
bukni.

Ilyen iniciációs, ilyen beavatási helyek, va
gyis misztérium-iskolák Görögországban, Kisázsiá- 
ban, Egyiptomban stb. s keleten mindenütt voltak 
és sokáig működtek. (Csak néhány nagyon híres 
névre utalunk: Eleusis, Samothrake, Ephesus stb.) 
De ilyen misztérium-iskolák Európában is sok he
lyen működtek a Krisztus születése előtti kelta 
kultúr-korszakban. (A hazai történelem iránt érdek
lődők részére külön megemlítjük, hogy tudósaink 
megállapítása szerint a kelta kultúra hazánkba 
Kr. e. IV. században hatolt be. Vas-vármegyében, 
Velem községben talált s Szombathely múzeumá
ban őrzött kelta leletek arra mutatnak, hogy a 
Fertő tó közelében is lehetett egy kelta misztérium 
központ.)

A kereszténység előtti korok legmagasabb 
művelődési központjai tehát a misztériumok voltak, 
úgy mint ahogy ma az egyetemek, S ezekben a 
misztériumokban igen sok mindent tanítottak, ami 
nemcsak a keresztény lelkűiét megszületésének 
távoli előkészületére szolgált, mint a fentebb említett 
erény oktatás, hanem a kereszténység megalapo
zására ennél több és nehezebb célt is tűzött ki 
maga elé.

Ahhoz, hogy némi fogalmat alkothassunk 
arról, hogy a misztérium-iskolák milyen magas 
fokban készítették elő a kereszténységet, egy kis 
kitérőt kell tennünk és emlékeztetnünk kell arra, 
hogy nemcsak a pogány, hanem a keresztény 
embernek még ma is nagy nehézsége és kérdése: 
Krisztus halála és feltámadása. Hogyan lehessen 
ezeket hétköznapi lélekkel, véges ésszel felfogni?

Az emberiség vezetésében működő gondvise
lés már előre tudta, hogy Krisztus befogadását 
mennyire meg fogja nehezíteni, hogy az emberi
ségnek annyira nincs és nem lehet fogalma a ha
lálról és feltámadásról, ezért legalább azokat, akik 
legmagasabb tudásra jutottak a misztériumokban, 
akarták közelebb hozni a halál és feltámadás fo
galmához és élményéhez. így a misztérium-isko
lákban a legmagasabb beavatottak igen elmélyült 
kapcsolatra jutottak a halállal és feltámadással, 
hogy majd egykor ne álljanak teljesen hitetlenül 
és idegenül Krisztus halálával és feltámadásával 
szemben. Pál apostol példája igazolja, hogy csak
ugyan bevált a misztériumok módszere, mert a 
halállal s feltámadással való foglalkozás csakugyan 
megkönnyítette az ő kereszténnyé válását és Krisz
tus felismerését. (Folytatjuk.)
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