
T H E O L O G I A I  S P H I L O S O P H I A I  FOLYÓI RAT.

Midőn önképzőkört munkálkodásunk zsengéivel kegyes pártfogóink 
előtt ez évbei?\jra megjelenünk : legyen szalmd nehány szóval jelezni 
az alapot, melyen állnni, a czélt és irányt, melyben haladni iparkodunk.

Mindenek előtt nagyon kérjük t. olvasóinkat, no vegyék o zsengéket 
olybá, mintha mi "zokkal irodalmi téren magunk számára szerepet 
akarnánk igénylcni. Jól tudjuk, hogy mi arra még igen ifjak vagyunk ; 
s hogy az a szellemi tóke, mellyel rendelkezünk sokkal parányibb, sem
hogy azt mások számára is már kamatoztathatnék. A munka, mely o 
zsengéket létre hozta, nem ki, — de annálinkább bennható akar lenni, 
azt czélozó, hogy mindegyikünk egy kis oltárt építsen önmagában egy
háza és a tudomány számára s a neki adatott talentummal el nem múló kin
cset szerezzen.— Minden más szándék és szellem mellett e vállalat, inely- 
lyel íme kegyes színetek elé lépünk, nem nemes önbizalomnak, hanem 
nyegle clbizottságnak lenne tanúja, s buzdítás helyett megrovást, pár
tolás helyett gáncsot érdemelne.

Nem hiú tetszelgés, hanem a szeretet az, a mi c lapoknak életet 
adott s ad, s mely bennünket ösztönöz és bátorít, hogy bármily zsenge 
is azok tartalma, velük elétek lépni legyen bátorságunk. Szeretet és 
hála irántatok, szeretet a tudomány s egyházunk iránt, — s az önművelésre 
egyesült barátok egymás iránti szeretető. — Tudjuk, hogy számos ba
rátja s nemes pártfogója van intézetünknek hazánk minden vidékén, 
kik közelebb körünk életét is éber figyelemmel kisérik. E figyelem mél
tán megilleti azon intézetet, melyben hazai evangclicus egyházunk ige- 
hirdetöinek legalább is egy jó része képeztetik ; azok, kika legideálisabb 
életpályára léptek, hogy hirdessék az életnek és igazságnak igéit; kik 
a humanismus és tudomány leendő hordozóivá szentelték magukat. Mi 
immár ez intézet növendékei közül, kik kölcsönös önképzésre egyesül
tünk, azt hisszük, nektek kedves dolgot cselekszünk midőn e lapok
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utján bizonyságot akarunk tenni nálatok arról, hogy ama figyelmet, melyet 
részetekről eddig tapasztaltunk, m e g é r d e m e l n i  l e g a l á b b  ipar
kodunk.

A szeretet, a hivatás és tudomány iránti szeretet vált tevékennyé 
közöttünk akkor, midőn önképzőkörünk ügyét intézetünk komolyabb 
törekvésű növendékei az idén is felkarolták. Mert „az emberi tehetség 
parányi lámpa, mely egyszerre csak keskeny kört tölthet meg fényével,“ 
s mert „minden a mi szerfelett sok részre osztatik, önkicsinységében 
vesz el, — igy a szeretet“ : önképzésünk számára oly határokat vontunk, 
melyek már a theologus név s hivatásunk által megjelezvék. Éhez ké
pest a jelen lapok, mint szerény mutatványai eme munkálkodásnak, a 
theologiai és philosophiai tudományok egyes ágaiból, esetleg a vallásos 
költészet teréről fognak dolgozatkákat közölni. Az eredetiség negéde
séről lemondva főczélunk a tudományos irodalom legjelesb műveinek 
tanulmányozása alapján látkörünket tágítani, ismereteinket gyarapítani, 
szóval a menyire lehet, megszerezni azt, amit az iskola nem adhat: hogy 
önmagunk mívelése és önképzése által az Isten országát és egyházunkat 
önmagunkban építsük.

E közös czél elérésére a baráti, collegialis szeretet köteléke alatt 
csatlakoztunk, mely szebb s kívánatosabb sehol sem lehet, mint azok 
között, kik Jézus vallásának hirdetői akarnak lenni. Ez érzelem lesz 
alapja ama versenynek, melynek keltése körünk és lapunk egyik czélja, 
a tudományos foglalkozásnak erős rugója, melyben a jó példa követésre 
ingerel, melynek tüzében szikrát fog az alvó, az erőtlen erőt merit s 
az erő sokszorozza magát; mely nem fáraszt, sőt kölcsönös szellemi 
élvezetté lesz s egy érdekes harmóniává alakul.

Miután ekként jeleztem azon elvet, mely e vállalatban bennünket 
vezérel, fogadjátok végül hálás köszönetünket azon drága figyelemért, 
mellyel iparkodásunkat eddigelé kisértétek, s mely az ifjúi törekvést 
annyira jutalmazza, annyira serkenti, annyira termékenyíti. Engedjétek 
remélnünk, hogy további mutatványainkat is azon érzelemmel fogad
játok, mellyel azokat felétek küldjük.

A minden kegyelemnek Istene pedig támogasson bennünket kar
jával, s adja munkánkra áldását, mely nélkül minden igyekezet hiábavaló.

I. Sám. tartalma.
* Pukánszky Bélától.

Dávid korának nagyszerű eseményei korán adtak indítást egyes 
kísérletekre a történetírás terén, oly kísérletekre nevezetesen, melyeknek 
célja volt, hogy a legnevezetesebb eseményeket legalább alapvonása-



ikban megörökítsék. A zsidó királyi udvarban, kelet hatalmasabb biro
dalmainak példájára, meg volt az udvari történetiró hivatala, melynek 
feladata volt: közvetlen adatok és értesülés alapján megírni a kor, 
kivált pedig az uralkodóház történetét, napló és krónika szerű elő
adásban megörökíteni a nevezetesebb eseményeket.

A leghatározottabb jellemvonást, mely e korszak történelmi mű
veit a korábbiaktól (Pentateuch) elkülöníti, a nyelvezetben találjuk, 
jóllehet mind a két fajta munkákban a legkülönfélébb Íróktól találunk 
felvéve egyes darabokat. A királyok korát tárgyazó müvekben sok oly 
szóval, fordulattal, kedvencz kifejezéssel találkozunk, melyek az Őstör
ténetben még fel nem lelhetők; viszont ez újonnan forgalomba hozott 
szavak és kifejezések kiszorítják az Őstörténetben használatos szavakat 
és fordulatokat. így használtaik pl. Tyj fejedelem a korábbi k'«j 
helyett; é r v é n y e s  s z o k á s  jelentésben; 'jtK k i n y i l a t 
k o z t a t n i  I. 8 ám. IX, 15. XX, 2. XXII, 8. Egészen uj szavak pl.

valami; *m: csapat I. Sam. XXX, 8. 15. 23. II Sam. III, 22. IV, 
2; rnrnn hallgatni I. Kir. XXII, 3. II Kir. 11, 3. 5. VII, 9. n n iv  mrr*
I Sam. 1, 3. 11. IV, 4. XV, 2. XVII, 45. II Sam. V, 10. VI, 2. 18. 
VII, 7. 26 stb. használatos, míg a Pentateuchusban, Josua s a birák 
könyvében nem fordul elő. — A legsajátosabb tünemény azonban, hogy 
a királyok történetének irói felvesznek a mindennapi élet nyelvéből 
olyan szavakat, melyeket az Őstörténet irói alig mertek volna irodnlmilag 
használni; igy pl. SjrSt I Sam. I, 16. II, 12. X, 27. XXV, 17. 25. 
XXX, 22. II Sam. XVI, 7. XX, 1 stb .; ez eskü formát dvtSk 'S nDJT ro 
etc., mely pogányoknak is néha szájába adatik, a midőn is az ige töb
besben áll I Sam III, 17. XIV, 44. XX, 13. XXV, 12. II Sam. III,
9. 35. XIX, 14; a közélet hasonló eskü formulája, de a mely csak 
héberek közt használatos "pe: 'm m.T 'n I Sam. XX, 3. XXV, 26. 11 
Sam. XI, 11. XV, 21 etc. Ide tartozik a közmondás a döglött kutyáról
II Sam. III, 8. IX, 8. XVI. 9 .1 Sam. XXIV, 25. Továbbá Tpa pners mingens 
in parietem (designas parvulum per contemptum, alii minus apto de 
c a n e intelligunt Schroeder.) I Sam. XXV, 22. 34. Biíjn Tivy manci- 
pium et liber — ad unum omnes qui ad famíliám pertinent I Kir. XIV,
10, XXI, 21. II Kir. IX, 8. XIV, 26.

E figyelemre méltó tények azon jogosult feltevésre vezetnek ben
nünket, hogy midőn a történetírás a királyok korát megörökíteni kezdé, 
az őskor története már Írott, teljesen bevégzett müvekben volt az utó
kornak átadva. Maguk az őstörténet könyvei pedig tekintve foritiatö- 
kélyüket, azt mutatják, hogy maguk is hosszabb irodalmi fejlődés gyü
mölcseiként tekintendők, mert primitiv állapotában irodalom ily műveket 
sohasem hozott létre. A mint a bemeri eposokat rlmpsodok és rhapso-
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diák egész serege előzte meg: épugy kellett az őstörténet könyveit is 
korábbi kezdeményeknek mintegy előkészíteniük, úgy tartalmi mint alaki 
tekintetben.

A dolog természetében rejlett, hogy midőn a királyok történetének 
könyveiben az őstörténettől mindenkép elütő irodalom keletkezett, ez 
magának sajátos előadási módot és nyelvezetet is teremtett, melyre az 
események rajzának közvetlensége, közelsége, s a mindennapi élet jelen
tékeny hatást gyakorolt.

A királyok történetének könyvei úgyszólván közvetlenül követték 
— legalább egyes részeikben — az eseményeket, mielőtt az évszázadok 
elkülönítették volna azokban a szentet és profánt; sőt mint már emlí
tettük, részben naplószerű feljegyzésekből eredtek. így, miután a kornak 
és életnek közvetlen kópét nyújtották, természetes, hogy nyelvezetük 
is könnyebben felvette a közélet nyelvszinezetét, kifejezéseit.

A nyelvi külömbségből, mely az őstörténet s a királyok történe
tének könyvei között ez utóbbiak keletkezésekor meg volt, a későbbi 
átdolgozások folytán bizonyosan sok lemosódott; az átdolgozok egyikbe 
belecsusztattak későbbi keletű szavakat, a másikból kitörültek olyanokat, 
melyek a használatból ép régiességük miatt kimentek; a kétféle nyel
vezet egyes sajátságai mint láttuk megjelölhetők.

A mi már a királyok korában tett egyes történetirási kísérleteket 
közelebb illeti: ezek kettős irányban indultak s kétféle jellemüek voltak. 
Yagy csak az események puszta száraz előadására szorítkoztak, mely 
feljegyzésekből később a királyi család naplói vagy az állam évkönyvei 
(pl. mint a rómaiaknál az Annales Maximi, Libri Pontificum, Libri 
Magistratuum) keletkeztek ; vagy az események magasabb, prófétai fel
fogásából indulva ki főleg a prófétai erő hatását rajzolták Izraelben.

Az első helyen említett feljegyzések gyanánt tekintendők: 1. 
Dávid hőseinek hosszú jegyzéke 1 Chron. XI, 10—47 mely rövidítve 
II Sam. II, 1—39 is meg van. 2. Azon vitézek jegyzéke, kik még Saul 
életében Dávidhoz pártoltak 1 Chron. XII, 1—22. 3. A vezérek s kísé
retük jegyzéke, kik Hebronban találkoztak, hogy Dávidot egész Izrael 
királyává válasszák 1 Chron. XII, 23—40, nehány történelmi megjegy
zéssel. 4. Dávid későbbi hadjáratainak felsorolása melyeket a filiszteusok 
ellen viselt, pontos adatokkal némely hősnek tetteiről II Sam. XXI, 
15—22. Az ország igazgatásának s berendezésének áttekintése Dávid 
utolsó idejében 1 Chron. XXVII. — E szakaszok minden papi és pró
fétai reflexiók nélkül a tényeket, adatokat szárazon felsorolják; a ké
sőbbi történetírás azonban kétségivül sokat köszönhet e feljegyzéseknek.

A történet profeticus tárgyalásának egy példáját látni II Sam. V, 
17—25, mely az első filiszteus háborúkról szól mindjárt Dávid felkene-
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tése után. Minden azon szempontból fogntik fel s ítéltetik meg, mennyi
ben felel meg a Dávid által Istentől nyert válnaznak. Ha meggondoljuk, 
mily nagy volt amaz időben a jóslat hatalma, s mily mélyen nyúlt belő 
a próféták működése az események alakitásába: könnyű belátni, hogy 
minden fontosabb eseményt úgy népszerűén mint profeticus felfogással 
lehetett előadni, a szerint a mint valaki az eseményt ez vagy amaz ol
daláról fogta fel.

Ennyit a kezdeményekről. A királyság történetírása azonban o 
szűk határok között nem maradhatott: összefüggő nagyobb müveknek 
kelle létre jönniök. De ismét a dolog természetével jár, hogy az igazi 
történetírás csak akkor lehető, midőn azon korszak, mely a történet 
anyagát nyújtja, már egykissó háttérbe lép.

Sámuel könyvei, melyeknek főleg elsejét vesszük alább behatóbb 
vizsgálat alá, ezen magasabb értelemben vett történetírásnak maradványai. 
A történetiró szelleme egyesül bennük a prófétáéval, s igy alig jelle
mezhetők rövidebben és jobban, mintha azt mondjuk róluk, hogy profe
tikus történeti könyvek. Prófétai szellem és áthatottság nélkül a héber 
irodalom egy terméke sem vergödhetik a tökély magasabb fokára; Sá
muel könyvei annyira át vannak o szellemtől hatva, hogy a Pentateu- 
chus után legbefolyásosabb történelmi műnek tekinthetők ; jóllehet a tér, 
melyen mozognak, egészen más s amazéval szemben nagyon közönséges 
és köznapi.

E két könyv a héber kánonban egyet képez, s eredetileg is csak 
egyet képezett, a mintáz az egyházatyák irataiból kitűnik. Az a felosztás, 
melyet a mi bibliánkban látunk, a reformatio korából származik, a LXX 
és Yulgata mintájára. Előlcgesen is megjegyezzük, hogy nevét nem 
szerzője, hanem egyik fő alakja után nyerto. A LXX-ban ezen, és a 
királyok két könyve bibloi d’ baxileón a Vulgataban Regum libri 4 kö
zös czimet visel. Szorosan véve sem az első, sem a második elnevezés 
nem felel meg a könyvek egész tartalmának; mind a kettő későbbi 
eredetű.

Azon körülmény, hogy a LXX-ban a Swioty tbd és a D'dSo 'd egy 
közös czím alatt fordul elő, valamint a két mű közötti összefüggés köny- 
nyen azon feltevésre vezet bennünket, hogy egy szerző művei, vagyis 
helyesebben m ű v e ,  ki azt a babyloni fogság vége előtt semmi esetre 
sem írhatta, miután az elbeszélés a fogság idejébe is benyulik. — 
B i c é k  e felvétolt helytelennek mondja, hivatkozva De Wettere is. 
Legerősebb érvnek azt tartja, hogy — úgymond — a két mű több tekin
tetben elütő jellegű. így pl.: a

1. A Királyok könyvében az elbeszélés profetico-didaktikus ezélú. 
Az elbeszélés mindenütt azt igyekszik kimutatni, hogy a nép és király



miként ingerelték Istennek haragját engedetlenség es bálványozás által, 
így már Salamon uralkodásának kezdetén dorgálólag igy szól az iró
I Kir. III, 2 —4: „A község áldozik vala a magaslatokon, mert nem 
építtetett vala ház az Úr nevének mind ez ideig. Szerété ugyan Salamon 
az Urat, járván Dávidnak az ő atyjának parancsolatában, csakhogy a 
magaslatokon áldozik vala, és ott szerez vala jóillatot.“ Hasonlókép 
megrovatnak Judának következő, részben külömben jámbor királyai, 
azért hogy magaslati oltárokat emeltek vagy állva hagyták azokat, I 
Kir. XIY, 22. XY, 14. XXII, 44. II Kir. XII, 4. XIY, 4. XY. 4. 35. 
XVI, 4. XXI, 3; s Hiskiáról dicsérőleg emlittetik fel, hogy a magas
lati oltárokat szétrombolta II Kir. XYIII, 4. — Ellenben Sámuel köny
vei több helyütt beszéltetik el, hogy a szövetség ládája mellett emel
tettek oltárok, a nélkül hogy ez valami Istennek nem tetsző dolog gya
nánt jeleltetnék meg; sőt pár helyütt épenséggel úgy emlittetik hogy 
Jehovának kedves : I Sam. YII, 5 s. k. 17. IX, 13. X, 3. XIY, 35.
II Sam. XXIV, 18-25.

2. Ezzel összefügg, hogy a Királyok könyvében a törvénykönyvnek 
Josias alatt történt felfedezése előtt többször utalás történik mint Írottra: 
I Kir. II, 3. II Kir. XIY, 6. XYII, 7.; hasonló értelemben gyakran 
deuteronomikus kifejezésekkel I Kir. III, 14. YI, 12. YIII, 58. 61. IX, 
4. 6. XI, 38. II Kir. XI, 31. XYII, 13. 15. 34. XYHI, 6. XXI, 8. — 
Ilyesmit Sámuelnél nem találunk, jóllehet alkalma elégszer lett volna. 
E körülmény egyszersmind más szerzési időre is utal.

3. A királyok könyveiben gyakran citáltatnak forrásokul korábbi 
történelmi müvek, mint a melyekből az illető királyokra és tetteikre 
vonatkozólag bővebb tájékozás meríthető; míg Sámuelnél egyetlen egy

Lj 'x f  idézet fordul elő II Sam. I, 18. derék könyvéből, Dávid elegiája Saul 
. ” és Jonathan halálára; ez is egészen más nemű, mint a Királyok köny- 

^  T veinek idézetei. Ha Samuel szerzője a Királyok szerzőjével azonos volna, 
semmi kétség, hogy a Sámuel, Saul és Dávid történetét tárgyazó irato
kat, — melyek a Királyok könyveinek szereztetésekor kétség kívül meg
voltak — idézte volna. — Éhez járul, hogy Sámuel. Saul és Dávid törté
netének elbeszélésében sehol sem tétetik utalás a számkivetésre, mely 
pedig, ha a szerző e korban élt, könnyen becsúszhat vala.

4. A két mű nyelvben is nagyon külömbözik; míg ugyanis a Ki
rályok könyvei sokhelyütt az aram felé hajlanak, addig Sámuel könyvei
ben ez sehol sem észlelhető. Ily aramismusok: tis nx helyett I Kir. 
XIY, 2. II Kir. IY, 16. 23. YIII, 1. nuno I Kir. XX, 14. sk. nns 
I Kir. X, 15. X J, 24. 1pi*í helyett I Kir. III, 11 sk. WlK stb.

5. De nem is gondolható, hogy Sámuel könyvei azon terjedelem
ben és alakban, a mint őket most bírjuk, a Királyok könyvével egy
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idejüleg írattak volna. — Hogy a királyok könyve épen ott kezdi, a hol 
Sámuel végzi, 8 erre többször vonatkozik, azt kimagyarázni könnyű; 
do sokkal nagyobb nehézségeket okoznak azon adatok, melyek maguk
ban Sámuel könyveiben vannak. II Sam. V, 4 szerint a szerzési időt 
okvetlen Dávid halál utánra kell helyeznünk, de nem gondolható, hogy 
szerző azon pontnál végezte volna előadását, hol az most végződik, a 
nélkül, hogy a király halálát elbeszélte volna. — Sőt több körülmény 
oda mutat, hogy Sámuel szerzője művét Dávid halálán túl is folytatta. 
Nevezetesen:

a) Kitűnik ez, ha azt mi I Sam. II, 27—36. elbeszéltetik, egybe
vetjük I Kir. II, 26. skkvel.

b) Hasonló valószínűséggel feltehető II Sam. VII alapján, hogy 
szerző még Dávid halála után is folytatta művét, s hogy legalább rész
ben Salamon történetét is tárgyalta. E része művének hihetőleg I Kir. 
elején van meg, mi úgy magyarázható, hogy a Királyok szerzőjo Sá
muel utolsó részét, Dávid utolsó betegségének hírétől kezdve olvágta, 
némileg átdolgozta s más forrásokból kibővítette.

Bicék érvelése sok helyütt csaknem érthetetlen. Nem teszem meg 
most reá nézve megjegyzéseimet, úgy is lesz arra o szakasz végén ked
vezőbb alkalmam. Hanem vegyük e helyett lehetőleg szomes és éles 
analysis alá Sámuel könyveinek szövegét s Bleek érvelésének alaptalan 
volta azonnal ki fog tűnni.

Azt ő is elismeri, hogy Sámuel könyveiben kimutathatók a forrá
sok, melyekből szerző anyagát merítette. Részint a szájhagyományt, 
részint a korábbi írásbeli feljegyzéseket használta fel. Ez utóbbi áll 
kivált a felvett költészeti darabokról, mint pl. I Sam. II, 1— 10 egy dal, 
mely ott úgy jeleltetik, mint Hannának, Sámuel anyjának imája, fiának 
születése és elválasztása után; tartalma azonban világosan mutatja, hogy 
a dal nem avégett keltetett, hogy Hanna imája legyen, sőt eredetileg 
Izrael egy királyáról szólt, ki külollenségekkcl folytatott háborújában 
diadalmaskodott (lásd az 1 és 4 verseket); Hannának tévedésből lön 
tulajdonítva, mire az 5. vers adott okot („míg a meddő hetet szül, a 
sok gyermekű fonnyadoz.“) Bizonyos ennélfogva, hogy a dalt nem Sá
muel szerzője irta s adta Hanna szájába, hanem már készen találta s 
csak e vonatkozásban szőtte be előadásába.

Ewald (Geschichte des Volkes Izrael I, 212) szerint c dal később, 
a könyvnek Josias alatt történt átdolgozásakor toldatott b e ; ez azonban 
mint alább látni fogjuk szükségtelen s igazolhatlan felvétel.

Ugyanily költői darab II Sam. I, 19—27 Dávid elegiája Saul és 
Jonathan halálára a "'PJ? a derék könyvéből mint maga mondja
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y. 18. A nép száján forgó, esetleg írásba is foglalt daloknak érdekes 
mutatványául legyen szabad e szóban forgó elegiát idézni:

„Izrael! díszed elesett halmidon,
Ah! elhullottak a hős daliák!
Meg ne vigyétek a hirt Gathba,
Ne hirdessétek Askalon utcáin,
Ne örvendjenek Fiiisztea leányi,
Ne ujjongjanak az idegen szüzek.
Gilboa bérczei! sem harmat, sem eső reátok!
A mező ne teremjen zsenge áldozatot,
Mert ott dobák el a hősök pajzsaikat;
A Saul pajzsa.. .
Mintha nem lett volna felkenve olajjal!
Megöltek vérétől, hősök kövérétől 
Jonathannak nyila sobsem fordult vissza,
Saul kardja soha meg nem tért üresen.
Saul és Jonathan, élve egymást szeretők 
Halálukban sem váltak el egymástól,
Ok, kik gyorsabbak voltak a sasoknál,
S erősebbek mint az oroszlánok.
Izrael leányi, sírjatok Saul felett,
Ki benneteket drága biborban járatott,
Ruhátokra aranyékszerí rakott,
Hogy estek el a hősök a csatában ?
Jonathan! te hegyeiden ölettél meg.
Fáj érted szivem, testvérem Jonathan,
Kedves valál nekem nagyon,
Szerelmed több, mint nők szerelme 
Elhullottak a daliák,
Fegyvereik oda vannak!“

Továbbá II Sam. III, 83—34 Dávid panaszdala Abner halálára; 
II Sam. XXII Dávidnak egy dala azon időből, midőn Jehova ellenségei
nek és Saulnak kezéből megmentette, mely lényegtelen eltérésekkel 
Solt. XVIII-ban is meg van; végre II Sam. XXIII, 2—8 Dávidnak 
hattyúdala.

De eltekintve e felvett költészeti daraboktól, egyes pontoknál való
színűséggel lehet feltenni, hogy könyveink szerzője az általa elbeszélt 
idők és eseményekről korábbi Írott feljegyzéseket talált és felhasznált; 
mert csak ily felvétel mellett magyarázhatni erőltetés nélkül a módot, 
a mely szerint az elbeszélés alkotva van. Ha a szerzőt úgy tekintjük, 
mint teljesen önálló s idegen feljegyzésektől független irót, úgy alig te
hető fel róla, hogy önmagával annyiszor ellenmondásba jött legyen.  ̂ —

Feltűnő ez ellenmondás kivált azon elbeszélésben, hogyan ismer
kedett meg Saul Dáviddal I Sam. XYI—XYIII.



XVI, 14- 23 ol van beszélve, hog)' Dávidot mint ügyes hárfást 
Saulhoz hozták, hogy játékával a király komorságát eloszlassa. Miután 
az ifjú Saulnak tetszik, ez őt fegyverhordozójává teszi, s ezentúl Dávid mint 
szolga Saul körében maradt s valahányszor azt a komorság elfogta, játé
kával mindig felvidámította. Erre következik az ismeretes elbeszélés 
Dávidról és Ooliathról, XVII, 1—XY1II, 5. Itt azonban Dávid ismét 
úgy tűnik fel, mint apja nyájának őrizöje XVII, 12; ismét családja s 
hona után van elnevezve, mintha eddig még nem lett volna róla szó. 
Különösen feltűnő, hogy XVII, 45—58-ban egészen úgy rajzoltatik, 
mintha Goliath ellen vonultakor Saulnak és az ő embereinek teljesen is
meretlen lett volna. Saul kérdi Abnértöl: Ki fia a gyermek ? s Abner 
állítja, hogy nem ismeri.

Nem lehet kétségbe vonni, hogy I Sam. XVII, 1—XVIII, 5 az 
előző elbeszéléshez nem illik, s nem is valószínű, hogy mindez oly iró 
által íratott, ki a forrásoktól egészen függetlenül járt ol.

Ewaldnak nézete ez elbeszélésre is ugyanaz, a mi a Dávid elégiá
jára, hogy t. i. uz egész csak később Ion egy átdolgozás alkalmával a 
műbe betoldva. Ez ellen bizonyítanak azonban azon későbbi vonat
kozások e tényre, melyek semmi esetre sem lesznek szintén későbbi 
betoldások, mint I Sam. XIX, 5, XXI, 9—10. Különben sem gondol
ható, hogy Dávid első életirója o nagyszerű tényét mellőzte volna.

Sokkal valóbbszinü, hogy e könyvek Írója Dávid és Goliáth harczárói 
már Írásbeli feljegyzéseket talált s ezeket I Sam. XVII, 1—XVIII, 5 
művébe felvette s esetleg itt ott kissé átdolgozta. így XVII, 12 a nn  
általa van betoldva, utalásként XVI, 18-ra; igy XVII, 15 azon meg
jegyzés, hogy Dávid Saultól ismét elment, hogy apjának juhait Betli- 
lehcmben legeltesse. Czélja e megjegyzésnek, hogy az elbeszélés tartalma 
XVI, 21—23-al a mennyire lehetséges volt, összhangzásba hozassák, a 
mi azonban teljesen nem sikerült.

E felvétel mellett bizonyít az is, ha I Sam. XVIII, 5 az elbeszé
lés végét összehasonlítjuk a rákövetkező elbeszéléssel.

XVIII, 5 igy hangzik: „Ezután — — Dávid mindenütt, a hová 
őt Saul kirendelő, sikerrel járt, úgy hogy Saul őt a harezosok fölébe 
helyező, sőt megkedvelő őt az egész nép, meg Saul szolgái is.“ Ez illik 
az egész románezszerű elbeszélés zármondatául, de nem illik folytató
lagos elbeszélésbe, különösen nem, miután csak a 6 versben van elbe
szélve, minő benyomást tett Dávid hősi tette hogy amint a philistcusok 
leveréséből hazatért, az asszonyok minden városból eléje vonultak, éne
kelvén: „Elejtette Saul a maga ezreit, el Dávid az ő tízezreit!“ — s 
hogy Saul ezért Dávid irigy s elkeseredett lön, s hogy magatói távol 
tartsa, az 1000-nek főnökévé tette.

—  9 —
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Írásbeli feljegyzések használatára utal több kisebb szakasz, me
lyek rövid, chronikaszerű összeállitásokat tartalmaznak, s melyeket már 
az első szakaszban (8 lap) említettünk:

II Sam. XXI, 15—22 Dávidnak a philisteusok ellen viselt had
járatai.

I Sam. XIV, 47—52 Saul egyes háborúiról és családjáról.
II Sam. VIII Dávidnak magasbbb hivatalnokai.
II Sam. XXIII, 8—39 Dávid hőseinek jegyzéke, rövid tudósítá

sokkal az egyesekről.
Azon két elbeszélésnek viszonya, mely I Sam. XXIII 19—XXIV, 

23 és XXVI van, legkönnyebben úgy magyarázható, ha felvesszük, hogy 
legalább az egyik variáns történeti feljegyzés után van előadva.

Végre a könyv egyes nagyobb alkatrészeinek kimutatásánál és 
keresésénél nem szabad figyelmen kívül hogynunk 1 Chron. XXIX, 29 
foglalt fontos jegyzetet: by DWű o n  oOTwm cjtwan "[bon nn nmi 
ntm ’nm-bjn toajn rrón-bjn ntnn baiot? nm  A régibb theologusok
azon nézetben voltak, hogy e három irat együttvéve Samuel könyveit 
jelezi, s hogy annak egyes részeit e próféták Írták. De annyi bizonyos, 
hogy ez iratok a Chronika szerzőjének korában még külön meg voltak, 
mert JDJ ' i n  II Chron. IX, 29 még egyszer czitálja.

D e W e t t e  az ő genialitásával a szöveg külömböző alkatrészeinek 
kimutatásában még tovább megy. Az eddig felhozott szakaszokon kivűl 
külön részeknek mutatja ki I Sam. XVIII, 10 és XIX, 10 hol Saul 
orvtámadása Dávid élete ellen kétféle relatioban van meg; XXIV és 
XXVI kétféle elbeszélés van arról, mint kímélte meg Dávid Saul életét. 
XIX, 2 skvel ellentétben áll XX, 2 (egyik helyen Jonathan azt mondja 
Dávidnak: „Az én atyám Saul halálra kerestet téged, azért kérlek meg
oltalmazd magadat reggelig, és légy valami titokhelyen, rejtsd el maga
dat.“ A másikon: („Távol legyen az, meg nem halsz; imé az én 
atyám nem cselekszik sem nagy, sem kicsiny dolgot, a mit nékem 
meg nem jelent.“) Épugy XXI, 10 sköv. hol Dávid Akishez mene
kül, de ennek szolgái által gyanusíttatva magát tébolyultnak teteti, a 
következő tudósításokkal XXVII, 2 s köv. hol Dávid Akisnál tartóz
kodik s ez neki jutalmul Sziklagot adja és XXIX, I s köv. hol a phi- 
liszteusok főnökei őt ismét gyanúsítják. Saul történetében VIII, 8 vissza
utal X, 8-ra, de nem fér össze XI, 14, valamint IX, I—X 16 hol Sá
muel Sault isteni kinyilatkoztatásnál fogva keni fel — sem egyezik 
VIII és X, 17—27el, hol a nép kívánságára sors által választja királylyá ; 
továbbá IX, 16 ellentmond VII, 13. (Megaláztatának azért a philisteusok, 
és nem ménének többé az Izráel határára: és az Urnák keze Ion a phi
listeusok ellen, Sámuelnek teljes életében.“ „Holnap ilyenkor küldök
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hozzád egy embert a Benjámin földéről, kit az én népem előtt, Izraol 
olőtt hadnagyságra felkenj, é s  az m e g s z a b a d í t j a  az  é n  n é p e 
me t  a p h i l i s t e u 8 o k  k e z é b ő l :  mert megtekintettem az én népe
met, és felhatott az ő kiáltása én előmbe.“) Egy közmondás Saul felől 
kétszer magyarázta ik I Ram. X, 1 0 - 12. XIX, 22—24. („Saul is a 
próféták között vagyon?“) Kétszer van elbeszélve Saul elvettetéso XIII, 
14. XV, 26 s k., kétszer Sámuel halála XXVI, XVIII, 3.

(Folytatása következik.)

Egy anya végső szavai búcsúzó fiához.
J e s z e n s z k y  I g n á c z tó l .

Jnt a végső óra, nehéz búcsú szóra:
Oyerraek, édes győrinek, talán utólaóra.
Szerelmes szivemtől elszakít a végzőt —
Idegen földeken ki ölel meg téged V 
Mostoha sok ember, nein nyújt segedrlmet,
Nem érez mindenki szülői szerelmet.
Atyai karokkal, ha lesz ki segítsen,
Légy te is hasznára áldjon meg az Isten!
Bármi is csak érjen, nyugodt szivvol végyod,
Jótevő nevekhez fűzz hála — emléket!

Mert gyönge az ember, semmi o világon,
Nincs tenyérnyi föld sem, hol bizton megálljon.
Szói úl más kezére, hogy csak m g is éljen,
Szerény kívánsággal, bármi körülményben.
Ámde fiam nékwd ki magasra vágyói,
Nyügözvo szegénység goodadó jármától. —
Ten jóságod által érdemelj jóságot,
Úgy tán a világot tiszta színbe’ látod.
Nem mind gonosz ember, kit te annak nézel,
Vissza ne élj Boh’scm jótevőd szivével. —

Szíve szerint Ítéld a halandó embert,
Féltve őrzött kincsen nincs mit irigyelned.
Fásult szivfi lélek csak a földön élhet,
Jobb hazába térni, soha sem remélhot.
Széles e világon példa leszen rája —
Sok derék embernek kunyhó a tanyája 
Oyötri nehéz gondja, töri magát, fárad.
Biztos segodelmet, csak kevéstől várhat.
Küzdelmes útján, ha teheti idővel,
Megszolgál ő szépen igon jótevőnek.



Tégy te is azonkép, árva gyermek árva, 
Az lészel ezentúl, távozó madárka,
Ki délnek eredvén, még csak azt se tudja, 
Vissza felé egykor vezetend e útja?
Járva, kelve mindig, czéltalan bolyongva, 
Majd te sem találhatsz szerető otlhonra.
Ha pedig találnál, szívet, mely szeressen, 
Útmutató lelket, ki czélra vezessen,
Gondolj csak anyádnak esdeklő szavára, 
Jótevőd szeretni buzdítson a h ála!

És, ki nélkül nincsen, egy halál, egy élet, 
Ki nélkül nem érhetsz nyugodalmas révet, 
Végtelen jóságnak örökös forrását,
Imádói az istennek igez valóságát.
Kérj balzsamot tőle anyád mély sebére,
Ez a nap szivemre, mély sebeket mére. 
Ámde, ha elmégy nem lész elhagyatva, 
Őrködnek feletted, csak te is magadra,
Él az erős isten, megsegít az téged,
Hogy a jótevőknek emelhess emléket.

Cicero a halhatatlanságról.
Kvacsala Jánostól.

Kimerülve a nyilvános élet zajában csendes magányba vonul a 
rómaiak legnagyobb szónoka azon tanulmányokhoz, melyeket már azelőtt 
kezdett, időnkint folytatott, majd teljesen abbahagyott vala: a bölcsészet 
latin nyelven való megirásához. Az itt készült művek már szerzőjük 
más téren tanusitott lángelméje tekintetéből is megérdemelnék, hogy be
ható kutatás tárgyaivá legyenek, mint az más nagy emberek megfelelő 
müveivel szemben tanusíttatik; — de a tartalom maga a reá fordított 
fáradságot bőven jutalmazza. A szerző fiatalabb éveiben Hellás főváro
sában a tudomány központjában fordult volt meg a bölcsészet tanul
mányozása végett, s az egyes bölcsészeti iskolák közt folyt küzdelem 
szemlélete, a viták, érvek meghallgatása, miután a harczban minden egyes 
nagy rendszer hiányai feltárultak, igen természetesen arra vezeté, hogy 
csak az egyes rendszerek gondos mélyreható, finom mérlegelése által 
juthatni el az igazsághoz, mely egyiknek sem kizárólagos tulajdona, de 
a mely mégis részben, bár nem egyenlő mérvben mindeniknél található. 
Müveiben tehát a már meglevő rendszerek munkáival birálólag foglal
kozik, s bölcsészettörténeti szempontból ez teszi müveit oly értékesekké,



bogy csupán c szakbeli müveiről irt könyvek egész kis irodalmat al
kotnak.*)

Ezen visszavonultságában megalapított tanok közt ránk már csak 
azon fontosságnál fogva is, a mellyel a neki megfelelő, a keresztyén 
vallásban bir, bizonyára egyike a legérdekesebbeknek a halhatatlan
ságról való tan.< E tan korántsem vele keletkezett; a legrégibb népek 
vallásában feltalálhatok nyomai, s a többi eltérő vélemények közül kiváló 
erővel megalapította volt azt Plato a tragikai hátterű Phaedonban, mely 
azután úgy a keleti (alexandriai, essenusi) mint a nyugoti bölcsészeire 
nagy befolyású volt. — De épp mivel 5 — a koráig felmerült neve
zetesebb nézeteket mind megvizsgálja; az elfogadhatókból, melyek közt 
a fősulyt épp a Phaedon játssza, hozzájok adván még saját gondolatait, 
egy teljes világnézletct alkot, értékes az tisztán bölcsészi szempontból 
is. Vizsgálatához annál több érdekkel fogunk, mert bizonyára figyelemre 
méltó, hogy az ókor ez egyik legfelvilágosodottabb férfia, ha egészben 
véve tana, érvei ma már elavultak, egyes tételekben mégis a babona, a 
képtelenségek vallásából a legtisztább, legeszményibb elvekhez jutott.

Rendszeresen e tant Tusculanaeiban adja elö, a hol is mils műveiben 
előjövő, erre vonatkozó helyeket ő maga idéz, világon tanúságául annak, 
hogy itt összegezni akart mindent, a mit e tárgyra vonatkozólag mond
hatott. A „Tusculanae Disputationes“ a bölcsészet gyakorlati részéhez 
tartoznak, czéljok útmutatást ndni, mint lehet jól, boldogul élni. Sok
rates halála óta ugyanis az ethika cudaimonistikus jellegű : a legfőbb 
jó a boldogság; hogy juthatni el erre, ezt különbözőleg oldják meg a 
cynikus és cyrenei iskola, Aristoteles és a peripathetikusok, a stoikusok 
és epikureusok ; e kérdésre meg akar felelni Cicero is e müvében s úgy 
találja hogy az erény ugyan önmagában elegendő arra, de csak úgy, ha 
bizonyos érzelmi zavarok elháríttatnak ; e lelki zavarok közt első helyen 
említi a haláltól való félelmet, mely ellen legjobb szer a halhatatlanság 
hite. Ilyenképen e hit nála a boldogság egyik tényezőjéül szerepel 
Ennyi a czélzatról.

A mi tehát ide vonatkozik, az az I. könyvben, „de contcmnenda 
morte“ ez. alatt a 9 fej. tői a 34-ig terjed. Cicero szépen, rendszeresen 
csoportosítja tételeit, s ez átnézetesség is egyik előnye Phaedonnal szem
ben. Két részre oszlik a tan tárgyalása: az egyikben a halhatatlanságot 
bizonyítja, a másikban a halál utáni létet igyekszik összeszerkeszteni. 
A bizonyítékok 2 félék; a külvilágból és a lélek lényegéből merítettek, 
a kettő közt adatik rajza a jövendő létnek s függelékül néhány ellen
vetést czáfol.

*) Ueberweg, Geschichte der Philosophie I, 258.
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Mi fősúlyt Cicero tanának tiszta feltüntetésére fektetünk, s azt fog
juk a fentebb vázolt beosztás szerint a munkálat első részében előadni; 
második részben rátérünk annak taglalására viszonyítva azt mindig for
rásaival s korával egyrészt, de másrészt, hogy a világnézletben való hala
dást az ókori bölcsészettől az újkoriig szemlélhessük, egyes érveknél 
futólag emliteni fogjuk, de nem birálási elvként a mai álláspontot.

I.
Cicero kiindulási pontúi előadja a halálról és a lélekről való kü

lönféle nézeteket (Tűse. I. 9—11 fej.) — A halál némelyek szerint a 
lélek elválása a testtől, mások szerint mindkettő kioltatása. A kik azt 
állítják, hogy a lélek elválik a testtől, szintén nem egy nézetüek ; egye
sek (az épikureusok) azt hiszik, hogy a testtől elvált lélek mindjárt szét- 
omlik: mások (a stoikusok) hogy még soká megmarad, mások (Plato, 
Aristoteles) hogy örökké él. A lé lekről magáról is a legkülönfélébb nézeteket 
sorolja fel: — igen elterjedt volt Italiában és Göröghonban a nézet, 
hogy a lélek s z í v , vagy az agyvelő egy része. Empedokles szerint a 
szivre tapadt vér: mások, állományát meg nem határozva, csak a szék
helyt tették a szívbe (a stoik. epik.), mások az agyba (a pyth.), akadtak, 
kik levegőnek mondták ; Zeno, stoikus, tűznek, Aristoxenos összhangnak, 
Xenokrates, ki szerint a léleknek formája és teste nincs, számnak. 
Plato szerint a lélek 3 részből á ll: az ész a fejben, a harag a mellben, 
a vágy a derékben. Dikearchus egyezve a mai materialistákkal tagadja 
hogy lélek lenne; Aristoteles entelechiának mondja (egy elv a négy 
elemen kivül); Demokritos pedig, ki kis testek véletlen összejöveteléből 
származtatja a lelket, számba veendőnek nem tartja.

Egyelőre mellőzendőknek Ítélvén azon nézeteket, melyek a hal
hatatlansággal ellent mondanak (később majd czáfolja őket), bizonyíté
kokat gyűjt arra nézve, hogy a h'lek fennmarad örökké. Az igy meg
alapított thémát először a külvilágból merített érvekkel erősíti.

I. Tanúskodik u. m. a lélek halhatatlanságáról az egész ókor. Erre 
azért lehet hivatkozni, mert minél közelebb volt az emberiség az isteni 
eredethez, annál jobban láthatta, hogy mi igaz. Itt csak az u. n. „casci“- 
kat (régi ital nép) említi. Az ezeknél szokásos jus pontificium és a sepul 
chrarum ceremóniáé csak akkor bírnak értelemmel, ha a halált nem teljes 
pusztulásnak tekintik, hanem csak életcserének. Ez életcsere abban áll, 
hogy egyes kiváló férfiak és nők égbe költöznek, mig a többiek a föl
dön maradnak, de megmaradnak. így jutott az égbe Romulus, Herkules, 
Liber, Fyndaris fiai, Ino ; sőt u. m. ha nagyon rajta lennénk, kisülne, 
hogy még a felsőbb rangú istenek is innen költöztek az égbe. Már 
pedig ők — következteti ebből Cicero — ők, kik még a phisikát nem



tanulták volt — arról voltak meggyőződve, a mire őket a természet 
figyelmeztette, s igy e hitüket is természet intésének vennünk s nekünk 
is elfogadnunk kell.

Ha hát természettörvény, — ellene szegülnünk kételylyol nem lehet.
I I . A legnagyobb érv azonban magának a természetnek tanúsága, 

mely abban áll, hogy minden embernek nagyon is gondja tárgya, mi 
fog a halál után történni. Példák erre: gyermekek nemzése, félfogadása, 
síremlékek, feliratok; — a fÖldmives fákat ültett, melyek gyümölcsét 
soha sem ízlelendi meg, egyes államférfiak a közügyet szolgálják, költők, 
egyébb művészek, bölcsészek egyaránt gondoskodnak róla, hogy hirők 
holtukkal meg ne szűnjék. „Ila pedig“ — igy végzi Cicero — minden 
népek összhangzása természet szava, s mindenek kik csak léteznek össz- 
hangzanak abban, hogy valami vár még a holtakra, nekünk ugyanazt 
kell Tűnnünk.“ —

Az ókor hite, a jelenben élő népek összhangzása, s a természet 
tanúsága nyújtják a természeti és történeti érveket. Ezek azonban sem 
nem oly döntők, sem nem oly számosak, mint azok, melyek a lélek 
lényegéből folynak. így áttér másodszor a metaphysikai okokra.

Már abból, hogy a lélek létezik és él, következik annak halha
tatlansága, — még pedig:

I. A mi mindig mozog örökké való. A mi mást hoz mozgásba, vagy 
a mi maga másunnan mozgattatik, a mozgás megszűntével megszűnik 
éln i; csak a mi magától mozog, miután magát el nem hagyja mozoghat 
mindig, sőt ez forrása, princípiuma minden más mozgásnak. A prin
cípiumnak nem lehet eredete, igy vége sem, igy hát őrökké való: ilyen 
pedig csak a magától mozgó lehet. Már pedig azt ki tagadná, hogy a 
lélek önmagától mozog? Hisz éppen azt mondjuk lelketlennek, a mi 
mástól mozgattatik s léleknek, a mi magától; a léleknek éppen ez jel
lemző természete és ereje; a miért is, ha a lélek egyedüli, mi önmagá
tól mozog, bizonyára nem is született, nem is fog meghalni, tehát 
örökké való.

II. Nem kevesebb súlylyal bir azon tény, hogy az emberi lélek is
teni erejű; s a mint ki nem mutatható, mint jött az erő létre, azon- 
képen nem tudhatom, hogy elvesz. Ilyen isteni erőre utal:

a) Az emlékezet, mely számtalan tárgyra kiterjed. Ez emlékezet 
Plátó szerint visszaemlékezés egy korábbi létre. A Menonban és a 
Phacdonban kimutatta, hogy lehetetlen, hogy lelkünkhen oly sok és sok
féle dolgokról (enoia, notio) fogalmunk legyen, ha a lélek már mie
lőtt a testbe lépett, a dolgok ismeretében nem edződött volna, ezeket 
magával hozta a testbe, mihezképest nincs semmi csodálatos abban, hogy 
oly sok dolgot megismer, mert semmi egyéb a tanulás, mint emléke
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zés; — ha tehát a lélek már születés előtt volt, nem tartozhatik az a 
testhez, — s felsőbb lévén annál isteni kell hogy legyen. — Ezt Pláto 
mondja. De evvel Cicero be nem éri, ö bámulandót talál az emlékeze
ten; mert — úgymond — mivel emlékezünk, s hol van, s honnan eredt 
annak ereje a közönséges embereknél is, a lángelméket nem is tekintve. 
Bizonyára itt reflektál az elején felhozott véleményekre — sem a szív
nek, sem az agynak, sem a vérnek, sem a parányoknak ereje nem le
het az ; — hogy micsoda tűz-e vagy lehelet — én eldönteni nem bírom, 
de bizonyára képtelenség azt edényszerű valaminek vagy viazsszerűnek 
tartani; — isteni kell hogy legyen.

b) Úgyszinte nem földi, múlandó természetű a feltalálás, kigondo
lás mestersége sem. A ki a dolgoknak neveket adott, ki a népet társa
ságba terelte, ki a betűket feltalálta, ki a csillagok járását kimérte s 
más találmányok létesítői, bizonyosan nem e földi, romlandó dolgokból 
összetett erővel működhettek.

c) A költői s a szónoki erő, — úgy véli Cicero — isteni, maga a 
bölcsészet is isteni találmány s így a lélek, mely rájok képes, kell, 
hogy isteni erejű legyen.

„Egészben véve“ igy fejezi be Cicero e szakaszt — „isteni erőnek 
látszik az nekem, mely oly sok s akkora dolgot eredményez. Mert mi 
a szó s dolog emlékezet? Mi a gondolás? Valóban oly dolgok, melyek
nél nagyobbakat istennel szemben sem gondolhatunk.“ Mert én — s 
ezt vallástörténeti szempontból idézem — nem gondolom az istenekről, 
hogy ambróziával és nektárral éljenek, sem nem hiszem Homérnek, hogy 
Ganymedes szép alakja miatt az istenektől elragadtatott s Laomedonnal 
ily jogtalanság történt volna. „Koholta ezeket Homér s emberi dolgokat 
tulajdonított az isteneknek, pedig jobban tette volna, ha az istenieket 
nálunk felkeresi. Melyek azonban isteniek ? Erőben lenni, bölcsen élni, 
gondolkodni, emlékezni.“ Ilyet értvén isteni alatt, a lélek csakugyan 
isteni erejű.

III. Ezen istenit, mit most a lélek működésében megalapított, a 
következő szakaszban a lélek állagára nézve is kifejti. „A szellem tehát 
szerintem isteni, sőt mint Euripides mondani merészli isten, olyképen, 
hogyha az isten vagy lehellet, vagy tűz, ugyanaz az emberi lélek is. 
Mert a mint ama égi természet íöld és ég nélküli, ép úgy nélkülözi 
az emberi lélek is e két dolgot. Ha pedig csakugyan létezik az először 
Aristotelestől behozott 5-ik elem, az épp úgy természete az isteneknek, 
mint az embereknek.“ Tehát állag tekintetében egyenlők az emberi 
lelkek az istennel. 8 itt hivatkozik erősítésül egy korábbi művének a 
fájdalom elveszett Consolatiónak igen emlékezetes soraira, melyeket mi 
is idézünk: „A lelkeknek eredete nem lehet e földi. Mert nincs a
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lélekben vegyített, vagy összetett, vagy földből eredt és képzett valami, 
sem nedv, lehellet, vagy tííz. Mert ezekben semmi sincs, mi az emlé
kezet, értelem, gondolkodás erejével bírna, mi az elmúltakat megőrizze, 
a jövőket előre lássa, a jelent felfogja, ezek kizárólag isteni dolgok.“ 
„így hát bármi legyen az, mi érez, mi bölcs, mi él, mi erős, kell, hogy 
égi és isteni, s épen ezért örökkévaló legyen; hisz istent magát sem lehet 
máskép felfogni, mint egy önálló, szabad szellemnek, távol minden 
halandó vogyülettől, mindent érző és mozgató, maga pedig örök mozgással 
ellátott.“ Az nem áll, folytatja, hogy mert a lélek láthatatlan, azért 
róla semmit se lehetne tudni. A mint — úgymond — látva a világot, 
kell, hogy állítsuk, hogy valaki teremtette, vagy fenntartja, úgy a szelle
met műveiből isteni erőnek kell felismerni.

IV. Futólag érintvén, hogy a lélek székhelyének a főt tartja, áttér 
az utolsó bizonyítékra, a lélek természetéből mentettre. Ezt Plátó is 
Phacdonjában, de sokkal bővebben kifejti, s itt a következő: A lélek 
természete propria et sua — sajátos és önálló, s ha csak egy cseppet 
is tudunk — úgymond — a physikából, nem kételkedhetünk, hogy 
nincs benne semmi vegyülök, keverék, szóval semmi kettős; ha pedig 
úgy van, akkor som el nem oszolható, sem szét nem húzható, vonható ; 
tehát cl nem pusztúlhat, mert az elpusztulás nem egyéb, mint szét
válása oly dolgoknak, melyek annak előtte egybe tartoztak — s igy 
halhatatlan. — (Folytatása következik.)

Uram, kitől minden ajándék származik, add nekem a szelídség és 
alázatosság ajándékát: add, hogy ez honoljon szivemben s hogy minden 
szavamat, cselekedetemet ez vezesse, a te örök dicsőségedre. Amen.

Szöveg: Lukács ev. 18, 9—14. 4 /» ,
Kedves testvéreim az l Trban ! Az Urnák kegyelme oly pillanatokat 

is nyujt az embernek, mikor ez, visszatekintve eddigi pályafutására, mint
egy megáll és emlékezetébe visszaidézi cselekedeteit, hogy szerintük is
merje meg a maga becsét. Mert a milyen a cselekedet, olyan az ember, 
s mit érjen az ember, azt egyedülcselckedteiből Ítélhetni meg. — Ekkor 
visszatekint minden tettére, mérlegeli magaviseletét Isten és emberek 
iránt, megítéli küzdelmét indulataival; újólag elvonulnak szeme előtt 
múlt napjainak örömei és bajai.

Ily pillanatok igen fontosak, igen mondhatjuk, hogy ünnepélyesek 
is : a ki ilyeneket átélt, az megítélheti, mennyire függ az Ur kegyel-
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métől. Igenis ekkor látja tisztán az ember, hogy magában véve gyarló 
és képtelen a jót tenni, ellenben, hogy hamar elveszne a bűn ör
vényében.

Ezért vegyük szemügyre az Urnák ezen, a farizeus és publikanus- 
ról szóló példabeszédét, mely emlékeztet arra, hogy függünk Isten ke
gyelmétől. Őrizkedjünk, hogy elbizzuk magunkat, hogy igazak volnánk 
immár; tanuljuk meg a farizeus és publikanusról szóló példabeszédből 
azt, hogy az ember csak alázatosságban járhat az Úr előtt, hogy csak 
igy részesülünk az Ür kegyelmében.

Hogy pedig azt felfoghassuk, miszerint csak alázatossággal része
sülünk az Urnák kegyelmében tudjuk meg azt, mikép a ki magát fel
magasztalja megaláztatik és a ki magát megalázza, fel magasztal tátik.

I.

Bizonyos az, hogy, mint az Úr is mondja, a ki magát felmagasz- 
taija megaláztatik.

Ila felebarátainkra nézve valamiben hasznosakká váltunk, akkor 
lehetne szólni érdemről ezekkel szemben; Istennel szemben érdemünk 
nincs, nem is lehet soha; hiszen a mit teszünk, azt nem mi, hanem az Isten 
kegyelme míveli. — De vannak emberek, kik ezen tapasztalat, ezen 
tudat daczára azt gondolják, hogy ha jót tesznek, azt Önerőjükből teszik; 
kik megelégszenek, ha ismerik az írás szavát és követik az Írásnak 
parancsolatait; sőt azt is gondolják, hogy külön érdemök is van Isten
nel szemben, ha nem tesznek roszat; és ha jó viszonyok közt élnek, ha 
őket betegség vagy más baj nem gyötri, úgy illő, hogy ilyen legyen a 
dolguk, hisz ezt régen megérdemelvén, Isten csak abban részesíti őket, 
mi régen illeti kegyességüket.

És milyenek az ilyen önelégült emberek, kikre nézve az Úrnak 
kegyelme, mint hiszik nem kegyelem, hanem megérdemelt bér ? Ok nem 
tesznek roszat, bőjtölnek, adnak tizedet minden javaikból; a törvényt 
teljesitik. Tartózkodnak minden rosztól, azt a világért se tennék meg: 
és így irtóznak, ha felebarátjok vétkeiről hallanak, s legelőször készek 
felebarátjok bűne felett, minden Ítélet nélkül, pálcát törni. Igenis, mert 
ők oly annyira kegyesek, ezt a kegyességüket sem tudják titkon hagyni, 
és hirdetik mindenütt, hogy nem tettek semmi rosszat, hogy teljesítették 
az Ur parancsait. És mily készek felebarátjok elitélésére, lenézésére: 
önelégülten még odalépnek Isten színe elé ekkép imádkozván: „hálát 
adok neked Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a publikánus.“
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Ilyen ember igen távol áll attól, hogy teljesítse a maga hivatását, 
mely az Urnák eme szavaiban van kimondva: lcgyotck tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes. Ilyen embernek szemei be vannak hunyva, 
hogy no lássa mily gyarló, semmis az, mit maga erejéből végzett, mily 
gyenge erejében. Nem látja, hogy hivatásához közeledni nem is kez
dett, mit csak akkor fog tenni, ha az ő szive Isten iránti szcretetből 
telve van, azon s z í v ,  hová ezen szeretet még nem tudott beférni. Ak
kor teljesiti csak igazán Isten akaratát, ha Isten iránti szeretetböl Istent 
mindig szem előtt tartva szándékosun nem vétkezik se nem hágja át 
az 0  parancsolatait. Ilyen ember azt hiszi, hu a tapasztalatlan világ 
előtt némi tiszteletre szert tett, hogy már Isten előtt is kedves, hogy 
hivatása teljesítésével meg lehet már elégedve: de csalatkozik, mint 
a kisded gyermek, mely rövidke kacséival az előtte mérföldnyire kéklö 
hegyek után kapkod.

És így eme kegyes ember annál inkább leszen az Űr haragjának 
martalékává, mentül inkább bizakodik el a maga erejébe s felejtkezik 
meg az Űr kegyelméről; ki a helyett, hogy imádkoznék Istenhez, hogy 
ne távozzék tőle kegyelmével, még az Vr előtt orczátlaniíl a maga 
kegyességét emlegeti. Büntetve lesz bizonyosan az Úrtól s o büntetés 
eléri már ez életben is. Csak egyszerre valamikor megnyílnak a világ 
szemei is, midőn felismeri azt a kegyeskedőt a maga igazi voltában ; 
mikor azon férfiú, ki csak világi tisztelet, vagy a maga haszna miatt 
teljesíti az Urnák parancsolatait, félreteszi az ő kegyességét és meg
mutatja szive hitványságát. És valamint a nap, ha egyszer átnlhatolt 
a ködön ezt gyorsan ritkítja, úgy hogy hamar minden tárgy tisztán lát
hatóvá lesz: úgy ez embernél is gyakran csak egyetlen tette világot 
vet egész belsejére s eddigi magaviseletére.

Az ily kegyeskedő, ha csalatkozott a világban helyezett reményére 
nézve, elkedvetlenedik, elszomorodik; de sokszor kétségbe is esik az ő 
üdve iránt, és téves útját folytatja, hogy az Urnák annál súlyosabb itélelét 
magára vonja.

Állj meg, sajnálatra méltó, ki a felfuvalkodottságnak ezen veszélyes 
utján járni kezdél, állj meg! Térj meg, javulj, mig tart életednek napja. 
Alázd meg magadat az Urnák szine előtt, őszintén, borulj le lábaihoz, 
és visszafogad Isten az ő kegyelmébe. — Állj meg, mert szégyenteljes 
lesz eseted, lealáztatásod, mely vár az Isten trónja előtt. Ismeretes az 
Úr előtt minden ember szíve, ő előtte ismeretesek a te napjaid is, melye
ken által embereket és Istent csaltál. Akkor minden emlékezetedbe 
ju t: te ismerted az írást, — hiszen dicsekedtél azzal a világ előtt, — 
ismerted tehát Jézusnak példáját, ki mindenható lévén soha magát az



Atyánál többnek nem tartotta, s e magasztos példa nem indított meg, 
hogy kövessed. Yolt szemed, hogy lássad, miszerint az alázatosság az 
embert leginkább ékesiti, te pedig e díszt megvetetted. Yolt eszed, hogy 
megérthesd miszerint a mi vagy, csak Istentől vagy azzá, hogy akármit 
is tennél, csak haszontalan szolga vagy, ki azt tette, mit tennie köteles
sége volt. Te ezt megérthetted volna, de megérteni nem akartad, gyak
ran intett és figyelmeztetett az Úr, de szózatának nem engedtél.

Súlyos lesz az Úrnak Ítélete ily ember ellen, el lesz Ítélve mint a 
makacs bűnös. Hol lesz ily férfiúnak igazsága, hol tisztelete, melyben 
részesült a világ előtt, hol cselekedetei, melyekkel dicsekedett múlandó 
életében ? Eltűnt mind ez, semmivé vált mind: egy cselekedete sem 
fogja védelmezni az Úrnak trónja előtt; és az, ki kevésre becsülte éle
tében felebarátait, ki magát felmagasztalá, akkor szégyenteljesen aláz- 
tatik meg.

Legyen ez intésül, vizsgálja kiki önmagát. He engedjen helyet 
szivében a felfuvalkodottságnak, kövesse inkább az Úrnak példáját és 
példabeszédében mondott intését. Tegyük ezt az Úr iránti szerctetből 
és bizonyosan az, ki magát megalázza felmagasztaltatik.

II.

Csak alázatossággal részesülünk az Urnák kegyelmében: a mily 
bizonyos az, hogy a ki magát felmagasztalja, megaláztatik, ép oly bi
zonyos az, hogy a ki megalázza magát, az felmagasztaltatik.

Hogy miként teljesiti az ember valódi hivatását, érintettem már 
előbb is : Isten iránti szeretetből csak azt mivelni, a mi 0  előtte kedves ; 
mit teszünk, ha iparkodunk önmagunkon uralkodni, úgy hogy Isten 
gyermekei utján sohasem tántorodunk meg még ha baj háramlik is ránk; 
ha jót teszünk az emberekkel, akár mindenütt csak hálátlansággal és 
ellenszegüléssel találkozunk is.

Ez tehát módja annak, hogy teljesítsük Isten által nekünk kije
lölt feladatnnkat. Ámde gyarló az erőnk, és nem mindig míveljük azt, 
mit tennünk illő volna. Yajmi gyakran, szándékosan, nem szándékosan 
vétkezünk, vétkezünk különféle módon : jót teszünk, s tesszük ezt szá
mítva saját hosznunkat i s ; kötelességünket nem örömest teljesítjük; 
felebarátunk tán nem is oly nagyon sértett meg, s mi, oktalan benső 
tanácsadónk szavára, immár bosszút forraltunk. Szóval, gyarlóbbak va
gyunk, sem hogy önmagunk erejéből teljesithetnők valóban az Isten 
akaratát.



És a gyarlóságunk ellenében mily végtelen Istennek kegyelnie! 
Ez vezet bennünket, életutainkon mindig, dacára annak hogy gyakran az 
Ur ítéletét magunkra hárítjuk. E kegyelem, ha vétkeztünk is nem hagy 
el, hanem a bűnöst is részesíti jóságában, hogy azt bűn bánatra vezesse. 
Ki ezt megfontolja, az ismeri meg, mily nyomorultak, hitványak vagyunk 
az Urnák végtelen dicsőségéhez, jóságához és kegyelméhez képest. Le
hetséges e ekkor az, hogy valaki magát így dicsérje Isten előtt, mint 
dicsekedett a farizeus a mi evangéliumunkban ? Xem-de inkább el
szomorodik eddigi élete fölött, nem pirul el az Ur előtt? Igenis, fel 
sem tekint az ég felé, felkiált mint felkiáltott példabeszédünkben a 
publikánus: Uram könyörülj rajtam! Megindulva Isten jóságán, meg
bánja vétkeit, s egyedüli sóhaja az Ur előtt ez lesz: Könyörülj rajtam 
Uram, segíts nekem, hogy teljesítsem akaratodat.

Igv alázza meg magát az ember ; hiszen képtelen önmagából nem
csak jót mivclni, de még gondolni is. Alázzuk meg tehát magunkat az 
Ur előtt, valljuk meg gyarlóságunkat, valljuk meg vétkeinket. Vagy 
talán biztosak vagyunk az iránt, hogy nem vétkezünk? Ha azt véljük, 
hogy nincsen bűnünk, akkor önnönmagunkat ámítjuk, s nincs bennünk 
igazmondás; de ha bevalljuk vétkeinket, hű az Ur és igazságos, hogy 
megbocsássa bűneinket, hogy tisztítson meg minden igazságtalanságtól.

Es az Ur a magát megalázót részesíti végtelen kegyelmében. O 
ád bátorságot, hogy csak tovább haladjunk az igaz utón; az Ur ád 
bölc8C8éget, hogy az előbbi bűnöket kerüljük ki, jó kedvet, hogy kész
séggel teljesítsük az Ur parancsolatait, az Ur ád erőt, hogy tántorit- 
hatatlanúl azt mivcljük, mi O előtte kedves. így tehát felöltjük magunkra 
az alázatosság öltözetét, s megalázzuk magunkat a világ dicséretének 
dacára; nem bízunk a világ szavában, Ítéletében, müveink megítélését 
arra bízva, ki mindent legjobban Ítél meg. Ezen alázatosság minden 
dolgát az Istenre hagyja, nem felesel az Úrral soha, még akkor som, 
ha az Urnák intézése folytán el is vesztené egészségét, jószágát, barátait, 
mert mindazonáltal sokkal többek Istennek ajándékai, mint ezon bal
esetek.

Ezen alázatosság már o világon is megtalálja jutalmát. A magát 
megalázó élvezi a mennyországot már e földön, lelkében ugyanis honol 
a béke, a mely végtelenül külümbözik a farizeus önmogelégültségétől; 
az ő szive örömét találja az Urban, kivel kezdi és fejezi be élete min
den napját, minden tette, szava hirdeti a benne élő ezen örömöt, mely 
az l rban mindent keres és meg is talál.

Es ezen alázatos férfiú nem retteg a haláltól sem; nincsen gondja 
miként áll oda a véghetetlen kegyelmű Ur e lé : hiszen ennek kegyelmét
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tapasztalta oly gyakran életében, ez vezette minden bajában. Könnyen 
ad számot földi életéről, nem szégyenli bűneit bevallani az Úr előtt, 
hisz ezeket már éltében mennyire tőle telt, kerülte. Az Úr Isten meg
bocsát neki, igazzá teszi őt; igy az alázatos dicsőén lesz felmagasztal- 
tatva, és részese lesz az Isten örök dicsőségének.

így lesz az alázatos férfiú felmagasztaltatva, igen mindenki, ki 
elismeri, hogy a maga erejéből senki semmitsem tehet, és Istenhez 
imádkozik kegyelméért; ki gyöngyörködve Isten végtelenségében törek
szik tökéletes lenni, mint Isten tökéletes. Azért óvakodjunk a felfuval- 
kodottságtól, járjunk alázatosságban az Ur szine előtt hogy igy része
seivé válhassunk az ő kegyelmének.

Kedves testvéreim az Úrban! Állítsuk csak szemünk elé példa
beszédünk ezen két emberét. Ott áll a farizeus, kevélyen felfuvalko- 
dottan, ki már mindent teljesített, a mit az írás parancsol, ki dicsekedve 
emlegeti még pedig az Ur előtt a maga tökélyét; itt a megvetett pub- 
likánus, a ki gyarlósága tudatában leborul a véghetetlen szeretet előtt. 
Már a templomnak szent helye tanúja az Úr Ítéletének; mert mint az 
Ür mondja: aláméne ez ő házához igazultan inkább mint amaz. És a 
ki sajnálja az önmagát ámító farizeust az megalázza magát; az feldí
szíti magát az alázatosság szép öltözetével, s tenni fogja azt, mit 
tennünk mi nekünk, mit minden embernek tennie legszebb dolog: le
borulván az Úrnak lábaihoz, segítséget és erőt esdünk tőle, hogy igy 
az 0  akaratát teljesítvén az Ő kegyelme maradjon mindig mi nálunk. 
Amen.

B eküldetett.
Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, midőn az alábbi sorokban 

említést teszünk ama megtisztelő figyelemről, mely szerény folyóiratunkat 
két hazai lap részéről érte. Az egyik a Magyar népbarát, melynek t. 
szerkesztőségétől mutatványszám kíséretében e sorokat vettük :

„Tekintetes szerkesztőség! Jelen sorok kíséretében van szeren
csénk a „Magyar Népbarát“ czimü szépirodalmi képes hetilag harmadik 
évfolyamának 1. számát megküldeni. Nyugodt lélekkel teszszük ezt, 
mert meg vagyunk győződve, hogy a kiváló gond, melyet a béltarta
lomra fordítottunk, a semmi költségtől vissza nem riadó áldozatkészség, 
melylyel azt kiállítottuk, nemcsak az olvasó közönség, hanem a sajtó 
elismerését is ki fogja vívni. Főczéiunk az volt, hogy ne pusztán csak

i i ■ ...



lapot, hanem oly lapot adjunk, moly minden tekintetben megáll hassa 
helyét, élvezetes, hasznavehetd s ha hézagpótló nem is, de minden esetre 
olyan legyen, mely a magyar olvasó közönség által megkcdvcltetvén, 
annak kedvenez olvasmányává s nélkülözhotlcn házibarátjává váljék.

E nemes ezél elérhetése tekintetéből nem is kíméltünk sem munkát, 
sem költséget s azon tudatban bocsátjuk közre szépirodalmi közlönyünket, 
hogy az a bírálat szigorúbb mértókét is kiállja s az olvasó közönség 
részéről táplált nagyobb igényeknek is megfelel.

Miért is nem vélünk szerénytelenséget elkövetni azzal, ha a tekin
tetes szerkesztőséget tisztelettel felkérjük, hogy szépirodalmi folyóira
tunkról becses lapja hasábjain megemlékezni szíveskedjék. Egyúttal 
van szerencsénk kijelenteni azt is, hogy c s o r e p é l d á n y o k  k ü l 
d é s é r e  m i n d e n k o r  k é s z e k  v a g y u n k .

Budapesten 1881. augusztus hóban.

Hazafias üdvözlettel

-A. „^£ag*3^a.r ^ T é p ’ba.rá.t“
szerkesztősége.

A felhívásnak örömmel teszünk eleget, mert a lap, melynek szer
kesztője Ábrányi Emil, változatos és válogatott tartalma, igen díszes 
kiállítása és művészi illustratiói a legszebben ajánlják. Megjelen minden 
vasárnap, színes borítékban. Minden szám két Ívnyi szöveget, egy iv 
regéuy mellékletet, negyed iv gazdasági mellékletet, s ingyenes havi 
mellékletül az „Uj hölgyek lapja“ czimű divatlap egy ivót tartalmazza. 
Előfizetési ára egész évre 6, fél évre 3, ncgyedévra 1 l/ s frt. mely Fuchs 
testvérek mint kiadókhoz Budapest, Nagymező utcza 14 sz. küldendő.

A második megkeresést B e v i l a g u a  R e z s ő  postatiszt úrtól 
Debreczenből kaptuk, ki „N ő k m u n k a k ö r e “ ez. alatt vasárnapon- 
kint megjelenő hetilapot szándékozik megindítani, a nőipar meghono
sítása végett, több jeles Írónk támogatása mellett. A lehelőlog csekélyre 
szabott előfizetési ár (egész évre 2 frt. félévre 1 frt. negyedévre 50 kr.) 
a lapot szegényebb sorsuak számára is megszerezhetővé teszi. Megren
delések a szerkesztőhöz intézendők.
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B E L É L E T Ü N K .
Valamely intézetnek beléletét s különösen szellemét a leghivebben azon körök 

tükröztetik vissza, a melyek a komoly munkálkodást és ezáltal való kiképeztetést tűz
vén ki maguknak ezélul, egy összetartó társaságot alkottak és igy közös erővel a ki
tűzött nemes czél elérésére törekszenek.

Hogy tehát t. olvasóink thcologiai intézetünk beléletéről és szelleméről mégis 
legalább némi tudomást szerezhessenek, kedves kötelességet vélünk teljesíteni a mi
dőn ezen rovatban az intézetünkben létrejött körökről és az azokbani évi működésünk
ről számolunk. Ilyen körök:

I. A theologiai magyar önképzőkör. — Az új iskolai év küszöbén a theol. ifjú
ság szívében újra feléledt azon édes remény, hogy a már 1865 óta fennálló önképző
kör zászlója alá, melyre a kegyesség és tudomány jelszavát tűzte ki, csoportosuljon a 
végett, hogy a tudományok tágas küzdterén tőle kitelhető módon működjék s a köl
csönös eszmecsere által ismeretei látkörét legalább némileg tágíthassa és e jelszót 
„kegyesség és tudomány“ szivükben hordva, édes hazai nyelvünkön munkálkodjon.

Tekintve azonban hogy a hallgatók száma az elmúlt évihez képest csökkenést 
nem szenvedett, meg kell vallanunk, hogy ezen nemes ezél megvalósítására és elő
mozdítására jóval kevesebben gyűltek egybe. De azok, a kik e nemes kör tagjaivá 
váltak, szem előtt tartva eme bölcs mondatot „Concordia parvae rés cresunt discordia 
mnximae dilabuntur“ összes erővel, komoly munkálkodásra, igyekezetre és kitartásra 
határozták el magukat és igy ez által a számot pótolva, eredménye az isten segedel
mével ez idén is áldásos leend. Alakuló gyűlését e kör 1881 September hó 18-án 
tartotta meg. Elnök : Nagytiszteletü Csecsetka Sámuel dékán úr. Alelnök : Maschtena 
József III theol. Főjegyző : Pukánszky Béla III th. Aljegyző : Riszdorfer János I th. 
Pénztárnok : Marcy István II. th. A kör könyvtárának őrei : Jeszenszky Ignácz 11 th. 
Dobronyovszky Gyula II tli. és Holéczy János II th.

A kör gyűléseinek tárgya dolgozatok felolvasása. Első munkahozónak ajánl
kozott Reich Sándor, munkájának czime : „Melyek azon tényezők, a melyek a refor
matio terjedését okozták“, szavalatra pedig Maschtena József és Szekerka Pál tagok. 
A kör elhatározta, hogy a már VII-dik évfolyamban levő „Gondolat“ rzimű folyóiratát 
ugyan azon minőségben mint az elmúlt évben kiadja, jövedelmét pedig a kör könyv
tárának gyarapítására fordítja. Tagjainak száma mindeddig csak 13. —

Köszönet. Nagyságos és Főtisztelendő Geduly Lajos superintendens úr mint 
minden évben úgy jelenleg is főpásztori kegyének újabb tanujelét adta az által, hogy 
mint az ág. hitv. ev. theol. magyar önképzőkör fővédnöke, e kör „Gondolat“ czimű 
folyóiratának pénztárát 10 forinttal gazdagította. Fogadja érte őszinte és legmélyebb 
hálánkat s köszöuctünket.

Nyugta. Folyóiratunk múlt évi számaiért utólag beküldölt Nt. Svehla János úr 
Uhorszka 2 frtot. A pénztárnok.

T. olvasóinkhoz, a szerkesztőtől. --- I. Sámuel tartalma Pukánszky Bélától. — 
Egy anya végső szavai búcsúszó fiához (költemény), Jeszenszky Ignácztól. — Cicero 
a halhatatlanságról, Kvacsala Jánostól. — Egyházi beszéd, Maschtena Józseftől. — 
Beküldetett. — Beléletünk.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. theol. magyar kör. — Felelős szerkesztő: Jkukfinszlcy B é la .
N yom atott Lüwy és A lkalay  nyom daintézetében.
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T H E O L O G I AI S P H I L O S O P H I A I  FOLYÓI RAT.

Ha immár az egyes szakaszokat, a bennük előforduló tárgyi, nyelvi, 
felfogási s előadási diserepantiák szerint elkülönítjük ós csoportosítjuk, 
D o  W e t t e  szerint felismerjük azon irók kezeit, kiket a Pentateuch - 
ban, a Birákban és Josuában láttunk. A theokratikus elbeszélőre valló 
szakaszokban még régibb elemek és alkotrészek is kimutathatók. Hogy 
ennek iratát a propheticus iró ismerte, az többször észrevehető; hasonló- 
képen az is, hogy a propheticus elbeszélő müve a deuteronomikusnak 
kezében volt.

E kikülönités jogos voltát bizonyítja, hogy az együvé csoportosított 
szakaszok ugyanazon jellcmüek. A theokratikus elbeszélő inkább a 
tényékhez tartja magát s a theokratiának külső viszonyait veszi külö
nös előszeretettel szemügyre, a messzebb nyúló reflexiókat kerüli. V. ö.
1. Sam. I -  YH. XIII. XIY, 47—52. XVII, 1— XVIII, 9 stb.

A p r o p h e t i c u s elbeszélő kivált a történet menetében napfényre 
jövő örök igazságokat emeli ki, s a történelmi anyagot arra használja, 
hogy hozzá általános reflexiókat s propheticus nyilatkozatokat csatoljon.
V. ö. I. Sam. II, 35. XY, 22, 29. XX, 14. XXIV, 21. II. Sam. XIV, 
14, 17. XIX, 28.

A d e u t e r o n o m i k u s  sürgeti a teljes szívből való megtérést 
Istenhez I. Sam. VII, 36. XII, 20—24. Baal és Astarto eltávolítását 
I. Sam. VII, 3 d. XII, 10. Utal Istennek nagy tetteire I. Sam. XII, 
16 ; kegyelmére, mely Izraelt soha el nem hagyja I. Sam. XII, 22; és 
pedig az ő nagy nevéért u. o.

Döntőleg bizonyít ezen kikülönités mellett az egyes szakaszok sajá
tosan jellemző nyclvhnsználata. Ha ezeket figyelembe vesszük, Sámuel

SzerketztS: l'u k á n szk j/ B é ta .

VII. é v fo ly a m . - * f -  S a w o n y ,  i S 8 i .  -** - 3 .  s z i a .

JK L IO E : Nemhogy im m ár t é r t e m  Tolna a é té it, avagy h o g y  

im m ár tSkélete* Tolnák, hanem l á n k u r a  a t  alán, 
am inek  o k á é rt  la m rgfogadtattam  a K rU itu i J é -  
moatől. K lllpp UL IS.

I. Sám. tartalma.
P u k á n s z k y  B é lá tó l .

(Vége.)
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könyveiben szintazon alkatrészekre akadunk, mint a többi történeti 
könyvekben (Penteteuchos, Josue, Bírák).

E vizsgálat alapján a szóban forgó könyvek keletkezésére nézve 
De Wette és Ewald nézetei a következőkben foglalhatók össze: Chronika- 
szerű feljegyzések (mint pl. II. Sam. XXI, 15—22. XXIII, 18—39), 
valamint egy régibb történeti mű alapján, melyből még Saul történeté
ben I. Sam. XIII sk. jelentékeny töredékek maradtak fenn, s melyben 
a most Bir. XYII—XXI-ben olvasható szakasz is állott, egy mindjárt 
Jehu után élő iró prophetai szellemben szerkesztett egy történelmi művet, 
mely a királyok történelmét tárgyalta, s a most I. Sam. I —II. Kir. X, 
27 olvasható eseményeket ölelte fel. E mű előadása, a mennyire észlel
hető, erőteljes, eleven népéletből folyt s mindenütt kellemes átlátszóság 
s élénkség jellemezte. E műnek töredékeivel most egy másik műnek 
töredékei vannak sokféleképen összefonva; ez körülbelől szintén ugyan
azon kort tárgyalhatta. E darabok nagyon hasonlók az előbbiekhez; erede
tük semmi esetre sem sokkal későbbi; előadásuk azonban jóval szárazabb 
és színtelenebb, mint a későbbieké s nem látni e műben ama prófétai 
szellemet, mely az elsőn átlengett. Hasonlítsuk egybe I. Sam. Y—YIII 
vagy XXXI a körülötte levőkkel, a külömbség mind színezetre, mind 
alaphangra nézve azonnal észrevehető lesz.

Ez valószínűleg ugyanazon író, ki a királyok történetének élére a 
bírák történetét helyezte, mely lényeges részeiben ránk maradt; azon 
könyvet, melyből egy szinte későbbi iró azon történeteket, melyek az 
egyes népbírákról most Bir. III, 7. XYI sk. olvashatók, átvette s a maga 
módja szerint átdolgozta. Ez elbeszélő ama hosszú időközt nem a fő
papok, hanem a bírák szerint írta le, s kerek számban 12 bírát sorolt 
fel, pontos adatokkal bíráskodásuk tartamáról s temetkezési helyükről; 
már e viszonyok is egy más, egészen sajátos szerzőre utalnak. Éhez 
járul, hogy Bir. YIII, 22—24 szerint a királyságot egészen másként 
ítélte meg, mint az előbbi munka szerzője, de teljesen összhangzólag 
I. Sam. YHIj 5—18, mely fenntebb is idézett hely szintén ő rá vihető 
vissza. Művében kiváló figyelmet fordít azon sok háborúra, mely a népet 
ez időben folyton zaklatta, s az olykor beálló békekötésekre. Szerző 
itt fontos szakaszokban egészen különnemü és igen régi forrásokat hasz
nál, mint Bir. YI—YIII Gedeon történetét, melynek éjszaki tartomány
ban kellett Íratnia. Pl. a rwzb m.T rvn kifejezés Bir. VI, 34, mely csak 
az I. Chron. XII, 18 valamint II. Chron. XXIY, 20 olvasható régibb 
darabokban jön elő, s más hasonló sajátosságok észrevehetővé teszik e 
forrást, mivel szerző külömben a fentidézett szólam helyett a sokkal 
egyszerűbb by mn választja Bir. III, 10. XV, 29. Y. ö. II. Chron. XY, 
1. — XX, 14. Ismét más, hasonló értelmű kifejezés by nb? fordul elő



Bimson életében Bir. XIV, 19. XV, 14, mellyel külömben épen csak a 
királyok propheticus könyvében (Sámuel) találkozunk.

Ezen nagyobb munkák mellett voltak bizonyára több kisebb, egyes 
hősök élményeinek szentelt iratkák is ez átdolgozó előtt. így Simson 
élete egy egész külön iratnak tárgya volt, mely — mint ez a Bir. 
XIV—XVI olvasható maradványokból kitetszik, egészen sajátságos jel
leggel bírt. Ugyanilyen mű volt az, melyből Elias és Elisa története
I. Kir. XVII — II. Kir. XIII véve van; Ruth könyve is idetartozik.

Ilyen feljegyzésekből immár egy első  d e u t e r o n o m i k u s  szerző  
v a g y  á t d o l g o z ó  az illető kornak teljes képét alkotá, miután I. Sam. 
VII, 3 s kőv., továbbá I. Sam. XII, I. Kir. III, 14. VI, 11 — 13. IX, 
6— 9 egyetmást betoldott. A nagy ima I. Kir. VIII, 22—61 egészen 
ezen szerzőtől van. Ugyancsak az ö toldalékaihoz számíthatni Hanna 
énekét I. Sam. II, melyet az eredeti elbeszélés megszakításával szőtt 
bele; e dal kétségkívül valamely régibb dalgyűjteményből lett kiszakítva; 
eredeti czíme már akkor elveszett, úgyhogy tartalmának általános voltá
nál fogva könnyen volt átvihető más személyre és más időre, mint a 
melyre eredetileg vonatkozott. Ha nem is Dávidról, de mindenesetre 
Juda valamely — régibb — királyáról szólott.

Minél közelebb jött szerző az elbeszélésben saját korához annyival 
kimeritőbb lön műve, s annál többször toldott be saját szerzésű uj dara
bokat. A Salainon-féle szentély alapvetésének elbeszélésénél I. Kir. IX, 
6—9 már valódi prophetai pillantásokat vetett annak lehető elpusztulására. 
Ugyan ő az, ki egy — a tíz törzs első királyának életéből vett s egé
szen prófétai ruhába öltöztetett elbeszélésnél I. Kir. XIII, 1—32 már 
saját korának kegyes királyára Josiasra s annak nagy művére utal; a 
történet kezdetéből már annak végére enged következtetni s ezzel is 
propheticus elbeszélőnek bizonyítja magát. Ez író bizonyosan megélte 
Josias kegyes király korát, de a templom elpusztítását, melyre elbeszé
lés közben prófétai pillantást vett, már nem.

A z  u t o l s ó  (második deutoronomikus) átdolgozó végre, ki a chald 
udvarban Babylonban élt, a mostani Bírák, Ruth, Sámuel és Királyok 
könyveit egy egészszé összefoglalva adta ki, egyetmást Bir. II, 6—23 és
II. Kir. XVII, 7—23 hozzátoldva és módosítva, valamint az ország tör
ténetét a bukásig (Zedokias élete), folytatván. Ez átdolgozásra Ewald 
szerint egyrészt a mű terjedelmes volta, másrészt azon körülmény adott 
okot, hogy nem terjedt egészen a királyok korának végéig. A most 
szóban forgó könyveket, vagyis a királyságnak Salamon trónralépéséig ter
jedő törnténotét I. Sam. I—I. Kir. I változatlanul adja. Mert az a 
tanulság, hogy az ország a tiszta egyistenség vallásának elnyomatása ál
tal — melyet az uralkodók is kegyeltek — bukott meg, az voltaképen
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esak Salamon uralkodásán innen Ion igazán világos és szembeszökő; és 
mig Dávid az ősök vallásához igen hű volt s a fejedelmek hosszú sorá
ban egyetlen mintaképnek tekintetett, mint ki Jahvet igazán tisztelte, 
addig úgy tetszett, hogy utódjától kezdve az idegen vallásoknak az or
szágba tolakodásával a nép és ország mind nagyobb romlásnak és szeren
csétlenségnek ment eléje. A királyság egész története e szerint szerző 
előtt két — Dávid halála által elválasztott darabra szakadt; az elsőnél, 
mely majdnem egészen Dávid jelensége által van kitöltve, szerző lát
ható örömmel időz s mindent lehető részletességgel beszél el.

Ewald szerint ez utolsó kiadó volt az, ki Dávid életrajzához ne
hány darabot, melyeket kezdetben kihagyni akart, mégis utólag hozzá- 
toldott; e módon legalább legkönnyebben magyarázhatni azon sorrendet, 
melyben a darabok II. Sam. XXI -  XXIV állanak ; továbbá teljes jog
gal felvehetjük, hogy az iró itt szem előtt tartott némely jegyzéket az 
országos évkönyvekből; igy Dávid hőseinek nagy jegyzékét II. Sam. 
XXIII, 8—39. Külömben hogy néhol mily erősen megrövidítő a forráso
kat, kitetszik, ha összehasonlítjuk II. Kir. XVIII, 9 — XX : Jes. XXXVI— 
XXXIX, hol Hiskias dalát kihagyja.

A leglényegesebb, mit szerző magától a műhöz told, nevezetesen 
az egész hosszú történetnek tanulsága Salamontól kezdve, legszabadab
ban ott nyilvánul, hol szerző az ország éjszaki felének bukásáról szól, 
melynek okaira rámutat c egyszersmind az ország déli részének jövendő 
bukására prophetai pillantást vet II. Kir. XVII, 7—23; azonban már 
Salamon életébe is beleszövi szerző alkalomszerűleg az előbbi író szavai
val I. Kir, IX, 6—9 ezen igazságot; és Salamontól kezdve az egész 
hosszú történetnek folyama azon fenyegetést erősíti meg, mely elején 
Salamonnak álomban adatik tudtára.

Ez utolsó szerző keze felismerhető bizonyos kedvencz szavain is. 
Ezekhez számítható pl. mir TJD jnn nt̂ J? mely Bir. és I. Kir. III-tól 
kezdve ép oly gyakori, mint a minő ritka külömben; II. Kir, XVII, 7 : 

I. Kir. XXI, 20, 25 szerint; — csak használata s az igen
gyakori IK =  akkor pongyola átmeneteknél, melyek épen rövidített tör
téneti munkákban fordulnak könnyen elő I. Kir. III, 16. VIII, 1, 12. 
IX, 24. XI, 7, XVI, 21. XXII. 50. II. Kir. VIII, 22. XII, 18. XIV, 8. 
XV, 16; valamint használata I. Kir. III, 10. Továbbá oly erősen 
keveri a későbbi, idegen elemeket nyelvébe, a mint azt még egy tör
ténetírónál sem láttuk. E keverés csak némely helyen válik feltűnővé, 
s az egész művet nem hatotta át; s innen következtethetni, hogy né
mely idegen szó talán a szerző által használt forrásokból van megtartva, 
így pl. az erősen aramizáló mVO =  százak cs. II. Kir. XI fordul elő 
néhányszor, s. u. o. v. 19 ismét kikerültetik; 'in csak I. Kir. XXI, 8.



11, nlr70 csak I. Kir. XX, 14 sk. mrc csak I. Kir. X, 15. XX, 24. 
IT. Kir. XVIII, 24 és egy aramos infinitivus csak II. Kir. V, 18 ol
vasható.

Jegyzeteimet a következő művekből vettem; E w a l d .  Oeachirhte de« Volke« 
Israel. Fr. B I o e k. Einl. in <L alte Testament. D e We t t e .  Lolirbuoh der bist.« 
krit. Einl. in d. alte Testament. B u n s e n s  Bibelwerk. II. Theil. Jonathan elégiá
jának fordítását K e r e s z t e s  J ó z s e f n e k , A  biblia cs.a értekezéséből. E i s e n -  
1 o li r, Qeschichte des Yolkes Israel.

Jézus halálának jelentősége Pál apostolnál.
Irta: F a lx  M ih ály .

Az apostolok ijedtsége és magaviseletéből, melyet mesterük elfoga- 
tása és keresztre feszítésekor tanúsítottak, kiviláglik, hogy azok Jézus 
halálában inkább a megváltási mű megsemmisítését, mint annak lénye
ges alkatrészét vagy befejezését látták. Azon helyek tehát a synopti- 
kusoknál, melyek azt kiengesztelési áldozatként tüntetik fel az emberi
ség bűneiért, csak a későbbi, Krisztus feltámadása után keletkezett 
keresztyén öntudat eredményei lehetnek. Azért itt is ép úgy, mint 
későbben Pálnál egész bizonnyal felvehetjük, hogy a feltámadás hite 
visszaható befolyással volt Jézus halálának felfogására. De míg a synopti- 
kusoknál csak egész általánosságban, minden további kifejtés és indoko
lás nélkül, kiengesztelésnek vétetik, addig Pál már annak egész elméle
tét állította fel és a feltámadással kapcsolatban tanrendszerének köz
pontjává tette.

Kezdetben a megtérés előtt a kereszthalál Pál zsidós és az ótestá- 
montomból vett messiási reményekkel megtelt öntudata számára is a 
megütközés tárgya volt, és azt a hitet, hogy azon gonosztevő módjára 
keresztre feszitett názáreti Jézus a messiás legyen, a legnagyobb isten- 
káromlásnak és a kiválasztott nép legocsmányabb meggyalázásának te
kintette, mi bo8zút kíván; és maga Pál volt elseje azoknak, kik a 
gyülöltségnek és boszuvágynak korlátlan szabad tért engedtek és a 
keresztyének ellen dühöngtek. De a mint hosszú lelki küzdelmek és 
furdalások után, Krisztusnak Damaskus mellett történt csudálatos meg
jelenése által, azon meggyőződésre jutott, hogy a felfcszitott és általa 
üldözött Jézus nem holt, hanem most is él és Krisztusnak bizonyult be: 
akkor ezen utolsó, do legsötétebb pont is, a már azelőtt benne alakot 
nyert messiáson, nem csak hogy el nem tűnt, hanem a legfényesebb 
pontoknak egyikévé vált, és a mogütközési kő, hitének sarkkövévé lett.



Egészen természetes volt, hogy Pál, mihelyt Krisztus feltámadásáról és 
életéről bizonyosságot szerzett magának, következetes és teleológiai gon
dolkozása alapján, a kereszthalálnak is nagy jelentőséget tulajdonítson a 
megváltási műben.

Hogy Jézus halálának ezen jelentőségét helyesen felfoghassuk, szük
séges elébb Krisztus személyét Pál értelmében rövid vonásokkal rajzolni, 
mivel nála a Krisztus személyéről és megváltási müvéről szóló tanok egy
mással a legbensőbb összefüggésben vannak és egymást kiegészítik.

A Pál féle Krisztus alkotásához részint az ótestámentom, részint 
a keresztyénségnek az istenfiuságról szóló főtana, részint pedig a Da
maskus melletti tünemény szolgáltattak elemeket. Az ótestámentom val
lás — theocratiai értelemben várta a messiást, mint királyt, de mégis a theo- 
cratia értelmében szolgai viszonyban Istennel szemben és a törvénynek 
alávetve, mely nézetnek Pál is megtérése előtt hódolt. Ezen felfogással 
azonban ellenkezett az Isten fiáról szóló keresztyén tan. A synoptikusok, 
alkalmasint a későbbi keresztyén öntudat befolyása alatt, ezen fiusági 
viszonyt Isten és Krisztus között physice fogták fel, mi által az atya és 
fiú közt lényegegyenlőség létezne és Krisztus nem volna ember. De azt 
Pál el nem fogadhatta, egyrészt az egy láthatlan Istenről szóló tana 
miatt, melyet még különösen I. Kor. 8, 6-ban hangsúlyoz, de másrészt 
és kivált Krisztusnak Damaskus mellett történt megjelenése folytán. 
Ezen megjelenés által Pál bizonyos volt a fölött, hogy Krisztns él, még 
pedig emberi alakban és p n e u m a t i k u s  testtel, tehát mint p n e u m a 
t i k u s  e mb e r  (I. Kor. 15), ki, habár nagyon is fölötte áll a többi 
embereknek, mégis csak ember (I. Kor. 15, 20—23). De honnan jött; 
csupán a Dávid nemzetségéből származott nazaréti Jézus — e ő, ki csak ha
lála után emeltetett fel mostani dicsőségére ? Az ellen szól Isten Abra- 
hamnak tett Ígérete, melyben Krisztusnak megjelenését már régen szüle
tése előtt kihirdette. Azért Krisztusnak már akkor kellett léteznie. De 
teleológiai gondolkozása még tovább is vezette Pált. Istennek már a 
világ és ember teremtése előtt is kellett tudnia, hogy az emberiségnek 
szüksége lesz megváltóra, minél fogva a világ alkotásánál is ő reá kel
lett tekintettel lennie és annak folyását úgy berendeznie, hogy az ő reá 
vezessen. Azért Krisztus már a világ teremtése előtt létezett vagy is 
praexistált Isten mellett mint e i k o n  t h e u  (II. Kor. 4. 4) és mint 
ilyen egyszersmind mint az istenfiuságra, tehát szintén az e i k o n  
t h e u r a rendelt emberiségnek előképű ősképe. (Rom. 8, 29). Ebből 
magától értetődik, ha Pál (I. Kor. 8, 6) azt mondja, hogy a dolgok 
mind ő általa lettek. Mert ha Isten már a teremtés előtt az ő elkül
dését tervezte és a világot ő reá való tekintettel alkotta, akkor ő volt 
mintegy az alkotó és ható elv és épen azért a keresztyénség az absolut



vallás is. Ezekből tehát Krisztus személyére nézve az következik : hogy 
ö már a teremtés előtt Isten mellett létezett, mint az ő emberi képmása — 
e i k o n  t h e u  — és az emberiségnek előképű ősképe; mint ilyen egy
szersmind Istennek fia is.

A mi már most közelebb ezen Pál-félo Krisztusnak létezési formá
ját és lényegét illeti, úgy bír ugyan emberi alakkal — s o m a val, — 
de nem annak földi substantiával — s a r x xal. — Az ő teste szel
lemi, égi — p n e u r a a t i k o n ,  e p u r a n i o n .  — Pál ugyan is határo
zottan megkülömböztet szellemi vagy égi és földi testeket (I. Kor. 15, 40). 
Lényege szerint pedig úgy külömbözik meg a természetes és közönséges 
embertől, hogy míg Adám és vele együtt utódai is csupán csak p s y c h o  
z o 8 a, tehát közönséges élő lélekkel bírnak, melyben csak képesség van 
a valódi szellemi léteire, p n e u m á r a ,  de magában vévo még nem az ; 
addig Krisztus e i s  p n e u m a  z o o p o i u n ,  tehát isteni éltető szellem
mel lett teremtve (I. Kor. 15, 45.)

Ezen Krisztus Isten örök üdvhatározata folytán az idők teljeségé
ben az emberiség iránti szeretetéből annak megváltására jött a földre, 
a hol is Abraham magvából származott húst vett fel és a törvénynek 
is alávetette magát. Gál. 4, 4. Ezen fölvétel és alávetés azért volt 
szükséges, mivel, hogyha a s a r x, az abban gyökerező bűn és az azt 
tudatra emelő törvény hatalmát megakarta törni, személyesen kellett 
azokkal küzdeni.

A természetes vagy érzéki ember arra nem volt képes, minthogy 
épen a s a r x képezte az ő élethatalmát, melynél fogva a törvénynek, 
mint az isteni akarat kinyilatkoztatásának sem tehetett eleget. A tör
vény tehát csak arra szolgált, hogy a megátalkodottságot és bűnt az 
embernek tudatára hozza és büntetését, a halált, mint a bűnnek zsold- 
ját mintegy igazolja. Jézus már földi életében győzedelmeskedett lénye
génél a p n e u m a  z o o p o i u n n á l  fogva a s a r x fölött, mivel bűnt 
nem követett el és Isten iránt tanúsított gyermeki engedelmességével a 
törvénynek, mint Isten akaratának is eleget tett. Abból következik, 
hogy a halált, mely csak a s a r x és az abban gyökerező bűn uralmá
nak a következménye, nem kellett volna szonvednie. De mégis önként 
vetette magát alá a halálnak, hogy egyrészt Isten igaszságosságának a 
s a r x x a 1 szemben eleget tegyen és mintegy bűunélküli áldozatot hoz
zon, de másrészt a törvénynek az átkát is megsemmisítse. A halál 
ugyan is, melyet a törvény mint Isten akaratának kinyilatkoztatása a 
bűnösre kiszab, tulajdonképen csak a s a r x r a, mint Isten cllonesro és 
a p n e u m a  ellentétére vonatkozik és csak a mennyiben az az érzéki 
bűnös emberben az életerőt és életelvet képezi, tekintendő az az egész em
ber megsemmisítésének. A bűnös az által, hogy a halált mint bűnei-
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nek büntetését szenvedi, nem tesz eleget a törvénynek, mert a büntetés 
ép a meg nem teljesítésnek vagy áthágásnak a jele. Jézus azonban, a 
midőn önként oda adta magát a halálnak, nem csak hogy eleget tett a 
törvénynek, mely épen csak a s a r x halálát követeli, hanem azt meg 
is szüntette. A törvénynek ugyan is már azontúl semmi követelni valója 
nincs és Krisztus sem tartozik többé annak semmivel. Ha pedig vala  ̂
mely törvénynek nem tartozom semmivel és nem is követelhet tőlem 
semmit, akkor rám nézve nem is létezik. A törvénynyel egyszersmind 
a bűn és a halálnak hatalmát is megtörte, mert a hol nincs törvé ny, ott 
nincs áthágás és büntetés; ott szabadság és élet van. Abban áll tehát 
Krisztusnak kiengesztelési és megváltási érdeme. A s a r x uralmának 
megtörése és a törvény megszüntetése által egyrészt megváltott minket 
a bűnsúly terhe alól, másrészt pedig a halálból, mely minden isten
ellenesnek következménye, az örök életre vezetett, mely nem más, mint 
a p n e u m a szerinti vagy is Istenben való élet; tehát Istennel ki
engesztelt minket. Ezek szerint világos, hogy Krisztus halála az ö főtette 
megváltási művében, de mindig csak a föltámadással kapcsolatban, vagy 
annak föltétele mellett; mert csak az által bizonyította be magat valódi 
messiásnak. Ha föl nem támadt volna, akkor az ő halála sem lenne 
egyéb büntetés és megsemmisülésnél, nem pedig a törvény betöltése és 
megszüntetése; és ez esetben a mi hitünk is hiábavaló volna (I. Kor. 15, 14). 
így azonban bebizonyította azt, hogy kielégítvén és megszüntetvén a 
törvényt, szabadon ment ki a halál sötét barlangjából magasabb szellemi 
életre, hol is mint második Ádám egy új szellemi nemzedék nemzőjévé lön.

Most az a kérdés, hogy mikép mondhatja Pál apostol, hogy Krisz
tus az emberek bűneiért halt meg, és hogy a törvényt valamint a bűn 
és halál hatalmát nem csak maga, hanem hívei számára is megszüntette, 
illetőleg megtörte ? Az, hogy az emberiség bűneiért szenvedte a halált, 
már a megváltás szükségéből következik; mert ha az emberiség nem 
lett volna oly megátalkodott, nem is lett volna szüksége megváltóra, te
hát nem is jött és nem is halt volna meg Krisztus. Azért a bűn mint 
a törvény és halál okozója egyszersmind oka Krisztus halálának is, ha 
ő azt a törvény átkának megsemmisítésére szükségesnek tartotta.

Nehezebb volt a felelet a másoaik kérdésre, hogy t. i. mikép lehet 
^  Krisztus halála oly befolyással másokra nézve, hogy az által azok szá- 

ts~ mára is a törvény meg lett szüntetve és a bűn valamint a halál hatalma 
megtörve. Erre nézve egyrészt az ótestamentom adott útmutatást, ré
szint pedig magából Krisztus személyéből és működéséből vonta a követ
keztetést. Adám ugyan is bűnbeesése által a s a r x  és a bűn uralma 
alákerült, az pedig a halált, mint büntetést, maga után vonta. Utódai, mint 
magvából származottak, tehát mint vele lényegileg egyenlők hasonló sorsban



részesültek; úgy hogy egy ember által jött a bíín és a halál a világra 
és annak minden utódára kiterjedt. (Rom. 5, 12). Ha már most az volt 
lehetséges, hogy egynek a bűne sokra kiterjedjen, miért nem száll
hatna át egynek élete és érdeme is a többiekre. I)o hogyan ? Azok 
kik Adám sorsában részesültek utódai voltak, magvából származtak, te
hát vele lényegileg egyenlők voltak, mivel egyenlő s a r x x a 1 és egyenlő 
életerővel birtak. Abból következik, hogy azok, kik Krisztus dicsőségé
ben és szabad szellemi életében részesok akarnak lenni, szellemi utódai 
legyenek és szellemet az ö szelleméből bírjanak, mint Adám utódai, húst 
az ő húsából. Krisztus szellemének fölvétele vagy is Krisztustól való 
szellemi születése a hit által történik. A ki őt hitben felveszi, a kiben 
alakot nyert és a ki velő egygyé lett, úgy hogy már nem ő, azaz régi 
Adómtól származott énje él, hanem Krisztus ő benne: az valódi szel
lemi utóda, a kire már mint ilyenre, Adám és utódai analógiája szerint, 
a törvény és azzal együtt a bűn és a halál nem gyakorolhat hatást. 
De másrészt sem bír jelentőséggel a törvény a valódi keresztyénre nézve. 
Az ugyan is a s a r x, mint az emberben uralkodó élctelv ellen, volt 
irányozva; most azonban a keresztyénben már nem az istenellones s a r x  
a ható életelv, hanem Krisztus szelleme, az isteni éltető p n o u m a 
z o o p o i u n, mely mint Krisztusnál földi életében a s a r x  fölött ural
kodik és már eredeténél és lényegénél fogva nem akarhat mást és 
nem találhatja egyébben gyönyörét és feladatát, mint Isten akaratának 
teljesítésében és országának felépítésében. Azért a törvény u keresztyén
nél elveszítette tárgyát és fölöslegessé vált, miért is mint ilyen többé 
számba és tekintetbe nem veendő. A keresztyén önként hal inog a 
s a r x n a k  és Krisztussal eltemeti azt, azon czélból, hogy vele együtt 
új szellemi életre támadjon fel. (Rom. 6, 3 — 11).

Hogy Pál mégis felszólítja a híveket, hogy küzdjenek a s a r x  
ellen, az nagyon természetes, mert keresztyén létök daczára is földi lények 
maradnak ez életben, kikben a s a r x  még mindig törekszik hatalmát 
és uralmát érvényesíteni. De míg ezen örök élet vagy örök megsemmi
sülésre vívott harczlmn azelőtt a s a r x  maradt többnyire a győztes, 
most a győzelem a keresztyén részéről, ha komolyan küzd, Krisztus 
vozérsége és segítsége mellett biztos. Mert a feltámadt Krisztus minde
gyikünkhöz közel van, és a ki őt hitben keresi, az meg is találja, an
nak felajánlja segítségét és támogatását, mellyel, ha valóban bírja, 
bátran veheti fel a harezot a s a r x, a bűn és a halál ellen. Abban 
áll egyszersmind a hitnek nagy áldása is, úgy hogy Pál joggal mond
hatja, hogy csak a hit által üdvözűl az ember és nem szükséges még 
külön a jócselekedeteket hangsúlyozni, melyek annak szükségszerű követ
kezményei ; mert épen a hit által veszi fel Krisztus szellemét a
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p n e u m a  z o o p o i u n t ,  mely lényegénél fogva nem tehet mást, mint
hogy Istenhez törekedjék, országát terjessze és mindenütt boldogságot 
létesitsen.

Cicero a halhatatlanságról.
Irta: Kvacsaia János.

(Folytatás).

Ezen sajátképeni bizonyító részhez, mintegy függelék gyanánt két 
tekintélyre Socratesre és Catóra hivatkozik, és befejezésül egynéhány 
ellenvetést czáfol. — Sokrates, tudatában azoknak miket elmondottunk, 
nem félt a haláltól s a méreg ívása előtt remélte, hogy égbe fog vitetni. 
A lelkek ugyanis szerinte a testből kiszáltukban kettős úttal bírnak : a 
kik bűnökkel megfertőztették magokat, elzáratnak az istenek társaságá
tól, a kik azonban feddhetetlenek és tiszták, ezeknek könnyű lesz vissza
térniük azokhoz, kiktől jöttének (istenekhez) Cato pedig örült, hogy al
kalmat kapott a halálra, mert, megjegyzendő, isten parancsa nélkül a 
bennünk lakozó isten nem enged elköltöznünk innen. Örült pedig, 
mert — úgymond — a philosophusok egész élete előkészület (commen- 
tatio) a halálra. Mert midőn magunkat önmegtartóztatjuk, mi egyebet te
szünk, mint hogy a lelket önmagában lenni késztjűk, elvonva azt a testtől; 
már pedig a testtől elvonva azt, tanitjuk meghalni. A bölcs pedig így 
teszen. Ezt téve — egyrészt földi életét hasonlóvá teszi ama égihez, 
másrészt eszközli, hogy halála után lelkének menete kevésbé lassittatik, 
mert bizonyos, hogy azon lélek, mely a test bilincseiben volt, sokkal 
nehezebben szokik hozzá nélkülözni ezt, mint a mely már e nélkül élt.

Vannak azonban, kiket a felhozottak sem győznek meg a halhatat
lanságról, ilyen Dicearchos, az epikoureusok, a stoikusok, köztük Pa- 
naetius. Az epikoureusokat minden tudós ember megveti; ezekkel nem 
törődünk; a stoikusok is e tekintetben következetlenek: megengedik 
ugyanis, hogy a testtől elvált lélek él a halál után, tehát tudják elkü- 
lönitve képzelni a testtől, s mégis állítják, hogy nem örökké, — s ezért 
ezeket is mellőzzük. Panaetius két érvét ellene meghallgatjuk. Ö azt 
véli: 1) a mi születik, meg is hal; a lélek született, azt bizonyitja a 
magzat lelki rokonsága a szülővel, tehát el is fog pusztulni; 2)-szor a mi 
fájdalmat érez, az beteg is lehet, a mi megbetegszik, az elpusztulhat, 
már pedig a lélek érez fájdalmat, tehát elpusztulhat. E két érvet Cicero 
így czáfolja: 1) a lélek nem születik; tény hogy sokszor van hasonla
tosság a szülő és a magzat közt lelki tekintetben, ez azonban azért van, 
mert a test, mely csakugyan születik s átöröklődik, nagy befolyással



van a lélek minoinüségéro; nem születvén tehát, nem is pusztul e l ; 
2) az pedig sziutén nem áll, hogy a lélek fájdalmat érezzen, mert itt 
csak a szellemet értjük, melytől minden vágy, szenvedelem, tehát meg
betegedési lehetőség is távol van, mely tehát halhatatlan.

A bizonyítékok második csoportja is evvel végét éri. A lélek, — 
1) miután magától mozog, s igy a mozgásnak soha meg nőm szűnhető 
princípiuma; 2) miután működései: emlékezet, gondolkodás, feltalálás 
isteni erőn alapúinak; 3) miután állománya az istenekével azonos; 4) mi
után természete egyszerű, vegyitetlen, igy fel nem boraolható, s végül 
miután az, mit Panaetius ellene hoz föl, hogy szülotik s fájdalmat érez, 
nem áll, — el nem veszhet, tehát örökké való, halhatatlan.

De Cicero nem elégszik meg avval, hogy a halhatatlanságot bebi
zonyítja. Arra, hogy a lélek halhatatlan — úgymond — a természet utal, 
de hogyan, hol fog ekkor a lélek lenni, arra az ész tanít. Elébb e 
létképzetek rövid történetét vázolja. Az ész ignorálása szülte a hajdan- 
kor meséit, az alvilágot, annak szörnyeit s a tőlük való félelmet oly
annyira, hogy holott tudták, hogy a test megégettetek, mégis azt hitték, 
hogy az alvilágban van, az árnyképeket beszéltették, pedig hogy lenne 
a szó nyelv, szájpadlás nélkül lehető. Ok még fel nem emelkedtek volt 
a lelki szemlélethez. Phcrecydes volt az első, ki a lélek halhatatlanságát 
kimondta, mely gondolatot Pythagores felfogott, Plátó tőle elsajátított, 
8 a mit amaz csakúgy odavetett vala, azt fontos bizonyítékokkal erősí
tette. Platóval egyetért ő is, s a z .állapotot igy gondolja.

A fold a világ középpontja, az 4, inindont alkotó elem composi- 
tuma, melyek egymással osztakoznak: a föld és a viz önhajlammal és 
súlylyal egyenes irányban a földre és tengerbo tartanak; a másik kettő, a 
tűz és levegő az ég felé törekeditek, akár felsőbb mivoltuk, akár a ne
hezebb testek űzik fel. így hát akár levegő, akár tfiz u lélek, felfelé fog 
szállani; ha pedig szám a lélek, vagy ama ötödik elein, sokkal tisztább 
hogy8cm fel no emelkedjék lehető távolra a földről. Már pedig kell, 
hogy ilynemű legyen a lélek, mert mi más ? Oda jutunk, hol Empo- 
doclc8 állott és a többiek. Pedig a Diccarchus-fóle elméletet megdönti 
egy fájdalomérzet, Aristoxenus harmóniájára azt mondjuk, hogy ilyen 
lélek nélkül nincs is; Demokritot szintén helytelenítjük, oly kis testecs- 
kék, hogy képezhessenek heves, lélegző lelket! Megkell tehát a leg
előbb felhozottaknál maradnunk. Közelebb pedig, ha a lélek cgyátalán 
a földi négy elem közül való, akkor Panaetiussal értünk egyet, ki sze
rint ez tüzes lég. Mint ilyen kénytelen magasabbra repülni, mivel a 
két elem fölfelé tör. így hát ha a lélek szét is omlik, annak is messze 
c földtől kell történnie, s ha meg is marad, e földi sűrű levegőt átfogja
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törni, mert tüzesebb a minket környező légnél, mit onnan tudunk, hogy 
testünket, mely a földi nemből van összetéve, melegiti. Ezen kivül röptét 
az is könyiti, hogy nincs nálánál sebesebb valami a világon. A könnyű
ség, a tüzesség és sebesség segélyével áthatol a fellegeken, záporokon, 
mig a magáéval egynemű állományra talál s futását beállítja a csillagok
nál, melyek nem egyebek, mint egy finom lélek, s mérsékelt napsugár
ból összealkotott tüzek. Mikor hát egy ilyen önmagáéhoz hasonló könnyű
ség és melegség mellé ér, mintegy egyensúlyt nyerve, megállapodik, s 
itt nem lévén semmi másra szüksége, ugyanazon dolgok által táplaltatik 
és fenntartatik a melyek által a csillagok tápláltatnak.

Ott fenn teljes boldogság vár ránk. Elválva a testtől megszaba- 
dúlunk az ösztönöktől, vágyaktól; a mi most oly nagyon kivánság tárgya, 
hogy nézzünk, szemléljünk tárgyakat, azt sokkal szabadabban fogjuk te
hetni, s odaadóbban, részint a szellembe oltott vágy, részint a szép égi 
vidékek által okozott inger folytán. S e látványt legnagyobb mérvben 
élvezendik, kik elméjöket szemlélkezésben e földön is élesitik. S ha 
most is nagyra vannak vele, kik a Pontust, Oceanust látták, mekkora 
látvány lesz az, mikor az egész föld, annak alakja, fekvése, változatos 
vidékei láthatók lesznek. Mert ám a léleknek nincs szüksége szemre, 
e földön is nem szemmel látunk, az csak ablak melyből utak vannak a 
lélekhez, mint azt orvosok is bizonyítják. Hogy a lélek lát, bizonyítja 
azon körülmény, hogyha a lélek mással elfoglalt, a szem maga mit sem 
vesz észre. Mennyivel jobban fog hát majd akkor láthatni, midőn sza
bad lesz, s szemléletének mi sem lesz gát.

A jövő állapot rajzát evv* 1 befejezi, s aztán egy" kis kitérésben az 
epikureusokat gúnyolván, visszautasítja azon ellenvetést, mely egymaga 
az eddigi rajzot letörölni képes lenne: hogy a lélek test nélkül nem is 
képzelhető. Ha ez ellenvetést Cicero nem is czáfolhatja, de elüti igen 
elmésen, kérdvén, vájjon az illetők, kik ez ellenvetést teszik fel tudják-e 
fogni, milyen, hogy s hol lehet az a lélek a testben is. Pedig ez ám 
a nagy feladat, s ez értelme van Apolló mondásának: ut se quisque no- 
scat. A testre ugyanis e mondat nem vonatkozhatik, mert mi nem testek 
vagyunk s én valamit szólva, nem testednek mondom. Ez csak azt 
jelentheti, hogy ismerd meg lelkedet. Mert a léleknek mintegy edénye, 
menedéke a test, s te azt teszed mit a lélek művel. Ezt a lelket meg
ismerni isteni dolog; máskülönben valamely nagyobb elme ama mondá
sát nem tulajdonították volna istennek. Ez ismeret bizonyára fölül
múlja tudásunkat; nagyszerű feladat hát a lelket a tesben megismerni, 
egyelőre ezt törekedjünk megfejteni, s ha megfejtettük akkor igen is 
joggal, de csak akkor, intézhetjük a fennemlitett kérdést.



A bevezetésben vázoltuk az e tanulmánynál követendő eljárást, 
mely szerint e részben Cicero állításait megbíráljuk, még pedig egyrészt 
történetileg, viszonyítva ezt forrásaival s korával, másrészt pedig viszo
nyítva a bölcsészet irányainak mai állásával. Kz utóbbi okait szándokom most 
pár sorban még előadni. — Cicero eklektikus volt, a legtöbb tan, melyet 
felhoz nem övé, voltakép tehát a bíráló előtt úgy tűnik fel, mint a mely
nek érvényét nem az eklektikus rendszerben kellene vizsgálni, hanem 
az egyes bölcsészeknél; Cicerónál inkább az összeállítás, s az egyes ta
nok melletti érvelés lenne megbírálandó; azonban, daczára annak, hogy egy 
egységes világnézlete van, mégis nem egy kérdésnél eldöntetlenül hagyja 
az ügyet s voltakép csak bölcsészet történeti adatokat hoz fel. E két 
körülmény a mint nehézzé teszi a viszonylagos bírálatot ép úgy fontos
ságát háttérbe is szorítja; mert igen bajos kimutatni, mennyiben volt 
nézete a bölcsészet akkori állásával szemben helyes, midőn c nézetet maga 
sokból meríti, és sokszor ellentétes véleményeket is közöl, a nélkül hogy 
valamelyik részén állna; épp azért a történeti kritika legfeljebb a forrá
sok felsorolására, azokkal való összehasonlításra és csupán a saját néze
teinek bíráló taglalására fog szorítkozni. Miután azonban, mint azt lát
tuk, majdnem az egész ókor bölcsészetét adja o kérdésre vonatkozólag, 
sokkal megfelelőbbnek tűnt fel, az ókor egyes tanait a tudomány mai 
állásáról megvilágítani, nem azért, hogy ez tán mértékkép alkalmaztatván, 
annak értéke megsemmisíttessék, hanem hogy lássuk, mennyire fejlődött, 
s mennyi időt szükségelt, hogy ennyire fejlődjék — a bölcsészet. — Hogy 
azonban Cicerónak magának állását a megismerés elméletével, s így sa
ját állításainak becsével szemben is tudjuk, idézünk pár sort erre vonat
kozólag. A Tűse. Disp. I. 9. fejezetében mondja: „Megfogom magyarázni 
(hogy t. i. a halál nem rósz), de nem úgy, mint Pythius Apollo hogy a mit 
mondok, az biztos és megdönthetien legyen, de mint egy közönséges em
ber valószínűséget keresve sejtelem segélyével, mert nem látom, hová 
lépjek túl a valószínűségen; biztosat mondanak azok, kik magokat böl
cseknek vallják“ ; hasonlót mond a Tűse. II. 25. „Mi kik valószínű 
után törekszünk, s azon túllépni nem bírunk, készen állunk czáfolni 
makacsság nélkül, s megczáfoltatásunk sem haragít meg.“

Ezen nyilatkozatok őt az újabb akadémia hívének tüntetik fel, 
mérsékeltebb skeptikusnak, ki nem állítja ugyan, hogy az egész emberi 
megismerés igazolhatatlan, az egész bölcsészet hiábavaló ábránd, hanem 
a ki azért a valószínűséget túl nem léphető határnak tartja, s a stoi- 
kusok dogmatismusát elitéli. 8 habár újabban a skepticismus a kriticis- 
muson által a realismusban fel is olvadt: ki állítaná, hogy a metaphy-

I I .



sí kai dolgokban, a bová e tan is tartozik, túl mehetünk a valószínűsé
gen ? Vizsgáljuk tehát, mint felelnek meg Ciceró érvei a valószínűségnek.

I. A történeti bizonyítékokat természetesen a külvilágból meríti.
a) Hivatkozik az ókorra, mely mint istenhez közelebb álló, az 

igazat jobban láthatta. Ez érv, mely lényegileg egy a „sacra vetustas“ 
ismeretes elvével, különösen vallási érv; bölcsészeknél kisebb mérvben 
találkozunk vele, a mi érthető is. Ha ugyanis a bölcsészet ezt elvéül 
elfogadná, nemcsak a merev stabilismus lenne evvel adva, hanem köteles
ségévé tétetnék mythosokat gyűjteni, még pedig mentül réggibbeket, 
s a p h i l o s o p h i a i  kutatás mythologiává válnék. — Ezért ez érv, mint 
mondottuk, inkább vallási érv, s bár e megkülömböztetés Cicero korára 
nézve általában nem egészen jogosult, e különös eset jóváhagyja. Cicero 
u. i. itten vallási fogalmakból indúl ki mint igazakból, alapjokat a ré
giek csak azon hitében találja, hogy a halál életcsere, ezt a mythologiá- 
ból felvilágosítja, s szertartások jelentőségével erősíti. — Ez érv, a mint 
a bölcsészeknél sohsem örvendett nagy tekintélynek, úgy ma szinte kive
szett a philosophiából; a jelen műveltségi állapot hosszas fejlődés ered
ményének tekintetik, s elismert tény, hogy minél messzebb és messzebb 
nyúlunk vissza a történetbe, annál alacsonyabb ismereti fokon álló né
pekkel találkozunk ;• s bár nem tagadható, hogy ma is vannak, kik a 
fejlődést, felvevén egy tökéletes ős létet, tagadják, ezeknek tana inkább 
csak curiosum színében tűnik fel.

b) Mellőzzük felsorolni az ellenmondásokat, a mint azok ez érv köze 
lebbi megálapitásában jelentkeznek, azért, mert nagyon is szembeötlők, 
s rátérünk a második érvre. Ez a nem kevésbé hires „consensus gen
tium.“ A speculativ-spiritualistikus bölcselet úgy az isten létele, mint 
a lélek halhatatlansága bizonyításánál támaszkodik még most is rá, mint 
egyik érvre (Lásd Pauer: Metaphysíka 138). Azonban Cicero megala
pítása itt igen kevés skepsist árul el. Abból indúl ki, hogy a halottak 
megsirattatnak és pedig mi másért, mint azért, mert azt hiszik róluk, 
hogy e föld örömeit nélkülözni, de egyúttal ezt érezni is fogják. Ez két
ségkívül petitio principii; Cicero korában is bizonyára a gyászolók, nem 
kevésbé siratták a magok vesztességét, mint a halott veszteségét, a mint 
ez önkényt folyik is az ember természetéből; s ha valaki tán az ókorról el nem 
hinné, utalom Plató egy helyére, hol Sokrates egy tanítványa annak ha
lála alkalmával mondja: „De nem őt, hanem sorsomat sirattam.“ De 
feltéve, hogy úgyis volna, vájjon a halottsiratás általános-e? S feltéve 
még azt is, hogy a consensus gentium bizonyíték lenne a halhatatlan
ság mellett, akkor sem teljes értékű ez érv ma, lévén tudomásunk egy 
nagy elterjedésű vallásról, melynek legfőbb czélja megsemmisülés (Lásd 
Kovács: Yallásbölcsészet 117. .1.).



c) A harmadik érv a természet tanúsága, mely abban áll, hogy kinek 
kinek gondja tárgya, mi fog a jövőben történni. Külvilágból mentett érv
nek mondottuk, mert Cicero maga ilyennek állítja, a ezek közt is tár
gyalja, bár nem tagadható, hogy alapja lélektani. Ez érv más megalapí
tással ugyan, de lényegileg egy az előzővel, — itt is kiomeli, hogy miu
tán mindenek összhangzanak, hogy a halál után is érdekkel bír a ki
múlt e világon, — kell hogy e mindenek összhangzásának ténylegesség 
feleljen meg. Azonban, azt hisszük, Cicero itt is nem elég szigorú volt 
a megalapításban. A tapasztalat, ha meg is győzte, hogy sok ember 
gondol a halál utáni létre, arról is meggyőzhette volna, hogy számos 
tett létrejötte éppen e hit tagadása. Másrészt pedig a halál utáni létről való 
gondoskodást sem kell éppen csakis önzőleg felvenni, mint azt Cicero a 
maga értelmezésével teszi; máskép és tán megfelelőbben értelmezve, 
azon gond részben az ember szeretetében is birja alapját, mely szerint törek
szik kedveseit még akkora is boldogsággal ellátni, ha maga velők azt nem 
élvezendi. Ily magyarázattal a tény minden jelentősége e tanra nézve 
megszűnik.

E legutóbbi érvet vizsgálva, némi kétértelműséget is venni észre. 
Itt ezeket is mondja: „Mit véljünk, minő gondolatok közt múlt ki sok, 
a közügyért elesett férfiú ? Olyanok közt tán, hogy ugyanaz legyen 
vége nevének, mi életének ? Senki sem áldozná fel magát a halálnak, 
ha nem lenne nagy reménye a halhatatlanságban. Szabad volt szüne
telnie Themistoclcsnek, szabad Epaminondasnak, szabad — nekem, de nem 
tudom mi módon, az ember elméjében valami sejtelem gyökerezik a jö
vendő dolgokról, mely a legnagyobb szollemckben legnagyobb mérvben 
támad, s legkönnyebben nyilvánúl. E nélkül ugyan, ki lenne oly esz
telen, hogy magát mindig fáradalmaknak és veszélyeknek tenné ki ?“ 
S folytatólag a költőkről, bölcsészekről szólva, érinti azok dicsőség- 
vágyát, mint a mely teljesedik is, egy érvként. Ez azért kétértelmű, 
mert így az utódoknál való dicsöittetós látszik a lélek halhatatlanságával 
azonosittatni. Ha ezt csakugyan úgy gondolta Cicero, akkor érvelése 
quaternio membrorum, s logikai hiba, mert abból, hogy pl. Cicero dicső
sége az utódoknál örökkéváló, nem következik, hogy a lélek, mely benne 
volt, s melyet ő tüzes légnek gondolt, csakugyan szét nem oszlott mind
járt halála után. (Folytatása következik.)

B E L É L E T Ü N K .
A  theologiai intézet hallgatói körében megalakult körök története, folytatólag. 
II  A th e o lo g ia l  o lv a s ó k ö r .  — Komoly tanulmányok után szellemi élvezet nyerése, 

elszigeteltségünkben hazánk s a  nagy világ fontosabb politikai és társadalmi mozgal
mainak la p o k  űtján való figyelemmel kisérése volt feladata az 1879. óta megalakult



ifjú theologiai olvasó körünknek. Ezen egylet újra megalakulását s ez által a theo- 
logiai intézet hallgatói számára közös összejövetelek létesítését óhajtottuk most is, a 
midőn a szent irás eme szavait: „ E g y  t e s t  é s  e g y  l é l e k  v a g y t o k ,  m i k é 
pe n ,  h o g y  a t i  h i v a t a l o t o k n a k  e g y  r e m é n y s é g é r e  i s  h i v a t t a  t- 
t a t o k “ (Eph. IY, 4.) kitűzvén jelszavául, összegyűltünk, hogy minden nemzetiségi 
kérdések kizárásával, a legnagyobb egyetértéssel és közös erővel e nemes czél meg
valósítására törekedjünk.

Yajjon nem szép egyesület-e az olyan, a hol barátok, sőt a mi több, pálya
társak, kik oly szép hivatásnak, mint a miénk életüket szentelni akarják, minden
napi kötelességeinek eleget téve, — összegyűlnek, hogy a nap fáradalmait kipihenjék, 
a gyakorlati élet nevezetes eseményeiről tudomást szerezzenek és azokból okoljunak 
vagy pedig magukat kiképezzék és igy különösen szaklapok olvasása által a tudo
mány niveaujára fölemelkedjenek ?

A kör egy tanévre alakul, alelnökét és főjegyzőjét azonban, mint a kik a kör 
jövő évbeni összehívásával bízatnak meg, a zárgyűlésen rendesen előre választja. Ez 
évi alakuló gyűlését 1881. Sept, 17-én tartotta. Hivatalnokai: elnök: Nt. Schneller 
István tanár; alelnök: Lányi Gusztáv (III. theol.); főjegyző: Reich Sándor (II. theol.); 
aljegyző: Dobronyovszky Gyula (II. theol.); pénztarnok: Engisch Frigyes (III theol): 
főlaptárnok: Roth Béla (III. theol); allaptárnok: Klaar Béla (III. theol.) Olvasási idő 
minden nap d. u. 4—7 óráig, a mikor a kör tagjai közül egy-egy mint napi biztos van 
jelen. A kör lapjai főkép szak és szépirodalmi lapok. Szaklapok: Protestáns egyház és 
iskolai lap. Debreczeni protestáns lap, Egyház és iskolai szemle, Keresztyén magvető, 
Protestáns pap, Oesterreichischer Protestant, Protestantische Kirchenzeitung, Nyelvőr, 
Koiuhev, Cirkevnik, Slovo zivito. Szépirodalmi és politikai lapok: Vasárnapi újság, 
Budapesti szemle, Századok, Egyetértés, Borszem Jankó, Nach der Schicht, Grenzbote, 
Pressburger Zeitung, Pozsonyvidéki hírlap; ez utóbbi hármat a kör az illető szerkesztő
ségektől ingyen kapja. Az olvasókör ez évi tagjainak száma 41. —

„A t h e o l o g i a i  m a g y a r  ö n k é p z ő k ö r  tagjai 20-ra szaporodtak, a mit 
örömmel jelezhetünk.

Nyílt nyugta. Folyóiratunkra előfizettek eddig: Főtiszt. Geduly Lajos suporint. 
úr, Pozsony 10 frt.; Nagys. Samarjay Károly úr, Pozsony 2 frt.; Nagys. Mossóczy La
jos úr, Pozsony 2 frt.; Nagys. Jeszenszky József úr, Pozsony 2 frt.; Nt. Fürst János 
úr, Pozsony 2 frt.; Nt. Schneller István tanár úr, Pozsony 2 frt.; Nt. Yasskó Gyula 
tanár úr, Pozsony 2 frt.; Nt. Kámory Sámuel tanár úr, Pozsony 2 frt.; Tek. Hacker 
Károly úr. Pozsony 2 frt.; Mltsg. Buttler iMathild báróné, Pozsony 2 frt.; Nt. Michae
lis Vilmos igazgató úr, Pozsony 2 frt.; Tek. Heim Károly úr, Pozsony 2 frt.; Tek. 
Schnell Sándor úr, Yadkert (fél évre) 1 frt.; Nt. Grátz Mór úr, Gölniczbánya 2 frt.; 
N. Lányi Gusztáv Szarvas (fél évre) 1 frt. Nt. Petz Gyula úr, Mező-Berény 2 frt.; Nt. 
Ilarsányi Sándor úr, Orosháza 2 frt.; Tek. Müller Károly úr, Pozsony (fél évre) 1 frt.

Kérjük a többi T. pártfogóinkat, a kik folyóiratunk 2-ik számát már megkap
ták és ennek következtében az előfizetőnk sorába léptek, sziveskedjenek az előfizetése
ket minél előbb megküldeni. & p é n z t á m o k .

T A R T A L O M :
I. Sam. tartalma, (Vége)Pukánszky Bélától. — Jézus halálánakjelentősége Pál apostol

nál, Faix Mihály tói. — Cicero a halhatatlanságról, (Folytatás) Kvacsala Jánostól. Beléletünk.

Kiadja: Az ág. hite. ev. theol. magyar kör. — Felelős szerkesztő: Iru te tu iszk y  Bélit.
Nyomatott Löwy és Alkalay  nyomdaintézetében.
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VII. évfolyam. ncf- iS3i. 3 V « m (v x . -*f- 3. szám.

JKLIOK  : X p m b o ff Im m ár r lá r trm  Tűin* •  c s á lt, a f t f j  hn(rjr 
Im m ár to k á id é *  Tolnák, hanem  tS rekaaem  a* a lá n , 
aminek o k áá rt l l  m r^ fo fad u ilam  a K r iu i a i  J á -  
lu .ló l. Kllipp U l. IS.

A lyceum jótevőinek emlékezetére í
Add istenem a dal szelíd hatalmát, 

ó  add most énnekem !
A jótevők dicső emléko napját 

Hadd zengje énekem!

Idézd fői képzelet a jótevők alakját,
Közeibe nézz, no járd a messze nagy világot,
Nevét bár soknak puszta sírköven találod,
Emlékeik örökre már szivekbe írvák.

Nem égi Iáiig, mely fényét századokra hányja, — 
Nem kar, mely zsarnok módra népet hajt igába —
Éltök csöndes, mint délibábos rónu tája —
És zajtalan volt jótevő kezök munkája.

Nem vonta kődbe lelkűk hír s dicsőség álma. 
boldogtalant segítve boldogok valónak,
Övedzto homlokuk a béke olajága;
A fülűi jókból buzgón, híven áldozának. —

Nemes erkölcs, szent őre az emberiségnek !
A hittel gyujta lángot forró kebleikben.
8  mit annyi gonddal, szeretettel védve, védtek.
Szabadon áll a tudomány tomploma itten 1

Nem küzd az elhagyott, az élet gondja könnyül;
E hon határiról az ifjúság im egybe jő,
Mig föl a czélra tör, védszárnyatok alá gyűl.
Ti vóditek! a szeretetben gazdag, jótevők!

Nem hasztalan 1 példáitok jól elvetott mag,
Áldásos fénye kebleinkben dús növényt fakaszt.
Emléktek él, szivünkben él, s őrök marad.
A kegyelet hatalma nagy, végig megőrzi azt.

i
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Mily ingatag és por'ó minden e világon —
Erczböl szobor, s minden mi fényt fényben tetéz,
Idő rövid futása s tűnik, mint az álom,
Örök csak is te vagy ! hálás Emlékezés!

J eszen szk y  Ign ácz tő l .

Cicero a halhatatlanságról.
Irta: Kvacsala János.

(Vége)

II. A külvilág nem nyújtott Cicerónak még valószínű bizonyítékot 
sem; érvei, mint láttuk, keresettek, mesterkéltek, magok is bebizonyí
tásra szoruló s nehezen is bebizonyítható tételek, melyeknek minden 
ereje e kérdés megállapítására nézve épp ezen oknál fogva elvész. Sok
kal nagyobb becsüek s érdeküek a lélek lényegéből merített érvek, nem 
ugyan, mintha absolut értékkel bírnának, hanem az emberi gondolkodás 
fejlődés-történelmi szempontjából. A bölcsészet ugyanis számos szeren
csétlen elmélet letünte után ma már általánosan azon meggyőződésre jutott, 
hogy nem újat létrehozni, s a meglévőre alkalmazni megkísérteni a fel
adata, hanem a létezőt megismerni, megérteni; s e megismerésben is 
mint azt különösen Du Bois Reymond egy hires felolvasásában*) kimu
tatta, vannak korlátok, melyeket a tudomány még át nem hághat, s 
kérdés, valaha áthágand-e. E kérdésekben csupán hypothesisok állítha
tók fel tudományosan, melyek az adatok száma s minősége szerint mind
inkább haladhatnak a valószínűségben, de azt túl nem léphetik. Ilyen 
kérdés a lélek lényegének kérdése. E pontban, mint egyebekben is, a 
materialismus és a Spiritualismus már a bölcsészet kezdete óta ellentétes 
irányéak, s bár a hellén bölcsészet kezdetben inkább a kosmologiával foglal
kozott, ez ellentétetmégis nyilván tükröztetik vissza a jonikusok és a pythago- 
raeusok, az eleaiak s az atomistak ; Plátó s Aristotelessel szemben az epikou- 
reusok és stoikusok. Mindkét irány csak dogmát állít fel e kérdéssel 
szemben, s ezen dogmából levont következtetésekkel, mint érvekkel, erősít
heti állításait a lélek halhatatlanságával szemben is. Cicerónak, midőn 
a lélek halhatatlanságát állítja, a spiritualistikus irányhoz kelle csatla
koznia, érvei tehát ennek dogmáiból levonvák, s épp ezért csupán tör
téneti beessél bírnak.

Mint azt a bevezetésben is vázoltuk, Plátó alapította volt meg e 
tant az ókori philosophiában a legkiválóbb erővel, Cicero tehát, mint 
azt nézetei előadásánál is láttuk, legtöbbet éppen tőle vesz á t ; azonban

*) „Ueber die Grenzen des Naturerkennens“, ismertetve Kovács: Vallásbölcsé
szet II. 284,285 és Lange: Geschichte des Materialismus II,
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láttuk, mikép tíz ismerctthcoriában az újabb akadémiához csatlakozik ; — 
Aristoteles physikáját és lélektanát combinálja a stoikusok ebbeli néze
teivel, s ezáfolván még hozzá az epikoureusokat s előadván rövideden 
a bölcsészet kezdete óta felmerült nézeteket: o szűk köretben is egy 
érdekes rajzot ad az ókor gondolkodásáról, melynek megtekintése kétség
kívül érdekes és tanulságos.

a) Láttuk e munkálat kezdetén az ókor különféle képzeteit a lélek
ről. E lélckfogalmak egyik lcgsajátságosabbika a Platóé; a nagy idea
lista 3 részt különböztet meg a lélekben, s azokat így helyezi e l : az 
ész a fejben, a harag a mellben s a vágy a derékban székel. E 3 
rész folytonos mozgás által egységben tartatik össze, s ez által végzi 
működését. A „Phaedros“ czimű párbeszédben erre alapítja a halhatat
lanságot Ciceróra ez érvelés igen meggyőző volt; „Pc re publica“ ez. művé
nek „Somnium Scipionis“ töredékében nagy részben Pláto nyomán halad
va, a leiekből mint önmagától mozgóból hozza le a lélek örökkévalóságát; 
8 midőn egy helyütt összegeztünk art mindent, mit e kérdésre nézve mond
hatott, ez érvet első sorban idézte. — Az érv röviden e z : a mi magá
tól mozog, az magát sohsom hagyhatja el, ez más mozgásoknak is prin
cípiuma, s mint princípiumnak nem lehet eredete, tehát mindig volt és 
lesz; — a lélek pedig magától mozog, tehát mindig volt és lesz. — A 
lélek e metaphysikai működésének tana az ókori Spiritualismus egyik leg
sajátosabb elmélete volt, bizonyítékául az öntudatot mondák (sentit animus 
se moveri), s ez eme iskolának legkényelmesebb eljárása i s : ha más ok 
hiányzik, hivatkoznak erre, s evvel megdönthetlenül van bebizonyítva. 
Azonban e kérdésnél az öntudat tanúbizonysága azért sem fogadható el, 
mert nem érthető; nincs kimutatva azon lélektani tény, tapasztalat, mely 
a mozgás gondolatát az emberi öntudatra nézve szükségszerűvé tenné. 
De ha e mozgás a közvetlen tapasztalat tárgya lehetne is, az hogy ma
gátol mozog, annak tárgya nem lehet s ha lenne is, ebből még nem 
következnék, hogy magát soha el nem hagyhatja, hogy más mozgások 
princípiuma, hogy tehát nincs kezdete, nincs vége. Ezen, az öntudat 
tapasztalatából levont állítások a priori synthctikus tételek. Az ilyenek 
keletkezési módját és értékét megvilágítani vállalkozott Kant- „Kritik 
der reinen Yernunft“-jában, s kimutatja, hogy ezek hamis okveté
seken alapúinak, s hogy tehát objectiv bizonyító erejük nincs. Ez 
érv alapja tehát, bár Plató után még hosszú ideig használtatott bizonyí
tékteremtő alapúi, meg van döntve, a maga az érv a történeti nevezetessé
gen kívül egyéb fontossággal nem bir.

b) A most elemzett érv azt hozta ki a lélekre, hogy annak sem 
vége, de kezdete sem lehet. Ez utóbbi következmény, hogy t. i. a lélek 
nem a testtel együtt lett, szükségessé tette, hogy ezen születés előtti
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állapotára nézve egy elmélet állíttassák fel. Ez vezette Plátót a prae- 
existentia tanára, közelebbi megalapítására ennek pedig utalta az em
beri megismerés titokzatos volta. A Menonban, különösen pedig a Phae- 
donban s tekintettel arra, hogy az emberi lélek oly sok fogalom szer
zésére képes, azt iparkodik kimutatni, hogy a léleknek már a testbe“ — 
lépés előtt kellett magát az ismerésben gyakorolnia, minden mostani meg- 

v ismerés tehát visszaemlékezés egy korábbi létre. Cicero e tannal egyet
ért, s nem mulasztja el azt is, miként Plató is tévé, érvül felhasználni 
a halhatatlanság mellett: a mi az előtt, öröktől fogva volt, az e rövid 
élet után sem szünhetik meg lenni, így hát a lélek, mely midőn most 
megismer, csak egy korábbi létre gondol vissza, mely végtelen, ezen 
végtelenségnél fogva a test halála után is örökre megmarad, halhatatlan. 
A praeexistentia elmélete, mint ilyen, ugyan Aristoteles által nem lett 
elfogadva, — s a neoplatonikusokon kivül — az ókori bölcsészeiben csak 
egyes eklektikusok ragaszkodtak hozzá; a középkorban pedig Aristoteles 
tekintélye folytán, bár nem teljesen is, meglehetősen háttérbe szorult a 
traducianusok és creatinisták elméleteivel szemben. Az újabb korban Des 
Cartes és Leibnitz apriorismusában feléledt ismét, s bár az alak és a 
megalapítás velünk született eszmék) egészen más, lehetetlen félreismerni 
a két tan közti összefüggést. Ezt kitünteti azon körülmény is, hogy pl. La- 
mettrie, az aprioristikus irány ellenese, midőn az ellen polemizál, már 
Arnobius egyházi atyára hivatkozik, ki „contra gentes“ czimü müvében 
(polemikus apologetika nagyrészben a neoplatonismus ellen) e tant czá- 
folja és megczáfolja. A példa, melyet Arnobius felhoz, hogy t. i. egy 
- -  születésétől fogva 2 0 - 30-évig sötétben elzárt s táplált ember — em
lékezni, gondolkozni éppenséggel nem bir, csakugyan tarthatatlanná' teszi 
a különben sem bebizonyítható praeexistentiát; s a bölcsészet mai állás
pontján úgy a velünk született eszmék, mint az előleges létezés tana, 
lévén minden ismeret számára kútforrásúl a tapasztalat elfogadva, bi
zonyító beesőket elvesztették.

c) A stoikusok elmélete értelmében minden visszavihető anyagra 
és erőre; a mindent átható erő az isten, a mely vagy tűz vagy levegő; 
az emberi lélek pedig ennek alkatrésze. Cicero azt is felhasználhatónak 
találja e kérdésre nézve, s harmadik érvében abból kiindúlva, hogy az 
ember lelke isteni, v. i. ugyanazon állományú, a melylyel isten is bir, 
arra jut, hogy a lélek, mint ilyen, sohasem veszhet el, v. i. örökké való.
E materialistikus elmélet nem kis mérvben elütő a plátói idealistikus világ, 
nézlettől; az ideák egyedüli létével, illetőleg állományszerü önállósításá
val szemben sajátságos társnak tűnik fel a tan, hogy isten és a 
lélek csak földi elemek, de Cicero egyaránt bizonyítóknak találta, s 
mindkettőt felvette. E tan, ha uurva physikai megalapítása kedvezőtlen



színben tünteti is fel, szép igazságot fejez ki, azt, melyet az ujabb 
speoulatio is a kettő közti viszonyra nézve elfogadott, mindkettőt szel
lemnek mondván a kettőt ősszefügésben állítá lenni. K ha állományi 
tekintetben a kettő nem is hasonlítható össze, a bizonyításnak mégis ál
landó igazság a magva: az isteni és az emberi szellem rokonsága.

d) Míg ez érvek meglehetős terjedelmesen alapíttatnak meg, addig 
az utolsó mindössze 10— 12 sorban van előadva, s a magva ez: minden 
halál felbomlása az azelőtt egybetartozott dolgoknak, ámde a lélek ve
gyiteken, tehát fel nem bomolhut részekre, tehát meg sem halhat. A 
rövidség meglepő azért is, mert ez érv az idealistikus iskola leghelyesebb 
és legtermészetesebb érve; magyarázható azonlsin e rövidsége Cicerónak on
nan, hogy Plátó Phaedonjában igen bőven kifejtette. A Phaedonnak kétség
kívül legszebb részeihez tartozik az, melyben Sokrates ez egyszerűséget 
kifejti; előadja, mennyire lényeges az egyszerűségre nézve a láthatat
lanság (lévén érzékszervünk csak az összetettek felfogására képesítve), 
elő azt is, mennyire kell a léleknek őrizkednie, hogy magába idegen ele
meket ne vegyen fel, im.lyek egyszerűségét megrontva, útját nehezítenék. 
E függelék mellőztóvel ez érv századokon keresztül fenntartotta magát, 
s második virágzását a Wolff-féle philosophia korában, az u. n. ratio- 
nalis psychologia rendszerében érte; s bár Kant által éles bírálat alá vé
tetett, az idealisták mai napig híven ragaszkodnak hozzá.

A bizonyítási függelékről, hol Sokratest és Cátót idézi s Panaeti- 
ust czáfolja, kevés a mondani valónk. Ismeretes dolog, hogy Sokrates a 
testtel szemben igazságtalan volt, fitymálván, sőt bizonyos tekintetben 
gyötörni tanítván azt; e tanát a cynikns iskola végletekig vitte, s a 
stoiku8ok e tekintetben a cynikus iskolához csatlakoztak. Cato, ki a ró
mai stoikusok legkitűnőbb képviselője volt, ezt egész odáig vitte, h. az elő
tét csak a halálra való előkészületnek mondotta. Ezen nézetek Cicero 
szemében egyedül valónak illők a bölcsészhez, s idéztetésök annál ha
talmasabb bizonyíték, mivel ama két férfiú valódi hősnek mutatta magát 
a törekvésben, hogy tanát éltében megvalósítsa. A középkorban c stoi- 
kus felfogás a morálról kifejezést nyert az asketismusban, melynek a 
római egyházban mind a mai napig nem csekély érvénye van. Kétség- 
kivüli azonban, hogy úgy a Sokrates mint a Cato nézete, a mint ellen
kezik a keresztyén felfogással, úgy nem igaz is. Uralkodni kell a testen, 
de kinozni, fitymálni mint Socrates tanít, nem, lévén ez szerve a lélek 
nyilatkozásának; az életet nem kell túl becsülni, de túlságos lesiilyosz- 
tés csak a halálra való előkészületnek venni, úgy mint Cato véli; e vé
lemény szerint mindenki csak magával törődnék, elvonulva a társaságtól 
edzené magát abban, hogy mentül kevesebb legyen a szükséglete. Azért 
mondjuk ezt az élet túlságos lesülyesztésének, mert e szerint az önzés lenne
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az egyedüli erkölcsi motívum, s így az élet a másokért való nemes mun
kálkodás szintere nem lehetne.

A Panaetius-féle ellenvetések megczáfolása Cicero álláspontjáról 
igen helyes. Minket ennél 2 pont érdekel: 1. hogy a régiek a lélek fel
fogása tekintetében az egyoldalú intellectualismus (ha ugyan így nevez
hető) álláspontján voltak. Cicero u. i. kiemeli, s e tekintetben Plátóhoz 
és Aristoteleshez csatlakozik, hogy a halhatatlanságról szólva, csakis a 
„mens“et érthetni. Már pedig ő kiemelte volt, hogy a lélek egyszerű, 
rész nélküli, e „mens“en kívül tehát a léleknek lényeges alkatrésze 
nincs. 2. Hogy minden spiritualismusa daczára is elismeri, hogy a test 
nagyban befolyik a lélek mivoltára. — Panaetiusnak igaza van abban, hogy 
a lélek betegségbe eshetik, anélkül hogy evvel mai felfogásunk értel
mében a halhatatlanság ellen bizonyítana; viszont a Cicero féle védelem 
sem bizonyít mellette, mert a „mens“ semmi esetre sem önálló s a lélek 
többi részeiből kiváló valami, hanem csak egy iránya, neme működéseinek.

Befejezvén így észrevételeinket a bizonyító részre, csak annyit je
gyezünk meg, hogy a mai vallásbölcsészet a lélek örökkévalóságát oly bi
zonyítékokkal erősíti, melyekről bevallja, hogy csak subjective lehetnek 
meggyőzők; mindezen bizonyítékok, amint egyrészt az ember vallás— er
kölcsi lényegéből folynak, úgy éppen csakis reá nézve bírnak meggyőző 
erővel; mondhatjuk bátran : annak jutalmai.

A jövendő lét rajza, melyet a bizonyítékok két csoportja közt vázol, 
szorosan összefügg az ó kor kosmologiai kutatásainak eredményeivel, s 
e tekintetben Cicero eltér Plátótól. Plátó ugyanis Phaedonja Nekuiának 
elnevezett részében még sokkal regeszerűbb állapotot, rajzol, melyet nagy
részben a néphitnek a költői képzelettel való egyesítése által alko
tott meg magában. Cicero határozottan szakít a mythologiával, — s a 
bölcsészet által nyújtott alapra állva — az aristotelesi és stoikus physika 
segélyével szerkeszti össze a képet. Kiindulásul szolgál a tétel, h. a 
föld a világ középpontja. E tétel Aristoteles physikájának egyik fő
tétele, s történelmi nevezetességű; csillágaszatilag lett később megalapítva 
Ptolomaeus által, s a középkoron végig egész Kopernikusig dönthetlen- 
nek tekintetett, nem lehet tehát csodálnunk, ha Cicero is állítja. A má
sik sarktétel pedig, h. a föld 4elem összetétele. Ezt még Aristoteles 
előtt állapította volt meg a bölcsészet, s Aristoteles is lényegileg elfo
gadta, de ezeken kívül ötödiknek felvette az entelechciát: Cicero el nem 
dönti, melyik az igaz tan, mindkét tételt egyenlő tisztelettel említi; de mi
dőn mégis a maga véleményét kell adnia, a stoikusokhoz csatlakozik, kik 
az entelecheiát v. i.' a lelket szintén csak a 4elemből származtatták, név- 
szerint pedig Panaetiushoz, ki szerint az tüzes lég. A négy elem tana is már



kiveszett a tudományból a velő együtt a csillagokról való azon naiv fel
fogás, hogy azok mind lélekszerü állománnyal biró tüzek, melyek táplá
lékra szorulnának, s melyekhez a lélek felszállni.

A mit ez alapon lehoz, az még mystikusabb. Még annyi, hogy bol
dogság vár ránk, ész szerűnek is látszik; — de mi lesz vágyainkkal, szem
léleteinkkel — azt o épp oly mythologicc oldja meg, mint akár a nép
hit. Mióta az ég más képzetté lett, s nem tekintetik többé egy deistikus 
isten lakának, megvan döntve Cicerónak e helyre vonatkozó nézete is. 
A világok számtalan volta miatt a leendő szemlélkezés tárgya ki nem 
jelölhető; sőt a látás minősége is változásnak néz elébe. Cicero ezt nem 
szükségcli; minek?jígymond, hiszen most sem a szem lát, hanem a lélek, 
8 itt még orvosokra is hivatkozik, kik szerint út vezet a lélektől a sze
mig. Ha igaz is. hogy a szem lát a lélek nélkül, úgy az is áll, hogy a 
lélek nem lát szem nélkül, s (gy a vak nem szemlélkezhetik, bár mily 
lelke legyen is. Cicero evvel homlokegyenest ellenkezőt állít, mondván, 
hogy majd megszabadulva a testtől jobban fog látni, felfogni, külső tár
gyakat a lélek.

Egészben vévé a kép, melyet a jövendő létről alkotott, meglehető
sen tükrözteti vissza azon irányt, melyben Cicero bölcsészeié halad, s ha 
e rész érvénye szemben a mai állásponttal csekélyebb, mint a bizonyító 
részé, ez annak tulajdonítandó, hogy a physika, melyre éppen alapítja, 
már nagyon is mcghalaladott álláspont.

A válasz, mit végül a lelket test nélkül képzelni nem tudóknak 
ad, igen tanulságos; ismerjük meg a lelket a testben, hogy jött ide, s 
hogy lehet e helyütt, s ha o tény elveivel, feltételeivel tisztába jöttünk, 
akkor ítélhetünk, majd csak akkor, ha vájjon nem lehet o a testen kívül is.

íme az ó kor e tárgyú búvárlatainak eredményei.
Feltétlen értékük nincs. A külvilágból nem merített Cicero, de 

nem is meríthető érv az örökkévalóság mellett; a lélek physikai mivol
tát nem ismerjük, ebből tehát szintén csak feltételes értékű bizonyítéko
kat nyerhetünk; a ma összeállíttatni szokott jelekről pedig neki fogalma 
nem volt, nem is lehetett. Az aristotelesi és stoikus physika ama szép 
képzetei, melyek segélyével a jövendő állapotot megszerkeszti, elavultak, 
s a mai világnézlot mellett ez egész szakasza bölcsészeiének nem nyújtja 
még a szerényen bevallott valószínűséget som. De midőn egy oly kor 
bölcsészetét tekintjük, melytől évezredek választanak el, nem lehet a fel
tétlen becs a birálat mértéke. 8 tekintve ő mint az ó kor eklektiku
sát, lehetetlen tőle a mélytánylatot eltagadni: a tanok, melyek a mi 
álláspontunkról hibásak, s melyeket mások nyomán ő is vallott, végored-
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menyei voltak évszázados munkáknak, melykeben az ó kor legnagyobb 
férfiai kisérték meg erőiket; s az ő kora után is soká, változtatva bár, 
de lényegben megmaradva uralkodtak ezek a közfelfogáson. így hát e 
részben elfogultsággal nem vádolható. S a mint tévedései a korhoz ké
pest elenyésznek, úgy annál szebben tűnnek ki a helyek, melyekben a 
léleknek fensöbbségét tulajdonit minden egyéb földi eleme felett, s azt 
isteni lényegünek mondja, s meglep azon mondása, mely a János evangé
liuma ama nevezetes helyével párhuzamos, hogy szellem az isten stb. Tana 
tevédései és igazmondásai azonban egyaránt mutatják, hogy bölcsészetében 
is, hol már e korban választhatott a mechanismus és teleologismus kö
zött, mellőzve az állati, az embert lerántó magyarázatokat, az esz
ményi, értelmet, erkölcsöt megszentelő felfogáshoz csatlakozott, tehát a 
gondolkodás azon irányához, mely a pár évtizeddel később rendszeres 
világnézletté lett keresztyénségnek is alapja; más terén szerzett dicsőségét 
e tény csak növeheti az utókor szemében.

Ä párisi Yérmenyegző.
Irta: Král János.

Francziaországnak története a 16-ik század második felében gyá
szos képet nyújt; ugyanis egész lánczolatát tünteti fel azon törekvéseknek, 
terveknek és eseményeknek, melyeket, a történeti igazságra támaszkodva 
bűntetteknek nevezhetünk: mert eszméjök és czéljok csak egy: az 
átkos önzés, mely minden erejét megfeszíti, hogy czélját akármily utón 
is elérje. Csábitás, megvesztegetés és koholmányok főszerepet visznek; 
és a véres bosszúállás felüti fejét rögtön, mihelyt ezen hallatlan ön
kénynek valami akadálya támad. A legbámulatosabb álszenteskedés ál- 
czája alatt vitetnek véghez a sötét bűnök büntetlenül, sőt erénynek be
számítva. Gyalázatos játékot űznek a legszentebbel s daczczal néznek 
az igazság szemébe; színlelik a vallásos buzgalmat, hogy részökre nyer
jék az ingatag s tudatlan tömeget, mely könnyen rávihető volt a leg
iszonyúbb tettek elkövetésére. De nem csak a könnyen hivő pórok ha
jolnak meg e jogtalanság előtt: a miveltebb és önállóbb férfiak is töm- 
jéneznek neki, eltántoríttatva a királyi udvar hatalmától. E kor törté
nelmének nem egy véres lapja világosan tanúskodik a mellett, hogy azon 
erőszaknak, mely a szabad szellem elnyomását tűzte fcladatáúl pártolója 
sőt indítója a királyi udvar volt. „A kor összes gyalázata fölött,“ Írja egy 
egykorú történetiró, „a királyi udvar lobogója lengett!“

E szomorú kor történetének egy sötét lapjára, a párisi vérmenyegző le
folyására fényt vetni czélja e vázlatnak.

** *
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Luther eszmeitől érintvo, felrázódott Franeziaországnak is a pápa
ság rabbilinc8c által nvügzött szelleme: mert teljes leikéből megutálta 
azon jármot, melyet századokon keresztül hordott, most „az isteni szikra 
elpattanásával,“ nem viselhette tovább. A jó talajra akadt protestantismus 
sikeresen terjedt s ncmcsitőleg kezdett hatni az élet minden viszonyára: 
mert önmagában bírta a tiszta „isteni szellemet.“ Azonban a f e l t é t 
l e n  h a t a l o m r a  törekvő királyok nem engedhették meg azt, hogy e 
tan s vele járó szellem gyökeret verjen országukban; mert hu~T szabad 
szellem hatja át rabszolga alattvalóikat: f e l t é t l e n  hat  a l m u k  m e g 
r e n d ü l ,  z s a r n o k s á g u k  m e g s z ű n i k .  Kp ezért felhasználtak min
den eszközöket, hogy az áltulok, gyülött s általánosan hugenottismus- 
nak, csúfolt protestantismust kiirtsák, a melynek democratiai elveitől 
rettegtek. I. Ferenc* „felállította a tnzbiróságokat, az eretnekek meg
félemlítésére, hogy megmentse az államot a protestantis- mustéi . . . ., 
attól a gyalázatos ragálytól“ Írja egy egykorú katholicus törté
nész. Utódja II. Henrik (1547— 155!)) alatt nem javult a protes
tánsok állapotja: mert a gyönge király hugenottagyülölő tanácsadóktól 
volt környezve, kik mindent elkövettek, hogy ellenségeiknek ártsanak; 
hízelgés s hazugság által oda vitték a dolgot: hogy a király még elődjénél 
I. Ferencznél is kegyetlenebből kozdé azokat üldözni. II. Henrik alatt 
kezdenek szerepelni Q u i s c  t e s t v é r e k ,  mint a leghevesebb hugenotta 
üldöző főurak; a hadvezetésben járatos Ferencznagy népszerűséggel birt, 
Károly pedig tudománya és szónoki tehetsége által lotharingeni bibornokká 
emelkedett: a két testvér a legmerészebb dicsvágytól lángolt: Ferencz leg
alább is nápolyi királyakart lenni, — Károly pedig római pápa — 
mindenáron.

Hogy czéljaikat elérjék, jónak látták saját érdeküket a catholicus 
egyház érdekeivel, legalább is látszatra azonosítni, inert tudták azt, hogy 
az összes franczia clerus, az egyházhoz hű nemesség, és a vakbuzgó nép, 
bennük az Egyháznak, Istentől küldött oltalmazóját látja. A hugenotta 
üldöző főurak közt van még az „első keresztény báró“ czimé- 
re büszke M o n t m o r e n c y  koronavezér, továbbá S t. A n d r é  tá
bornagy.

Guise—k, Montmorency és St. André neve véres betűkkel van be
jegyezve a hugenotta üldözések történetében. A gyönge királyt, II. 
Henriket ők biztatták, hogy halálharczot indítson ellenük. Vallási meg- 
gyözödésökért tűzhalálra Ítélt vértanuk máglyájának füstje az ország-

*) Minthogy oly házban jöttök össze, molybon a monda szerint C a p e t  H u g ó  
király szelleme kisértett vala.
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ban szerte emelkedett; és az áldozatok keserves panasza az egekig 
hangzott. II. Henrik halála után II. F e r e n c z  (1559—1560)
lépett a trónra. Ezen fejedelmet is, a most már hatalmasabb 
Guise testvérek? befolyásolták s a hugenották ellen a legkegyet
lenebb tettek elkövetésére ingerelték. Az egyévi uralkodása alatt 
egyebet sem tett, minthogy a hugenottákat üldözte! „Augusztustól 
Márcziusig csupa hugenotta elfogatás, bebörtönzés, házrombolás és kivég
zés volt; de vallásukat még sem tagadták meg; mert lángolnak érte,“ 
mondja az egykorú Regnieur de la Planche. Az üldözések nem irtották 
ki az új tan követőit, sőt alattuk azok száma nőt is, de megszilárdították 
a hivők vallási meggyőződését. II. Ferencz alatt valami 1200 egyházuk 
volt. Számuk pedig egy millióra rúgott. Csak vezér kellett, ki az ül
dözöttek élére álljon: a megtámadottakból könnyen támadók válhattak 
volna! Vezérük pedig akadt a Bourbonokban.

A B o u r b o n h á z  tagjai, a protestáns vallásra tért A n t a l  na v a r -  
rai  k i r á l y ,  K á r o l y  roueni érsek s bibornok és C o n d é  L a j o s  
h e r  ez eg lelkökre vették a szerencsétlen hugenották ügyét, pohticai 
érdek, — vallási meggyőződés — és személyes gyűlöletből a nagy hatalomra 
felkapott catholicus Quise-ek ellen. Ok a szabadság zászlaja alatt egye
sítették a hitökért üldözötteket, élükre állva azon elhatározással, hogy 
a szent ügyért, ha kell harezra is kelnek: „mert az udvar gonoszsága 
elviselhetlen.“ A hugenották ezentúl államot ez államban kezdének 
képezni.

II. Ferencz alatt azonban sokat nem tehettek. De ennek halála 
után IX. K á r o l y  n a k  (1560 -1574) trónra lépte rögtön más lendületet 
adott ügyöknek. Az eddig még befolyással nem biró M e d i c i  K a t a 
l in,  a király annyja, leszorítván a Quise-eket magas állásukról, erős ke
zekkel ragadta meg a kormányt. És hogy a tekintélyes Quise-ektől magát 
biztosítsa a hugenották barátságát s ilyeténkép védelmét kereste, adván 
nekik teljes vallásszabadságot (1561). Ekkor Francziaország összes hu 
g e n o t t á i  C a l v i n  é r t e l m é b e n  egyesültek.

Midőn Quise Ferencz hirt vett a vallásszabadság engedélyezéséről, 
Párizsba menvén, V a s s y helyiségben nagy vérontást követett el az 
épen istentiszteletnél összejött hugenottákon. Quise ezen tette, melyhez 
még más kegyetlenségek is járultak, lobbantotta fel azon pusztító vallás 
háborút, mely csaknem 21 évig tartott s mely az országot a teljes bu
kás szélére vitte.

Az egész Francziaország két részre szakadt. A hit és a pártdüh 
hihetlen dolgokat miveit. A törvény és az emberi érzelem szava elnémit- 
tatott a fegyverzörej és a csatakiáltás által. A katholicus pártot, mely-

• , < > ' J,
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nek vezére Quise Ferencz volt, segítette a spanyol udvar, buzdította 
pedig a római pópa; a hugenottákat pedig támogatta Erzsébet angol 
királynő, ámbár nem nagy eréllyel. Kezdetben a háború változó sze
rencsével folyt, minek következtében a hadakozó felek kétszer is leptek 
békére; a békét azonban mindannyiszor az udvar megszegvén, tovább 
harczolának; később miután a vitéz C o n d é ,  B e  ár  ni  H e n r i k ,  C o 
l i  g n y s G r a m  o n t  által vezérelt hugenottáknak kezdett kedvezni a 

szerencse, a királyi udvar komolyan egyezkedett; a mely egyezkedésnek 
az eredménye: a St. G ormai  ni béke  (1570), a mely szerint: a huge
nották t e l j es  val l ás  szab ad ságo t nyertek, minden politieai jogokban 
részesültek, létök biztosításáért pedig négy erősséget: La Uochellc-t, 
Montau-t, Cognac-ot és la Charité-t kaptak. A nyert béke után eddig 
még nem élvezett jólét terjedt el a hugenotta községekben, melyeknek 
száma már nagy vala. Az egész Fruncziaországban virágzott a protes- 
tantismus: P icard iáb an , Normandi ában,  Na varróban,  M ai ne-ban, 
G a s c o g n é b a n ,  legkevésbbé azonban L o t hari ngi ában.  Az összes hu
genották száma felül haladta a milliót.

A hosszadalmas harczokhan kimerült udvar belátta, hogy az új tan
tól lelkcledett, egy test, egy — lélekké egyesült hugenottákkal háborúban 
nem egy könnyen boldogul ; mi több, ha a küzdelmet folytatja: teljes 
lcverétésének nézhet elébe; mert a hugenották hatalma már nagy vala. 
Lpen ezért a király engedett növekedő hatalmuknak, és békére lépett 
velők; az anya királynő Medici Katalin azonban, ki a hugetta-barátsá- 
got már megúnta s hatalma növekedésével azt szükségtelennek vélte, 
a hugenották iránt azokat gyűlölő s azoknak halált kívánó szíve termé
szetes folyásának engedve a sokat zaklatottak legnagyobb ellenségévé 
lett; s hogy éreztethesse is sátáni gyűlöletét, — a körülmények engedték 
is — czinkosaival tervet szőtt ellenük: a mely által — mint ő maga 
megjegyezte — b é k é b e n  verhetik a hugenottákat.

E tervbe IX. Károly, ki már teljes leikéből megúnta volt a háborút 
s komolyan óhajtott békére lépni hugenotta alattvalóival, a kikkel egye
sülve, remélte úgy a maga önállóságárvalamint a viszályok által tönkre 
tett országot is megmenteni, nem vala beavatva. Az ő magaviseleté a 
hugenottákkal szemben egészen ama gyilkoságot megelőző napig, Őszinto 
8 gáncsnélküli volt; és ha a történteket élesebben vesszük szomügyro, 
akkor azt látjuk hogy ama „vérszopó szörnyanck novezett király rész
vétünket inkább mint megvetésünket érdemli. Kiskorától fogva semmire
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kellő tanácsadók környezték, a kik hízelgéseikkel tévútra vezették őt; 
nem csoda tehát, hogy ezen ferde nevelés folytán szellemileg petyhüdt 
s erkölcsileg teljesen romlott ifjúvá növekedett fel, a kiben kifejlődött 
az uralom vágy, bosszú és vérszomj. Önzése határt nem ismert; őrjöngő 
dühétől reszketett az udvar. Hogy ezen megátálkodott természete da
czára őszintén kívánta a hugenottákkal való békét az a viszonyoknál 
fogva is érthető. IX. Károly jól tudta hogy a hosszú harczok alatt el
szegényedett országa a bukás szélén áll: a háborút tovább nem folytat
hatja; gyanakodó képzelme pedig saját személyét sem gondolta bizton
ságban : mert azt hitte, hogy az anyja inkább az ő testvérét Henriket sze
retné látni a trónon. IX. Károly ezen körülmények által indíttatva ke
reste a hugenották barátságát: hogy bennök védőket nyerhessen, ha ne
talán személye ellen valami készülődne. Udvarához hítta őket, a hol is 
mindenben kitüntetve valának; hivatalokat ruházott reájok Medici Katalin 
és a többi catholicusok nem csekély bosszúságára; sőt Colignynak a ca- 
tholicusok előtt gyűlöletes hugenotta' vezérnek tanácsát is kezdé követni.

Azonban Medici Katalin és pártja nem szünetelt; tervük véghez 
vitelére odahatottak, hogy a hugenották előtt az utolsó béke által nyúj
tott kedvezményeket saját jóságuk kifolyásaként tüntessék fel. Erre nézve 
a legsikerültebb eszköznek találtatott a Y a l o i s  és a B o u r b o n  ház
nak összeházasítása. A király bájos nővére Ma r g i t  hercegné leend az a 
csábétek, mely Bourbon Henriket s a hugenották vezéreit az udvarhoz 
csalja. „A többi magától jön meg“ mondá Katalin.

Az udvar diplomatái sürögtek-forogtak úgy hogy rövid idő alatt a 
felek a házasságban megegyeztek. A catholicusok azonban nem nagy 
lelkesedéssel néztek a kötendő házasság elé, a melyhez a római pápa 
sem akarta adni beleegyezését, mert nem szívelhették a hugenottákat: 
inkább a vérpadon mint a trón menyezet alatt kívánták látni őket: Y. 
Pius pápa a király legtiszteletreméltóbb kérelmére sem küldte meg a 
dispenzáciot. „He táplálj hiú reményeket, mintha Margit megtérítené ő t; 
én attól tartok hogy Margit is hitetlenné lesz“ Írja a királynak. A há
zasság nem történhetett meg. Y. Pius utódja XIII. Gergely is megta
gadta az engedélyt. Mondják hogy a király erre oly haragra gerjedt, 
hogy azzal fenyegetődzött: ha a Bourbon bibornok vonakodik a feleket 
összeházasítni, úgy azokat egy hugenotta lelkész által adandja össze. Ek
kor a Rómában időző Quise bibornoktól érkezett meg egy követ azon 
üzenettel, hogy a pápai dispenzacio a bibornok kezében van, s azt el is 
hozza maga; tehát a házasságot mi sem gátolja többé. Ezt a hazugsá
got az udvar készpénz gyanánt vette — a mi azonban nem vala egyébb 
mint Medici Katalin fortélyos fogása, ki már alig várta a házásság meg
kötését, a mikor is reményelte a hugenották ellen szőtt gonosz tervét
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keresztül vinni. — A házassági előkészületek folytak. 1572. Apr. 11-én 
pedig a házassági kötvény alá is Íratott. —

N a v a r r a i  J o h a n n a ,  — Bourbon Henrik anyja — miután 
nagy nehezen, de mégis beleegyezett fiának Margittal való házasságába, 
Párizsba indult esküvőre. — A mint azonban Párizsba megérkezett hir
telen meghalt, Davila szerint méreg által. De Tliou pedig Írja „olasz 
módon, illatos kesztyűkkel segítették át a másik világba.“ — A huge
nották forrón szeretett pártolójuk halála fölött mélyen clszomorodtak s 
gyanakodni kezdenek az udvarra, különösen Medici Katalinra, a ki a 
protestáns s becsületes és nagy szellemű Johannának esküdt ellensége 
volt. — A menyegző udvari gyászszal kezdődött! A babonás emberek 
ezt rósz jelnek vették!

Az esküvőre menő Bourbon Henriket a párizsi nép örömrivalgás- 
sal fogadta; — a vőlegény kíséretében, legelőkelőbb hugenotta nemesek 
valónak, kik ezen nemzeti üuepélyre, névszerint hivatalosak voltak. Ott volt: 
C o n d é  h e r c z c g, D u r a s, G r a m m o n  t, M o n t g o m e r y  g r ó f  
a jeles d e  F e r r i é r e s ,  B e a u v a i s  l e  N o c 1 é, F o n t e n a y ,  és 
sok más előkelő: tehát szine-java a hugenottáknak. — A házasság, a 
hamis dispenzácio segélyével, Aug. 17-én törntént meg, a Notrc-Dume 
templomban. Az esküvőt fényes ünnepélyek követték, a melyek csak 
21-én végződtek. — L o u v r e ,  a királyi palota, örömben úszott: az ud
var emberei vetélkedve hízelegtek a hugenottáknak; — azonban Paris
nak fanaticus népe komoran tekintett a marezona hadfiakra „kik még a 
feszület előtt sem vették le durva süvegüket!“

Ez alatt C o 1 i g n y Párisban, Spanyolország ellen intézendő há
ború tervének kidolgozásával foglalkozott; — munkája közben néha 
Louvrebe is ment, a hol a király állal a legmelegebben fogadtatott. 
Aug. 20-án a királylyal egyházi ügyekről akart értekezni; — „atyám“ 
mondá a király — mert igy szállította őt — „csak öt napot engedj, 
hogy magamhoz jöjjek s akkor királyi szavamra Ígérem, hogy hitroko
naidat kielégítem.“ — Coligny megnyugtatva munkájára tért s nem 
is sejtve azt a nagy veszélyt a mely feje fölött lebegett. Medici Kata
lin és fia Anjou Henrik gyűlölték Colignyt, mert általa vesztették el 
minden befolyásukat a királynál, ki ökot most miután a jó tanács mel
lett a helyes irányban haladt, — megvetette. — „Aug. 21-én bementem
bátyámhoz a királyhoz, a kitől Coligny épon eltávozott............. bátyám
haragosan nézett reám ............. és többször kardjához is nyúlt; — ebből
azt következtettem, hogy Coligny ránk valami roszat beszélt. Azért 
anyámmal elhatároztuk, hogy őt megöletjük“ mondja Anjou Henrik a
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maga naplójában. — Aug. 22-én, a királyi palotából hazafelé menő Co- 
ligny egy házból kilőtt golyó által megsebesittetett, — a fönnti idézet 
eléggé bizonyltja, hogy a merénylet Medici Katalin és Anjou Henrik 
parancsára történt. — A király szenvedélyes haragra gerjedt e hir halla
tára s a gyilkost kipuhatolandó, vizsgálatot rendelt, a gyanús Quise her- 
ezeget pedig testőrei által kerestette. — E közben a megsebzett Colignyt 
barátai ápolták. — Ott volt: H e n r i k  a navarrai király, C o n d é  
h e r c z e g ,  L a  R o c h e  f ou  c a u l t  és más hugenotta előkelő. — 
Tanácskoztak, hogy mitevő legyenek a jelen körülmények között, mert 
a merényletből kiviláglott az, hogy nem jó készül ellenök. Többen azt 
indítványozták, hogy hagyják el mihamarább Párist, mert az csak 
veszedelmet hoz reájok, mit azonban Coligny, mert a királyban föltét
lenül bizott, továbbá vele együtt a többség, mert gyávának nem akart 
látszani, — elvetett. — Tehát Párisban maradtak nem is sejtve biztos 
halálukat.

Aug. 23-án este kihallgatást kért a királytól: anyja M e d i c i  
K a t a l i n ,  továbbá A n j o u  H e n r i k  és czinkosa a Coligny érde
meire féltékeny T a v a n n e s  tábornagy. Tettetett rémülettel hazudták 
a királynak, hogy a hugenották nagy összeesküvést szőttek, a mely ma
gát a királyt is veszélyezteti. Az összeesküvés tervezője Coligny, 
ki a királynak halálos ellensége lett, azon okból, mert azt hiszi, 
hogy ellene a merénylet az ő parancsából történt. — A fölkelésre min
den kész; Németországból 10.000 lovas, Schweiczból szintannyi lovas 
jön segitségökre. A hugenották már fegyverkeznek. — A hiszékeny és 
gyáva IX. Károly elhitte ezen hazugságot, s a hazug rágalmazók nem 
csekély örömére felkiáltott: „H a l á l  r e á j o k ! “ Ezzel eldült a huge
nották sorsa.

Alig lett kimondva a borzasztó Ítélet, már is kivitelén fondoskod- 
tak a cselszövény intézői. Első teendőjők vala, külömböző ürügy alatt, 
a hugenottákat a város e g y  részében elszállásolni, hogy őket együtte
sen támadhassák meg, s hogy senki se menekülhessen el. A szerencse 
kedvezett is, úgyhogy nagyobbszerű feltűnés nélkül helyezték el a hu
genotta vitézeket a Coligny által lakott városrészben, továbbá a király 
különös kérésére Navarra-i Henrik embereit Louvre palotában. Hozzá
járult, hogy a hugenották, kiknek a Coligny ellen való merénylet okozta 
felgerjedésök még nem csillapodott le, s a bűntett okozójául Quise her- 
czeget tekintvén, attól tartottak, hogy e hatalmas és bosszúálló ember 
áldozatát nem egy könnyen bocsátja ki kezéből, magok szólítottak fel 
IX. Károlyt, hogy őrséget adasson katonai közül Coligny mellé. — IX. 
Károly szívesen engedett: harczosai közül a megbízhatóbbakat — ter
mészetesen titkos megbízással — rendelé Coligny lakására. — A király



ezen tette, a mitsem sejtő, becsületes hugenottákat, különösen Oolignvt 
megindította; daczára annak, hogy az óvatosabbak gyanús szemmel néz
ték ezt s ismételve tanácsolták Colignynak s többi társuknak, hogy Pá
rizsból minél — előbb távozzanak. Tengernagy* — monda egy elő
kelő nemes — „Louvré-palotába halom számra hordják a fegyvert, a 
király katonasága dühhel tekint reánk; a nép pedig litáL Vájjon mit 
akarunk itt tovább? Avagy vesztünket akarjuk?“ — Ez mitseni hasz
nált. — A király szavában feltétlenül bízó Coligny és La Rochefoueault 
s velők a többség e javaslatot elvetette s valamint a csak imént meg
történt Coligny ellen való merénylet után, ügy most is a királyi udvar 
m ár e l é g g é  g y a n ú s  intézkedései közepette, elhatározták, hogy Pá- 
risban maradnak.

Az összeesküvők véres tettük véghezvitelét — mely nem állt 
egyébben, mint a Párisban lévő hugenották lekonczolásában — Augus
tus 24-re a szent Bertalan éjszakára határozták; — e határozat Louvré- 
palotában hozatott, Medici Katalin, Anjou herczeg, Angouleme gróf, 
Tavanes tábornagy, közös megállapodása következtében. Ezek kezdet
ben Navarra királyának sem akartak kegyelmezni; — megfontolván 
azonban a dolgot: elhatározták, hogy neki, Condé herezognek, Mont
morency és I)amville-nek bantodása nem leend. Hisz’, ezek a királyi 
udvar vérrokonai.

(Folytatása következik.)

B ekü lde te tt.
A „Magyar Dal-Albam“ és szövegkönyve a „Magyar Daltár,“ a 

magyar népdalok e g y e t l e n  folyamatban lévő gyűjteménye, mely most 
lép harmadik folyamába.

Ezen, a hazai és külföldi sajtó és közönség által oly páratlan pár
tolásban részesült gyűjtemény, ezentúl mint havi folyóirat jelenik meg.

Előfizetési ára egész évre (10 füzetro) 1 frt 80 kr., — félévre (5 
füzetre) 90 kr. Egyes füzet ára 25 kr. — A megjelent I. füzet 20 vá
logatott dalt tartalmaz énekre és zongorára alkalmazva.

Megrendelések Hennicke Rezső kiadóhoz Győrbe intézendök. — A 
jelesen szerkezteit vállalatot melegen ajánlhatjuk a t. közönség figyelmébe.



B E L É L E T Ü N K .
A theologiai intézet hallgatói között megalakult körök története, 

befejezőleg.
III. A dalárda. Theologiai intézetünkben a legrégibb körök egyike 

a dalárda. Tekintve ugyanis az éneknek, mint az érzelem emelkede- 
tebb hangon való nyilvánulásának azon nagy hatását, a melyet ez az 
emberi kedélyre az élet minden viszonyaiban gyakorolni képes; de fő- 
kép szem előtt tartva annak nagy jelentőségét, különösen a protestáns 
theologusokra nézve, mint a kik az egyházat nem csak igehirdetés, — a 
melyhez szintén kiképzett, tiszta, erős és csengő hang kivántatik, — hanem 
a liturgiái cselekvények által is épiteni tartoznak; gyűltünk mi össze ez 
idén is, hogy az elődeink által már rég óta életbe léptetett és ránk ha
gyott, de a lyceumi tanulóktól még csak 1866-ban elvált dalárdát újból 
megalakitsuk és szervezzük.

E kettős ok volt tehát mindenek előtt határzó arra nézve, hogy 
az idén is mennél többen ragadják meg a kedvező alkalmat és jelenje
nek meg az 1881 Sept. hó 24-én tartott alakuló gyűlésen azon szándék
kal, hogy ez egylet tagjaivá váljanak, úgy hogy számuk évről-évre nö
vekedik. Ezen dalegylet hivatalnokai a következők: Elnök: N’t. Csecsetka 
Sámuel dékán úr; karmester: Holéczy János II theol.; főjegyző: Kiár 
Béla III theol.; pénztárnok: Vitális Gyula II theol. Az ének órák 
száma hetenként 3, melynek egyikén összhang tartatik. Tagjainak száma 
26, vagyona 73.89 frt.; működését pedig az alakuló gyűlés óta sikeresen 
és áldásosán folytatja.

Nyílt nyugta. A T. előfizetők névsorának folytatása: Tek. Breznyik János, Selmecz- 
bánya 2 frt.; Nt. Skultéty Pál, Szeghegy 2 frt; Ngys. Schulpe Emil, Pozsony 2 frt.; Nt. 
Freytag G., Pozsony 2 frt.; Nt. Trsztyénszky Gyula, Nagy-Geresd, a múlt évről 1, 
— most 2 frt.; Nt. Csermák Kálmán, Tót-Komlós 2 frt.; Nt. Geduly Elek. Lónya- 
Bánya 2 frt.; Nt. Gyurátz Farencz, Pápa 2 frt.; Tek. Liska Sámuel, Pozsony 2 frt.; 
Nt. Stúr Dániel, Kuczura 2 frt.; Tek. Becser Endre, Margonya 2 frt.; Nt. Schneller 
Yilinos, Kőszeg 2 frt.; Nt. Schwalm János, Remete (fél évre) 1 frt.; Tek. Petz Gusztáv, 
Halle, Németország 2 frt.; Tek. Buchsbaum Salamon (fél évre) 1 frt. A theologiai ön
képzőkör, Eperjes 2 frt.; Nt, Schönwiszner János, Nagy-Szalók 2 frt.; Nt. Mokovcsák 
János, Beszterczebánya 2 frt.

Felül fizettek: Nagyságos Osztroluczky Géza, Pozsony 10 frt.; Tek. Zorkóczy 
Sámuel tanár, Pozsony 4 frt.; és Nt. Sax Benő, Ruszt 3 frt. Fogadják a T. feliilfizetők 
kegyes adományaikért a kör legmélyebb és legőszintébb köszönetét és háláját.

______  A pénztárnok.
T - A . r B ' X ’ . A . I . i O l v í r ;

A lyceum jótevőinek emlékezetére, Jeszenszky Ignácztól. Cicero a halhatatlan
ságról, Kvacsala Jánostól. A párisi vérmenyegző, Král Jánostól. Boküldetctt. Belélctünk.

Kind ja: Az ág. hite. ev. theol. magyar kör. — Nyomatott Löwy és Alkata yn ál.
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A párisi vérmenyegző.
Irta : Král János.

(Folytatás.)

Az összeesküvők megbízásából G u i s e  H e n r i k  herezeg, kit már 
a király nem üldözött többé állítólagos bűnéért, mintha a Coligny ellen 
való merényletben részt vett volna, ép ennek megöletését vállalta e l ; 
ezen bosszúálló ember egy megbízásnak sem engedett nagyobb örömmel, 
mint ennek, kapva-kapott rajta; halálos gyűlöletet táplált ugyanis az 
ősz hugenotta-vezér iránt, azért, mert atyját, az előbbi vallási villongások
ban szereplő Guise Ferenczet, Coligny katonái ölték meg. Tavannes 
tábornagy a város előkelőbb polgárait a király elébe hivatta, parancsol
ván nekik, hogy Augustus 23-án este a hadbatanult polgárok seregét 
folfegyverzetten a városháza alatt állítsák fel. Ezek, midőn ennek okát 
megtudták, szabódtak közreműködni, de Tavannes dühös fenyegetéseitől 
megrettenve, többet Ígértek, mint a mennyit követelt tölök. Meglett 
mondva nekik, hogy a mikor a Louvre palota tornyán a harang meg
csendül, akkor minden ablakra fáklyát tűzzenek, az útezákat pedig lán- 
czokkal zárják el s a keresztutak minden szögletére őröket állítsanak; 
hogy pedig a katholikusok egymásra ismerjonek fehér kendőt kössenek 
balkarjukra s hasonló színű keresztet fövegükre. — Az előkészületek 
crnyedetlenül folytak — de csöndben; s ámbátor az intézők számítottak 
a fanatikus pórnép segélyére is, mindazáltal a dolog, mint Ranke mondja 
„a vad áradatnak nem vala odavetve, sőt mi a legborzasztóbb, bizonyos 
rendszerességgel hajtatott végre.“

Augustus 23-án egész nap szokatlan sürgés-forgás volt Párisban. 
Este felé nőttön-nőtt a zaj; fegyvercsörömpölés s ide-oda futkosó har- 
ezosok kezdék nyugtalanítani a hugenottákat, úgy hogy ez a betegen 
fekvő Colignynak is feltűnt, a miért is a királyhoz küld, hogy a zaj 
okát megtudja. Minden a király parancsából történik, hogy az ellene

&
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áskálódó Guise Ferencz fondorlatai meghiusítassanak, — vala a felelet. 
Coligny e válaszban megnyugodott; e becsület:'; embert a király iránt 
való túlságos bizalom vakká tette. A többi hugenották e felelettel nem 
érték be, a királyi parancsnokok azonban megnyugtatták őket, mintegy 
bizalmasan megsúgták nekik, hogy holnap nagyszerű torna-játék leend; 
hanem az Istenért a navarrai Henriknek erről szót se mondjanak, meg
lepni óhajtják, ezért titokban végzik az előkészületeket, melyeknek ei
nem nyomható zaja zokon esett nekik; nehogy azonban félreértsék 
őket, fajdalom, kénytelenek ezzel számolni, hisz’ olyan bizalmatlanok 
minden iránt, a mi tőlök jön, a készületek okozta zajban is rosszat lát
nak. A leleményes katholikus vezérek furfangos szavai hatottak is, 
mert a hugenották megnyugtatva tértek lakaikba, hogy kipihenjék a 
nap fáradalmait s álmodjanak édes álmokat a holnapi ünnepélyről. — 
Az zaj oka pedig az vala, hogy az udvar katonasága s a katholikus 
polgárok készültek a hugenották ez éjjel véghezviendő átalános öldök
lésére.

Sötét éj volt. Csak néha-néha az égbolton végig czikázó villám 
fénye világitotta be a sötét várost, mire az ég moraja hangzott a vihar 
zúgásával. A villám pillanatnyi fényénél borzasztó látvány táráit fel : 
az utczák tömve valának fegyveresekkel, kik, lévén a cselszövény czin- 
kosai, türelmetlenül várták a jelharang megkondulását. A villám fényénél 
előtűnő ezen alakokat a ki látta, gondolhatta, hogy magokat az ördö
göket szemléli. A város keskeny házai között kiemelkedő Louvr e  királyi
palota sötét és csendes volt; csak a vihar rázta meg az ólmos ablakokat s 
meg-megesikorgatta a bástya ormok ércz-zászlócskáit. A nagy épületben 
a boldogok álmát aludták az ott elszállásolt hugenották; a katholikus 
katonák azonban szemöket sem hányták be, nehogy elaludjanak s így 
lekéssenek navarrai Henrik menyegzőjének utójátékáról. A királyi csa
lád szokás szerint késő estig együtt volt udvaronczaival; IX. Károlyon 
s anyján Medici Katalinon bizonyos feszültség vala észrevehető; navar
rai Henrik azonban s neje a szép Margit s ennek személyzete vigad
tak , mert a szellemdús la Rochefoucault élezei fölötte jeleseknek bi- 
zonyúltak. Ez élezés beszéd IX. Károly szinevesztett arczára is mo
solyt csalt. Mire az éjfél beállt, az estély befejeződött. Kiki hazafelé 
készült. IX. Károly la Rochefoucaultot szerette volna visszatartani, 
hogy megmenthesse a biztos haláltól, miért nagyon szerette; tartóz
tatta, hogy maradjon nála még, mit azonban az csakis puszta udvarias
kodásnak vélt, szabadkozott és ajánlá magát. Károly nehogy gyanút 
ébreszszen, elbocsátá őt -  nehéz szívvel. Ez valóban szép vonás jel
lemében. Margit utoljára maradt a teremben ; mikor felállt, hogy lak
osztályába menjen, a tervbe beavatott nővére a lotharingeni kerczegnő



átkarolta: Tram Istenem! Kedvesem ne menj el! robogó. Azonban 
Katalin fenyegető komor pillantása végett vetett e jelenetnek. Margit 
nyugalomra tért anélkül, bogy értesült volna a pokoli tervről s figyel
meztethette volna kedves férjét, kinek élete ámbár m  intézők kegyel
meztek is neki, veszélyben forgott. Másfél órai nyugalom után IX. Károly, 
anyja és testvére Anjou Henrik az erkélyre mentek, melyről a városnak 
nagy része látható vala. Innen akarták szemlélni az Ítéletet. A sötét
ség s az elemek rémes zenéje leverőleg hatott reáljuk; — keblük mur- 
dosó lelkiisnierete megszólalt bennük, gyalázatos tervük istentelensége 
teljes valóságában állott előttük ; — haboztak ; romlott lelkűk még ki nem 
veszett jobb érzelmei tusát víttak a kiszámított bűnnel. — Ekkor egy 
puska eldurranása hallatszott a palota ablaka alatt. A három királyi 
bűnös megrendült s a világ kérlelhetlen Ítélő széke előtt látta magát. 
Anjou Henrik naplója a következőleg adja a dolgot: „Alig hogy az er
kélyre léptünk, már is megdöbbentett a mi tervünk, mert annak követ
kezményeire gondoltunk . . . Nemsokára pisztoly durranás hallatszott . . . 
a lövés eszünket zavarta meg s megfélemlített minket . . . nagy-sebten 
futárokat küldtünk Ouise-hez, azon parancsénál, hogy legott’ térjen la
kára s őrizkedjék a tengernagy ellen valamit elkövetni. K parancs a 
többi gyilkolásnak is elejét vette volna, mert az úgy vala elrendelve, 
hogy mielőtt Coligny meg nem öletnék, a többi hugenottáknak bántó- 
dása ne legyen. Futárunk azonban visszajött mondván, hogy a parancs 
későn jött, mert Coligny már halott, s hogy katonái már a többi huge
nottákra törtek. Nem vala cgyébb hátra tehát, mint hogy előbbi el
határozásunknál maradjunk s az események folyását ne zavarjuk. A 
dolog megtörtént, a mint ezt valamennyi történetíró bizonyítja: Louvre 
palota harangja még nem szólalt meg, a mikor a városban, a saint-ger- 
main-l’auxerroisi templom tornyán félreverték a harangokat. Ez jele 
volt annak, hogy most kiki fogjon a munkához. Gyaníthatjuk azt is 
hogy ki vala siettetője a mészárlásnak. Ki más, mint Guise Henrik 
herczeg!

Alig adatott meg a jel, Guise Henrik 800 pánezélos, tetőtől-talpig 
fölfegyverzett emberrel rohant Coligny lakására, hogy a hugenották 
fejét, halálos ellenségét meggyilkolja; hogy föllebbentse a szintér 
fátyolét, hol a véres dráma lefoly. Az orgyilkosok a ház elé jővén, 
megzörgették annak erős kapuját: A király nevében nyissátok meg! 
kiálták. A kapu megnyílt. Egy schwciczi zsoldos nyitotta meg azt; 
jutalom fejében azonban vön hideg vasat. Erre beözönlöttek a vad 
harezosok, pokoli zajt ütve,- rohantak a folyósokon szana-szorte; a 
kit előtaláltak az a halálfia volt. A betörőkhöz csatla-koztak a minap 
Coligny biztosítására rendelt udvari katonák s kalauzolák őket a

5*
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palotában, a melynek ők már zege-zugát ismerték. A mély álomból 
felocsúdott s zavarukban ügyefogyott hugenottákat szinte ellentállás nél
kül verték le. A hirtelen zaj, a kardok csattogása, egy-egy lövés 
felébreszté az alvó Colignyt; ekkor futottak be hozzá a leghivebb 
hozzátartozói s fölvilágosítók a történtekről. A hős lelkű tengernagy 
nem rettent meg, nyugodtan, „ajánló lelkét annak, a kitől kapta.“ 
Egyik emberének, midőn megjegyezte, hogy ellentállás hasztalan, haláluk 
órája elközelgett, azt feleié: „A halálra régóta kész vagyok. Ti azon
ban meneküljetek, engem úgysem védhettek meg. Lelkem ajánlom a 
könyörületes Istennek.“ — A fegyverzörej közeledett. P e t r u c c i  őr
nagy, B e s m e német nemes, (ki miután a lotharingeni bibornok termé
szetes leányát nőül vette, magasabb tisztségre jutott) dühhel kardrántva 
rontottak be: „Halál és pusztulás!“ felkiáltással. A tengernagy higgad
tan állott s Besme azon kérdésére: „Te vagy a tengernagy!“ „Én 
vagyok !“ feleié. „Te azonban, fiatal ember, becsüljed meg őszhajamat 
folytatta Coligny. Az orgyilkos Besme megsuhogtatta kardját s a hadas- 
tyán fején és mellén tátongó sebet ütött; — a hős lehanyatlott; holt
testét pedig Besme emberei szerte vagdosták. így halt meg Coligny 
Gáspár Chatillon grófja 56. éves korában. L a N o u e  szerint „ő oly 
férfiú, ki egy romlott s alásülyedt birodalmat megmenthetett volna.“ 
L a n g u e t  hozzá teszi: „Francziaországnak derekabb embere nem volt.“ 
A nagy szellemű D’A u b i g n e drámában örökíté meg. így nyilatkoznak 
róla a kortársak. Még gyilkosai is azt mondták, hogy soh’sem láttak embert 
ily rendületlenül meghalni.“ — „Már megtörtént,“ kiáltá Besme az ablak
ból az utczára, a mint az áldozat kiszenvedett. Az ott leskelődő s a 
dolgok kimenetelét váró Gu i s e  herczeg feleié: „ A n g o u l é m e  g r ó f  
(IX. Károly természetes testvére) nem hiszi, mig lábánál nem látja őt.“ 
A holttetemet az ablakon dobják alá; épen Guise s Angouléme lábához 
esett. Angouléme herczeg lehajolt, hogy a véres hullát megnézze; csak 
miután az összetépett arczról a vért kendőjével letörülte — ismerhette 
fel Colignyt. Undok szitok kíséretében az elhullott hőst megrugdalá. 
E gyalázatos tette eléggé jellemzi ő t; a történet megörökíté azt, hogy 
az utókor által való megvettetése legyen büntetése. Angouléme gróf 
példájára az ott lévők a hulla meggyaláztatását tetézték, mig nem az 
Guise herczeg parancsára elvitetett. —

A gyűlölet s a vakbuzgalom lángja Coligny kiontott vérében nem 
fojtódott e l; sőt olajmódra hatott ez , az egész várost lángba borította! 
Tavannes tábornagy, Montpensier herczeg és czinkosáik kivont kardok
kal rohantak a városon keresztül és az összesereglett népnek azt kiál
tották, a hugenották Coligny vezérlete alatt a király s anyja, testvérei, 
mi több, a navarrai király ellen is összeesküdtek. A nép köteles



sége veszélyben forgó királyát megmentenie! Fegyverkezzenek; mert a 
király parancsolja, hogy az a kigyó-fujzat kiirtassék, és hogy jövőben csak 
egy vallás legyen, a katholikus. Ezen hazugság átszárnyulta csak
hamar az egész várost, minek következtében Pária fanatikus népét vad 
rajongás szállotta meg, melynek dühe halált hozott az ártatlan hugenot
tákra; mert a felzendült nép az állítólagos összeesküvők vérét óhajtotta. 
Borzasztó üvöltés, pokoli zaj, a kardok pengése, a csatabárdok nehéz 
ütései hangzottak; e közben pedig minden toronyról szóltak a harangok. 
A mitsem sejtő hugenották édes álmukból felriadva nem tudván a zaj 
okát, azt hitték, a végítélet napja következett be. Félmeztelen futottak 
ki az utezára, s itt megrettenve a nekik rontott fegyveresektől, kezdvén 
sejteni a dolgot, Coligny palotája felé tartottak, némelyek pedig a Louvre- 
ben reményeitek menedéket; — azonban hiába. Coligny palotája előtt állot
tak a királyi testőrök; a Louvrebe vezető utakat pedig nagy számú más fegy
veres zárta el; ezek a fegyvertelen menekülőket halomra üldüsték. A város
ban szertecsatangoló Guise katonák a hugenották házaira is törtek ; itt 
mindenkit megöltek könyörület nélkül, nem tekintve a kort és a nemet.

{ A LouYrcbcn is megkezdődött a hugenották gyilkolása, — a jelt 
megadta Medici Katalin. Ez a nemehagyott asszony le tudta küz
deni fia IX. Károly jobb érzelmeit, ki legalább a hajlékában lévő huge

notta alattvalóinak kegyelmet akart adni; mi több, oda hatott, és az 
sikerült is neki, hogy a legféktelenebb dühre gerjesztő a szerencsétlenek 
iránt. „A lázadókét ne kíméld!“ ingerló őt az álnok asszony. A be
szédnek foganatja is lett, a király haragja lobbot vetett, olyannyira, 
hogy maga is fegyvert ragadott. A testőrök mészároltak ; hiszen nem 
vala nehéz dolog az alvókat vagy a fegyverteleneket agyonverdesni! 
E közben navarrai Margit nagy zajra ébredt; valaki kézzel-lábbal ver- 
de8te ajtaját s fájdalmasan kiáltó: Navarra! Navarra! A komorna azt 
vélte, hogy ez úrnőjének férje, kinyitó az ajtót. A nyitott ajtón egy 
ifjú vérbehagyott arczczal futott be s utána 4 katona kivont kard
dal. A menekülő Margit nyughelyére tartott s görcsösen karoló őt át. 
Margit mémoire-jában következőleg írja le e jelenetet: „Ez embert nem

I ismertem s azt hittem, azért jött, hogy engem megbántson; de tisztá
ban sem voltam az iránt, vájjon a bejövő fegyveresek ellene vagy pedig 
ellenem törnek-e?“ Végre Nancay testőr-kapitány jött be, a ki kimen
tette Margitot e helyzetből s kertére az ifjúnak kegyelmezett is. Nan
cay Margitot nővéréhez lotharingeni herczegnőhöz vezeté; menet azon
ban 3 lépésnyire tőle egy hugenotta nemes csatabárddal üttotett le, 
„szinte ájultan rogytam le Nancay karjaiba, s úgy rémlett, mintha ama 
vágás mindkettőnket ért volna“, Írja tovább naplójában.

(Folytatása következik.)
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A túlvilágról való képzetek keletkezéséről.
Irta: Jeszenszky Ignácz.

A túlvilági képzetek mindenkor kedvencz tárgyai valának a kép
zeletnek és a gondolkodásnak egyaránt. A túlvilági képzetek egy ho
mályos, még a történelmi — előtt létezett kor képzeletének alkotásai; 
nem az okoskodó ész alkotta ezeket, eredeti színezetük inkább a babona 
és tudatlanság képét viseli.

E körülmény azonban, értékükből mit sem von le. Az ember ta
pasztalatai, felfogása szerint fejezte ki azt, mi lelkében sejtelem gyanánt 
élt. így tehát az örök életről, lélekről, Istenről, az Ítéletről stbről való 
képzeteknek valóság felel meg, s csak az ember adja meg nékik az 
érzéki vonásokat, melyek utóvégre is a felfogás tisztúltával mindinkább 
elesnek. — így tűnik fel minden érzékitől menten a halhatatlanságról 
való hit a mai tisztúltabb felfogás szerint. A lélek halhatatlansága, 
mondják, az ember kettős természeténél fogva szükségszerű következmény.

Lényege abban áll, hogy physikai megsemmisülésünkkel egyéni 
létünk teljesen meg nem szűnik, hanem a záraiból kiszabadult lélek 
más viszonyok között tovább folytatja öntudatos léteiét. A közönséges 
nézet szerint a halhatatlanság azon reményben nyer kifejezést, hogy a 
küzdelmes földi élet, a halál után, a kedvezőbb és boldogsággal telje
sebb örökélet részeseivé leszünk. E felfogással már adva van némi ér
zéki vonás. Ha pedig forrásaiban kutatom, a halhatatlanságról való 
képzetet, úgy találom, hogy az tökéletesen nyers materialistikus világ- 
nézletben gyökeredzik. Es ez természetes is. Valamint hogy lcgel- 
vontabb képzeteink is kezdetleges szemléleteken alapulnak, úgy a 
halálról, lélekről, halhatatlanságról alkotott képzeteink is, érzéki észrc- 
vevésekből, szemléletekből magyarázhatók ki. Még manapság is, mű
veletlenebb emberek a halált nem úgy fogják fel, mint a szervek 
olyatén megbomlását, mely az emberi test megsemmisülésére vezet 
hanem a halál szerintök, egy kérlelhetlen kaszás, csontváz, mely leta
rolja az emberek sorait, mint a kaszás a mező fűvét. Hasonlókép ér
zéki alakkal látják el a szellemet, lelket. Továbbá a legelvontabb fogal
mak egész sora is az érzéki jellemét hordozza. A múlt, jövő időre vonat
kozó fogalmak is a térbeli mozgásra utalnak. Jövő a mi jőni fog, s a 
múlt képzete, világosabban a német nyelvben, „gehen“ menni, a szemlél
hető járásra utal.

Ha tehát a jelen kultur viszonyok közepett is elég példa szolgál 
arra, hogy az elvont fogalmakat érzékítve fogják föl, annál inkább le
hetett a közvetlen érzékihez kötve azon emberek gondolkozásmódja, 
kik a művelődés történelmének bizonysága szerint oly korban éltek,



melyben a kultúrának még igen gyér nyomai valának. — A fejlődés
nek oly alacsony foka volt ez, melyen a halhatatlanság eszméje még 
nem nyert képszerű kifejezést, 8 a lélekről egyáltalában még sejtelem
mel sem bírtak.

Ezen állításomnak megfelelőleg tárgyalásomra nézve egyelőre a 
gondolatoknak három főcsoportját jelölőm meg.

I. Kiindulási pontúi fölveszem az emberi nem fejlődésének egy 
bizonyos fokát, melyen, daczára annak, hogy a halálról és a létekről 
való képzetek nem voltak megalkotva; az öröklét, a halhatatlanság 
hiv ése, mint sejtelem jelentkezett s abban nyert kifejezést, hogy a földi 
élet folytonos, örökkétartó.

II. A fejlődésben előre haladott ember a halál s lélek, szellem 
képzetére, tudatára emelkedvén, az öröklétet többé nem a testhez köti, 
hanem a lélekhez.

III. A halhatatlan lélek tartózkodási helye.
Tehát mindenek előtt a kérdés az : a fejlődésnek mely fokozata 

szolgáljon kiindulási pontul, midőn is a fent Írott thcuiát van megoldani 
szándékomban ?

Az emberro nézve, az érzéki, a történeti s a tiszta öntudat hár
mas fejlődési fokozata állapítható meg. Igaz, hogy a fejlődés közben 
átmenetkép, a már túlhaladott álláspontnak sajátos vonásai újból feltü
nedeznek; igaz az is, hogy ily problémának megoldása, minő a halha
tatlansági is, mindenkor foglalkoztatták az emberi észt; mégis ezen 
halhatatlanság eszméje csak úgy állhat világos kép gyanánt szemünk előtt, 
maga a felfogás fejlődése szerint, ha vissza megyünk ama kezdetleges 
világ nézletre, melyből — képies kifejezés szerint - -  mint talajból ki- 
sarjadzott a halhatatlanságról való tudat.

A kiindulási pontot a fenn megjelölt hármas fejlődési fokozatban, 
az első nyújtja. Ez az érzéki öntudat álláspontja. Az érzékiség fogai in a 
már magában rejti, hogy ezen állásponton igen korlátolt gondolkozást!! 
emberrel lesz dolgunk, ki a jeleit pillanatáért, csak önmagáért létező
nek tudja magát; mindent mi rajta kivííl áll kénye eszközeként tekint, 
ö a központ, minden csak végette létezik.

E féktelenség, [az énnek ily feltétlen hatalma, közvetlen a körül
ményekből magyarázható ki. A kellő tapasztalattal, védő eszközzel és ol
talmazó hajlékkal nem biró ember folyton ki van tévő a természet vi
szontagságainak, és vad állatok támadásainak. Nem lévén még társa
dalmi élete, saját nemével is halálharczot kénytelen vívni. Ily viszo
nyok között folytonos izgatottságban él, minden bizodalma és támasza 
saját karjának ereje. Önkéntelenül is azon tudatra jutott az ember, 
hogy tulajdonkép az egyes, az Én, csak is az ér valamit, a többi más



—  64

csak eszköz. Mindenütt és mindenben ellenséget látott, azért is gondol
kozása, lelki élete a pillanat behatása szerint változott. Gyakran szenve
dett bajaiban csupán a testi élvezet vigasztalta. Kereste a kellemest; s 
azért is a testi érzés kellemes, vagy kellemetlen állapota határozta meg 
indulatait is. Ily módon nyert feltétlen értéket a test az ő világnézlete 
szerint. E világnézetben tehát két mozzanat ragadja meg figyelmünket: 
1. Az En-nek feltétlen értéke, hatalma. 2. A közvetlen érzékihez kötött 
gondolkozás mód.

Az érzékihez kötött gondolkozás jelenkezett abban, hogy az ember 
figyelme, tapasztalása még csak arra terjedett ki, a mi közvetlen okozta 
a jó vagy rósz benyomást. Ezért is a reája gyakorolt hatást a merő 
anyagnak, tárgynak tulajdonitotta, mint a kis gyermek is, az ajtót okol
ja, ha beléje ütötte magát s nem a saját ügyetlenségét. Továbbá azon 
körülmény, hogy egyes dolgokat imádás tárgyául vettek, arra utal, hogy 
ők még szervest, szervetlent, lelkest, lelketlent egy kategóriába soroztak. 
Szóval a testtől szabad szellemi, lelki erőről, állagról (substantia), sőt még 
a halálról, mint physice megsemmisítő állapotról, sem vala képzetük, tu
domásuk. Ennélfogva az érzéki öntudat álláspontján a halhatatlanság 
eszméje érzéki kifejezést nyert annak hivésében, hogy a test örök életű, 
hogy tehát az ember embernek lenni soha meg nem szűnik.

A halálról ugyan volt tapasztalatuk, de azt úgy tekinték, mint az 
alvás állapotját, mely bár tehetetlenné tesz, de életünket meg nem 
szakítja, és csak a test erősbödésére szolgál.

Ugyanis az alváskor jelentkező álmok, mint a nappali élet árny- 
szerű másolatai figyelmessé tehették az embert arra, hogy bár hosszú 
időn át pihent, a nélkül, hogy a külvilággal érintkezett, tehetetlen álla
pota daczára, mintha hallott, látott és cselekedett volna. Ezen állom- 
szerű jelenségeket alkalmazták a halál állapotának megértésérv*. Tudták, 
hogy lesz egy idő, mikor az ember még tehetetlenebbé lesz, mint alvás
kor, de ez állapot mégis csak egy hosszabb alvás szinében tűnt fel sze
meik előtt. E sejtelmes ingadozás a felfogásban világosan mutatja, hogy 
a halálról ismeretük nem volt; szemléletük igen, de ebbeli tapasztalatu
kat nem értették meg. Ennélfogva a halhatatlanság képzetével nem 
bírtak, mert a képzet a halál képzetét is feltételezi. A halhatatlanság 
tehát csak annak hivésében állott, hogy az érzéki élet megszakithatlan, 
örökös.

E tények úgy látszik, mintha csak a priori lennének felállítva. 
Van bizonyító körülmény, mely ezen állításokat igazolja.

Ezen bizonyítékot szolgáltatják: a holtak tiszteletben való részesí
tése, a temetkezési szokások.



Ugyanis ép azon hitből folyólag, hogy az ember meg nem hal, 
hanem csak elalszik, szokás volt a holtakat oly elzárt helyekre tenni, 
hol sem a természet viszontagsága, sem a vad állatok nem bánthatták, 
csendes, alvó pihenésben meg nem háborgattak. A holtakat többnyire 
ülő helyzetbe tették, jelképül mintegy, hogy a holt él, csak alszik. 
Melléje tették fegyvereit, hozzája temették cl — ha netán voltak — szolgáit 
is, rangja szerint, hogy felébredéskor szolgálatára legyenek. Ily módon jár
tak el a holttal, mutatják ezt az újabban felfedezett ó-görög és kelta sírok. 
Szokás volt továbbá, a holtat bőviben ellátni eledellel, mert becsukott 
helyéről ki nem jöhetett, ha netán felébredéskor elébb evés által kívánta 
felfrissíteni rég szunnyadó erőit. Az ó babyloniai sírok is mutatják, hogy 
a holt kezébe valami eledel féle, vagy gabna nemű volt téve, nem kü
lönben datolya gyümölcse.

E nemű szokás még mnnanapság is dívik, annélkül, hogy magya
rázatát tudná adni az illető, mért cselekszi azt. A délmagyarországi 
román ember is ellátja halottját bőven kenyérrel, kalácscsal, vagy főze
lék félével. E szokás is vissza vihető amaz ős világnézletre, mely sze
rint a holt csak alszik, s majd fölébred álmából újra, megújulva testben, 
mikor is eledelt vesz magához a hosszú böjtölés után.

Igen világosan mutatják e példák, hogy ama kor embere, ki ily 
szokásokkal élt, a halálról helyes tapasztalattal nem birt, magyarázta azt 
az alvás analógiája szerint. És maga a megújuló természet is híven 
fejezte ki az alvást és felébredést. A nappal és éj tünetei, meggyőzhet
ték a felől az embert, hogy minden élet tulajdon kép alvás és felébre
dés szüntelen váltakozásában áll.

így az emberi élet is, tulajdonkép nem egyéb, mint ébrenlét, 
melyet megszakít az alvás, hogy ismét a felébredés következzék. így 
váltakoznak nappal és éj is. A halál állapota pedig hasonló a természet 
ama hosszabb alvásához, mely kifejezést nyer a tél és tavaszban. Ily 
világnézetben az élet oly jelenségül tűnt fel, moly folytonos, s ha meg 
is lesz szakítva az nem baj, mert a halál, az csak alvásszerü. A halha- 
tatlanság tehát kifejezést nyer az érzéki élet örökkétartóssága hitében.

Ennélfogva sem a halálról, sem a halhatatlanságról világos képze
tük nem volt, miután e kettő egymást feltételezi. Csak is midőn idők 
múltával a halál képzetére jutottak, alkottak egyszersmind tisztább fel
fogást a halhatatlnaságról is. Meggyőződtek ugyanis arról, hogy az 
ember élete nem boldogító e földön, s a tulajdonképeni örök élet más 
hazába tartozik. Itt c földön üldözi minden a romlatag testet, és meg
emészti az idő az eltemettek csontjait, bármikép is óvják. Az egypto- 
miak, kik a halálról némi ismeretet szereztek, hosszú időn át fáradoztak, 
hogy némi-nemü módon meghiúsítanák a természet rombolásait, s meg-
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óvnák az elhaltak tetemeit az enyészettől. Rájöttek a halzsamozás mes
terségére, s azt oly tökélyre vitték, hogy múmiáik késő századokig rom
lás nélkül fennmaradtak. Azonban később magok is belátták, hogy fá
radozásuk hasztalan. A halál az megsemmisit. S mindinkább abban 
kerestek vigasztalást, hogy az örök élet nem e földön, hanem egy más 
hazában lesz. Jelenleg is az éjszak sarkvidéki eszkimók között általá
nos azon hiedelem, hogy ott, hol a korlátlan ég honol, messze, hol a 
hold, a nap és a csillagok ragyognak, ott van az igazi élet, a halál után 
oda át költözik az eszkimó fagyos vidékről, enyhe napsugárra, hol maj
dan bőven úszik a hal- és fóka-zsírban. Mohamed is csak népe felfo
gásához alkalmazkodott, midőn a hivők számára, buja képzelettel rajzolt, 
tündéri túlvilágot Ígért.

E felfogás az előbbihez képest, mely e földön remélte az örök életet, 
haladás gyanánt tűnik fel, a mennyiben a halál romboló hatalmától félve 
egy más hazában keresi fel vágyai tárgyát, s nem a földön. Azonban 
e felfogás is csak durva érzékiséghez kötött, mely azonban egyelőre kie
légítette az érzéki ember képzeletét is. Ebből is látni, hogy a fantáziá
nak legnagyobb játéka mellett sem vagyunk képesek többet képzelni, 
mint a mennyi tapasztalattal bírunk. A különbség csak az, hogy a kép
zelet nagyít és változatosságot hoz be még a leggyarlóbb számú- és mi
nőségű képzetsorokban is.

Előbb tapasztalatokban és tisztúltabb ismeretekben kellett egy kissé 
gazdagodnia az embernek, hogy a halálról és halhatatlanságról helyes 
képzetet szerezzen. A lélek képzetének tudatra emelésével a gyarló gon- 
dolkozásu emberre nézve új világ tárult föl.

Ki az erőt azonosította a testtel, s erre vezette vissza az élet 
mindennemű jelenségét, azon embert a tapasztalás arra vezette, hogy a 
dolgok lényege egészen más, mint a holt anyag, s nevezetesen az ember
ben hatalmas rugó van, a szellemi, a lelki. — Annálfogva az emberben 
lakozó lélek, nem pedig a romlatag test a halhatatlan.

Hogy a materialistikus világnézletből egyszerre a szellem, a lélek 
képzetei sarjadzottak ki, első tekintetre úgy látszik merész állítás, hogy 
lehetetlen, kit úgy tüntettem föl, mint csekély tapasztalattal bírót és 
korlátolt gondolkozásut, az érzéki életű ember egyszerre a szellemről 
a lélekről magának képzetet alkothatott volna.

Ámde a fejlődésben semmi ugrás sincs. Ismereteinkre nézve is 
egyik tapasztalat a másik alapja és anyagja a gondolkodó elmének arra, 
hogy a dolgok felől magának képet alkosson. Szemlélet által jutott az 
ember a lélek képzetére is.

Ennélfogva, minden ugrás nélkül egybekapcsolható a fejlődés eme 
két mozzanata, melyeknek egyike azon álláspont, melyen az ember csak



az anyagról tudott, a halál, a halhatatlanság helyes képzetével nem 
bírt; másika pedig azon álláspont, melyen ez utóbb említett képzetek 
tudatra emelkedvén, a lélekról való képzet is meglett alkotva.

Vizsgáljuk meg, miként jutott az ember annak tudatára, hogy ó 
nemcsak testből, hanem lélekből és szellemből is áll.

Azon ténvnél fogva, hogy az ember csak szemléletek utján szerez
hetett ismeretet bizton állíthatni, hogy a tapasztalatok egy bizonyos 
mennyisége és azok rendezése után alkothatott magának egyszersmind 
tisztúltabb világnézletct.

A serkentő okokat az emberen kivűl a természetben kell keres
nünk. Az anyagi világ telve van dualistikus jelenségekkel. Physikai 
ellentétek vannak a természetben; hideg, meleg, szárazság, nedvesség, 
fény, árny, melyek többnyire egyazon testen is jelentkeznek. Egy test 
majd meleg, majd hideg, száraz és nedves, majd fényt és árnyat vető.

E tünemények a csekély tapasztalattal biró emberre nézve sajátos 
hatással lehettek, mely sajátos hatás különös következtetések szülője Ion.

Honnan van az, hogy egy és ugyanazon testen oly tünemények jelent
keznek, melyek hol eltűnnek, hol meg vissza térnek és látszólag ama test
tel semmi kapcsolatban sincsenek? szükségkép azon következtetésre ju
tottak, hogy egy bizonyos testnek oly tulajdonságai is vannak, melyek
nek ama testtel való szervi összefüggése nem észlelhető. Ennélfogva 
ezen tünemények anyagtalan, a testiekkel csak érintkezésbe lépő szellem
szerű jelenségek.

E következtetésre világos azon körülmény vezette az embereket, 
hogy a tárgy és tünemény physikai kapcsolatát nem voltak képesek 
felismerni. Ezen világnézettel karöltve jár a büvészieskedés, szellem 
idézés, a tüneményi világ imádása, szóval félelem s a felfoghatatlan fen
séges jelenségekkel szemben. így alakúit meg külső indító okok alap
ján a dualistikus világnézlet.

(Folytatása következik.)

Egyházi beszéd.
(Egy theolo^ustól).

Mindenható atyánk! ki földeritéd a napot s a természetet meg- 
meg újítod, adj erőt nékünk is, adj, hogy kibontakozván a por kötelé
keiből szellemben hozzád emelkedjünk, érette tiéd légyen a dicsőség, 
néked tőlünk a hála most és mindörökre. Ámen! —

Alapigék: Efez. IV. 22—28.
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Keresztyén hívek! A halál rombolásain épül fel az élet vára. 
Nézzétek 'a természet világát, az elemek végtelen küzdelmében örökös 
forrongás uralkodik, itt megszűnik a szerves élet, amott romján újra föl 
éled más és más alakban. Mintha csak nem volna más a világon élet 
és halál harczainál.

Az élet czélja a tökéletesedés, azért is minden előre haladott lé
pését egy egy halál nyoma jelzi. Az érzékiségből lassan kibontakozik 
a szellemi, melynek szabadságára az ember felemelkedni hivatva van. 
Ámde míg lépteit a tökély czéljához irányozza, kötve az érzékiség kor
látáihoz, egy uj, szellemi élet megvalósítására fel kell áldoznia ér
zéki életét, a melynek halálán épül fel szellemi szabadságának 
vára. így tehát míg egyrészről testileg meghal, másrészről újjá születik 
a szellemi élet által. E czélt üdvözítőnk eme szavakkal fejezte k i : 
„Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes.“ — Pál 
apostol ezen eszmét a fent jelzett igékben eme mondással fejezte k i: 
„Levetkezzétek az ó embert és felöltözzétek az új embert.“ — Mert 
számunkra nem a tökéletesség, hanem adatott csak a törekvés a tökéle
tesség után. Minélfogva is teljes életünk tusakodás, harcz, melyben az 
érzéki embernek buknia kell, hogy a szellemi ember győzelemre emel
kedjék. Az ó ember, az eredeti érzéki természet jellemző vonásai: a 
ferde vágyak, balgatag beszéd, gonosz cselekedetek, s mi ezek ellenke
zője a maga tökélyében bírja azt az új ember.

Nagy a feladat s a tökély czélja messze tőlünk, kicsiny hozzá az 
erő, kevés az akarat. De az élet, s a történelem egy alakja világosan 
mutatja, hogy rendeltetésünk, s hivatásunk elérhető. Nem a lemondás, 
hit és erős akarat teremti bennünk az új életet. Pál apostol int, fogad
játok hivó szózatát, kövessétek őt, a régivel, a rosszal szakítván, igaz 
keresztyéni életre.

O l t ö z z é t e k  föl  az új  e m b e r t !
I.

Szivetek érzelmei legyenek nemesek.
Azon ember, ki, az irás szavai szerint, önmagára nézve tökélete

sen meg nem halt, gyakorta kisértetbe jő, és csekély dologban is ingatag. 
Ki gyönge lélekben, némikép a testiekhez hajló, az csak nagy ügyel- 
bajjal tud megszabadúlni földi kívánságoktól. Annálfogva gyakran szo
morúságot érez, midőn vágyairól lemondani kénytelen, s könnyen bosz- 
szankodik. Ha pedig eléri azt, miután sóvárgott, csakhamar terheli lel- 
kiesméretének szemrehányása, mert vakon követte szenvedélyeit. így 
tehát minden körülmények között békétlenségről, boldogtalanságról pa
naszkodik.



Az igaz keresztyen boldogtalanságról soha sem panaszkodik. Vizs
gálja csak minden ember saját maga múltját, belső állapotát. Itt van 
elvetve bennünk magva jövendőnknek! Igaz, hogy az asszonytól szüle
tett ember földhöz kötött, és a keskeny körön belől,moly ben mozog alig 
alig tekinthet magasabb czélok után; mégis bármely foglalkozásban is, 
nemes érzülettel és őszinte lélekkel az élet ily szűk határai között is 
képes önmagát tökélyesbíteni.

Es ugyan miben rejlik alapja ennek ?
Üdvözítőnk szavaival élve, az embernek szívéből származnak a 

rósz gondolatok, paráznaságok, gyilkosságok, s más ilyenek ezekhez 
hasonló gonosz indulatok, melyek megfertőztetik az életet s eltántorí
tanak az igaz útról. Nemde, mikép minden gonosznak fája az emberi 
szívben gyökeredzik, akképen fogantainak az erkölcsös élet magvni 
ugyancsak a szívben. Tegyetek tehát úgy, mintha kertészek lévén, a 
meddő és rósz gyümölcsöt termő fákat kivágjátok s tűzre vetitek, hogy 
annak helyébe újabb, nemesebb fákat ültessetek ; irtsátok ki szívetekből 
a rosznak csiráját is és fordúljon lelhetek oly dolgok felé, melyek az 
emberi kebelnek tápot nyújtanak istenes életre, A szívnek szeretető 
oly kincs, melynek meghődol a gonosz, az irigy nem árt neki, mert jó
ságával azt is legyőzi. Azért óvakodjatok, a szívnek ártatlanságát, tiszta
ságát, nemes indulatait őrizzétek meg; ti pedig, kikben a testnek sötét
sége elnyomja a lelkiismeret világosságát, igyekezzetek mivelni magato
kat nemesebb példák után. Ugyan, mit gondoltok, ha a ti szívetekben 
lakozó világosság homály, sötétség, vájjon minémü lesz bennetek a sö
tétség?! Az ember Isten képére teremtetett igazságos és valóságos szent 
életre. Hova lesz az ember, mivé az élet, ha az emberiség egésze 
sötétségben fog járni, tudatlanái hivatása felől? Hát kiért volt az ön-
feláldozás, a lélek szerint való élet harcza e megromlott világgal...........
Szép és követésre méltó példa a megváltónak példája. Es higyjótek meg, 
ó keresztyén hívek, képes az ember szakítani a testiséggel, kiirtván ma
gából a vágyak s ferde kívánságokat, melyek nem valók igaz keresztyén 
szívébe. Szeretnek sokan öltözni szépon és gondozni ruháikat, avagy 
nem méltóbb a szívet felöltözni nemesebb érzelmekkel, s gondozni azo
kat magunk s embertársaink javára. Mert a szív tisztasága nem könv- 
nyen veszendő, egész életre szól, éltető világát kiterjeszti mindenekre, 
Oltözzétek tehát fel a szívet ártatlansággal, nemes indulatokkal, le
gyen a ti szívetek hite az élet világa és fónyljék a ti szívetek világos
sága az emberek szemében dicsőítésére a ti mennyei atyátoknak !

II.p
Ámde, ha ti az új ember tökélyes alakjában akartok megjelenni 

kér. hívek, szükség, hogy nemes érzelmeket táplálni igyekezvén :

á á
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Igaz legyen ajkatok beszédje.
A megnemesített gyümölcsfa ága nemes gyümölcsöket fog teremni, 

de a vad hajtás mindég Ízetlent és arra valót, hogy a féreg eméssze. 
A szívbe oltott nemes érzelmek gyümölcse, az őszinte jóakaró beszéd. 
Ki a szó legnemesebb értelmében kívánja másnak javát, az kerüli a ha
zugságot, megmételyezőjét a becsületnek, jellemünknek. A hazugság át
ka az emberiségnek. Ke értsétek a tréfa, hanem az oly hazugságot, 
mely rósz akaratból ered, mások félrevezetésére, megrontására. Az ilyen
ről mondta egyik egyházi atya: „Yalamint hogy Isten végtelen szere- 
teténél fogva elküldte az ő egyetlen fiát az emberiség megváltására, úgy 
küldte el az ördög a hazugságot az emberi nem megrontására.“— !

Hazugság a színlelő beszéd is, mert szép szavakkal takarja el a 
szándék csúnyaságát. Ugyan mondjátok meg — kérdem tőletek — mi 
czélja az emberi összeköttetéseknek, ha nincs meg, ha lehetetlen a bi
zalom egymás iránt ? Hiszen igy felforgatnék a békés együtt-élést, a 
család és társadalom mivé lenne ? Zavaros tömeggé, hol egyes az egyes
sel szembe áll, hazugsággal, önző czélból egymást megsemmisíteni törek
szik. Óvakodjatok a hazugságtól és a hazug embertől keresztyén hívek! 
A hazug ember szava rósz pénz, ha meg nem figyeled, vizsgálod, köny- 
nyen elfogadod jó fejében magad kárára. Hínár a hazugság, mely elme
ríti a folyamban úszót, feneketlen ingovány, melybe ha lép, mindig mé
lyebbre, mindig alább sülyed az ember. Azért is vessétek el a hazugsá
got és szóljon minden ember igazságot az ő felebarátjával. .Az igazmon
dás világító napja az életnek, egyenes út, melyen bizton járhatsz, ve
zető az életben, szerető sziveket egybekötő az igaz mondás. Ez a valódi 
út, melyen egymás támaszai, keresztyén testvérei lehetünk. Krisztusban 
ievénk mi egymás testvérei, ő a fő, mi a tagok, avagy ha a tagok egy
mással ellenkeznek, mivé lesz a fő? Azért legyen minden egyes tag az 
egész szolgája, testvér a többi tagokkal. Legyen minden egyes ember az 
ő felebarátjának őszinte, igaz jóakarója. A földnek ideig való vándorai 
lévén, igy könnyitjük meg egymás terheit, hogy czélunk felé bátran halad
junk. Levetvén a hazugságot, szóljon tehát minden ember ajka igazságot!

III.
Az igazságszeretetről hallottátok, mely éke az új-embernek, ezzel 

karöltve jár a jó cselekedetben gazdag élet is. Ennélfogva Pál apostol 
eme szavai: „a ki oroz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkál
kodjék, cselekedvén kezeivel azt a mi jó, hogy legyen mit adni a kinek 
szükség,“ tanúságúi szolgáljon minden keresztyénnek. Az apostol em
lítette orzás még az ó ember jellemvonása, ti pedig az új-embert akar
játok felöltem, szükség, hogy:



Legyen jó a ti kezetek munkája

A gondviselő Isten fogékony;1 yá tette az emberi lelket jóra. ros/.ra 
egyaránt, feladatkép azonban a jónak gyakorlását tűzte ki czélul.

Szerencsés az, kinek arc/.a még elpirulni tud vétkes dolog halla
tára, és bármily csekély hiba elkövetésére. Az elpirulás, jele a még meg 
nem vesztegetett lelkiismeretnek. Szerencsétlen ember, ki nem átall el
követni olyat, mi a lélek beszennyezésével jár. Hiszen van hallani al
kalmatok, hogy ezen a mi emberséges szándékunkban is napról-napra 
fosztogatások és gyilkosságok lesznek elkövetve. A felebarát felebarát
ját, testvér a testvért, fiú az apát életétől megfosztani vissza nem retten
nek. No de hallgasson a beszéd ily sötét képekről, szomorú példák. 
Ti tudjátok mennyire megy, mejinyire mehet a bűnös emberi szándék. 
Nem csudában, ha az oktalan vad egymás között, küzd és öldököl min
dennapi életért, de sajnos állapot, az emberek közt ugyanezt tapasztalhatni. 
Pedig az ember esze és két keze becsületes munkája után is képes ön
magát, mi több másokat is ellátni oly dolgokkal, melyek a minden
napi életre tartoznak. Arczod verejtékével keresd a te mindennapi kenye
redet, izzadással munkáld a szántóföldet, keserű legyen az elidegenített 
kenyér s a vétkező kéz munkája legyem átkozott. Tudja a gonosz, mily 
édes saját becsületes szerzeményeinken békésen élni, irigyli is a munkás 
ember helyzetét. Nemcsak azért, mert biztosítja életünk fentartását; de 
a becsületes munka magában véve is áldásos. Megvon vétkes cseleke
detektől, mérsékli vágyainkat; munkában ismeri és becsüli meg erejét 
az ember, és megtanul örömmel segíteni munkára képtelen szegénye
ken. És ugyan mire való nékünk a földi kincs, túl azon, mire szüksé
günk van? ha csak nem arra, hogy másokon is segítsünk és üdvös in
tézményeket mozdítsunk elő. Ne gondoskodjatok csakis oly kincsekről, 
melyeket rozsda, moly megemészt, tolvaj ellophat, hanem inkább igye
kezzetek a lekickbcn, a földi kincsekkel pedig okosan rendelkezzetek. 
Azért adatott erő a munkára, hogy megbecsüljük azt. Lássatok tehát 
munkához, a becsületes munka a léleknek is arat, a bocstelcn munka 
pedig veszedelmet hoz a testre a lélekro egyaránt! Végezetül keresztyén 
hivek! ha sikerült, szándékom szerint elébetek rajzolnom az ó embert 
és áj embert, elmélkedjetek felettük, magányos óráitokban, midőn a s z í v  

és elme oly fogékony, az ó és új emberről magatoknak képet alkossa
tok! Van mindenkiben az érzékiből, de ékíti, lelkctck az új ember jel
lemvonása is. Válasszatok e kettő közöl. Az érzéki, ó ember útja a 
mindennapiság, végre kárhozat, az újjá született emberé a vallásos er
kölcsös élet, és üdvös útja az örök dicsőségnek. — Ámen !
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KÜLÖNFÉLÉK.
Hálaünnep. Azon felejthetlen jóltevők emlékére, a kik a Lyceum 

felvirágzását a múltban és jelenben, anyagilag és szellemileg elősegitették 
és elősegítik, valamint a kik különösen azon viharos időkben, a melyek a 
magyarhoni protestantismusra oly sokszor bekövetkeztek és azt alapjá
ban megingatni oly annyira fenyegették, a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház 
hű támaszai valának, — a lyceum mint minden évben, úgy jelenleg is Hov. 
hó 30-án tartotta hálaünnepélyét. Programja a következő volt:

A kezdetet a theologiai dalárda által elénekelt ének, a Protestantis
mus főéneke és a Lyceum alapitatásákor is elzengett ének „Erős vár a mi 
istennünk,“ képezte. Azután Pukánszky Béla III. theol. tartotta az emlék
beszédet, a melynek végeztével Jeszenszky Ignácz II. theol. „A lyceumi 
jóltevőinek emlékezetére“ czimmel irt és általunk a múlt havi számban 
közölt magyar, — Menyhard Frigyes II. theol. „Ein Lied“ czimmel 
irt német, — és Czimrák János III. theol. szinte „A jóltevők emlékére“ 
czimmel irt tót alkalmi költeményeiket szavalva, léptek fel. Véget ért 
pedig ezen hálaünnepély a „Vigyázzatok ezt kiáltják“ czimü énekkel, 
melyet a gymnasiumi dalárda énekelt volt.

Felolvasás. Nt. Schneller István tanár úr, mint eddig is minden 
évben, úgy jelenleg is minden szombaton este 6 —7 óráig tart a theo- 
logusok számára magán órákat, a melyekben a dialogizáló módszert kö
vetve, Jakab vagy is a Luther által nevezett szalmalevélnek exegezisét 
ismerteti, a melynek helyes magyarázata minden theologusra nézve annyi
val is inkább nélkülözhetlen szükséges, mivel benne Pál apostolnak sar
kalatos tanaival szemben az ember sokszor ellentétet gondol észrevenni.

Nyiit nyugta. Folyóiratunkra előfizettek még: Ngys. Bodó Lipót, Szelezsény 2 fit. 
Nt. Hajts Pál, Szepes-Béla 2 frt.; Nt. Stehlo János, Eperjes 2 fit.; Tek. Marczy Sán
dor, Szepes-Szombath 2 frt.! Nt, Schleining Károly, Majos 2 frt.; Nt. Masznyik Endre, 
Tisza-Földvár 2 frt. —

K é r j ü k  a t ö b b i  T. e l ő f i z e t ő k e t  s z í v e s k e d j e n e k  a z  
e l ő f i z e t é s  á r á t  m e n n é l  e l ő b b  m e g k ü l d e n i ;  v a l a m i n t  a z o k a t  
i s,  a k i k  c s a k  az  e l s ő  f é l é v r e  e l ő f i z e t t e k ,  s z í v e s k e d j e n e k  a 2-ik 
f é l é v r e  i s  e l ő f i z e t n i ;  n e h o g y  f o l y ó i r a t u n k  p é n z t á r a  m e g k á r o  
s i t a s s é k A pénztárnok. 

T A E T A L O M :

A párisi vérmenyegző (Folytatás) Král Jánostól. — A túlvilágról való képzetek 
keletkezéséről, Jeszenszky Ignácztól. — Egyházi beszéd. — Különfélék.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. theol. magyar kör. —  Nyomalot Lfiiry és Alkalaynál.
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Lyceumunk hálaünnepe.
Múlt számunkban már említettük futólag, hogy Lyceumunk a folyó 

tanévben is kegyeletcsen megünnepelte megalapíttatásának emléknapját. 
Akkor egyszersmind közöltük a magyar költeményt is, melyet szerzöjo 
ez alkalomra írt s előadott. Jelen számunk első czikkéül ugyancsak ez 
ünnepélyre vonatkozó dolgozatkát hozunk; elkésve ugyan, — 8 ezért bocsá
natot kérünk, — de azon hiszemben, hogy valamint nemes fogadalmak s 
júkivánatok, úgy az efféle visszaemlékezések is, ha igaziak, sohasem 
egészen időn s helyen kívüliek.

Lyceumunk 1881. nov. hó 30-án fennállásának 275. évét töltötte 
be. Csak a mindenható iránt való legmélyebb hálával tekinthetünk vissza 
e nagy korra, „ f e l i s m e r v é n  a b b a n  a k e g y e l m e t ,  m e l y  n e 
k ü n k  a d a t o t t . “ E múlt nem csak az évek számát tekintve nagy, de 
tapasztalatokban is gazdag ; oly drága tapasztalatokban, hogy azokat hí
ven megőrizni és megfigyelni jelennek és jövőnek egyaránt szükséges. 
8 a mily tanulságos, ép oly felemelelő e múlt eredményeiben. Pozsonyi 
egyházunk e közel három századon át súlyos, sokszor egészen kivételes 
helyzetben megóvta nemcsak saját, hanem az általa alapított, s szero- 
tetteljesen ápolt iskola létét is. Azon támadások, melyek hazai protos- 
tantisinusunk megsemmisítésére irányultak, nem egyszer a pozsonyi egy
házat rendíték meg leginkább, de megtörtek törhetlen hűségén; e táma
dások daczára, sőt épen azokban tanúsított hivsége következtében a ma
gyar protestantizmusnak egyik metropolisává fejlődött s máig az maradt. 
Ez egyház kebelében főiskolánk a maga feladatát, a mennyire a birto
kában levő szerény anyagi eszközök megengedték, nem csak mindig be-

6



I

töltötte, de a kor igényeinek megfelelőleg fejlődve, protestáns tanintéze
teink között ma is díszes helyet foglal el. Hogy ez így van, azért a po
zsonyi egyházon kivül azon jótevőket illeti a hála, kik áldozataikkal biz
tosították intézetünk fennmaradását. Emléküket megújítani, iránta a ke
gyelet tartozását leróvni: ez volt hálaünnepünk czélja.

Azon tudatban voltunk bátrak e szerény ünnepélyre még egyszer 
visszatérni, hogy t. olvasóink érdeklődéssel fogadják mindazt a mi inté
zetünk életére’vonatkozik. Midőn e megtisztelő figyelemért intézetünk ne
vében köszönetét mondunk kérjük azt egyházi és iskolai életünk emelé
se érdekében továbbra is.

—  74  —

A történet képe.
A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum alapításának 275. évfordulóján mondta 

Pukánszky Béla.

Mélyen t. gyülekezet! A történet sokszor hasonlittatott költemény
hez ; s akármilyen hiányos is e hasonlat, tagadhatlan, hogy a történetben 
elmélyedőnek gyakran úgy tetszik, mintha vonzó tankölteményt olvasna, 
melynek szakaszaiból életbölcseség igazságai kínálkoznak ; vagy epost, 
melynek komoly folyásában magasztos eszmék nyernek megvalósulást; 
vagy drámát, melynek katasztrófája megrendít és megfélemlít ugyan ben
nünket, de kifejlése erkölcsi érzetünket kibékíti, megnyugtatja, felemeli. — 
Bármelyikét vesszük e hasonlatoknak: mind megegyeznek abban, hogy 
a történet szemléletét felemelőnek mondják. En szintén ilyennek talá
lom azt, midőn e perczekben főiskolánk történetére gondolok, s azon sze
repre, mely abban a pozsonyi ev. egyháznak jutott.

Mint az országnak akkor is egyik legműveltebb városa, Pozsony a 
reformatio világát készséggel befogadta, s amint kebelében az ev. egy
ház megalakult, a gyülekezetnek cselekedetekben gazdag és világosságot 
kereső hite azonnal egy oly tanintézet felállításán buzgott, mely az ev. 
alapján s az egyház szükségei szerint nevelne. így alapittatott s nyitta
tott meg már 1606. nov. 30. azon főiskola, melynek hálaünnepét üljük 
ma. — Maga főiskolánk megalapításának e ténye, úgy hiszem elég arra, 
hogy a pozsonyi egyház nevének tisztes emléke maradt legyen egyete
mes hazai egyházunk történetében mindaddig, mig az igaz vallásosság 
és tudomány az emberiség közkincsének fog tekintetni. Mert szerény-
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telcnség nélkül elmondhatjuk, a mit mások elmondtak rólunk : hogy a 
prof. iskolák a szabad tudománynak s tiszta erkölcsnek mindig legava
tottabb ápolói voltak ; elmondhatjuk, a mit szintén mások Írtak meg ró
lunk : hogy a pozsonyi ev. egyház főiskolája mindig disze és büszkesége 
volt e haza összes tanodáinak. Mindezért most, ha visszarepülök ez is
kola történetében közel három századot, s magam előtt látom a hitben és 
szeretetben gazdag ősöket, a mint az ev. magujult fényétől lelkesülten a 
vallás és tudomány c kisded templomának alapját letészik ; ha látom, 
mily örömmel hozzák áldozataikat, hogy gyermekeik a tudomány azon 
tisztaságában neveltessenek, melyet ők ifjúságukban nem nyerhettek ; 
ha hallani vélem, mint zendült meg IfiOG. nov. 30-án főiskolánk akkor 
fölszentelt falai között első Ízben a reformatio diadaléneke : mindez em
lékek iránt a kegyelet és hála érzelme ébred szivemben.

S végig futva főiskolánknak közel háromszázéves történetén, a ke- 
gycletes hála emez érzelme nem fog csökkenni, sőt fokozódni azon egy
ház iránt, mely azt megalapítván, mások segélyére nem támaszkodva, 
fenntartotta igazi prot. szellemben. F e n n t a r t o t t a  i g a z i  prot .  
s z e l l e m b e n !  békés munka sikerét jelentik e szavak: pedig mögöt
tük századokon tartó súlyos, pihenés nélküli, vérrel könnyel tel
jes harezok rejlenek, melyeknek jó vagy balsikere nem egyszer volt az 
egész magyar ev. egyház életére végzetes jelentőségű.

A mélyen t. gyülekezet előtt ismeretesek e harcok, melyek hazai 
protestantizmusunk történetét képezik ; azért csak azt az elvet említem 
fel, mely körül e harc folyt, s mely annak emlékét minden irtózatai 
mellett is o’y felemelővé teszi. — Ez elv a hitnek és lelkiismeretnek 
szabadsága; ez elv előttünk ma, legalább elméletben igen természetes 
és közkeletű ; s a keresztyénség által, inig az a maga tisztaságá
ban megmaradt, soha kétségbe nem vonatott ; magasztos jelen
tése azonban lassankint feledésbe ment, s midőn az evangélium 
fényét emberi tanok meghomályositák, ép azok, kik az egyedül igaz 
keresztyénség papjainak hirdették magukat, ép azok voltak ez evan- 
gélmi igazságnak legkcgyetlenebb ellenei; ép ők ültek minden lehető 
alkalommal törvényszéket a lélek meggyőződése felett. — S különös, de 
úgy van, hogy a mit az első keresztyének szenvedtek pogány üldözőik
től azért, mert vallási meggyőződésüket illetőleg semmi földi felsőséget 
el nem ismertek: ugyanazt kelle ugyanazon okért másfélezer év múlva 
szenvedniük a protestánsoknak, bár nem többé pogányoktól. Noha e tény 
egyrészt méltán lehet lehangoló, de másfelől felemelő látui azt a hű
séget, mellyel az üldözöttek hitükhöz ragaszkodtak, s mely az első ke
resztyén martyrokénál kisebb nem vala, s melynél fogva készek valónak 
üldözést és nyomorgatást elszenvedni, készek a vérpadra fellépni inkább,
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mintsem hogy a lelkiismeret szabadságát önként feláldozzák, s hit dol
gában emberi tekintélynek meghajoljanak.

A mi főiskolánk háromszáz éven át a hit és lelkiismeret szabad
ságához ragaszkodó protestáns hűség sok magasztos példájának volt ta 
núja. — Nem szükség különösen kiemelnem, mert ismeretes, hogy a leg
hatalmasabb támadások, mely a magyarhoni protestántizmus eltörlésére 
irányultak, csaknem mindig innen, Pozsonynak közel szomszédságából 
indultak k i; sőt hogy ez ármányok intézői nem egyszer ép itt Pozsony
ban tárták össze azon hálónak szálait, mely a magyar protestantizmus 
megfojtására volt kivetve. Tudjátok, hogy Pozsony falai között ülésezett 
a Szelepcsényi-féle rendkivüli törvényszék; Pozsony várának börtöneiben 
lőnek elzárva a prot. igehirdetők és tanítók: gondoljatok vissza, midőn 
hazánkat a vallásüldözések egy lángtengerré tették, mit kelle akkor 
szenvednie ennek a prot. egyháznak, melyet legelőször értek mind ama 
viharok, mik hitünk vallóit el akarták seperni. Midőn ama kor történe
tét lapozzuk s elvonulnak előttünk e századok viharteljes képei, csodá
lattal látjuk, hogy a pozsonyi ev. egyház életben maradt közvetlen köze
lében mindazon támadásoknak, melyek hazánk más, innen távoli vidé
kein száz meg száz virágzó gyülekezetét tőnek örökre semmivé. S az 
ember félve kérdi magától: ha a támadó ellenségnek akkor sikerül, a 
protestantismust itt kiirtani, vájjon nem semmisült volna-é az meg egész 
hazánkban s nem volna-e vele meggyilkolva a hitnek és gondolkozásnak 
szabadsága ma is ? — — Tudva ezt, az ihlet egy nemével kell hogy 
tekintsünk e földre, mely mint a magyar protestantismusnak százados 
ostromokat kiállott e 1 ő v á r a oly sokszor lön az ősök törhetlen hite s 
kiontott martyr vére által megszentelve, s melynek minden emléke e 
szózatot hangoztatja felénk: H í vj e n g e m e t  s e g í t s é g ü l  a t e n y o 
m o r ú s á g o d n a k  i d e j é n ,  m e g s z a b a d i t l a k  t é g e d e t ,  és t e  
d i c s ő í t e s z  e n g e m e t  (50 Solt. 15. v.)

A mélyen t. gyülekezet ismeri azon harczok részleteit, melyek a 
vallás szabadságért s a protestantismus létjogáért hazánkban vivattak; 
ismeri azon szenvedések hosszú, hosszú sorát, melyeket úgy általán a 
magyarországi evangelicusoknak, mint közelebb a pozsonyi egyháznak is 
háromszáz év folyamán átélniök kellett; ismeri azon hithűséget és Isten
ben bizakodó kitartást, melylyel egyházunk e szenvedéseket megállotta, 
s mely annak történetét a benne előforduló szomorú emlékek sokasága 
daczára is oly felemelővé teszi. Azért habár e történetből számtalan 
episod nyújtana megható példát a jelennek, hogy tanuljon belőle hűnek 
maradni hitéhez és s z a b a d s á g á h o z  mindegész a máglyának tűzéig: 
mind e képeket mellőzve, csak egyet legyen szabad felidéznem a közel 
múltból, mint a mely főiskolánk történetével is közelebbi kapcsolatban
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van. — A forradalom lezajlása után bekövetkező sötét korszakban az a 
nyomás, a melynek czélja volt hazánk ősi alkotmányát örökre összetörni, 
veszélyesen ránehezült a protestáns egyházra is. Hazai történetünk sa
játos fejlődése folyamán ugyanis nemzeti és prot. egyházi alkotmányunk 
léte oly sokféleképen lön egymással összekapcsolva, hogy az egyiknek 
megsemmisülésével végzetes sérülést szenvedett volna a másik is; sámán
nak felfüggesztetése szükségkép maga után vonta emennek megtámad- 
tatását. A magyarországi protestánsok —• a mint a történet bizonyítja 
— mindig élénk tudatával bírtak e kapcsolatnak ; és vallásszabadságuk 
mellett nem egyszer oltalmazták meg hazájuk alkotmányát és független
ségét akkor is, midőn az nékik csak mostohájuk volt. De e tudat talán 
soha oly élénken s fényesen nem nyilatkozott, mint ama passiv önvéde
lemben, melyet a nemzet és a protestantismus a foradalom utáni évtize
dekben az elnyomó hatalom ellen folytatott, s melyben a prot. Pozsony
nak oly szép szerep jutott. Ismeretes egyebek között az akkori kor
mánynak egy rendeleté, melyben a hazai minőkét hitv. ev. közép és 
főiskoláknak megparancsolja, hogy bizonyos idő alatt tannyelvül a né
metet hozzák be, ellonkező esetben bezáratnak s eltöröltetnek. Noha 
egyházunknak sarkalatos törvényei 8 esküvel pecsételt királyi hitlevelek 
számos ízben biztosították azon jogát, hogy ügyeiben általán s igy saját 
iskoláiban is szabadon rendelkezhessék, s ekkép c rendelet a legfőbb 
mértékben sérelmes volt: a helyzet kényszerítő súlya mellett ellenállni 
még is alig lehetett, s az Alföld prot. magyar iskolái majdnem mind 
meghajolni készültek e rendeletnek. A pozsonyi egyház atyái és vénei 
jól tudván azt, hogy ö r ö k r e  el  v a n  v e s z v e  az  a jo g , a me l y  
ö n k é n t  f e l a d  a t i k,  nem engedtek egy talpalatnyit sem egyházunk 
jogainak s alkotmányának terén ; s a kinek tán összes hazai egyházaink 
közt legkönnyebb lett volna ama rendelet értelmében eljárnia, ép a po
zsonyiegyház volt első azok között, kik a múlt által megerősített jogaikhoz 
hűen ragaszkodva, részben prot. elvből kifolyó szívós ellenállásukkal, 
részben sürgős felfolyamodásukkal ama rendeletet hatályon kívül 
helyeztették.

Tudom, sokunk előtt e tény ily igénytelen szavakba öltöztctvo 
keveset mondó s érdekesnek épen nem látszik; sőt többen közülünk 
talányosnak fogják mondani azon állításomat, hogy alig pár évtizede 
hazai ev. egyházaink közt a német Pozsony buzgólkodott legsikeresebben, 
hogy iskolájában magyarul taníthasson. De mikor meg fog oldódni előttük 
a talány s ez események mélyére pillantanak, a honszerotetnek s az egy
házat önfeláldozólag védő hűségnek megindító nagyságát látandják azok
ban. Akkor megértik, hogy mily drága és sokatmondó amaz izgalmas 
napok története, midőn ez egyház elöljárói s hivatalnokai a harezot
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annak szabadságáért megvívták ; megvívták ezer és ezer oly veszély közt, 
melyek ha érdekességben nem állanak is a hős kor mondái mellett, de 
annál közelebb a rideg és kegyetlen valósághoz. — Sokan azok közül, 
kik e harczot végig harczolák, ma már az örök pihenés nyugalmát alusz- 
szák, csak egy két ősz fejet látni még itt közöttünk soraikból. Leg
többjük nevét nem fogja megörökíteni sem kő sem érez, sőt talán már 
ma is feledés takarja: de történetük végén fényes betűkkel találunk meg
írva két tanulságot: h o g y  mi  p r o t e s t á n s o k ,  a k i k h a z á n k a t  
a k k o r  is m i k o r  ő m o s t o h a  a n y á n k  vol t ,  o l y h í v e n  t u d t u k  
s z e r e t n i ,  m i n t  s o h a s e m  s z e r e t t é k  a z o k ,  k i k  m i n d e n  
k e d v e z é s e i b e n  r é s z e s ü l t e k , * )  n e m  s z ű n t ü n k  őt  v é d e n i  
a k k o r  sem,  m i d ő n  őt m é g  s z e r e t n i  is t i l t v a  s b ű n n e k  
b é l y e g e z v e  v o l t ;  s h o g y  a p r o t e s t á n s  s z a b a d s á g  és a 
h o n f i ú i  köt e l es ség e 1 v á 1 a s z t h a 1 1 a n u 1 e g y b ek ap c s o 1 v á k, 
s a ki  az  e g y i k  e l l e n  vét ,  v é t  a m á s i k  e l l e n  is. — E két 
tanulság az ő történetüknek ércznél maradandóbb emléke, a mienknek 
pedig kalauza leszen, hogy a phrásisok e korában senki közülünk meg 
ne tántoríttassék s prot. kötelességében ne ingadozzék. E két tanulság
ban metsző czáfolat van azon gyanúsítások ellen, melyek a pozsonyi 
ev. egyház ellen a legközelebbi multben emeltettek, melyeknek hallatára 
úgy tetszett, mintha a jelen hálátlanul elfelejtené, a hogy a pozsonyi ev. 
egyház csak pár évtizede prot. autonómiánk mellett nemzeti életünk két 
legféltőbb kincsének is hű őre volt.

Úgy látszhatik, eltértem tárgyamtól, midőn a pozsonyi egyház tör
ténetének terén csapongtam; de nem áll-e iskolánk ez egyházhoz a 
gyermek és anya viszonyában ? És a kegyeletes megemlékezés ez 
ünnepén időzhetnénk-e örömestebb és méltóbban valahol, mint az anyá
nak emlékeinél ki életet adott, keblén táplált, ölén felnevelt s karjai
val oltalmazott ? s kinek története felemelő tanulságokban is oly 
gazdag ? Bizonyára nem! s midőn most ennek képétől főiskolánk tör
ténetéhez fordulunk örömmel elmondhatjuk, hogy ez felemelő mozzana
tokban tökéletes kiegészítését képezi amannak: mert azon áldozatkészség
nek és hűségnek, melylyel az egyház ez iskolát fenntartotta, méltó pár
huzamát látjuk ama jóltevők hosszú sorában, kik ez intézet életét gaz
dag áldozatokkal biztosítani igyekeztek, s kik közül a b. Zay és b. Je- 
szenák család, Skaritza Gábor, Zsedényi Ede, Reischel János neveit nem
csak ez intézet minden növendéke, de az egész magyar protestantismus 
ismeri és hálával emlegeti. E nevek között gróf Pálífy Jánosé arról 
győz meg bennünket, hogy a százados gyülölség, mely hazánkban római

*) Haubner körlevele 1848, decz 4.



katholikust protestáns ellen fanatizált, ina legalább egyesek lelkében sze- 
lídebb indulat verőfényének engedett helyett. S míg egyfelől hangosan 
hirdetik c nevek, hogy ki a mezők liliomát ruházza, mindig küld férfia
kat az ő ügyének támogatására: másfelől örömmel tölt el bennünket 
azon tény, hogy iskolánk az érte hozott áldozatok segélyével történeté
nek azon régohajtott pontján áll, hogy a legközelebbi jövőben két erő
teljes ágra válva tökélycsbült szervezettel s fokozott eredménnyel foly
tathatja működését.

Azonban bármilyen felemelő és megnyugtató is a kép, melyet is
kolánk története e pontról tekintve nyújt, mégis ügy hiszem többen 
lesznek közöttünk, kik nagyobb elmélyedés nélkül olvasván azon szinte 
végnélküli küzdelmeket, melyekben ez iskola és egyház múltja lefolyt 
mindezekért nem találnak oly hamar vigasztalást a jelennek megnyug
tató képében; sőt keserű panasszal teszik le a történet könyvét, mely
nek bizonysága szerint annyi szent törekvés lön semmivé; a hitnek és 
gondolkozásnak tisztasága annyiszor lön börtönnel és máglyával büntetve; 
az igazság és jog annyiszor eltiportatott, s az ártatlan és igaz oly sok
szor keresztre feszíttetett! Hiába hivatkozunk ellenükben aria, hogy 
hisz a jelennek javai kárpótlást nyújtanak a múltak szenvedéseiért; ke
serű gúnnyal fogják kérdeni, hogy mit érnek a jelen nyugalma és javai 
annak, kinek igazságtalan élete fáradságainak s áldozatainak jutalmát 
látni 8emengedé; s ki hitéért gyermekségétől késő vén koráig üldöztetvo 
gályán vagy vérpadon végezte életét. — Kire a történet ily fájdalmas 
benyomást tesz, az csak ama resignatióban találhat vigasztalan meg
nyugvást, hogy a történetben oly kérlelhetlon folyamatot látni, mely
nek alávetni magát mindenki tartozik, de a melynek igazságossága után 
kérdezősködni nem szabad.

Mi, kik egy bölcs, czélra kormányzó hatalomban vetett hitünket 
megőrizők, mi nem fogjuk ily sötétnek látni a történet képét, még egy
házunk százados küzdelmeinek sötét emlékei mellett sem. Nem védjük 
a történetet azon hasonlatokkal, hogy az egyesnek életében is csak az 
ifjúság elvirultán fejük ki a férfikor ereje, ennok ismét az aggkor bölcse- 
ségéért kell magát feláldoznia; hogy míg a bimbóból virág, sebből gyü
mölcs fejlődik, addig az időjárásnak sok szeszélyét, sok viharát kell a 
fának elviselnie. E hasonlatok, ha csinosak is, keveset magyaráznak, s 
mi nem játszi képekben keressük hitünknek támaszát. — A szellem 
világán ép oly szigorúan, mint a természetén az összefüggés lánczolata 
vonul át, s lélekemelő igazság van abban kimondva, hogy mindegyik kor 
az előbbinek hatása, szüleménye. Ebben áll a traditió, hogy t. i. mind
egyik nemzedék atyáinak szellemi örökségébe lép ; — mert mint a physikai, 
úgy a szellemi világban sem megy veszendőbe egy atom, egy szikra erő
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sem. A gondolatelemek, melyek igy nemzedékről nemzedékre szállanak, 
sokféle változáson mehetnek keresztül, de meg nem semmisülnek soha. 
Abban a nyelvben, melyen most legragyogóbb költészetünket s leg
mélyebb bölcsészetünket kifejezzük, csodálatos hűséggel van conserválva, 
a legrégibb őskor szegényes világnézete; s a mai művészet legmagasabb 
alkotásai is használják azon formákat, melyekben az emberiség gyermek
korának világnézete megjelent. S ezen összefüggés látható életünk min
den oldalán 5 s igy azon állapotok, melyeket a letűnt nemzedék terem
tett, fennmaradnak a következőnek, s ez maga előtt találja elődei mun
káinak eredményét, s ez eredmény észrevétlenül könnyíti és rövidíti fej
lődése menetét, észrevétlenül gazdagítja, nemesbiti saját szellemi életé
nek tartalmát.

Ily összefüggésben tudva a történetet nem fogjuk azt ijesztő chaos- 
nak látni, melynek érthetetlen mozgásába az egyes ember és nemzedék 
valamely magasabb hatalom önkénye által beledobatik, hogy abban ideig 
— óráig tartó kéjes vagy fájdalmas vergődés után eltűnjön nyomtalanul 
mint a buborék; nem fogjuk azt egy keskeny fényszalagnak tekinteni, 
mely múlt és jelen között mozogva menthetlenül a maga mögött levő 
semmibe hagyja sülyedni, a mit a maga előtt létező semmiből kiküzdött; 
hanem igen is úgy, mint a múlt és jelen tartalmának maradandó össze
gét, mely a levésnek és elmúlásnak folyamát örök jelenné teremti. Ez 
összefüggésben tudva a történetet, annak minden egyes tüneményében 
a mindenséget átható örök szeretetnek bölcs czélra irányuló cselekvését 
látjuk; ------ s ha visszapillantunk iskolánk és egyházunk zivataros múlt
jára, boldogtalanoknak fogjuk-e mondani azokat, kik ez örök szeretetet, 
melyet lelkünk Istennek nevez, nem tagadták meg még a számkivetés
ben és a halálban sem ? Oh bizonyára nem, s a világ szerves lánczo- 
latát átható ezen végetlen szeretetben érezve magunkat nem fogjuk ön
sorsunkat sem gyászosnak mondani, mégha a Galgothára vezetne is. — 
Ha ily felfogásai tekintünk vissza iskolánk és egyházunk történetére 
a hol más talán nem lát egyebet, mint igazságtalanul üldözött bol
dogtalan nemzedékek kínos vergődését, kárbaveszett szenvedését és fára
dalmait : mi ott őseinknek czéltudatos és bár szerencsétlen, de bizonyára 
nem boldogtalan küzdelmét látjuk; mi onnan martyrjaink kiontott véré
ből a protestantismus diadalát, a múltnak százados harczaiból a jelennek 
biztosított, fejlett, gazdag életét látjuk kiemelkedni; mi onnan azon meg
győződéssel távozandunk, hogy a múltnak fáradalmai ha olykor jutal- 
mazatlanok maradtak is, de kárba soha nem vesztenek, sőt mind hozzá
járultak a jelennek boldogulásához.

Állapodjunk meg e ponton, s vessünk innen egy pillantást vissza. 
Az előbbi tételt meg lehet fordítani is ; azok a javak, melyeket a múlt



örökül ránk hagyott, ha nem is mindig szenvedések, do mindig fárad
ságok 8 áldozatok árán lőnek megszerezve; nekünk c tényt ma, ha ün
nepélyünk valóban hálaünnepély s nem üres formalitás akar maradni, 
teljesen át kell érzenünk. Hot többet; nekünk, hogy a múltnak méltó 
örökösei lehessünk, fel kell tárnunk lelkünket ama szellem befogadására, 
mely annak történetén átleng. Csak ha életünk tartalmává tesszük azt» 
csak úgy fogja ez iskola és egyház jövendő története méltó folytatását 
képezni múltjának, csak úgy fog az cvangélmi protestáns szellem, mely 
e múlton átleng, mindig nagyobb tért hódítani általunk a magyar cv. egy
házban. Pedig hogy ez így legyen, arra mi vagyunk kötelezve, ha 
a múltnak emlékei iránt hálátlauok, annak örökségére méltatlanok 
lenni nem akarunk. A mi iskolánk jövendő történetét illeti: erő
sen hisszük, hogy azon díszes testület mely annak sorsát intézi, 
mindig azon evangelmi és honfiúi szellemtől áthatottan fogja azt ve
zetni, mely ez egyház kebelében a közelmúltban is oly fényesen 
nyilatkozott. Mi ifjak pedig, kik csekély részben az egyház vezetőivé 
de mindannyian annak öntudatos és munkás tagjaivá óhajtunk lenni, mi 
nem fogjuk feledni, hogy fiatalságunk fejlődésének e helyén minden 
talpalatnyi földről a prot. vallásos buzgalom s honfiúi hűség háromszáz 
éves emlékei szólnak hozzánk, s hogy valahányszor iskolánk küszöbén 
átlépünk egy oly szentelt talajra lépünk, mely a vallás és tudomány 
iránti szeretet dicsőségét hirdeti. Mi meg fogjuk ez emlékekből tanulni, 
hogy kik közülünk az egyháznak vezetői leendenek azok ama szabadság hir
detőivé vannak rendelve, a melyre hivattattunk a Krisztus által, s mely is
kolánk és a magyar protestantismus történetének apotheosisa. S ha ők ezen 
prot. szellem hirdetői leendenek s a többiekben öntudatos és buzgó 
munkatársakat találandnak, úgy a mit a múlt örökül ránk hagyott, azt 
a jövő mi általunk s mi bennünk fejleszteni, gyarapítani fogja. Ebben 
áll kötelességünkjóltevőink iránt; a kiben közülünk e kötelesség tudata 
elevcnült, erősödött, arra nézve ünnepünk valóban az volt, a minek len
nie kellett: felemelkedés ünnepeltjeink szellemeihez, s rokonulás azokkal.

„Margit királynő szeme láttára véghez vitt kegyotlenségek* mondja 
Aquentil az egykori! katholicus történetíró, „mutatják, miszerint a gyil
kosok kíméletet nem tanúsítottak, Urion, az ifjú Conti hcrczeg nvolcz- 
van éves nevelője, hogy az üldözőktől kegyelmet nyerjen, növendékét

A párisi vérmenyegző.
Irta: Král János.

(Folytatás.)
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karjai közé zárta s úgy esdekelt; az ifjú herczeg pedig összekul
csolt kezeit terjeszté a katonák felé ; — hiába, a tisztes aggot leszúrták.“ 
A vitéz de Piles, mikor Louvre-ből a vérpadra hurczolták, merészen oda 
kiáltott bakóinak: ,E z a király Ígérete? Ez a béke barátság? Hatal
mas Istenem, vegyed gondjaidba a szerencsétleneket s büntesd meg mint 
igazságos biró ezen hűtlenséget s álnokságot!“ Davila történetiró a Louvre- 
ben lévő hugenották meggyilkoltatásáról szólva, mondja, hogy az példát
lan kegyetlenséggel hajtatott végre, többi közt említést tesz bizonyos 
testőr-tisztről, ki valami kétszáz hugenottának azt parancsolta, hogy 
kettesével lépjenek az udvarra, az ajtóba pedig két felől 2 katonát állí
tott ; ezek az áldozatokat sorba mészárolták le. — A Louvreben s a 
városban elkövetett kegyetlenség leírhatlan ; mert a felbőszült nép a 
kiontott vértől ittasultan embertelen tettekre vetemedett. De nemcsak 
a vallási vakbuzgalom dühöngött, más szenvedélyek is megkövetelték 
áldozatjaikat: a rokon örökségvágyból megölte rokonát, tudományos fér
fiak irigyeiket, adós hitelezőjét ; az állati szenvedélyek számára pedig tág 
tér nyílott.

A gyilkolást maga a vérszopó Guise Henrik is megelégelte ; azon
ban Tavannes tábornagy, ki majd a városban, majd pedig Louvre-ben 
izgatta a kedélyeket, keveselte azt : „Vágjatok eret rajtok !“ kiáltá „Hi
szen az érvágás az orvosok véleménye szerint egészségesebb augustusban 
mint májusban.“ A buzdítás hatott is, kétszeres erővel folyt a gyilkolás, 
résztvettek benne a 10 éves gyermekek is. A bekövetkezett reggel nem 
szakította meg a gyilkolást, világos nappal is folytatták azt, de még har
madnap is. — Ez általános öldöklésben feltűnő az, hogy daczára a huge
nották harczokban kipróbált vitézségének, a gyilkosok egy embert sem 
vesztettek; ez azonban magyarázatát abban leli, hogy a támadás várat
lan volt s a gyilkosok száma nagy vala. Az elfogult Capilupi ezt „a. min
denható Isten csodájának“ magyarázza.

A gyilkosok osztozkodtak a prédán, melyről a vér még nem száradt 
le s a lekonczoltak vagyonának, e véres ragadománynak, egy részét oda 
vitték a francziák büszke királyának s őseire dölyfös anyjának Medici 
Katalinnak. A vérnapok lezajlása után pedig mindketten az udvar kísé
retében a holttetemekkel ellepett s vértől bűzös várost körüljárták ; 
diadalmenetét tartottak, valamint Nero Róma elégetése után. — A sze
rencsétlen király minden emberi érzelemből kivetkőzött, még rokonainak 
is, a navarrai Henrik s Condé herczegnek csak azon feltétel alatt kegyel
mezett meg, hogy letértek protestáns hitökről: „Halál, mise, Bastille“ ki- 
álta hozzájok a felgerjedt IX. Károly, „választhattok.“ E körülmények 
között a kettő egyebet sem tehetett, mint hogy katholicus lett, de csak



addig mig Párisban valának kénytelenek tartózkodni, haza térve, a rájok 
erőszakolt hitet megtagadták.

A párisi vérmerény vihara, a királyi rendelet nyomán, mely az összes 
hugenották halálát követelte, átznjlott egész Francai aországon, s valami 
harmincz napig dühöngött annak tartományaiban. Lyonban példátlan ke
gyetlenséggel öldösték le a hugenottákat, s a város Boidon nevű bakója 
a megölt 900 ember zsírját fontszámra árulta. .Moaux, Orleans, Troyes, 
Angers még Párison is túltett. Néhol a mezők hullákkal voltak borítva, 
melyek ott eltemetlenül enyésztek e l ; másutt pedig a folyamok a sok 
hullától el romlottak, úgy hogy az ott lakók belölök nem ihattak s azok 
halait soká nem ehették. —  De akadtak önérzetes katholikus francziák, 
kik undorral fordultak el a királyi udvar kezdeményezte általános gyil
kolástól. Tendes grófok Proveneeben s do Gordc Dauphineban a hozzá
juk küldött királyi edictumot közzé sem tették s mindent elkövettek, 
hogy a kedélyeket megnyugtassák. Bayonne elöljárója d’Orthc gróf a 
rendelet után következő levelet intézett IX. Károlyhoz: „Fölség, paran
csát hű alattvalóinak megjeleli tettem ; ennek utána meggyőződtem 
arról, hogy tartományomban csakis jámbor polgárok vannak és derék 
katonák, hóhérok azonban nem.“ Charles, Troyes bakója, a királyi pa
rancs következtében halálra Ítélt hugenottákon az Ítéletet nem akarta 
végrehajtani, „mert hóhérbárdja csak az igazság parancsára sújt.“ Ezen 
önérzetes embereket azonban az eszeveszet, udvar szigorúan megfenyítette.

Hogy hány embert öltek meg e harmincz nap alatt egész Franczia* 
országlmn, nagyon bizonytalan, mert a történetírók állításai erre nézve 
eltérnek. Davila szerint valami 40,000 ember fosztatott meg életétől az 
egész országban, ezek közül Parisra 10,000 esik ; Bullcnger mondja, hogy 
60,000; Sully 70,000 említ; Perefixo szerint az áldozatok száma folül- 
haladta a százezerét. Hogy az udvar szolgálatában lévő katholicus írók 
kisebbítették az áldozatok számát, — az nyilván való dolog.

Az első napokban a bűntény után habozott a franczia udvar, hogy 
milyen színben tüntesse fel eljárását Europa előtt; kezdetben a Guisckre 
akarta annak tervezését s véghezvitelét hárítani; do IX. Károly clállott 
e szándéktól, mert tartott tőle, hogy a hatalmas Guise-ek nyilvánosan 
hazugnak bélyegzik; sőt Medici Katalin s Anjou Henrik rábeszélése kö
vetkeztében a szerencsétlen fejedelem önmagára vette annak felelőségét, 
mert elkapatva a hízelgőktől világra szóló dicsőségnek vélte, ha min
denki megtudja, hogy IX. Károly franczia király parancsára történt 
mindez. Néhány nap múlva kiadta edictumát, a mely szerint az angus- 
tus 24-én véghezvitt esemény az ő parancsára történt s nem a hugenották 
iránti gyűlölet eszközölte azt; czélja csak az vala, hogy elfojtsa a Co- 
ligny által kezdeményezett, megvetésre méltó összeesküvést, mely ellene.
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továbbá az állam, az anyakirálynő Medici Katalin, testvére Anjou Hen
rik, s navarrai Henrik ellen terveztetett. A hugenottákat ő nem üldözi 
s azok üldöztetését nem tűri, de mindazáltal a belbéke iránti tekin
tetből „bármi nemű nyilvános összejövetelök halálbüntetés terhe alatt 
megtiltatik.“ Ugyanezen napon Lyon kormányzójának Mandelotnak is 
küldött utasításokat, a melyek az edictumnak megnem felelnek, mert 
ámbár az szigorúan megtiltja a belbéke iránti tekintetből a hugenották 
nyilvános istentiszteletét s más összejöveteleiket, mindazáltal gyűlöletet 
ellenök nem mutat. Azonban a Mandelothoz intézett magánlevél a ki
rály hugenották iránt való halálos gyűlöletének kifejezője: „még háza
ikban is tiltsad meg összejöveteleiket s ha nem fogadnak szót, támad
jad meg s mint koronám ellenségeit darabokra tépjed őket.“ (Geschichte 
des polit. französischen Calvinismus. Polenz I. 515.) IX. Károly a vér
menyegző után teljesen megváltozott; ez vala jellemében a forduló pont, 
ettől kezdve mélyebbre s mélyebbre sülyedt alá s viselete hugenotta 
alattvalói iránt a legképmutatóbb lett. Augusztus 26-án ünnepélyt ren
deztetek s kíséretével együtt templomba ment, hogy hálákat adjon az Isten
nek, hogy ezt történni megengedte. Emlékpénzt is veretett. IX Károly 
gőgös kezdet lenni arra, hogy ő olyan nagy esemény létrejöttét eszkö
zölte s a hol csak lehetett fitogtatta azt. A parlamentben is kijelen
tette, hogy ez akarata következtében létesült. (Folytatása következik.)

A túlvilágról való képzetek keletkezéséről.
Irta: Jeszenszky Ignácz.

(Folytatás.)
így általában megalakulván az újabb világnézet, a természetivel 

ellentétben a szellemszerü jelenségekben való hit, kérdés, az ember ön
magára nézve ezen tapasztalatokból minő következtetésekre jutott ?

A természetben tapasztalt dualismus okai az ember szervezete éle
tével is advák, igyhát szükségszerű, hogy az emberben is jelentkezze
nek szellemszerü tünemények. A múlandó, felbomló testtel ellentétben 
a nem múlandó szellem, lélek legyen meg.

Az okokat, melyek a kettős természet jelvételére vezettek, a phy- 
sikai tünemények szolgáltatták,

Tylor szerint az álom jelenségekből, Caspari szerint a tűznek az 
emberi testen is tapasztalható tünékeny természetéből vont következte
tések vezették az embert a szellem, a lélek képzetére.

Az álomban ugyanis a tárgyak minden összeköttetés nélkül, a va» 
lóságos életből kiragadva, mint tünemények jelentkeznek, s igy szük
ségkép a szelleminek képzetére vezettek. Tylor ezen állítása azonban
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nem hasznavehető. Almunkban ugyanis mindig csak a nappali élet je 
lenetei ismétlődnek, s igy az álom és a valóság összekötő kapcsnit nem 
nehéz felismernünk, különösen pedig oly emberek álmai, kiknek gondolko
zása csupán az érzékihez van kötve, nem engedi meg a képzeletnek oly 
mérvű játékát sem, hogy az álom és valóság alakjai feltűnő külömbségot 
mutatnának. Továbbá ép az érzéki öntudat álláspontján a gondolko
zásnak és minden cselekvésnek központját az egyosnok saját érdeke, kí
vánsága képezi, igy hát az álom jelenségekben az egyes maga szerepel, 
képzelete is csak annyiban, hogy a nappal be nem teljesült vágyakat 
álomban valósítja meg. Minden esetre az álom-képek is az egyes sze
mélye köré csoportosulva a valóságtól eltérőleg semmi külömbségot sem 
mutatnak fel, mert az ember álmában saját magával foglalkozva az ál
mot is saját cselekményének fogja tartani. Csak magasabb fejlődési fokon, 
midőn a szellemszerünek képzete már meg volt, midőn a gondolkozás 
nemcsak az egyest érdeklő közvetlen szemléletre volt utalva, hanem a 
természeti világ megfejthetlennek tetsző tüneményei okával is foglalko
zott, ekkor nyert a képzelet játéka is lendületet, s az álmokban oly je
lenségeket tárt föl, melyeket a nappali életben nem találhatott fel, vagy

I ott is niegfejthetctlcnnek tapaszttalt. Szóval az álom nem egyébb a kép
zelet játékánál, ez viszont nein egyébb a tapasztalat variatiojánál; tehát 
hogy álmaimban szellemszerü jelenségeket képzeljek szükég, hogy már 
a valóságban tapasztaltam legyen oly jelenségeket, melyek a szellemsze
rünek felvételére vezettek s csak ezután szövöm ezt álmok képeibe.

Az álom jelenségei az érzéki öntudat álláspontján nem vezettek a 
„ szellem“-ről való képzetre.

Sokkal többet mondó Caspari állítása, mely szerint a tűz képzete 
utalta az embert a „lélek,“ a „szellemi“ képzetének felvételére.

Igaz, hogy tűz mióta a világ, volt és van, ebből azonban nem 
következik, hegy a tapasztalatlan ember annak jelentőségét mindjárt fel
ismerte volna. Csak hosszas próbálgatás, és több meg több tapasztalat 
tette különös érdeklődés tárgyává a tüzet.

8 ha mindazon cultur jelenségeket figyelembe vesszük, melyek 
a tűz felhasználásával vannak kapcsolatban, úgy lehetetlen elvitatnunk, 
hogy a tűznek nevezetesen tüneraényszerüségének felismerése, a járatlan 
ember életében egész a gondolkozás módot felforgató korszakott alkotott.

A tűz tünékeny voltánál, annyira veszélyes égető erejénél fogva, 
emlékezünk reá gyermekkori tapasztalatból, mily félelem tárgya volt 
előttünk, mígnem véle bánni megtanultunk. Ep úgy a művelődés leg
alsóbb fokán is a tűz sajátságos természeténél fogva szintén a félelem és 
imádat tárgya lett. E korhoz vannak kötve a fetischistikus jelenségek, 
a bűvészkedő shamanok műveletei a tűzzel, szellem idézések. Mindezen



86 —

körülmény pedig a képzeletnek nagyobb változatosságot adott, a képze
tek világossága s így a helyes megismerés azonban csak mindinkább 
nagyobb akadályokra jutott A tűz physikai okait fel nem ismerhették 
és igy az okoskodás helyét természetesen a képzelet foglalta el.

Nevezetesen nem tudták honnan, mi módon származik a tűz oly 
tárgyakból, melyek a tűz tulajdonságaival nem is bírnak? Kő, ha megütik 
tüzet ád, fa ha dörzsölik hasonlókép tüzet fog, s a földből pedig mint 
lidércz-fény tűnik elő sötétes éjszakán. . . stb. e nemű megjelenési alak
jai a tűznek, sejtelmes, félelmes színbe burkolták nemcsak az ember 
életét, hanem magát a tüzet is a mythosok világába helyezték.

A tűz ily nagy fontosságú lévén az emberek előtt, következéskép 
minden, ki csak tűzzel foglalkozott, vagy miben a tűz mint főtényező 
szerepelt tisztelet tárgya lön.

A mint a tűz jelenségeit az emberi szervezetben is felismerték, 
azonnal vonták a következtetéseket, melyek végső eredménye a szellem
ről a lélekről való képzetnek megalkotása lön. Tapasztalták, hogy van 
az emberben is valami közös a tűzzel; ez a meleg, mely éltető, s ha a 
tűz elhagyja a testet, hideggé lesz az s már többé nem él. Tűz van e 
testben, tünékeny, szellemszerü, mely végre is a porlatag testből, mi
ként a meggyuladott fának lángja, füstje felfelé száll és eltűnik, hogy 
végre nyomát sem fának, sem tüze lángjának s a füstnek nem találom. 
Eltűnik az ki tudja hová, mígnem megjelen más és más alakban, csak 
azért, hogy ismét elillanjon.

Ezen sejtelmes el- és visszatünése e tűznek igen fontos jelenség 
gyanánt tűnt fel az emberek szemében. És épen azon sajátságos körül
ménynél fogva, hogy a test is meleg, mint a tűz melegítő, és hideggé 
lesz a test is, miként más tárgy, ha azt tűz már nem melegíti; igen 
könnyen jutottak az em erek annak hivésére, hogy saját testükben is 
van valami tűz, szellem, mely a halál pillanatában elhagyja a testet, s 
ki tudja hová, hová nem, miként a tűz is eltűnik.

Bizonyára ismerve a tűz lényegét, a physikai tüneménynek oly ti
tokzatos jelentőséget nem tulajdonitottaak volna; de csekély tapaszta
lataiknál fogva más következtetésekre nem juthattak.

E szerint igen természetessé lön, hogy a tűzre nézve alkotott kép
zeteiket az emberi viszonyokra is alkalmazták, nem tekintvén egyébb- 
nek a testet ezentúl, mint a tünékeny, tűzszerü lélek porhüvelyének.

A tűz képzetével az erőnek képzete is keletkezett, de mivelhogy 
még maga a lélek, tűz, sem bírtak szerintük határozott külömbséggel, en
nélfogva maga az erő, mint képzet a szellem, a tűz képzetével egybeesett. 
Mint ezek tulajdonságát képzelték. Erő mely áthat, emészt, s a halál 
után a testet is hamuvá, porrá teszi.



Az említett okok alapján, bár a lelket a testtel függetlennek kép
zelték, a physikai világ tűzzel összekapcsolt tüneményeitől határozottan 
el nem különítették. Ennyiben érvényesül még ez állásponton is a ma- 
tcrialistikus világ nézet. Csak egy későbbi kor az, mely ezen tapaszta
latok alapján megalkotta az önálló tűztél, testtől független lélek képzetét.

B E K Ü L D E T E T T .
A „Magyar Szemle“ czimű tekintélyes irodalmi havi folyóirat szer

kesztését Bodnár Zsigmondiéi R u d n y á n s z k y  Gyula vetto át. A 
„Magyar Szemle“ havonként hat ivén tartalmazni fog érdekfeszitő ere
deti elbeszéléseket, rajzokat és költeményeket, politikai, társadalmi és 
irodalmi tanulmányokat, aesthetikai, tudományos és ismeretterjesztő czik- 
keket, továbbá részletes, komoly és pártatlan bírálatokat a megjelent 
könyvekről, uj színmüvekről, színészekről és írókról. Kiváló figyelemmel 
kiséri a lefolyt hónap összes eseményeit, védi az irodalom, a nyelv és a 
nemzetiség érdekeit és megismertet a külföld irodalmi, politikai és tár
sadalmi mozgalmaival. A „Magyar Szemle“ munkatársai közé a legelső 
magyar írók és költők sorakoznak és a szerkesztőnek lehetségessé teszik, 
hogy a „Magyar Szemle“ a magyar közönség legkedveltebb olvasmányát 
képezze. A „Magyar Szemle“ előfizetési ára egész évre 6 frt.; füzeten
ként 60 kr. Az előfizetések a szerkesztőhöz Budapest, váczi körút 72 
küldendők.

Az első szám következő gazdag és változatos tartalommal jelent 
meg: 1. Szomor Dani (költemény) Kiss .Józseftől. 2. Egy küllő, mely 
nem illik a kerékbe czimű regényből (ismertetés). 3. Mikor felhő csügg 
az égen (költemény) Dalmady Győzőtől. 4. Két major regénye. 5 A 
főrendiház kérdése. 6. A közgazdaság olmélcte. 7. Madách költésze
téhez. 8. Tragoediák a nemzeti szinházban. 9. A becsületét kereste 
(rajz). 10. Közoktatásügyünk állása. 11. Milton prózában. 12. Gyulai 
Bál költeményei (ismertetés). 13. Kiss Józsof költeményei (ismertetés). 
14. Értesítő (Gregust Ágost versei).

A „Magyar Dal-Album11 czimű, mint a magyar népdallamainak leg
olcsóbb, zongorára alkalmazott egyetemes gyűjteménye utoljára megjelent 
két füzetének tartalma a következő: 1. A toronyban delet harangoznak.
2. Atyafi, atyafi, hej atyafi. 3. Az anyám arra kéret eogemet. 4. Az 
én libám nem lesz mindig liba. 5. Az én rózsám nyalka leány. 6. Azért 
hogy én szegény vagyok. 7. Az urkerti gesztenyefa. 8. Ally be paj
tás katonának. 9. Áll Ulán, a tábor őre. 10. Árok partján szól a ha
ris. 11. Árva vagyok, nincs öröme. 12. Babám pereiméért. 13. Bala
tonon leng a hajó. 14. Benyújtottam a kalapom. 15. Béres vagyok,
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béres. 16. Bújadosik a kedves rózsáin. 17. Bósan, búsan szólnak a 
harangok. 18. Búval derült fel reggelem. 19. Búzával él a vadgalamb. 
20. Bükky László vigelmével. — 1 . Csak azt ugatja a kutya. 2. Csálé, 
csákó a szegedt dombra. 3. Csárdás élet a gyöngy élet. 4. Csikós va
gyok, tágas puszták királya. 5. Csók, csők. 6 . Csütörtökön estve. 7.Czupp! 
hej! csókollak. 8 . Debreczenben kidobolták. 9. De más nem tudom. 
10. De szeretnék a királlyal beszélni. 11 . Ej, haj! pipi-pipi-piros. 12. 
Elátkozom ezt a czudar világot. 13. Elmegyünk, elmegyünk. 14. El
mennék én tikozzátok galambom. 15. Elmentem én a vásárra Schnei
der Fánival. 16. Elrejtőzve sötét bokrok árnyában. 17. Elvitték már 
bús gerlémnek a párját. 18. Esik eső, bús a szivem. 19. Esik eső 
Kanizsán. 20. Ez a kis lány a barna. Kaphatni mind ezekhez kü
lön teljes szöveg lönyvet is. Ezen páratlan vállatra j bátrak vagynnk 
mi is ismételve a közönség figyelmét felhívni. Előfizetési ára egész 
évre, 10 füzetre csak 1 frt. 80 kr. Megrendelhető a kiadóhivatalban 
Győrött.

KÜLÖNFÉLÉK.
Magyar nyelvi tanfolyam. Theologiai intézetünk magyar érzelmű tanulói ingye

nes magyar nyelvű tan folyamot nyitottak, a convent hathatós pártolása mellett. A ta
nári kar Schneller István tanárt bízta meg, hogy legyen tanácsadója s támogatója a 
theologusoknak erre vonatkozólag. Miután az ügy tüzetesen megbeszéltetett, a kezdők 
tanítását Böhm János III. th. s Engisch Frigyes III. th. vállalta el; a haladók veze
tésére pedig Stromp László I. th. ajánlkozott; segédekül vállalkoztak: Strba János, 
Lányi Gusztáv, Róth Béla, Pukánszky Béla, Gallé István, Král János, Biszkup Béla, 
Kruttschnit Antal, Binder Jenő, Holéczy János, Marczy István, theologusok.

Fölvétetett a tanfolyamba eddig s z á z h u s z o n h á r o m .
Nyílt nyugta Folyóiratunkra előfizettek még; Nt. Knieszner Ágost, Laibach 

(Austria) 2 frt.; Méltsg. Fabiny Teofil, Budapest 2 frt.; Tek. Mocskónyi József Pásztó 
(félévre) 1 frt.; Nt. Szilárd János, Felső-Szeli 2 frt.; Nt. Achim Ádám, Szarvas 2 frt.; 
Anonymus 2 frt.; Nt. Schneeberger János, Uj-Verbász 2 frt.; A szepesi kör, Eperjesen 
2  frt.; Nt. Melczer Gyula, Ácsán 2 frt ; Nt. Haan Lajos, Békés-Csaba 2 frt.

Felülfizettek: Ngysg, Dr. Györy Elek, Budapest 5 frt., és Nt. Paulinyi Sámuel 
Antalfalva 3 frt.; fogadják érte a kör legőszintébb köszönetét és háláját.

A pénztárnok.

T ^ . B T j 5 l L 0 1 í :
Lyceumunk hálaünnepe. A történet képe. (Pukánszky Bélától). A párisi vér

menyegző (Král Jánostól, folytatás). A túlvilágról való képzetek keletkezéséről. (Je
szenszky Ignáctól, folytatás). Beküldetett. Különfélék.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. theol. magyar kör. — Nyomatott Löivy és Alkata y a ál.



GONDOLAT. Kislja at
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nmtfjr, ünké |> iőkü r.

T H E O L O G I A I  S P H I L O S O P H I A I  FOLYÓI RAT.
Szerketz/8: 1‘u h á  n*zhf/ Hé la .

-V b 1882. 2) le á ic ;* iio . -v b 7 . s z á m .

JRI.IQ K  : S r n h o f ;  im m ár r ló rtem  vo lna  a  o aá ll, a v a f f j 'h o g j  
Im m ár lűkáleU * volnók, hanem  lö rn k e iem  a t  u tá n , 
am inek o k á é rt la m e fffo fa lla ita m  a  K rititu «  J é -  
tu d ó i .  K lllpp III. 13.

X e n o p h a n e s .
Irta: K ral J á n o s.

Xenophanes az eleai philosophiai iskola megalapítója Koloplionlmn 
Kis-Azsia jón városában született. Születés idejére nézve a vélemények 
nagyon eltérők voltak s jelenleg is eltérők; azonban Cousin Victor nyo
mán, kinek erre vonatkozó kimutatása s érvelése megbízható s kielégítő 
mondhatjuk, hogy Xenophanes a 40-dik olympiásban (620—616. Kr. e.) 
született. Szülőhelye régóta hires volt arról, hogy az az elegicus s 
gnomicus költésnek székhelye vala ; hírnevét emelte, hogy fiának vall
hatta a mindenütt emlegetett Mimnermus költőt. — A város e viszonyai 
s körülményei jótékonyan hatottak a fogékony Xenophanesra. O már 
fiatalsága óta művelte a költészet e nemét, mely később valóban fenn
tartója s szenvedésektől hányatott életének egyedüli vigasza lett. — 
Colophonhoz közel vala a virágzó Miletos, természetes, hogy ennek mi- 
veltsége oda is terjedt; Xenophanesnak alkalma volt Thales, Anaximan
der philosophiáját megismerni, mi minden esetre hatással volt a Socra
tes előtti kor legönállóbb philosophusára. Mi szülei nevét nem tudjuk, 
hogy micsoda családtörzsből származott volna arról sincs tudomásunk, 
régi irók irataiból olvashatjuk azonban, hogy nagy szegénységgel küz- 
ködött. Nem tudni mi okból, szülővárosa száműzte ő t; — ekkor 
kezdődött meg nélkülözésteljes de tapasztalatdús élete; mint lantos 
dalnok keresztülkasul járta be a Nagy - Görögországot, városrólvá- 
rosra s egy fejedelmi háztól a másikhoz. Fennkölt szelleméről s erős 
jelleméről tesz tanúságot az, hogy ő hontalan bolyongó, ki mások ado
mányára szorult, önmeggyőződését s az általa hőn sürgetett i g a z a t  
bárki szemébe is mondta, rhapsodiaiban magoknak a fejedelmeknek is. 
„Lelke nagy eszmék szemlélésébe merült s abban látta hivatását, hogy 
ezen eszméknek költői kifejezést adjon.“

7
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Vallás erkölcsi nézeteit mindenütt a költő édesen zengő szavaival hir
dette. — Ö kora fölött állott a vallás s az erkölcs tekintetében. 0  E g y Isten
ben hitt. Erkölcsi nézetei pedig tisztábbak voltak a kor közerkölcsiségé- 
nél. Vallás s erkölcsi meggyőződését hirdető költeményei töredékekben 
maradtak fönn, epicai s elegiai tartalmúak; — sajátságuk : az elsőkben 
az epicai csakis túlnyomólag nyilatkozik, a d i d a c t i c ai elem minde
nütt érvényesíti magát, az utóbbiak jellege szintén didacticai. Költe
ményei megfelelőknek bizonyultak erkölcsi alapon nyugvó tana közlésére; 
— a didacticai elem mutatja ezt. E költeményeivel szállott sikra az 
uralkodó vallás-erkölcsi világnézet ellen, hogy azt megdöntse, hogy azt 
átalakítsa; e czélból a babonás hiedelmeket kellett eloszlatnia, hiszen 
ezek fályolozták be a felvilágosodást egyedül eszközlő igazság valóságát. 
A balhitet bőven tápláló Iíesiodos s Homeros kifejtette polytheismus 
volt a kor vallási köznézete, melynek erkölcsbontó hatása az élet min
den terén nyilatkozott az isteni s az emberi méltóság rovására, mely 
azonban az ember érzéki voltának kedvezett s ezért különösen a tudat
lan köznép teljes odaadással ragaszkodott hozzá s e hit megtámadóját 
halálos ellenségéül tekintette.

Az igazságért lelkesült s egyedül az igazságot hirdető Xenophanes 
megtámadta a kor ez érzéki köznézletét s eszményét, Homérost. „Az igazság 
mindenkinek való ; azon volt tehát, hogy azt mindenkivel közölje; és az igaz
ság nagy rhapsodistája egyszázad három negyedén keresztül versenyzett föl
diével, Homérossal, a szépség nagy rhapsodistájával; bejárt sok országot, 
hirdetve a gondolatot, mely bensejében élt. Minő ellentétet mutat a két jóniai 
dallos! Ellentétet a czélban, az eszközökben és sorsban egyaránt. A pliilo- 
sophus rhapsodiái melyeket valamikor oly áhítattal hallgattak s annyi kegye
lettel őriztek meg hagyományos töredékeiben is — ma csak a legrövidebb 
kivonatokban vannak meg régi könyvekben; oly régiek s érdektelenek 
ezek, hogy csak ritkán keresi fel őket egy-egy tudós vagy néhány mű
kedvelő pók. A vak dallos rhapsodiái pedig élnek sok ezer meg ezer
nek eszében és szivében, visszatérnek hozzá mint a költőiség ősforrásá
hoz, mint egy régi világ kristály tükréhez. — Homeros képekben, 
Xenophanes problémákban látja a világot. Az egyik nézi a természetet, 
örül neki és lefesti. A másik is nézi, de kikérdezi és küzd vele. Home- 
rosban minden vonás világos mint a déli nap; Xenophanesben ingadozás, 
zavar van. Homerosban visszhangzik az öröm, a sokrétű élet eleven
sége, a tetterő és vidorság. Xenophanesben keserűség van, egy sötét 
sors szülte tetterő, végtelen kétség és végtelen szomorúság. Az egyik 
költő volt, szabadon dalolt mint a madár, ujjongva fogadta az élet tul- 
ságait is ; a másik philosophus volt és fanaticus. 0  nem énekelt, hanem 
szavalt;



Oh másként hangrott ar. mint 
A régi istenek hatalmas szózata.

Természetes, hogy a komoly philosophus ellenkezésbe jött a vidor 
költővel, hogy keserűség vegyült azon tettek és indító okok ellen irány
zott támadásába, melyeket az isteneknek tulajdonított; azonban külöinb- 
séget kell tennünk ezen támadás és a sutira közt. Xenophanes keserű 
volt, de satirikus nem. A Diogenesböl merített állítás, hogy lloméros 
és Hesiodos ellen satirákat irt volna, valótlan.“ (Phil, története. Lenes
től fordította I)r. Bánóczi József.)

Műveit, melyek a versalkotásban gyöngék, csakhamar feledés takart a  be, 
nagyobb részt elvesztek, csak itt-ott a későbbi íróknál leljük magasztos eszméi 
e foglalatjának csekély töredékét. A mely eszméi a közélet, de a tudomány 
terén is irányjelölökké váltak. — Mint rlmpsodista vándorolt tehát szerte, ma
radása sehol sem volt, mert egyenes lelkű volt, kérlelhetlenül odamondta az 
igazat, hízelegni nem tudott; másnak terhére lenni pedig nem akart. 
Jellemzetes, valláserkölcsi nézeteiért annyira bővült, hogy azokat minden
hol 8 mindenkor hirdette, — még a kedélyes mulatságok alkalmával is 
a mulatozókat ezekre intette. Xenophanes nem volt elbizakodott s gő
gös, de azért érezte, hogy a vulgus profinaim fölött áll, sőt éreztette is; 
azt gáncsolni nem lehet, az természetes, s az ilyen mélyen gondolkodó, 
egyenes lelkű, igazságos s kora fölött álló férfiaknál tapasztalt s psveho- 
logice megérthető. — Végre kimerült bolyongásában a fennkölt rhapso- 
dista, már az évek súlya is nehezedett reá, az út viszontagságait nem 
bírta ki, hogy kipihenje fáradalmait, mint kilenczven éves aggastyán 
Eleába ment s ott letelepedett, hogy kedves tanítványai körében töb
bessé évei fönnmaradt csekély számát. Xenophanes öt év múlva „be- 
végzé hosszú és munkás életét, annélk&l, hogy a nagy problémát meg
fejtette volna. Eles eszének határozatlansága elhintette magvait azon 
scepticismusnak, mely később a philosophiában oly nagy szerepre volt 
hivatva. M i n d e n  t u d á s a  c s a k  a n n a k  t u d á s á r a  k é p e s i t é, 
h o g y  m i l y  k e v e s e t  t u d o t t . “ (Lewes.)

Hogy honnan vette tanát, mely különösen a speculatio haladására 
jelentékeny befolyással volt, arra nézve a vélemények elágazók. Né
melyek szerint Xenophanes bizonyos nem igen ismert athenei Boston
nak lett volna tanítványa; mások szerint. Pythagoras irányát követte, a 
kit épen gúny tárgyává tett. Hogy philosophiája alapját s forrását a 
keleti bölcselkedés képezné, semmi esetre sem áll, Xenophanes minden
ütt hellen, továbbá a polytheisticus s phantasticus istenképzetnek meg- 
vetője, már pedig ez utóbbi veleje a keleti bölcselemnek. Plato szerint 
az hleatak philosophiája már Xenophanes előtt volt meg, — t. i. annak 
inagvai megvoltak már. — A mélyen gondolkodó lélek, az ember maga-
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sabb természetével adott magvát terebélyes fává növesztheti. Tanát 
mélyebben vizsgálva, kimondhatjuk, Xenophanes tanitás közreműködése 
nélkül jutott sajátságos philosophiájára. Alakjára s tartalmára nézve 
tana egyszerű s az eddig még ki nem fejtett felfogás kezdeményezőjéhez 
méltó. — Aristoteles, mikor Xenophanes tanát vizsgálja, eredetét kegyes 
lelke megindulásában látja. „Az ég végtelenségére vetvén tekintetét 
kimondja, egy az Isten.“ — Xenophanes minden esetre ismerte kora 
philosophiai irányait, mint colophoninak alkalma lehetett a Miletosban 
központoséit jóniai iskola vallotta nézetekkel, továbbá hosszú bolyongása 
alkalmával más irányzatokkal közelebbről megismerkednie, természetes, 
hogy ez bővitette ismeretét, s ha tán némi hatással is volt reá, saját
ságos tanát nem határozta meg, befolyást nem eszközölt rája. Hogy az 
eddig még fölnemtünt tan megállapítójának szoros értelemben vett 
tanitója nem volt, az nyilván való doleg; s ha tán egyesek állítják, 
hogy egy vagy más bölcsész irányát követte volna, csak tanát kell szem
ügyre vennünk, s akkor e föltevés elesik. — —

A görög bölcselem kezdete a kosmogoniai s theogoniai szemlélő
désekben nyilatkozik; melyek tárgyalása inkább mythologiai semmint 
philosophiai. A szorosabb értelemben vett philosophálás Thalessel veszi 
kezdetét, mely magát az universumot bizonyos alapelvből kivánja leve
zetni. Mikor azt a görög bölcsészek kimutatni akarták, okoskodásaik
ban egymástól eltérve, külön irányzatokat alakitottak. Tehát a lét 
problémája foglalkoztatta akkor a tudományos gondolkodó elméket s 
erre vonatkozólag a különféle philosophiai irányok különféle eredményre 
jutottak. A régibb jóniai iskola iránya hylozoistikus, a mely is, a mikor 
a dolgok közös alapját keresi, mint igazán határzó mellett, a mely egy 
és ugyanaz, az anyagnál állapodik meg; a kutatás tárgya az, hogy mi
ként keletkeznek a dolgok s miként enyésznek el. Ezekkel szemben 
a pythagoreisták a dolgok létét nem az anyagba, mert az változik, ha
nem az alakba s annek kifejezőjébe a számba helyezték. Az atomisták 
szerint a mindenség az atomok csoportosulásában leli magyarázatják — 
Ezen irányzatokkal szemben Xenophanes külön iskolát alapított, mikor 
kimondta, hogy „minden egy“ (hen kai pan).

Xenophanes bölcseletét költeményeinek fönnmaradt töredékeiből is
merjük. A régi irók azonban nem kevés tételt tulajdoninak neki, — 
ezen relátiok megfelelőségét azonban csakis a helyes critica alkalmazása 
mellett ismerhetjük el. Ez utóbbi criticai eljárás fontos, mert e k é t  
f o r r á s  e g y m á s h o z  va l ó  v i s z o n y a  m e g á l l a p í t á s á b a n  benn 
rejlik Xenophanes tanának megértése. Bölcseletét tehát e két forrás 
alapján magyarázhatjuk ki. — E tant Dr. Zeller Eduard (Die Philo
sophie der Griechen), Dr. Ritter Henrik (Geschichte der Phil.) s Dr.



Tennemann Vilmos (Geschichte dor Phil.) crro vonatkozó ismertetésének 
tanulmánya alapján adván elő, elsőben t h c o 1 o g i á j á t, azután p h y s i- 
c á j át, végül pedig a tanában rejlő 8 k e p t i ci s in u a t tárgyalom.

I.

Xenophanes töredékekben fönnmaradt tanában különösen t h e o- 
l o g i a i  n é z e t e i  emelkednek ki, a melyek sarkelve a polytheistieus 
felfogás megdöntését ezélzó törekvésben nyilvánul. Általában tana ki
indulási pontja az istenség; s ezt, hogy tiszta fogalmát birja, több oldal
ról teszi megfigyelése tárgyáéi. A sok isten ellenében kimondja az 
e g y s é g e t ,  azok múlandósága ellenében az ö r ö k k é v a l ó s á g o t ,  
változásuk elejébe teszi a v á l t o z h a t l a n s á g o t ,  emberi voltuk ellené
ben a f e n n s é g e t  s physikai értelmi s erkölcsi korlátoltságuk ellené
ben oda állítja az egy Isten v é g t e l e n  s z e l l e m i s é g é t .

Xenophanes hangsúlyozza az e g y s é g e t ^  sok isten nem létezhe
tik, mert az Isten fogalmában benn rejlik a leghatalmasabb s legjobb; 
több isten lévén, az Isten nem lehet a többiek fölött álló legjobb s leg
hatalmasabb lény, nagyon természetes, hogy ezek hatalomra s jóságra 
nézve egyenlők; az Isten akaratja szerint mindent nem tehet, többen 
lévén, egyes erő egyes isteneket illet, tehát önmagában mitsera tehet. 
Absurdum tehát a sokistenség; egyedül az egységnek az Egy Istennek 
van értelme; ezen egy Isten az, aki uralkodik mindenek fölött, mert 
az istenség a legfőbb, a legfőbb azonban csak egy lehet. Xenophanes erre 
vonatkozó költeménye igy hangzik :*)

Egy az Isten, ki legnagyobb valamennyi isten és ember közt;
Ki nem hasonlit n halamlókhoz sem testre, sem (értelemre.

Az isten-fogalom tisztázásával adott a l e v é s  t a g a d á s a .  Isten 
nem származhatik s nem is enyészik el ; hiszen, ha azt mondom, az 
Isten lett vagy elenyészik, az istenek existentiáját vonom kétségbe, 
egyenlő azon feltevéssel, nincsenek. Xenophanes tagadja a levést, a mely 
az isteni természethez nem méltó, — mert a mi lesz, az csak egyenlőből 
vagy pedig külömbözöböl támadhat, az előbbi nem lehető, mert az egyenlő 
egyenlőt nem alkothat 8 egyenlőből nem alakítható ; de az utóbbi sem 
áll, mert akkor gyöngébből erős, roszból jó keletkezhetik, a levés igy 
az ellentétekbe való átmenés következtében létesülne, természetes, ilye- 
tenkép a nemlét létté válna, mi elég ok arra, hogy a levés lehetőségét 
elvessük. Xenophanes ezen okoskodásával ki akarja mutatni azt, hogy 
csakis a lét van, s az tehát örök valami, természetes folyománya ennek 
az, hogy az I s t e n  örök.  Tehát az Isten nem lett, mert a mi lett az 
múlandó, az istenség csak mint örökké való fogható fel.

*) F. mgnrod I. Karsten.
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Az istenségnek ilyetén felfogása következtében, önmagából folyó, 
hogy a polytheisticus világnézlet ellen opponált, melyet ő ős-előítélet
nek nevezett, melynek békóiból az ember idő folytán gondolkodás útján 
megmenekszik.

Nem mindent hirdettek ki az istenek az embereknek kezdettől fogva ;
Idő folytán s kutatás által meglelik a jobbat.*)

Miután Xenophanes az Istent legjobbnak állította, szentségtelennek 
tartja azon istentant, mely az istenek erkölcstelenségeitől úgyszólván 
hemzseg; s ebből magyarázható ki az, hogy ő a mythos költőket külö
nösen Homér-t megtámadja, mert az, mit ez utóbbi, továbbá Hesiod mond, 
jobbadán méltatlan az istenekhez s lealázó.

Sokat mondanak Hesiod s Homér az istenekről;
Mi az embereknek is szégyenére 8 gyalázatjára vá lik ;
Hitszegést, rablást s hogyan csalta meg egyikük másikát.*)

Azonban nemcsak a görög polytheismus erkölcstelenségét támadta 
meg Xenophanes, az  a n t h r o p o m o r p h i s m  ü s t  is ostorozza s a 
nevetség tárgyává teszi. Yajjon micsoda joggal ruházzuk fel az isteneket 
emberi alakkal ? Mindenki olyannak alakítja istenét, milyen maga; a 
négerek feketéknek s tompa orruaknak, a thrákok kék széműeknek s 
vörös hajuaknak s ha az ökrök s lovak festeni tudnának, több mint bi
zonyos, hogy isteneiket ökröknek s lovaknak rajzolnák.

Csak az esztelenek hihetik, hogy az istenek születtek;
S hogy van ruhájuk mint ezeknek, hangjuk és testük ;
Yagyha kezök volna az ökrök s oroszlánoknak,
Festésre s szobor faragásra, mint embereknek;
Lovak ló alakjában, ökör ökörhöz hasonlólag,
Képeznék istenüket, s oly testtel ruháznák föl 
Milyen az övék, s tennék milyenek ők magok.**)

(Folytatása következik.)

A  p ár isi Yérmenyegző.
Irta: Král János.

(Vége.)

„Hadd tudják a népek, hogy mily büntetés vár rajok, ha velem 
daczolnak.“ A szolgalelkü parlament nevében az elnök de Thou a 
parlament legmélyebb köszönetét fejezte ki s többi közt megjegyezte: 
„szigorú volt ugyan a megtorlás, de szükséges is, hogy az állam fekélyes 
teste megtisztuljon; elkerülhetlen volt az, mert a bajt gyökerében kel-

*) Stob. eel. 1. p. 224. serin. NXIX. 41. (Kitter Phil.)
*) Sext. Emp. adv. math. 193.
*) Clem, Alex. ström, V. p. bor. Ritter Phil, 450 1,



lett elfojtani: miután ez most kiirtatott az államban létosüllot a béke k 
nyugalom.* A király elégült vala a parlamenttel, ile önmagával is.

Europa véleménye e gyilkolásra nézve eltérő volt. A protestáns 
államok fájdalommal, a katholikus államok kitörő örömmel vették e 
hirt. Rómában XIII. Gergely pompás körmenetet tartott s érmet vere
tett e felirattal: „Stragcs Hugonottorum.“ Az ünnepély alkalmával a 
hires Antoine Muret szónoklatot tartott, melynek vége nagyon is len
dületes: „Bizony emlékezetes s a  legpompásabb ünnepélyek által ünnep- 
lendő amaz éjszaka, melyen néhány áruló megöletése által halálos ve-

f szedelemből menekült meg a király, a birodalom örökre megszabadult a 
polgárháború viharától! Igen. Tudom, fényesebben tündököltek akkor a 
csillagok, s méltóságteljesebben hömpölyögtek a Samu habjai, de roha
mosabban is, hogy ama tisztátlan emberek hulláit hamarább vethessék 
a tengerbe. Oh szerencsés asszony Katalin, anyja a királynak, ti test
vérei ti is boldogok vagytok.“ (Oratio XIII. p. 243. Bull. Poloncz I. 
545). Spanyolország örömben úszott e hir hallatára, királya a komor ke
délyű s kegyetlen természetű II. Fülöp szokatlan örömre gerjedt. Tos
cana herczege IX. Károlynak szerencsét kívánt. Angliában másként nyi
latkozott a közvélemény, a gyilkolás megtörténtéről vett hir lesújtotta a 
kedélyeket; fájdalom fogta el a protestáns angolokat, mikor az áldoza
tokra, de harag s megvetés, mikor a gyilkosokra gondoltak. Németalföld 
szintén feljajdúlt. II. Miksa császár lcinoshatlan szenyfoltnak nevezte 
e bűntényt.

Maga a cselszövény, melynek fonalát Katalin s czinkosui szőtték, 
az udvar ügyének többet ártott, semmint használt volna, mert mostan 
halálharczra eltökélten hadba szálltak a hugenották. A háború változó 
szerencsével folyt, később az udvarellenes párt, az u. n. politicusok 
pártja által támogatatva a hugenották szerencsésebben harczolának na- 
varrai Henrik s Condé Lajos vezérlete alatt. IX. Károlynak meggyűlt, a 
baja, folytonos összeesküvések, vizsgálatok s kivégeztetések képezték 
uralkodása utolsó napjait; meghalt 1574 máj. 30. iszonyú kínok között 
24-ik évében. Ltódja lön III. Henrik, ki alatt az ország sorsa még sze
rencsétlenebb lett; ennek meggyilkoltatásával kihalt a Valois nemzetség. 
A A alois ház lotünte után navarrai Henrikre, mint a Bourbon család 
sarjára szállott a franczia korona. A IV. Henrik név alatt jelesen ural
kodó navarrai Henrik az 159s*. évben kibocsátott n a n t e s i  e d i c t  um 
által a hugenották szenvedését megszüntette.

A párisi vérmenyegző név alatt szereplő történeti tény a protes
tánsokat mint igaz hősöket, kik vallási meggyőződésükért halni is ké
szek, tünteti fe l; ők ámbár a halál révén állanak, vallásukat mégsem
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tagadják meg, hiszen a bálványozás szenyétől megtisztított vallás, a pro- 
testantismus, számukra csak boldogságot nyújt; szomorú ékesszólással 
hirdeti a katholicismussal egybeforrt fanatismus féktelenségét; tanúskodik 
a mellett, hogy abból a keresztyénség igaz szelleme jobbára kiveszett, 
a keresztyénség szellemisége helyett a bálványimádás lepte el azt, hogy 
megalkothassa a modern fetischismust. — A párisi vérmenyegző bűnté
nyére nagyon is ráillik a Statius Papinianus irta vers :

Excidant illa dies aevo ; nec postera credatit,
Saecul . ; nos certe tacoamus et. obruta múlta,
Nocte tegi uostrae patiamur crimina gentis.

„A p á r i s i  v é r m e n y e g z ő “ vagy a „ s z e n t  B e r t a l a n  é j 
s z a k a “ alatt értett bűntény világtörténeti esemény, a mely nem egye
sek által, a mint ezt sok történetiró kiakarja mutatni, származott, hanem 
a protestantismus ellen létrejött á l t a l á n o s  v i s s z a h a t á s b a n  leli 
magyarazatját. Az egyesek csak siettették annak bekövetkezését s fokoz
ták lefolyásában kegyetlenségét. Az esemény gyökere régóta leledzett 
már Franeziaországban, elfőjthatlanul ; s ha talán erélyesebb, eszélyesebb 
s szabadabb szellemű lett volna a kormány intézkedése, azt ugyan nem 
irtja ki, de féktelen hajtását mindenesetre megnyirbálhatta volna. — A 
protestantismus terjedésétől kezdve önkényes s erkölcstelen uralkodók 
váltották fel egymást, kik nem hogy fáradtak volna, ennek megszünte
tése érdekében, de ápolták azt. A papság, különösen a sok szerzetes 
élesztette a hamu alatt lappangó tüzet, mi több a papság feje a pápa is. 
IX. Károly gyáva uralma alatt, annak kitörése okvetlen és szükség- 
szerű volt, mert alatta minden bűn s minden szenvedély érvényesíthette 
magát. S mint másodrangú tényezők az udvar főemberei, kik a szellemi
leg kiskorú IX. Károly teljes kegyét birták, erkölcsileg a legmegbélyeg- 
zettebb egyének, a határt nem ismerő uralomvágy által indíttatva, s ön
kényük ellen nyilatkozott nemes tiltakozás következtében még kegyet
lenebb tettekre készen, ama vérmerény létre jöttét a tudatlan köznép 
segélyével vitték keresztül. Vakon engedelmeskedett a nép alsóbb rétege, 
a mely már atyáitól örökölte a protestantismus iránt való gyűlöletet, s 
azon hiedelmet, hogy általa Isten kegyelmét megnyeri. A katholicismus 
bálványimádása az újonnan megállapított fetischismus táplálta, támogatta 
e hitet.

Hogy vájjon, r é s z e s  vol t -e IX. K á r o l y  e m e r é n y l e t b e n ,  
azt a legtöbb történetíró állítja; éveken át folytatott következetes 
ámítást s képmutatást vetnek szemére, a ki szerintök egyébre sem töre
kedett, mint hogy e catastrophát uralma alatt hajtassa végre. S hogy ezen 
állításokat bebizonyíthassák, minden arra vonatkozó megjegyzését, tér-



mészetesen félreértve, egybe áll írják. O »/.érintők „vérszopó szörny“, a 
ki anyja Medici Katalin ámítás fondorlatai ügyességét örökölte, de tökélyre 
i* vitte. — Kz azonban nem áll, mert ő a merénylet végrehajtását czélzó 
tervben részes nem vala; ezt elfogadhatjuk már akkor is, ha csak Coligny 
esetét vesszük szemügyre, a mikor is Károly nyilván pártját fogta a 
sebesültnek s gyilkosai kipulmtolasára vonatkozó minden intézkedést 
megtett; már pedig Anjou Henrik naplója, a melynek megbízhatóságát, 
miután az semmiféle tendentiával sem jár, mert a szerző abban önmagá
ról sem akarja elháritni a vádat, továbbá a megbízhatóbb inemoir-okkal 
megegyezik, elfogadhatjuk, — bizonyítja, hogy ez vala a vértény kezdete. 
Margit is állítja memoir-jában, hogy testvére a király a Hugenották kiir
tására nézve csak néhány órával az esemény előtt adta beleegyezését. — 
IX. Károly hibája, hogy ingadozó, nagyon is hiszékeny volt, de gyana
kodó is. Oyöngességét az összeesküvők, kizsákmányolták tudván a vele 
való bánás módját ; rá ijeszti'ttok hogv az általa pártolt hugenották össze
esküdtek ellene s az összeesküvés élén a kegyét biró Coligny áll; —■ 
psychologice érthető a fordulat, a mely beállott IX. Károly jellemében; 
ez szükségszerű is volt, egvrészt az elkeseredés s más részt a gyáva 
félelem okozta azt ; önléte érdekében akart valamit tenni. Ha most tekin
tetbe vesszük beteges heves természetét, önmagából foly az, hogy őr
jöngő dühre fakadhatott s ez indulatában, mely már szenvedőivlvé lett 
kimondhatta: Halál reájok! Az Ítélet kimondása után, mikor haragja 
lecsöndesült, kétely támadt az ingadozó ember lelkében, megbánta a he
veskedésében kimondott Ítéletet, de visszavonni rösteltc : „Menjetek, 
de ha bűnösök vagytok, meg talállak majd“. Környezetének befolyása 
azonban csakhamar érvényesült, a szerencsétlen fejedelem erkölcsileg 
alásülyedt, úgy hogy a leggyalázatosabb tettekre vetemedett, ez az általá
nos gyilkolás alatt érvényesült benne ; közönyös lön a legszentebb s a 
legszentségtelenebb iránt, úgy hogy, mikor Parist a merény után bejárta 
azt mondta „optime olere occisum hostem, melius eivem“, — minden 
nemesebb érzelme lefoszlott, lolkiismorete furdalása nélkül nézte Coligny 
testét az akasztófán, érmet veretett s az esemény évenkénti megünnep
lését elrendelte. Részvétünket inkább, mint megvetésünket érdemli e 
szerencsétlen fejedelem!

A párisi vérmenyegző a mint azt fönnebb mondottuk, nem egyesek 
működésében, de az államban régóta gyökerezett protestantismus ellen 
való r e a c t i ó b a n  l e l i  c s i r á j á t ;  az egyesek csak mint másodrendű 
tényezők jöhetnek tekintetbe, kik formáját adták, kik azt siettették ; 
mindazáltal nem érdektelen megtudni, hogy ezen egyesek, mint intézők 
által, mikor állapíttatott meg a terv, a mely szerint ama gyűlölet kifeje
zést nyert s mint ilyen a történet színpadjára lépett. Némelyek szerint
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G u i s e  lotharingeni bibornok eszelte ki a vérmenyegző tervezetét és 
pedig a tridenti zsinat (1563) alkalmával; ez azonban nagyon is bizony
talan és emlitést sem érdemel, mert lehetetlen ugyanis, ha már a terv meg
volt, hogy az kinem tört, hogy az oly sok évig úgy állott volna, holott ér
vényesülését a körülmények sem gátolták vo’na. Ezzel azonban nincs 
mondva, hogy ez által a bibornok ártatlanságát akarnék bizonyítani; 
hiszen a történetirók egyhangúlag állitják, milyen szennyes lelkű vala s 
miként gyűlölte a hugenottákat, kik ellen a végletekre ragadtatta magát. 
De ő nem dolgozta ki a tervezetet, működése csak annyiban állott erre 
vonatkozólag hogy a Medici Katalin óhajtotta hamis dispenzációt meg
küldte Romából. — Mások véleménye szerint a b a y o n n i  c o n g r e s s u s  
beszélte meg e dolgot s határozta volna el, különösen a kegyetlen spanyol 
Álba herczeg indítására. (Thuanus 2.435. Yachler) Igaz ugyan, hogy e con
gressus után támadt Medici Katalin a protestánsok iránt való engesztelhet- 
len gyűlölete követelte álnok viselete, mely szerint minden törekvése, 
következetesen oda irányúit, hogy a hugenották szenvedését növelje s ked
vező körülmények beálltával azok eltörlését, gyilkolás által is, eszközölje.

Nyilván való dolog, hogy az ő közreműködésével kötötték meg a st. 
germani békét (1570), a mely alatt gondolta édes reményét valósíthatni, a 
hugenottákat kiirtani; ő pendítette meg a házasság megköttetését is, hogy 
az is segélyére legyen óhaja valósulására. Ez azonban nem egyéb mint 
bizonytalan időre irányuló remény ; s ezért mint megállapító tervezet nem 
jöhet tekintetbe, a reményben lévő előrajz határozott alakot nélkülözött.

Yalamint az sem áll, hogy a terv Bloisban 1571-ben Medici Kata
lin s Guise testvérek közös megegyezése következtében létesült volna; 
d’ Aubigné érvelése tarthatlan kinem elégítő. (Yachler.)

Anjou Henrik őszinte memoirja, megbízható feleletet ad e kérdésre; 
szerinte ugyanis, a király kegyét teljesen biró Coligny ellen való gyűlö
letből, ki befolyásukat a királynál megszüntette, kisérlették meg Coligny 
megöletését, ennek meghiúsulása után a második n a g y  bűntényt kö
vették el, s hogy a terv aug. 22-én tehát a vérmenyegző előtt 2 nap
pal állapitatott meg. Ezt Tavannes tábornagy is bizonyítja; ugyanis memoir- 
jában előadja, hogy a Bertalan-vérnap, előbb nem terveztetett, csak is 
akkor s az a hugenották vigyázatlansága következtében, nem csoda, 
hogy megtörtént. (Yachler.) Az olasz történetirók azon bizonyitgatásai, 
hogy az már évek előtt terveztetett, az érvek alaptalansága következté
ben, elesnek. Ezek között Davila s Adriani kritizálják is azt, szerintök 
ez nem egyéb mint Medici Katalin ügyes politikájának a következ
ménye; Capilupi s mások a bűntényt istenitik, „ h i s z e n “ úgy mond 
„ez á l t a l  a k a t h o l i k u s o k  az e g y h á z n a k ,  az I s t e n n e k  
n a g y  s z o l g á l a t o t  t e t t e k . “



Jegyzeteimhez forrásúi használtam n következő műveket: „Ge
schichte des polit. französischen Calvinismus“, Polonc, Mause! György 
János szerkesztette „Algemeine Welthistorie. Geschichte von Frankreich“. 
„Die Pariser Bluthochzeit“ Dr. Wachler Lajostól.

A túlvilágról való képzetek keletkezéséről.
I r t a :  J e s z e n s z k y  Ig n á c z .

(Folytatás.)

Az ember ismeretei alapját a természet tapasztalatszerfi felismerésé 
ben bírja ; ennélfogva a mily változatosak a természet jelenségei ép oly 
változatos lesz a rólok alkotott képzet, fogalom. S valamint a természet 
egy-egy tüneménye, alakja számtalan, gyakran felnem ismerhető okok
nál fogva támad, úgy az ember egy-egy képzete is, számtalan s bajosan 
tudható benyomások érzékietek, alapján alakul meg.

Azért is midőn a tűz felfedezését, felismerését a tapasztalatok és 
képzetek gyarapodására nézve fontosnak állítottuk, c mellett egyéb 
tényezők befolyását sem zárhatjuk ki. Nevezetesen a lélekrol, szellemről 
való képzetek keletkezésének okait sem helyezhetjük csupán a tűz felis
merésébe, hanem c mellett még számos oly tényezőről is értekezhetünk, 
melyek a képzeteket gyarapítók, vagy a már alakultakat megerősítek.

Csakis a főbbekre szorítkozva sem mellőzhetjük e helyütt a tüzé- 
hez hasonló tüneménynyel biró jelenségek ismertetését. Ilyenek, a szél, 
lég, a mennyiben a lehelléssel van egybe kötve.

Említettük, hogy a tűznek tünékeny volta, melegének az emberi 
testen való jelentkezése, majd a halálperczei után való oltűnése, a szel
lemszerűnek képzetére vezettek ; így lön ez a szél, és a lehollés jelen
ségeivel is.

Tapasztalták ugyanis, hogy nagy fontosságú a lélekzés az emberi 
életfentartásra nézve, hogy a lélekzés a tüzéhez hasonló jelenségeket 
mutat, halál után ez is valamint a meleg elhagyja a testet, ennélfogva 
a lélekzés és a tűz jelenségeiről alkotott képzetek idő folytán egybeol
vadtak. Hőt, fontosabb lévén a lélekzés az emberre nézve mint a tűz,
a lélekzést azonosítók a szellem a lélek képzetével. Ilizonyitanak e mellett 
a nyelvészeti egybehasonlitás, valamint a jelenben is fenmaradt azon 
szokás, hogy a haldoklónak végső lehellésére azt mondják, „imé kiszál
lott belőle a lélek“. — — Nyelvészeti egybehasonlitás szerint a héber 
nyelvben nophesh, leheletet, életet jelent, mach szél, egyszersmind szelle
met (fen. I. 2.; az arab nyelvben, nefs, rali.; a sanskritban atman, mely- 
lyel bizonyára egybe függ a német Athem, jelent szelet, lelket; görög-
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ben, pneuma lélek, pneuo fúvók lehelek igétől; latinban spiritus lélek, 
spiro lehelet, fúvók igétől; végre a magyar nyelvben, szél, szellem, lehelés, 
lélekzés szavak jelentésökre nézve egybe estek a lélek szóval.

Ennélfogva a lelket a tüzéhez, a széléhez hasonló tulajdonságok 
illetik meg ; t. i. n. m birja lakát állandóan egy helyen sem, hanem 
természete szerint elhagyja a romlatag testet s elköltözik más és más 
alakba, s mint vándorló szellem majd itt, majd ott jelentkezik.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a léleknek mint külön substantiának 
képzete még nem volt meg, hogy a lélek még később is a tűzzel és 
széllel csaknem azonosnak tűnt fel, úgy könnyen megérthető, hogy a tűz 
és szél tünékeny és kőbőr természete a lélekvándorlás hitére vezetett.

A lélek székhelye sem a testben, sem a halál után e testen kívül 
nem volt még határozottan megállapítva. A léleknek testünkben szék
helyéül úgy az ősidőkben s a jelenleg is műveletlen erdei néptörzseknél, 
valamint az ókor egyes bölcselői szerint is a szívet, majd az egyik sze
met nevezetesen a balt képzelték, sőt némely amerikai törzsnél azon 
hiedelem uralkodik, hogy a lélek a köldökben székel — stb. Hogy pedig 
halál után vándorlása közben merre, hová megy a lélek erre nézve 
különféle magyarázatot lelünk ; nevezetesen látjuk, hogy az egyptumiak- 
nál az állatba költözés tana fejlődött ki. így idevetve ez állítás nem 
bir értékkel, szükség, hogy az addig kifejlett dolgokkal kapcsolatba 
hozassák. Nevezetesen kimutatandó, mily alapon jutott az ember ama 
gondalatra, hogy a léleknek az állatba való átköltözését vegye fel.

A felvétel igen természetes következménye a már megalakult világ
nézetnek. Erre nézve utalnunk kell egyes szokásra, a milyen volt az 
emberevés az állatcultus, mely szokások psyhologiai alapjának kiderítése 
világot vet az átköltözés tanára. Az emberevés azon hiedelmen alapúi, 
hogy az ember, társa avagy, ha ellensége húsát megeszi, annak tehetségei, 
vagyis ökle és karja erejének birtokába jut, s saját életét hosszabitja meg.

Innen van, hogy még jelenleg is Australia, Amerika ős-népeinél 
azon szokás uralkodik, hogy az ellenség szivét, veséjét, vagy szemét 
eszik meg, hogy annak erejét bírhassák.

Az emberevés valamikor egy kornak általános szokása volt. Dél- 
Afrikában gyakran akadnak most is oly helyekre, barlangokra melyek 
telvék emberi csontokkal, s némely anthropologus azt következteti ebből, 
hogy az emberevés igen elterjedt s egy bizonyos kornak általános jelen
sége volt, minthogy ezen több helyütt nagy tömegben összehalmozott 
emberi csontok egy időre vallanak.

Mindezekből számunkra ajíon világos tény szolgál bizonyságúl, hogy 
igenis élt azon hiedelem egykor az emberekben, miszerint az erők egy
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testből a másba átköltözhetnek. Ezen átköltözés szolgált később azon 
hiedelemnek alapjául, hogy a megholt ember lelke az állatba vándorol.

Az átköltözés tanának alapját felmutatva, azon kérdésre kell megfelel
nünk, miért vándorol épen az állatba a lélek, s nem más testbe ? Erre 
nézve utmututásul szolgál az állat-cultus. — Vizsgáljuk ennek keletkezését.

Igen külömbözök e kérdésre vonatkozó okoskodások ; s minthogy 
azok inkább csak képzelet szerint gondolvák ki, a valóságnak teljesen 
meg nem felelnek.

Meiners állítja, hogy az állatcultus ép oly elterjedt, mint a fetich 
imádás, s ennek egy faját képezi. Afrikában nemcsak az Aegyptom- 
beliek, hanem a négerek is imádták az állatokat. Amerika, Ázsia, sőt 
Európának legműveltebb népei a görögöknél, rómaiaknál is az állatcultus 
nyomaira lelünk. — Alapja pedig ezen cultusnak a ragadozó állatoktól 
való félelem és a hasznosak iránt táplált ragaszkodás. —

Sehultze szerint az ősállapotban élő ember semmi kiváló tulajdon
sággal nem bírván, alakra, szokásukra még igen közel állott az állatok
hoz, ennélfogva, gyakran tapasztalta, hogy kövülötte más hasonló lények 
is vannak ellenállhatlanúl azok csudálatába, imádásába merült, s azok 
életét titokzatos lepelbe burkolta.

VS'aitz szintén ezen alapról indulva meg nagy fontosságot tulajdonit 
azon körülménynek, miszerint az állatok származása mint titokzatos va
lami az emberek előtt megfejthetetlenné, maga az állat pedig imádat tárgya 
lett. Ehhez járul, hogy némely állat az embert nemcsak elevente, hanem 
azt a sírjából kiásva ip megeszi s ez által annak lelkét is elnyeli.

Ez állítás jóval többet mondó az előbbieknél. Az állatoktól kör
nyezett s azok támadásainak kitett ember gyakran volt kénytelen küzdeni  ̂
a vadakkal és rejtegetni előlök halottjait. Innen van, hogy igyekeztek 
a megholt tetemeit, mivel annak feltámadását hitték, jól körülczölöpölt, 
vagy kövekkel berakott üregekbe tenni. Erre vitte az embert övéi iránt 
táplált szeretete, s a mindinkább fokozodó félelme. — Az állatcultus 
tehát összefüggésben van a holtak tiszteletével. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy azon hiedelem élt az emberekben, miszerint a megevés által egy 
testből a másba átmennek az erők, úgy csak bizonyságot nyerünk arra 
nézve, hogy csakugyan hitték : az emberi erő és lélek átmegy az állatba, 
ha testét ez megeszi. —

A Nílus krokodiljai, s Aegyptom más egyéb vadjai tudjuk imádat 
tárgyai lettek. S hogy az állatcultus igen elterjedt volt e vidéken bizonyítja 
az ó aegyptomiak „halotti könyve“. — Szokás volt a bebalzsamozott halott 
mellére táblácskán hieroglyph féle írásokat tenni, melyek által a megholt 
esedezik, nehogy a vadak martaléka legyen, s az esetre is, ha megennék 
a vadak, kéri, hogy feltámadhasson. — A holtakat felemésztő vadak
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későbbi időben megszemélyesitvék a „halott faló daemon“ alakjában, 
melyet krokodil fejűnek és viziló derekúnak képzeltek az aegyptomiak.

Ily világnézet készítette alapját azon hiedelemnek, hogy a megholt 
ember lelke az állatokba vándorol át. — Ezen világnézet azonban oly régi, s 
a tüzet felfedező és használó, védő eszközökkel biró ember már sokkal 
tapasztaltabb volt, semhogy a lélekvándorlás ilynemű felfogása mellett 
sokáig megmaradt volna. — Egy következő fejlődési fokozat, melyen az 
ember a tűz ősforrása a nap, hold felé vetette tekintetét, más, újabb 
világot tárt fel gondolkodása, képzelete számára. —

A nap is tűz, a lelket pedig tüzszerünek tudták, ennélfogva meg- 
népesiték a csillagokat mint kis napokat, elköltözött lények leikéivel.

Azonban az ember sokkal inkább kötött, megszokott gondol
kozás módja által, különösen a műveltség ily alacsony fokán, semhogy 
oly kedvencz eszméket, melyek századokon át foglalkodtatták egyköny- 
nyen kivetne képzetköréből. —

így lön, hogy az állatcultus nyomait még jelenleg sem irtotta ki 
a művelődés, s még a nomadismus álláspontján is a léleknek állatba 
való vándorlása teljesen mellőzve nem lett, a felfogásban külömbség 
támadt, mert a lélek vándorlása erkölcsi színezetet nyert a mennyiben az 
ősforrásaiból földre szállott lelkek jó vagy rósz életük minősége szerint 
a test halála után bünhödésül alsóbb vagy felsőbb rangú állatokba, egyik
ből a másikba vándoroltak át, mig nem megbünhödvén ismét visszatér
tek ős forrásaikba.

E világnézet alapjait az aegyptomiak és a perzsák vetették meg, 
tanszerű kifejtést nyert pedig Plató bölcseletében.

(Folytatása következik.)

B E L É L E T Ü N K .
Magyar nyelvi tanfolyam Folyó iratunk múlt számában érintettük 

már, hogy theologiai intézetünk m a g y a r  é r z e l m ű  h a l l g a t ó i  in
gyenes magyar nyelvi tanfolyamot nyitottak, s hogy a tanítás február 
1-vel vette kezdetét. — E vállalatot reményeinket felülhaladó siker jutal
mazta; — ugyanis a szerény hírlapi hirdetés után rögtön jelentkeztek 
fölvétel végett, s valami 5 nap alatt százhuszonhárman iratkoztak be, s 
jelenleg — a tanítványok száma: k é t s z á z  u y o l c z v a  nőt .  A jelent
kezettek képességük szerint két osztályba, a h a l a d ó k  s a k e z d ő k  
osztályába, osztattak be, az utóbbiak számára nagy létszámuk miatt 
még k é t  p a r a l l e l  o s z t á l y  felállítása elkerülhetlen volt. A kezdő
ket B ö h m J á n o s ,  E n g i s c h  F r i g y e s  s P u k á n s z k y  Bé l a  III 
theologusok vezetik. A Böhm vezetése alatt lévő kezdők (felnőttek)
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száma: kilenczvenkilencz; Engisch parallel osztályában van hatvan
kettő (10— 16 évesek); s a Pukánszky-éban 59 (10 — 16 évesek). Végre 
a Stromp László vezette haladók hatvannyolczan vannak. — A taní
tás módszere gyakorlati induetiv. — Az előadások hetenkint három
szor tartatnak s mivel a jelentkezettek nagy része iparos s kereskedelmi 
osztályhoz tartozik s ezért idejükkel bármikor nem rendelkezhetnek, — 
rendesen este 8 — 9. A tanítása lyceumi épület négy legnagyobb termében 
történik. Az előadások alatt, hogy a tanításban segédkezet nyújtsanak 
s fünturtsák a rendet a rendes vezetők mellett segédekül működnek: 
G a l l é  I s t v á n ,  L á n y i  G u s z t á v ,  H ó t h B é l a ,  P á 1 o v i c 8, 
S i m k ó  G y u l a ,  B i s z k u p  Bé l a ,  K r á l  J á n o s ,  K i á r  Bé l a ,  
K l a a r  F f llö p , S t r b a  J á n o s ,  K r u t t s c h n i t t  A n t a l ,  B i n d e r  
J e n ő ,  E l e f a n t  J ó z s e f ,  J e s z e n s z k y  I g n á c  z, V i t á l i s  G y u l a ,  
D o b r o n y o v H z k y  G y u l a ,  8 t e u o r, V 1 a d á r Z o 11 á n s v é g r e  
S e h r o t h  P é t e r  és P r u n y i V i l m o s .  — A tanári kar által megbízott 
Nt. S c h n e l l e r  I s t v á n  tanár úr ezen vállalatot tanácsával támogatja.

K Ü LÖ N FÉLÉK .
Istentisztelet a Lyceumban. Minthogy a zordon téli időszakon át 

a templomba járás a gyenge testalkatú algymnasinmi tanulók egészségét 
könnyen megrongálhatná; azért számukra már számos éven keresztül 
intézetünk rajztermében a theologiai hallgatók által végeztetik az isten- 
tisztelet, a mikor is egy zenéhez értő theologus, a fökép ezen ozélra ren
delt harmoniumon az éneklést vezeti, egy imÍHÍk az cléneklendő szöveget 
hangosan előmondja és egy harmadik a szent beszédet tartja. Tekintve 
tehát, hogy ezáltal egyrészt a gyenge idegzetű algymnasinmi tanulók 
különösen a meghűlés káros következményeitől megóvatnak; valamint 
másrészt, hogy ezáltal a theologiai hallgatóknak magukat a gyakorlati 
theologia szakában is kiképezni,, alkalom szolgáltatók — ép ezért ezen 
istentisztelet megtartásának elrendelése valóságos helyes és áldásos gon
dolatnak mondható. Tartatik ezen istentisztelet November hó elejétől 
egészen Áprilisig minden vasárnap reggel '/29 töl kezdve egy theologiai 
6» °gy gymna8Íumi tanár jelenlétében. —

A „Péczely féle 30 frtos pályadijat, melynek thémájáúl „Sámuel 
könyve tartalmának vázlatos kidolgozása“ tűzetett ki, a múlt évben Pu- 
kánszky Béla III. theol. nyerte el azon munkájával, melynek közlését 
az első számmal kezdtük 8 a 3-ik számban befejeztük. Ugyanezen pályadij 
ez idei thémája.“ A keresztes háborúk okai és következményei.“

A „Magyar Dal-Album“ Ill-ik  kötetének 4-ik füzete megjelent a 
következő tartalommal: 1. Ez a kis lány csapodár. 2. Ez a szemem, ez
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az egyik. 3. Ez a szoba, hol én most. 4. Édes anyám rózsafa. 5. Én 
nekem egy szép gondolat . . 6 . Én vagyok a falu roszsza. 7. Én vagyok 
a petri gulyás. 8 . Én vagyok az Íródeák. 9. Érik már, érik már a fekete 
szőlő. 10. Fáj a szív az elhagyott kebelben. 11 . Fáj a szivem, fáj a lel
kem. 12. Fáj, fáj, fáj, fáj. 13. Fekete szem éjszakája. 14. Felmentem 
a hegyre. 15. Fiuk az Isten áldjon meg. 16. Fölfelé megy borban a 
gyöngy. 17- Fösvény az én uram szörnyen. 18. Gyere haza édes anyám. 
19. Gyere pajtás katonának. 20. Gyötör engem a szerelem. — Ezen 
egyetemes magyar népdalgyüjtemény eddigelé 480 dallamot közölt zon
gorára alkalmazva, tehát máris többet, mint az eddigi hasonnemü válla
latok együttvéve. Ennél nagyobb gyűjteményt jelenleg több művelt nem
zet bir ugyan felmutatni, de ennyi szép és kedves dallal tán az összes 
nemzetek sem bírnak. Dalainknak szépségét legjobban bizonyítja az, 
hogy a „Dalalbum“ nemcsak hazánkban örvend rendkívüli elterjedésnek, 
hanem a világ majd minden részében is. Újólag felkérjük az összes művelt 
magyar közönséget e nemzeti vállalat tömeges pártolárása, mert e gyűj
teménynek nem volna szabad hiányozni egy magyarnak zongorájáról sem ! 
Előfizetési ár bérmentes szétküldéssel: egy évre, vagyis 10 füzetre 1 frt 
80 kr. Előfizetések Hennicke Rezső kiadóhoz Győrbe intézendők.

Nyílt nyugta. Folyóiratunkra előfizettek még : Főtiszt. Czékus István 
superintended úr. Rozsnyó 2 frt. és Tek. Scholtz Rezső úr Pozsony 2 frt.

4 pénztár nők.

T ^ l K T ^ L O M :
Xenophanes. A párisi vérmenyegzö (Végo, Kral Jánostól). A túlvilágról való 

képzetek keletkezéséről (Folytatás, Jeszenszky Ignácztól). Beléletünk. Különfélék.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. theol. magyar hör.— Nyoma/otf LÖicy és Alhalaynál.
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X e n o p h a n e s .
I r ta ; Král János.

(Vége.)

Xenophanes az istenséget sokkal tisztábban s világosabban fogván 
fel, azt különösen a durva felfogás alkotta eniberszerü tulajdonuktól 
akará megtisztítani. Az istenség nem lett, ele cl sem enyészik; s ha 
az ellenkezőt állítom, nincs. Egykor istenek tiszteletére rendezett ünne
pélyen jelent meg a nagy bölcsész, mely ünnepély áldozat s jajveszék- 
lés által ünnepelteti; „ha istenek, minek siratjátok, ha pedig em
berek, ne áldozzatok nekik,“ monda az ott összegyűlt népnek.

Az istenség fogalma minden korlátoltságot kizár, szellemre, de 
alakra sem egy az emberrel, tehát bún bármit is néki tulajdonitni, mi 
istenségének meg nem felel, mi azt lealacsonyítja.

Xenophanes nemcsak a nép politheisticus babonás hiedelme ellen 
küzdött, hanem az uralkodó philosophia különféle isten-képzeteit is igye
kezett mcgczáfolni. Idesorolható azon tétele, hogy az Isten nem  m o z 
g a t o t t ,  de azért nem is m o z d u l a t l a n .  Ezen tételét következőleg 
világítja m eg: mozdulatlan a nein-lét, mert az másra nem irányul s 
más valami hozzá nem járul; mozgatott ellenben az, mi több az egynél, 
mivel az egy egyébhez tér. Ezen bizonyitgatásaival különösen a joniai 
philosophusokat czáfolgatá, különben ez Pythagorást is megilleti.

Az isten n e m - h a t á r o l t  (peperasmenon), de h a t á r t a l a n  
(apeiron) sem. Határtalan ugyanis az, minek nincsen kezdete, közepe 
s vége, mi csak a nem-létet illetheti m eg; ellenben a határoltság csak 
is a dolgok sokságára mutat. Az Istennek, mint Egynek a nem-léttel 
közös vonása nincsen, a dolgok sokságával sem, tehát ő sem nem véges, 
sem nem végtelen. — Ezzel adva van, hogy Istennek részei nincsenek, 
önmagában egy, különbség nélküli; mert ha részei volnának, úgy 
az egyik rész uralná a többi részeket s uralkodna másokon, mi képtelenség.

8

JELŰIK : Nemhogy immár elértem volna a c té ll, avagy hogy 
immár l á U l r l t i  Tolnák, hanrm  lörekeiem  a i  után, 
aminek okáért la m egfogadtattam a Kriexlut Jé* 
tűétől. Filipp HL IS.



Hogy az Istennek nincsenek részei, abból természetes folyomány 
az, hogy benne ö n m a g á b a n  vé v e  k ü l ö n b s é g  n i n c s e n ;  s ezt 
vonatkoztatva az Isten szellemi létére, kimondta, hogy az Isten avagy 
a Mindenség az é r t e l e m  (nous) és b e l á t á s  (phronesis).

Fáradság nélkül gördit minden tárgyat észszel s értelemmel.
Ebből látható, hogy Xenophanesnél az Isten i n t e l l i g e n s  s z e l 

lem,  ámbár ezen felfogása primitiv is; az Istennek intelligens tény
kedése nem nélkülözi az érzéki oldalt, — szerinte az szem, fül s érte
lem, s gondolkodása által uralkodik minden felett. E tétele mellett sem 
feledkezett meg az anthropoinorphismus elvetését hangsúlyozni, — az Is
ten gondolkodik, mindent lát és hall, de nem az emberek módjára. — 
A gondolkodás és tapasztalat mivolta e korban még tisztázva nincsen, 
sőt maga P a r m e n i d e s ,  ki Xenophanes okoskodásának folytatója vala, 
a gondolkodási erőt függetlenné tette az organismustól. — Xenophanes 
a gondolkodást az érzékeléstől nem választó el, s azt elválaszthatlannak 
tudta. — D i o g e n e s  L a e r t i u s  azon állítását közli, hogy „az Isten nem 
hasonlit emberhez, mert mindent lát és mindent hall 1 é 1 e k z é s nélkül“ 
Ez Anaximenes tanát illeti, ki szerint a mindenség elve a levegő; min
den abból támad, az emberi lélek is lég. Az Istennek szelleme, mely 
az ember szellemével össze nem hasonlítható, független a lélekzéstől.

Az Isten tehát nem keletkezett, örök, mindenható, legtökéletesebb 
s igy csak egy; — Xenophanes álláspontja tehát a m o n o t h e i s m  us.

Xenophanes nemcsak a szellemi létre vonatkoztatta tanát, az 
anyagi világra, is alkalmazta azt. Ugyanis más források nyomán 
tudjuk, h o g y  a mi t  ő az I s t e n  e g y s é g é r ő l  s ö r ö k k é v a l ó 
s á g á r ó l  mo n d o t t ,  az a d o l g o k  ö s s z e s é g é r e  is v o n a t 
koz i k .  Aristoteles szerint, Xenophanes a dolgok egysége problémájá
nak első felvetője, továbbá azt mondja, hogy tételeit, melyek az Isten 
egységére vonatkoznak, a világegyetemre nézve állította fel. T h e o- 
p h r a s t  szerint, Xenophanes az ős-alap egységével minden lévők egy
ségét bizonyítja. A későbbi irók pl. Cicero igy nyilatkozik „Xeno
phanes . . . unum esse o mn i  a, neque id esse mutabile et id esse deum, 
neque natum unquam et sempiternum, c o n g l o b a t a  f i g u r a .  Tum 
Xenophanes . . . qui mente adjuncta omne praeterea, quod esset infini
tum, Deum voluit esse.“ De nat. deorum I, II, 28. Plutarch, Setus 
Empiricus, Pyrrho is hasonlókat mondanak róla. A sylograph Timon 
pedig e szavakat mondatja véle:

Oh bár volna elmém mély, óvatos s mindkettőre 
Ügyelő; mi régóta bolyongok a csalfa utón.
Megvénültem s megőszültem, mégis oly sokféle kétkedésben 
S meghasonlásbán tévelygek; oly zavart vagyok, —
Bármerre forduljak is, — elveszek s tönkre megyek az Egyben a Mindenben.



Ebből látható, hog)' az 5 monotheismusa p a n t h e i s m u s s á  lett, 
az egyet o a mindenséggel kötötte össze, ugyanannak állító; szcrinto 
az Isten maga a világ., A tökéletes összeillőség képét látá ö a gömb
ben, ezért is a világot g ö m b n e k  mondta s ezzel természetesen állítva 
van az is, hogy az Isten e g y  s p h a e r a .  „Ezen ellenmondást kikerü
lendő Cousin az érintett mondatot csak képmásnak nézi. A sphaerikus 
szó egyszerűen görög szőlásmód, mely Istenuek tökéletes egyenlőségét 
és absolut egységét akarja kifejezni, a sphaera lehet, hogy istennek képe. 
A görög s p h a i r i k Ó 8  — egyenlő a latinok r o t u n d u s  (gömbölyű) 
szavával, csak képmás, mint például a n é g y s z ö g ,  mely t ö k é l c t o s -  
8 é g e t  jelent; s noha ama kifejezés ma már nagyon közönségessé vált, 
mégis a mathcmatikai tudományok kezdetekor valami kiváló és előkelő 
volt benne s a költés legremekebb példányiban található. Simonides egy 
embert említ, ki „négyszögű volt lábaira, kezeire s lelkületéro nézve“ 
— azaz: tökéletes volt; használja e képmást Aristoteles is. Nincs azért 
semmi különös abban, hogy Xenophanes, ki költő és philosophus volt 
egy személyben, versekbe szedte dolgait s képtelen volt az eszméinek 
megfelelő metaphvsikai kifejezés megalkotására — hogy Xenophanes, 
mondjuk, a képzelet nyelvéből vette azt a szót, mely eszméjét legjobban 
kifejezheté. — — Hajlandók volnánk e magyarázat elfogadására, ha 
bizton tudhatnék, hogy Xenophanes physikája csakugyan olyan volt, a 
minőnek mondják, vagy hogy olyan volt azon időben, mikor isten sphae
rikus voltát állította. Ez utóbbi nehézség legyőzhetlen, pedig egyetlen 
bíráló sem vette még észre. Egy ember, ki száz esztendeig él, szükség
képen megváltoztatja nézeteit az ilyen dolgokról; ha pedig a nézetek 
azon fölül oly ingadozó alapon állanak, mint az e korbeli philoso- 
phu8okéi valamennyien, akkor igen természetes a fölvétel, hogy a válto
zások nagyon gyakoriak és hirtelenek lehettek. Épen Xenophanest ille
tőleg pedig elégszer vehették észre a tudósok, mily nagy és ki sem egyen
líthető ellenmondások vannak bizonyos, egyenlően hiteles nézetei között; 
ők maguk mutatták ki, hogy az egyik kérdésben határozottan physikai, 
a másikban meg határozottan mathcmatikai utón halad. A mi már most 
kérdésünket illeti, világos, hogy Aristoteles egyenes állítása Xenopha- 
nesről, „fölnézett az égre s az Egyet Istennek nyilvánította“ határozottan 
ellenkezik azzal, hogy a föld alsó régióit végteleneknek tartotta. Az 
Egynek kellett a végtelennek lenni.“ (Lewes Philos, tört. 197 1.)

Az előbbi tételben benn fekszik a határolt sa  határtalannak egysége, 
mert a gömb önmagát határolja meg. Eloszlott, hasonlókép, a mozgatott s 
nem mozgatott közt való ellentét; midőn azt mondja, Isten nem mozgatott, 
világos, csak azt akarja kimutatni, hogy más valamihez az Istennek maradandó 
visszonya nincsen. Egy költeményében maga mondta, a lét mozdulatlan.

8»
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Mindég helyén marad, megnem mozgattatva;
Helyét nem változtatja, ha néha másnak tűnik fel.

Azon tételeket, melyek az ő monotheismusát pantheismussá szállít
ják le, elvetnünk nem áll jogunkban „nem tudhatjuk ugyanis, hogy 
az ő magyarázata az Isten egységéről, örökkévalóságáról, korlátlanságáról 
theisticus avagy pantheisticus értelemben veendő, — az ő mondásai ezt 
nem döntik el, minden esetre, ha mellőzzük a későbbi irók állításait, 
utóbbi értelműek. Xenophanes az Isten egységével mindenesetre a világ 
egységét is akarja bebizonyítani. A dolgok alapját kutatván, ezen alapot 
a vallásos hittel az istenség ható erejében kereste. Az istenek sokságát, 
korlátoltságát, emberszerüségét az ő isten-fogalmával nem tudta mege
gyeztetni ; a világnak egysége, mely már az érzéki tapasztalat által fel
fogható, hogy a világ az égbolt által rekesztetik be, de mélyebb meg
figyelés következtében, tekintve a tünemények hasonlóságát és harmó
niáját, — megköveteli a világ alkotó erőnek egységét, s ezt ő a világtól 
nem akarta clkülönitni. Az Isten s a világ úgy viszonylik egymáshoz, 
mint lényeg és tünemény ; ha az Isten egy, akkor minden dolgok egyek 
lényegökre nézve s viszont, — t e h á t  a p o l y t h e i s t i c u s  t e r m é 
s z e t  v a l l á s  p h i l o s o p h i a i  p a n t h e i s m u s s á  v á l i k . “ (Zeller 
Philos, der Griechen. 493 1.)

Xenophanes nézete szerint az istenség a legtökéletesebb korlátlan
hatalmú intelligcntia; ezzel adott a m o n o t h e i s m u s ,  de, mivel ő az 
Istent a világtól nem választja el, sőt egy és ugyanannak mondja, tana 
a p a n t h e i s m u s b a  megyen által; a világ alakjára gömbölyű anyag, 
világos, az Isten is az; ezzel a m a t e r i a l i s m u s b a  sülyed.

II.
Az előbb ismertettem tételek kifejtésének eredményét tekintve, a 

változás törvényét kutatni, a sokságot elismerni, nélkülözi a consequen- 
i á t; p h y s i k áj á b a n ez adott.

Xenophanes physikai tételeit a későbbi irók nyomán tudjuk; jel
lemző sajátságuk az, hogy összefüggésük vajmi laza s mi több, hogy a 
theologiával megnem egyeznek, hanem messze elütnek attól. Az ő kora 
philosophusai, kivéve nehányat, nem tudni mi okból, ezen tételeiről ke
veset szólanak, csak itt-ott mellékesen oda vetett szavakban nyilatkoz
nak róla; az újabb koriak tüzetesebben Írnak e tárgyról, — a mikor már 
a nagy bölcsész iratai elvesztek. E körülményből magyarázható az, hogy 
a későbbi nemzedék, a hátramaradt csekély töredékek alapján, továbbá 
a szóhagyomány nyomán s azok magyarázata úgyszólván elferdítése 
hozzájárulásával, az oly következetlen tant, még következetlenebbé 
s zavartabbá tette.
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Hogy azonban ezen hagyományok, érteni a physikai tételeket, 
nagyjában az évéi, az következtethető volna ezek általaim* jelleméből. Némi 
megfigyelések avagy gyanUgatások, érzéki, darabos módon, a mint ez 
rendesen a természettudomány küszöbén nyilvánul; tehát beillőnek abba 
a korba, a melyben Xenophanes élt. De adva van az is, hogy kortár
saival tévesztik össze, mi azonban élesebb megfigyelés után rögtön kitűnik.

Minden dolgok ős-anyagául, némelyek szerint, a földet vette 
volna fel „mindenek a földből lettek ;* mások szerint a fölvett ős elem 
a föld és viz, a mit a philosophus költemény töredéke is bizonyít 
„mindenek a földből és vízből lettek."1 Az előbbi tétel csakis a földi 
lényekre vonatkozhalik, az ilyen kifejezések az ókorban nagyon gyako
riak. Hóméros-nál is találunk ilyeneket, például „hydor kai gaia geno- 
istlie II. VII. 99. Különben erre vonatkozólag irányadóul Aristotelest fogad
hatjuk el, a ki az előtte élő bölcsészekről szólván Xenophanes physikai 
tételeiről is itt-oít, ámbár igen röviden megemlékszik; azt mondja hogy 
a földet nem vette fel egy bölcsész sem ős-anyagúi; a második relatiora 
nézve, nem mellékes azon megjegyzése, hogy Parmcnidoaen kívül egy 
eleai philosophus sem vett fel két ellentétes elemet minden dolgok alap
jául. A későbbi irók hová tovább, annál inkább magyarázgaták ezen 
tételeket, sarkaltatva különösen az által, hogy Xhenophanes a csillago
kat is a földnek s víznek kipárolgásából származtatja; mit sohasem mon
dott, olyat tulajdonítanak neki, s ez onnét van, hogy más philosophu- 
sokkal összetévesztik, legtübhnyire Senokratessel. így azon állítás, hogy 
ő a földet a levegő s tűz vegyülékének mondta volna, helytelen; azon 
mondása, hogy „levegőből és tűzből lett“ (Pint. Piac. III. úgy
veendő, hogy a föld a levegő s tűznek közrehatása következtében ment 
által cseppfolyós állapotából a szilárdba.

A későbbi philosophusok, a kik physikájuklmu a n é g y ö s - e 1 em et, 
mint a mindenség alapját kifejtették, s annak mindenütt érvényt is akartak 
szerezni, ezen tételeiket azzal is erősitgették, hogy a négy ős elemet min
den philosophiai rendszerben s minden philosophus tanában, a magok 
módja szerint magyarázták ki ; mi sem természetesebb, minthogy Xono- 
phanesnek is tulajdonították ezen theoriát. Aristoteles azonban megjegyzi 
Metaphysikájában, hogy a négy ős-elem első-felvetője Empedocles.

Mondják, Xenophanes a földről azt tanította volna, hogy az perio- 
dicus átmenetű: a föld folyékony állapotból a szilárdba ment által s vi
szont a szilárdból folyékonyba megy, t. i. iszappá válik. Ezen theoria 
bebizonyítására felhozza a különféle tengeri állatok kövületét a száraz 
föld közepén s hegyeken. Miután a föld ilyenténkép idő folytán vál
tozik, a változásnak azon momentumában, mikor a föld — hacsak fö- 
lülete is, iszappá válik, az emberi nem nem létezhetik, hanem kivesz; de



mikor a föld megszilárdult, újra támadnak emberek. Ezen tétel kézzel 
foghatólag bizonyltja, Xenophanes az emberiség örök existentiáját nem 
taníthatta.

A traditio szerint Xenophanes a napot, holdat s csillagokat, de 
még a szivárványt is, a világitó s égő párák vegyülékének, tüzes fel
hőknek mondotta vala ; s ezek, mihelyt leáldoznak, kialusznak, valamint 
a parázs, viszont újonnan gyuládnak meg, ha az égre kelnek. Ezen 
gőzalakulatoknak, tüzes felhőknek útjok a föld felett vízszintes vonal
ban történik ; Xenophanes az égi testek földünk körüli mozgását elej
tette, szerinte az csakis az optikai csalódásban leli magyarázatját. Naponta 
új meg új csillagok tűnnek szemeink elé a messze láthatáron s a föld
nek egymástól távol eső országait különféle napok, holdak s csillagok 
világítják be. — Ezen télelek színezete különösen Heraklit physikájára 
emlékeztet, a melyben mondva van, hogy a nap naponként újra gyulád. 
Ha tán néhány külső vonásban egyeznék is az, közelebbi megfigyelés 
után a különbség szembeszökő lészen, a mely is Heraklit felfogása s e 
tételek között vagyon ; — helytelen volna tehát állítanunk, hogy ez az 
elébb említett astronoiniai nézet Heraklité volna. Tekintve azt, hogy a 
kifejtett astronomiai nézetek olyan kezdetlegesek, — a mi a mellett 
bizonyít, hogy azok eredete méltán Xenophanes korába tehető, a mikor 
is az a tudomány gyermekkorát élte, de a többi irót sem mellőzve kik 
ezt állítják róla, — mondhatjuk, ez Xenophanes tétele.

A történet tanúbizonysága szerint a kiváló férfiaknak, különösen a 
tudomány bajnokainak, a későbbi nemzedék sokszor olyat tulajdonit, mit 
az utód maga önérdekből combinál vagy pedig csupán tiszteletből a nagy 
férfiú iránt. A Socrates előtti kor philosophusainak művei nagyobb részt 
elvesztek, — tanaik az emlékezet s ez után való gyarló utánirásra voltak 
hagyva, igen természetes, hogy ilyen körülmények adtával azokat össze
zavarták egymással, s ezen zavarban már most egyesek kényük-kedvük 
szerint járhattak el. Ennek alája volt vetve Xenophanes is, a kit e 
bizonytalanságban részint Anaximanderrel, továbbá Anaxagorással s 
Philolaussal tévesztnek össze. — Puszta ráfogás, hogy azt mondta volna, 
a hold lakott föld ; már csak azért, mert szerinte az tüzes felhő, mely
nek léte csak egy napra terjed, absurdum tehát állítani, hogy azt 
emberek laknák. Továbbá, hogy a tenger sós vize bizonyos föld része- 
csek vegyülékéből támadott. A felhők, eső s szelek a napheve csalta 
pára-képzés eredményei. Hogy a lélek levegő, s hogy ő a nous-t a 
psyché s a phrenes-t a nous fölé helyezte volna.

Xenophanes physikai nézeteit tekintve a melyeket övéiül fogadunk 
el, láthatjuk, hogy azok mekkora ellenmondásban állanak az ő tana ki
indulási pontjával; kifejti, hogy minden egy és hogy ezen egy örök s
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változhatlan, — utóbb kimondja, hogy a természet tüneményei változó« 
8 elegyedés következtében állanak elö, ezzel „egység“-éhe* hűtlenné lett 
8 a sokságot ismeri el.

%
ni.

Xenophanes következetesen fejtette volt ki a maga metaphysikai 
nézeteit, azonban azokat physikai tételeivel összeegyeztetni nem tudta, 
mi nem is lehető, hiszen homlokegyenest ellenkeznek ezek egymással; 
ha az egyiket fogadja el, a másiknak nincsen értéke, de külön-külön 
egyik sem állhat meg, a valóságra nem vezet; ezen ellentétek között 
való habozás érlelte meg Xenophanesbcn azt, h o g y  k é t e l k e d j é k  
ö n m a g a  i s m e r e t é b e n ,  a kétségbeesés szava volt az, a midőn föl
kiáltott, semmit sem tudhatunk bizton.

Az első seeptikus ezen nézete útszivárgott a későbbi philosophusok 
rendszerébe, ezek ezt kifejtve rendszeressé tették. O valu tehát meg
indítója a s k e p t i c u s p h i l o s o p h i á n a k ,  a mely különösen Pyrrho- 
ban virágkorát érte, a mely kimondta, hogy minden tudomány lehetet
len, a bölcsésznek tartózkodnia kell mindenféle határozott Ítélettől. Lehet
séges, meglehet, talán stb. valami, de positiv semmi sem.

Xenophanes kimondta azt, hogy maga az ész a kétségeket nem 
szüntetheti meg, szerény korlátok között kell unnak maradnia, mert az 
a philosophia túlzott követeléseinek nem felelhet meg.

Legalább az volna megállapítható, ha vajon Xenophanes a tudás 
lehetőségét tagadja-e vagy sem ? Vajon ö a gondolkodást mint oly erőt 
állitja-c oda, mely bennünket az igaz ismeretre vezet, s a tapasztalati 
észlelést, mint csalódást elveti-e? Ezen kérdések alaposan nem magyaráz
hatók ki. —

Csak lassanként ismerhetjük föl az igazat „nem mindent hirdet
tek ki az istenek az embereknek kezdettől fogva; idővel s kuta
tás által lelik meg csak a jobbat“ megbízható s tökéletes tudás nem 
lehető, mert ha a szemlélő s a gondolkodó a dolog helyes voltát fel 
is fedezné, még abban sem lehet biztos. Állításaiban szerény, ment 
minden dogmatikai gőgtől; valami dologról való nem tudását pedig 
holmi tudákoskodó homályba nem burkolja, a mint az kortársainál nyil
vánul, s azért a különben igen szigorú kritikus Timon, Xenophanest 
azzal tiszteli meg, hogy elnevezi őt a homálytól ment gondolkodónak 
(hypatyphos).

Nézeteit nem tartja megdönt hűtleneknek, a legfontosabb tételeit is 
csak a valószínűség szerény burkába takarja. Mi sem biztos, minden 
csak valószínű j — bús panaszként hangzanak szavai;
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Bizonyára nem lesz de nem is volt halandó 
A ki megismerte volna az isteneket és a mindenséget,
Mert ha rá is akadna némelykor az igazra s tökéletesre, —
Elfogná a gyanú; mert mindenkit t é v e d é s  fog körül.

Xenophanes határozottan kétségbe vonta a maga tudását, ezt az o 
költeménye is bizonyíthatja. — Cousin azonban tagadja Xenophanes scepti- 
cismusát, szerinte ez csakis az ő kortársai polytheisticus felfogására vonat
koznék. Ez azonban nem áll, az ő szavai sokkal általánosabbak, de továbbá 
ő a polytheismus kritikájában nem is skeptikus, mert azt bizonyta
lannak nem állítja, csak esztelennek. (Zeller Phil d. Griech. I. 504).

Kimondta, Egy az Isten, melyen kivííl nem létezik egy erő is, s 
a melyben az összes belátás és igazság benn vagyon. Azonban az 
Istent maga sem képzelhette ilyennek, belátta, hogy az embernek, kel
letlen bár, de szükséges, az Istentől einem választható egyes dolgokat 
fölvennie; — azt nem tudta, hogy a tünemények fölismerése miként 
idézi elő az Isten fölismerését. A szemlélődés ezen két mozzanatja kö
zött megállóit kétkedve, a mely szemlélődések egyike az Istennek, mint 
a valóságnak mivoltát kutatja, a másik pediglen az önmagukban érték
kel nem bíró tüneményekre vonatkozik.

Állításai határozatlanságában adott skepticismusa azonban nagyon 
tévedező, — azért kimondta ő, hogy mit tart igaznak s az ő összes 
törekvése bizonyítja, hogy mi sem gátolta őt az igaznak kutatásában.

Skepticismusa semmi esetre sem tudományos. A tudományos 
skepsis egyedül az, a mely szellemünk s tudatunk mivoltára irányult vizs
gálatban nyilatkozik; már pedig ez Xenophanes skepsisét legkevésbé sem 
jellemzi, az csak abban áll, hogy ő a maga problémaiban határozatlan.

Kitünően festi Timon Xenophanes ezen kételyek között való lelki 
állapotját a mikor a következő szavakat mondatja véle „Oh bár volna 
elmém mély, óvatos . . . meghasonlásbán tévelygek . . . bárhová for
duljak is.“ _________

Xenophanes kifejtett tanában ellentmond magának, az világos, s 
ebből következik az is, hogy nem volt világosan s rendszeresen gondol
kodó elme, megengedjük; azonban az áll, hogy az ő philosophálása 
következtében a speculatio nagy lendületet vett; a későbbi kor philoso- 
phusai nem egy tétele után haladtak. Ép úgy a realismusnak valamint 
a skepticismusnak ő veté meg az alapját, annélkül, hogy vagy az egyik 
vagy a másik irányhoz határozottan csatlakozott volna. Az egész törek
vésének, mely jellemét megvilágítja, legszebb vonása azonban az, hogy 
ő mindenütt az igazért lelkesült; s hogy azt, a mi ezzel ellenkezett, mi 
az észszcrííségnek megnem felelt, bármikor, bármely körülmények között 
is, igyekezett megczáfolni, hogy azt az igazság számára megnyerje.
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A túlvilágról való képzetek keletkezéséről.
Irta : Jeszenszky Ignácz.

(Folytatás.)

Bármennyin) is nieghaaonlott lógyen az ember amaz ős világnéz
ettel, melyben a halandó testet mcghalhatntlannuk képzelte, mégsem 
tudott kibékülni az újabb világnézettel, mely a lelket hitte halhatatlannak.

Mi volt a lélek szerintük ? szellem, melv mint ilyen felfoghatatlan s 
az emberben ismét kételyeket támasztó.*) Minő megnyugovAst merit betett 
ő személyes életére nézve abból, hogy lelke a halál után egy ideig itt 
a földön egy állatból a másba fog bolyongani, majd meg visszatér ősfor
rásába.

Valami egyebett keresett az önmagával és az élettel moghason- 
lott ember.

A lélek jövő élete viszonyait, hogyan foghatta volna fel: lmesak 
nem a jelen élet folytatásának képzeli ?

Mert lehetetlen, hogy befejezze pályafutását e rövid földi élettel, 
hogy ezzel szakadjon vége léteiének. Kell hogy idő haladtával jobb 
viszonyok között újra megkezdje az életet a szebb és jobb jövőben.

E kételyek között ingadozott az ember, midőn végre a tapasztalat 
a „feltámadás“ képzetére vezette.

A tapasztalatokat kétféle forrásból merítette.
1. A természetből vett analógiákat.
2. A bajjal telt s küzdelmes élet egy jobb jövőt feltételezett.
A feltámadás mi egyéb, mint megújulás, a természetben folytonos 

levés, halálból átmenet az életre, alvásból a felébredésre!'
A nap is szüntelen megújul, a látszólag kihalt természet feltámad, 

telet követ tavasz, az elhervadt lombok gályái újra kizöldülnek. Mind
ezek annyira érdekes és fontos jelenségek a természet világában, hogy 
nem vonulhattak el az ember szemei előtt annélkül, hogy lelkére nié- 
lyebb hatást ne gyakoroltak volna.

S tudjuk, mi magunk is gyakran használunk oly a természetből 
vett hasonlatokat, melyek analógiákul szolgálnak valamely elvontabb 
dolog megértésére.

Tapasztalva a természetben a folytonos megújulást, igen közel fe
küdt az ember számára azon feltevés, hogy nemcsak a természet 
maga, hanem az emberi élet is kihalván újra feltámad halottaiból az életre.

*) Bár fetmtebb azt állítottuk, bogy a lelket a tűzzel stb. azonosították mind- 
azáltal ellenmonilás nem forog itt fenn, mivel mugának a tűznek eredetét sem voltak 
képesek megérteni s valami szelleraszerü jelenségnek tartották.



A földmivelő görögök eleüsisi myteriumai eredetileg a kihaló és 
a megújuló természetre vonatkoztak, midőn pedig a lélek képzete helyet 
nyert világnézletükben, akkor a myteriumok jelentősége is megválto
zott, a mennyiben az emberek reményeit fejezte ki a jövő feltámadásban.

E példa is elég világot vet arra nézve, hogy a természet újjászü
letése, s minden fontosabb jelenség, mely a halál, élet, álom és feléb
redés átmenetét mutatta, analógiául szolgált, hogy az ember saját életére 
vonatkozólag is ezen újjászületést, vagyis a feltámadást vegye fel.

Az egy jobb jövőben való feltámadás hitét megerősitették a tár
sas életből vett tapasztalatok, melyek meghasonlásba hozták az embert 
önmagával s az életviszonyokkal.

Mennél előbbre haladt volt a művelődésben, annál inkább kellett 
tapasztalnia elhagyatottságát, küzdelmes életét, önmaga és hozzátartozói
nak fenntartásában. Naponta látta az egyes, hogy szerettei, kikkel 
együtt élt, gyakran midőn legnagyobb szükség lett volna rájok, talán 
ideje korán elhaltak tapasztalta az emberek méltatlanságát, munkáinak 
sikertelenségét.

Közönséges jelenségek ezek, melyeknek megoldását a mindennapi 
ember e földön fel nem találja. Szükségkép arra a gondolatra jő, hogy 
kell egy jobb jövőnek lennie, hol a kérdések megoldást nyernek, hol 
a hívságos küzdelmet békés élettel váltja fel.

Ez okoskodásban a földi élettel való meghasonlás követelménye
ként tűnik fel a jövendő boldogabb élet, melyre a feltárnidáskor ébred 
fel az ember hosszú álmaiból. De mivelhogy az emberi életben előfor
duló ellenmondásokat oldja meg a jövő, lehetetlen hogy e megoldás 
ne erkölcsi szinezetü legyen. S ennélfogva, midőn a feltámadásról van 
szó, mindig együtt kell azt gondolnunk az „örök Ítélet“ képzetével. Az 
ítélő biró oldja meg azon ellenmondásokat, melyek a jó bukásával a 
rosznak győzelmével járnak.

E világnézlet már fejlettebb gondolkozásra mutat, ámde eszményi 
volta mellett is alapjában s kifejtésében érzéki. A jövő élet csak annyi
ban különbözik a jelentől, hogy a földi bajoktól ment, s csupán 
gyönyör és élvezet.

Az erkölcsi motívum e világnézletben az, hogy csak a jók része
sülnek ama jutalmakban, a gonoszok ellenben elkárhoznak.

A felemlített vonások közösek, minden nép képzeletében meg vol
tak, módosítást a különböző természeti, társadalmi s általában művelt
ségi viszonyoknál fogva nyertek..

A műveletlen eszkimó a jövő életben zsírban fog bövölködni s igy 
kényelemben él, s nehogy a sok evés ártalmára legyen a jövő életből 
kizárja a betegséget.



Mohamed szerint a sírba tett emberek sorsa e z : a jók testét angyalok 
az égbe ragadják, égi szellők enyhítik szunyadozásában, mígnem felébred 
a menyei birodalom gyönyöreinek élvezésére. A gonoszok testét vas 
vessző veri szét, férgek megemésztik, s örökre csukva maradt előtte a 
mennyei birodulom kapuja.

Azonban az okoskodó ember számára még mindig felmarad azon 
kétely, hogyha az emberi test szemmel láthatólag elpusztul, miképen 
történhetik az, hogy ismét feltámadjon régi alukju?

A zend llundehesh Ahura mindenhatóságára hivatkozva lehetőnek 
hiszi a halottak feltámadását, igy okoskodván :

„Zartust kérdé Ahurát: a test, melyet elfőtt a szél, elhordott a víz, 
miből fog újra alakulni? A halottak feltámadása hogyan fog lenni? 
Ahura feleié: Midőn én az eget oszlopok nélkül, szellemi erővel fenn
tartom, midőn általam van a föld, mely a testes lényeket hordja, jólehet 
a földet senki sem tartja; midőn általam nap, hold, csillagok a légürben 
sugárzó testekkel lebegnek, midöu én teremtem u magot, mely a földbe 
vetve újra nő és megsokasodva áll ismét elő; midőn a fákba adám sejt
jeiket, mindeniknek a maga neme szerint; midőn a fákba tüzet terem
ték, a mely nem é g ; midőn általam teremtetett az anyában a Hú, és a 
test minden részének különféle működés lett kimutatva: midőn én a 
víznek medret teremték, és a felhőt teremtém, mely a vizet hordja és 
ott ahol akarom a földre bocsátja; midőn a levegőt teremtém, a mely 
a szélben mindenek szemei előtt emelkedik és alá-száll és kézzel meg 
nem foghatni; midőn mindez általam teremtetett: nem nehezebb volt 
e-az, mint a halottak feltámadását eszközölni? Jegyezd meg: midőn 
ezek nem voltak, teremtettek, hogyan ne alkothatnám hát újra azt, 
a mi már volt ?*)

A héberek még a számkivetéskor szintén az érzéki testnek feltáma
dását hitték. Ezékiel XXXVII. 1 —12. A Jahvé haragja következtében 
elpusztult nép hullái ott hevernek mint csata mezőn az elporladt har- 
ezosok csontjai; Izrael népének csontjai azonban ismét megelevenednek 
hús és izom fedezi be azokat s visszatér a szellem is elhagyott hüvelyébe.

E helyütt azonban thcocratiai szempontból nem az egyes ember, 
hanem az összes Izrael népének feltámadása van ecsetelve, amint azt 
ugyanazon fejezet. II. verse mutatja : „Ezek a tetemek az Izrael egész háza.“ 

Dániel prophétánál, könyve XII. f. 2. versében ezeket találjuk: 
„hs sokan azok közül, kik alusznak a föld porában, fölserkennek; né
melyek az örök életre, mások pedig gyalázatra és örök utálatra.“

E feltogásban is megvan a minden néppel közös vonás, a feltá
madás hivése, s az „Ítélet“ képzete, mely átment a keresztyénségbe is. 

*) Kovács: Vall. bölcc. I. k. 162. \.
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A „feltámadás“ képzetére vonatkozólag kimutattuk az alapot, az 
„Ítéletről“ való képzet pedig szintén az emberi viszonyokból van meritve. 
Minden, még a legmerészebb képzelettel alkotott képzetek is visszavihetők 
egy közös alapra, a közvetlen természetből vett tapasztalatokra. Láttuk 
mily kezdetleges és érzéki volt az emberek világnézlete, még kevés ta
pasztalattal rendelkeztek. Meggyűltek a tapasztalatok a társas élet is fej
lődött, tisztult a felfogás és újabb világnézlet alakúit.

A nomád társas életben legfőbb szerepe van a törzsfőnek, kinek 
hatalma, Ítélete korlátlan az egyesek fölött. A már ennyire művelődött 
népeknél többé nem találunk fetichekre, hanem saját társas viszonyaik 
analógiájára egy legfelsőbb urat imádnak, kinek hatalma kiterjed min
denekre s az emberek felett Ítélő biró. Miképen a patriarchalis viszo
nyok között a legfőbb ember kiegyenlíti a mindennapi élet súrlódásait, 
akképen az Isten is az emberi életben előfordnló problémákat megoldja 
s a feltámadáskor a jók s gonoszak fölött az Ítélő biró szerepét viseli.

(Vége következik.)
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Kalevala*) „Ukko“ ja.
Irta: Král János.

A népeknek egy oly előkorban való életére, melyre nézve a tör
ténelem semmiféle felvilágosítást sem nyújt, világot derítenek azon nép
mondák, regék és más ilyen hagyományok, a melyek a nép ajkán élve 
azon időből fönnmaradtak. E hagyományok a népek sajátságát a maga 
teljességében karolják föl, úgy hogy bennök, úgyszólván, az ősök egész 
élete nyilatkozik; s épp ennek következtében az illető népek ős-állapotja 
kiderítése kérdésénél megbecsülhetetlen forrásoknak bizonyulnak.

A népek őskori éltök azon mozzanatai azonban, melyeket az ilyes 
hagyományok tárnak elébünk, csak is a költészet varázs tükre vissz
fényében tűnnek szemünkbe; léptem nyomon leljük a költő geniusa al
kotásait, látszatra a valóság rovására.

Ez azonban legkevésbé sem állja utunkat, hogy mi a helyest föl 
ne födözhessük bennök; a kellően alkalmazott kritika csakhamar ki- 
magyarézza azt, hogy e hagyományokban mi a költészet s mi a való.

Minden költészeti műnek, hogy méltatásra tartson igényt, a maga 
kora világnézletét kell visszatükröztetnie. Az ős-hagyományok, melyek
ből maga az élet szól, ilyen remekművek; megalkotásukban ihletett dal
nokok, mintegy nemzetük nevében, szerepeltek, a kik koruk főbb ese-

*) K a l e v a l a .  A finnek nemzeti eposza. Fordította Barna Ferdinand 1871.
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menyeit ajkukra vették, hogy azt a költészet magas régióiba emelve, 
zengő énekekben halhatlanitsák az utókor számára. A költészet szár
nyain szállongó, az egész nemzet érdekét felkaroló műremek, melyben 
a kimagasló hérosok saját népük képviselőiül szerepelnek — a hősköl
temény. A műben rejlő felfogás az, a mely figyelmünket leköti; s jel
lege, ama gyermeki közvetlenség, a mely is játszi könnyűséggel tünteti 
föl a szokásokat s erkölcsöket, hogy hűen utánképlelje a kor világ 
nézletét, bámulatba ejt. 1 lomér költeményei a régi hellének életét 
varázsolják vissza; a Niebelung ének tinóm vonásokkal világítja meg a 
középkori németek daliásságát s a Rolniidról szóló énekkel egyetemben 
a hadi erényekben tündöklő lovagkort állítja szemeink elé; a Maliab- 
harata és ISahnámé egy boldogabb viszonyok közt élt múltnak képét 
ecseteli. — Mindezen nagy eposzok csak úgy keletkeztek, hogy a nép 
ajkán élő, elődöktől örökölt dalok gyűjtöttek egybe; — de azért mindenkor 
egy harmonious egységet alkottak, mert alapgondolatuk egy és ugyanaz.

Minden népnek megvoltak az ilyen nemzeti dalai, s ha a jelen
korban azokat fölnem mutathatja, az csak a mellett tanúskodik, hogy 
nehéz megpróbáltatásokon esett volt keresztül, — • a szolgaság keserves 
láncza elfeledtette azokat vele.

Az újabb korban nevezetes gyűjtések történtek; a szuomi népek 
ős pogány dalaik kerestettek össze. Hogy ez oly későn történt, az az 
előbbi idők uralkodó világnézetében leli megfejtését. Ugyanis akkor 
az ily hagyományok, csak úgy tűntek föl, mint az ősi vallás átkos em
lékei, — a középkor naiv keresztyén szelleme undorral fordúlt el tőlük 
s a későbbi kor egyoldalú bölcseleté megvetette. Csak a közel múltban 
tudták meg, hogy a mythologiai tanulmányoknak mekkora a jelentősége; 
a mi előbb koholt mesének látszott, az most a népek ős világnézletét 
tárd fel, nézeteiket az Istenről, emberről, s a világegyetemről. De meg
győződtek különösen arról, hogy az ilyen kutatások nagy lendülettel 
vannak a nyelvtudományra. Ép ennek következtében indult meg az a 
nevezetes mozgalom Finnországban, a mely a finn ősrégi dalok egybe
gyűjtését szorgalmazta. A XVII. század végével vévé az kezdetét külö
nösen Palmsköld és Rung hathatós közreműködése mellett. A gyűjtés 
ernyedetlenül folyt, a finn tudós férfiak, milyenek Maxcnius Gábor, Jus- 
lenius Dániel püspök és Porthán Henrik Gábor tanár napról-napra több 
oly „rúné“t (dalt) hoztak felszínre. A legnagyobb érdem azonban Tope- 
lius Zakhár s Lönnrot Illés a jelenkor nagy finntudósait illeti, kik az 
összegyűjtött rúnákat egy összefüggő egészszé szerkesztették s „Kalevala“ *) 
czim alatt kiadták.

*) K a i é v a l  a-a hősök hazája. Castrán „Ethnologische Vorlesungen über die 
Altaischen Völker“ 1857. II. 2-42, 243 1.
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Feladatom leend e népeposz csodás elemének egyik mozzanatát, 
a kimagasló legfőbb istenalakot Ukkót a rúnók szavai szerint jelle
mezni, hogy ez által a finn nemzet ős-vallását részben feltüntessem, a 
mely utóbbi a m a g y a r o k  ő s - v a l l á s á r a  is fényt dérit. Az össze-, 
hasonlító nyelvészet kiderité ugyanis, hogy a finn nemzet, nemzetünkkel, 
a magyarral közel rokon, vele hajdanta együtt é lt; bizonyos tehát hogy 
a magyarok ősvallása alapjában nem lehet más, mint azon népek val
lása, melyekkel azon egy éghajlat s természeti benyomások alatt élt s 
hozzá még ugyanazon intézményekkel birt. Nékünk, magyaroknak, tör
ténelem előtti időkre visszavezető ősköltészeti hagyományaink nincsenek 
s épp ezért őseink állapotjáról megfelelő képet alkotni képtelenek vagyunk ; 
mi sem természetesebb tehát, minthogy nekünk a velünk rokon népek 
ily ős-hagyományaihoz kötelességünk nyúlni, hogy azokat az összeha- 
sonlitó nyelvészet segélyével megvizsgáljuk s hogy ennek alapján őseink in
tézményeiről nevezetesen vallásáról fogalmat szerezzünk magunknak.

Mielőtt kitűzött feladatomra térnék, szükségesnek tartom, röviden 
kimutatni azt, hogy a finnek ősvallása a három nagy vallás csoport 
melyikéhez tartozik. Ezután a finn ősvallás megvilágítása érdekében az 
illető vallás csoportot futólag jellemezem.

A nyelvészek három nagy nyelvcsoportot különböztetnek meg: úgy
mint a l t  áj it, á r j á t  és sémit, ezenkívül azonban még sok nyelv van, 
a mely e csoportok egyikéhez sem tartozik. Mélyebb nyomozás után a 
vallás-történészek arra jöttek, hogy a vallásalakokat is ezen három 
nagy nyelvcsalád szerint osztályozzák, ámbár sok oly vallásalak van, 
mi egyikéhez sem tartozik, valamint ezt a nyelvre nézve is láttuk. — Az 
altáji népcsaládban helyt foglalnak: a t i b e t i e k ,  m o n g o l o k ,  t a t á 
rok,  t ö r ö k ö k ,  m a g y a r o k  és f i nnek.

Az összehasonlító nyelvészet alapján kiderült, hogy az altáji nép
családhoz tartozó törzsek ős állapotukban együttélvén vadász- és halász
népek voltak; ez abból következik, hogy ezen foglalkozásra való esz
közök neve közös. Keritett lakokban s rendezett családi viszonyok között 
éltek. Os-vallásukat az őshagyományok s nyelvemlékeik alapján általá
ban jellemezhetni. A legősibb vallása e népnek azon természetcultus^ 
melynek legalsó foka az u. n. s a m a n i s m u s  azaz a varázslásban való 
hiedelem, mely azon sarkelven alapúi, hogy az ember a maga tehetetlen
ségében igyekszik a természet nyűge alól szabadulni s ezt reméli elérni 
a sámánok (varázslók) segélyével, mert hite szerint, ezek hatalmában áll a 
szellemeket különösen az ősök rémületes szellemeit s a természet romboló ele
meit fékezni; továbbá betegséget gyógyítani, szerencsét s szerencsétlenséget 
okozni. A vallás fejlődő processusa lassankint eloszlatta a sámánok feltét-
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lenségét, a mikor is egy főiston eszméje jött előtérbe», mire a nép minden
esetre a oultura, másrészt a theogoniai speeulatio nyomára jött. Ekkor 
megszűnnek az istenek a természet nyers tárgyai lenni; de azért még 
olyanok nem lesznek, milyenek a hellen s római polytheismus istenei; 
ők nem válnak ki annyira s nem annyira személyes istenek. — Az al- 
táji nép vallásfejlődése eme mozzanatáról nem mondhatjuk, hogy az 
akár polytheismus akár monotheismus volna; azonban ezt pusztán sötét 
babonaságnak nevezni helytelen. — A vallás fokozatos fejlődése a fóti- 
8chismusból indul ki, a nyers terraészetimádás volna legalsóbb foka 
minden vallásnak; ebből most már fejlődött a samanismus; tehát a 
samanismus fejlődött vallásalakzat már.

(Folytatása következik.)

K Ü LÖ N FÉLÉK .
Candidaticumi themak. A húsvéti candidaticumi vizsgák april hó 

11-ik, 12-ik és 13-ik napjain fognak megtartatni. Az Írásbeli dolgozatok 
már e hó folyama alatt beadattak. Kitüzetett dogmatieai thémául: „Az 
inspiratio dogmájának fejlődése a keresztyén egyházban.“ Exegesisből: 
„Xotio fidei apostoli Pauli eonferatur eum notione fidei in epistola .laeobi“ 
végre homiletieai tárgyul: fial. V. 1. alapján ref. ünnepi beszéd.

Magyar önképzőkör. E ezim alatt már megkerestük ugyan t. olva
sóinkat körünk alakulása alkalmával, de most midőn folyóiratunk ez évi 
folyama nemsokára be lesz fejezve, helyén valónak látjuk röviden érin
teni körünk eddigi működését. Tartottunk összesen 16 gyűlést melyek
nek tárgyait részint szavalatok, részint Írásbeli munkák képezték. A 
müvek általában szakpályánkba vágók és mivel rendszerint terjedelmeseb
bek — úgy hogy 2 néha 3 gyűlés idejét is igénybe vette csupán egy
nek felolvasása — azért számuk nem nagy. Az első munkát hozta 
Reich Sándor ily cziinmel: „Melyek azon tényezők, a melyek a refor
matio gyors elterjedését okozták?“ Második munkahozó: Pukánszky 
Béla; müvének czime: „Schleiermacher dialccticája. Harmad Ízben ol
vasta Faix Mihály értekezését: „Az inspiratió dogmájának eredete és 
jelentőségéről.“ Negyedik helyen említendő: Marczy Istvánnak „Pál 
apostol élete és működése“ cziinű tanulmánya. Mint ötödik munkahozó 
Gallé István „A valdensek és tanaik“-ról értekezett. Végül hatodszor 
olvasott Iiiszdorfer János tanulmányt „A theologia viszonya a többi 
tudományokhoz és a művészetekhez“ czimmel. E mellett nem feled 
kezeit meg körünk a szavalatról sem mely a nyilvános fellépéshez 
való hozzászokást szerfölött elősegíti s a szónoki előadásra is befolyással*
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van. Eddigelé szavaltak a következő tagok: Mastena József, Dobro- 
nyovszky Gyula, Bohus Károly, Gallé István, Holéczy János, Je
szenszky Ignácz, Vitális Gyula, Biszkup Béla, Stromp László és Risz- 
dorfer János.

A „Magyar Dal-Album“ V-dik füzete megjelent bő és változatos 
tartalommal. E lap már eddigelé 500 magyar népdalt hozott zongorára 
alkalmazva s működése zenészetünk terén mindenesetre elismerést érde
mel. Y-dik füzete a következő 20 népdalt tartalmazza: 1. Ha a szellő 
által repül. 2. Ha azt tudnád édes rózsám. 3. Ha dolmányom minden 
gombja. 4. Ilallod-e te körösi lány. 5. Halok testvér, ne könyezz. 6. Ha 
meguntál kedves babám. 7. Haragomban olyan vagyok. 8. Haragusznak 
rám a lányok. 9. Harangoznak a toronyban. 10. Harangoznak, haran
goznak. 11. Harsog a trombita. 12. Ha szivemet néha-néha. 13. Ha 
visszanéz a bús magyar. 14. Hej! dehogy, dehogy bánom. 15. Hej, de 
szomorúan szól a furulyám. 16. Hervadok angyal érted. 17. Hires város 
az alföldön. 18. Hol az a tele kancsó bor? 19. Husvét után két hete 
már. 20. Iluzd rá czigány azt az én bús nótámat. — E mű kiadója arra 
kéri hazai közönségünket, hogy azt előfizetéseikkel és népdalok bekül
désével legalább is addig támogassák, mig benne 1000 magyar népdal 
lesz közzé téve. Hazánk ezredéves fennállásának ünnepére e gyűjte
mény egyik legszebb nemzeti emlék lenne, melyben népéletünk a leg
régibb időktől fogva a mai napig a saját költészetében volna zenében 
és szavakban bemutatva. Előfizetési ár egy évre, vagyis 10 füzetre bér
mentes szétküldéssel 1 frt. 80 kr. Előfizetések Győrbe, a „Magyar Dal- 
Album“ kiadóhivatalához intézendők. Egyes füzetek minden rendes 
hazai könyvkereskedésben is kaphatók.

Nyilt nyugta. Folyóiratunkra újabban előfizettek: Nt. Lányi Gusztáv. Szarvas 
(Il-ik félévre) 1 frt. Tek. Mocskonyi József, Pásztó (II-dik félévre 1 írt. Tek. Müller 
Károly (Il-ik félévre) Pozsony 1 frt. Tek. Pausclienwein András, Pozsony 2 frt. 
Nt. Schwalm János, Temes-Remete (Il-ik félévre) 1 frt. Tiszt. Szeberényi Lajos, 
Berlin (Németország) 2 frt. Nt. Sárkány Sámuel, Pilis 2 frt.

Kérjük a többi t. előfizetőket, hogy a lapunkért járó díjat mielőbb szí
veskedjenek utalványon a pénztárnok lakására (Fautcza 4-dik szám) 
beküldeni.

4 pénztárnok.

Xenophanes (Vége) Král Jánostól. A túlvilágról való képzetek keletkezéséről 
(Folytatás), Jeszenszky Ignácztól. Kalevala „Ukkoja“, Král Jánostól. Különfélék.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. theol. magyar kör. —  Nyomatott Löwy és Alkalaynál.

_



.

üagjelen

mi n d e n  h ó n a p
elején.

Kiadja a:GONDOLAT ^̂ »wH  I « H  PP IP  P l  I  I
T H E O L O G I A I  S P H I L O S O P H I A I  FOLYÓI RAT.

Szei-icetz'fi: I ‘u h á n * zk// lU-la.

VII. évfolyam. -Xf- &>*x>mj, 1SS2. d tc á ju o — ? u n i» o . -w -9. es 10. szám.

JKL tl lK  : X em hof  y im már r lv r i r m  volna a e l á l l ,  a v a r ;  hogy 
im m ár  l&kálvla» Tolnák, b a n r m  l ü r v k i i r m  a * utá n ,  
am inek  o k áé r t  la mrffoga- l laM am  a K r i i i l u i  J á -  
lu.iAI. . H l lp p  III. IS.

A mythos és monda az ő-testamentomban.
I r t a : Pukanszky Béla

Mythos legtágabb értelemben a H/ellemi fejlődés első fokozatán álló 
ember vagy nép egész képzetvilága. A történet culturnépei régen messze

I tnlhaladták c fokozatot; de a műveletlen népek máig is e fokozaton vannak 
s e fokozaton lesz a gyermekek képzetköre mindig. A kép, melyet az em
ber szellemi fejlettségének ezen első fokozatán a ntindcnaégről alkot, n 
mint a világnak alakját és berendezését magának képzeli, a természet és 
emberi élet egyes eseményeit és folyamait önmagáról vagy legközelebbi 
környezetéből vett érzéki analógiák segélyével magyarázza és fel fog
hatóvá teszi: ez mind mythos. Látja, hogy a hajnal s utána u nap fel
tűnik az égen, s hogy a nap feljötte után a hajnal eltűnik; e jelene
teket a maga észjárása szerint igy fejezte és magyarázta k i: a nap ke
resi a hajnalt, azért fut utána, a hajnal «*1 búvik az őt kereső nap elől. 
így nevezte el az esőt adó felhőket a nap teheneinek, s mikor látta, 
hogy a szél tovahajtja a fellegeket a láthatárról, azt úgy fej- ztc ki, 
hogy a szél ellopja a nap teheneit. Vagy mikor látta, hogy a forrón 
sütő nap elperzseli a növényeket, melyeknek előbb melegével életet 
adott, azt mondta, hogy a nap megöli s megsüti saját gyermekeit. Ilyen 
forma gondolat képezi alapját Niobe mythosának is (Cox, Mythologia 781.), 
kinek szép gyermekei a keleti égen hajnalpirlmn úszó fellegek, melyek 
azonnal eltűnnek (meghalnak), mihelyt a nap (Apollon) megjelenik su
garaival (messzi röpülő s czólbataláló nyilaival) u látóhatáron.

A természet állandó jelenségeinek e kifejezései azonban később, 
midőn a fejlődő ember mind jobban jobban közeledett értelmével a való
ság helyes felfogásához, lassanként részben vagy egészben elvesztették 
eredeti értelmüket. A késő unoka egészen másnak látta és gondolta a 
napot, felhőt, szeleket, mint a régi ősök ; az uj felfogás szerint uj ne-
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veket is adott a természet tárgyainak és jeleneteinek; s a régi nevek, 
habár fennmaradtak is, nagy részben értelmetlenekké váltak, vagy egé
szen más értelmet nyertek. D a p h n é (=  szanszkr. dahaná =  hajnal) 
később a görög népnél elvesztette eredeti jelentését, s a róla mondott 
praedicatum alapjául egy emberszerű személyiséggel bíró nymphát vettek 
fel; igy lett a nap is személlyé (Apollon); s igy a többi mythosokban is. 
így keletkezett azon kifejezésekből, melyek az élet és természet egyes 
tüneményeit akarták magyarázni, egy kép, melyből később midőn a 
szavak jelentése már elhomályosult, történet, elbeszélés képződött. — 
Ily értelemben a mythos nem egyéb mint speculativ gondolatoknak ősi 
kifejezéséből alakult elbeszélés.

A mythos ezen genesisét végig gondolva, láthatni, hogy az — 
amaz első jelentésében — az ős emberiség valódi képzetvilágát tárja 
elénk. Továbbá, hogy valamint egy nép egész képzetvilága fejlődése 
bizonyos fokán szükségkép mythikus. úgy vallási tudatának kifejezése 
is szükségszerűen mythikus formában kell, hogy megjelenjen. Mig az 
emberi szellem minden tüneményből mythost alkot, mig minden tárgyat 
mythosban fog fel, addig vallási tudata, a dolgok vallási szemlélete, az 
énnek és a világnak a végtelenhez való viszonyulása is csak mythikus 
kifejezést nyerhet. Nemcsak minden egyes dolog, hanem leginkább az, 
a mi végtelen hatalomnak, Istennek tartatik, s azon viszony, melyben 
az ember magát s minden végest tartja, mythikus képzetben nyer ki
fejezést ; a melynek alakulására az érzéki, a kirívó, a megrendítő, a félel
mes van legnagyobb hatással.

A fejlődés e törvényét szemmel tartva szükségszerű azon felvétel, 
hogy az őshéber vallási tudat szintén ily mythikus kifejezésben jelent 
meg. Az ótestamentomnak eredetre (nem Írásba foglalásukra nézve) 
legrégibb alkatrészeit olvasva, nem nehéz azokban e mythosok marad 
ványait felismernünk; annyival kevésbbé, mert e maradványok neveze
tes hasonlóságot és rokonságot mutatnak a rokon törzsek hasonló tárgyú 
mythosaival. Csak a kanon és inspiratio fogalmának helytelen értel
mezése lehetett ok arra, hogy sokan e töredékek mythosi jellemét el
ismerni vonakodtak; s készek voltak a legmesterkéltebb, s minden mester
kéltsége daczára is eredménytelen exegesist gyakorolni az ó-testamentom 
egyszerű, naiv elbeszélésein, a végből, hogy történetieknek bizonyít
sák őket.

E törekvés azon feltevésből indult ki, hogy a (pogányos!) mythos- 
nak a kijelentett vallás okirataiban, a bibliában semmi helye, s hogy 
annak vallási értéke nincs. De a mondottakból kitűnik, hogy miután 
minden fejlődés s igy a vallási is érzékiből indul ki s halad a szellemi 
felé, úgy Izrael népe vallásának történetében is nemcsak képzelhető,



de szükségszerűen megvolt e fokozat. A mi pedig a feltevés másik felét 
illeti: a mythos keletkezésénél mondottakból kitűnik: hogy az kivált 
eredeti alakjában a vallási tudat fejlettségének megismerésére igen fon
tos és értékes adat; s hogy a mythos nagyon alkalmas a vallási tudat 
előterjesztésére. A tartalom, az eszme Icgszahadublmu fejlődhetik s 
alakulhat benne, mert a forma készségesen s természetesen csatlakozik 
hozzá. Ezért a vallástörténetre nézve — kivált (s ezt különösen ki
emeljük) eredeti alakjában — igen fontos adat; mely a maga esődéin, 
gyermekded bájával közvetlenül a szívhez és kedélyhez szól, s melyből 
a beléje mélvedőhöz a legmélyebb igazság és böleseség szól.

Másként van a dolog természetesen ott, hol idegen mythosok töredé
keivel találkozunk a uépmondában, melyek abban elszórva tényleg meg
vannak a nélkül, hogy -a nép sajátos szelleme azokat áthatotta volna. 
Az ily daraboknak a vallástörténészre nézve kevés értékük vau s a 
bibliai theologiáhau csak másod sorban jönek tekintetbe; annyival is 
inkább, mert a sajátosan átképzett idegen mythosokból is rendkívül ne
héz, legtöbbször lehetetlen kikülöniteni azon vallási tartalmat, mely az 
illető nép vallási fejlettségének megismerésére szolgálhatna.

A rokonság daczára, mely az őshéber mythosok és a rokon népek 
mythosai között mutatkozik, van egy nagyon lényeges különbség közöt
tük. Ep ezen összehasonlítás folytán igazoltatik azon állításunk, hogy 
a vallási mythos a vallás fejlettségének megismerésére egyik legfonto
sabb adat. — Összehasonlítva őket az idegennel szemben határozottan 
előtérbe lép Izrael vallási sajátossága. Az a szellem, mely Izrael vallását 
teremté, az igaz vallásnak önmagát tanúsító és kinyilvánító szelleme 
ezen elbeszélések tulajdonképi tartalmát újra alakitá s a forma rokon
sága daczárn az elbeszélést mintegy belülről újra szülte és megtisztította. 
A mythos kijelentési my tilossá lön. A persák, indok, phoeniciaiak ős 
mythosaiban fonna tekintetében tagadhatlanul nagy rokonság van a 
biblia elbeszéléseivel. Abrahám áldozatának tökéletes hasonmását ta
lálni a phoeniciai ínythosokban : El az égisten egyszülött hát Jehudot 
áldozatul viszi .Ji atyjának El-Eljonnak a legfőbb Istennek, s egyszers
mind alkalmazza magára és családjára a körülmctélkedést. — Hasonlóan 
a phoeniciai mythosban Shaminrun és l'sov ( a szőrös, azonos név 
Ezsauéval) czívódása és harcza teljesen megfelel Jakab és Ezsau viszá
lyának. — De vallási tekintetben a párhuzamos mythosok közt a különb
ség oly nagy, mint egyáltalában a különbség a pogányság és a kijelen
tés vallása közölt. Az ó-testainentomban a mythos „az élő Isten önki- 
jeUmtésének teremtő erejéből újra született“ (Itichm).

A mythos lényegénél fogva első fokát képezi minden tannak; 
épugy a monda a történetnek. A mythos mint a hitben felfogottnak
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elbeszélő előadása, midőn a teremtést, az ember fejlődését, testi és lelki mi
voltának rendeltetését előadja a nép gyermeteg kedélyének és szellemének 
egész teljével, — bevezet a mondába. — Midőn valamely nép a törté
net előtti kor homályából a történet világába belép, a mythosok mellett 
magával hozza már a népmondát is, mint múltjának értékes hagyo
mányát. A nemzeti élet kezdetének emlékei, az ősök nagy alakjai, a 
dicsőség és szenvedés kora van ezekben megőrizve. De nem csupán és 
egyszerűen mint történet; ily korban ez lehetetlen is, hiányozván az 
eszközök ahoz, hogy a történet és élet eseményei lehetőleg híven ob
jective megörökíttessenek. A emlékezet és népköltészet pótolja ily 
korban ezen eszközöket; a múltat és annak eseményeit dalokban, el
beszélésekben őrzi meg; a mint a dolgok folyamában újabb elbeszélések 
lépnek fel, melyek fontosabbak mint a régiek, a régibb mondák köre 
összébb összébb húzódik. A mondának meg van azon hajlama, hogy a 
hagyomános anyagot lassankint összeolvasza, s belőle lehetőleg egysé
ges egészet alkosson; igy a nép geniusa melyben megvan a titkos ösz
tön sajátos történeti feladata felé, észrevétlenül alakítja azt a nép jelle
mének plastikus kifejezésévé.

Ez az emlékezés, monda, mely a múltat élőszóval közli, s az 
atyák alakjára az elmúlt dicsőség tanuhelyeire a költészet koszorúját 
fonja, korán sem oly önkényes, mint a minőnek látszik. Márcsak azért 
sem, mert a mondának alapja mindig valami történeti mag. — De kü
lönben is, bármennyire eltérjen a történeti ténytől, nem szabad azt az 
akártudatlanság, akár szándékos csalás által meghamisított történettel 
egy sorba helyeznünk. Ott a búvárnak feladata, hogy a kritika se
gélyével a valót a valótlantól elkülönítse; a mondában az őskor alakjai 
megelevenülnek, a népköltészet örök ifjúsággal s életerővel ruházza fel 
s a m a g a  i d e á l j a i v á  teremti őket. Ekként a monda a maga egy
ségében nemcsak adat, hanem maga egy történelmi tény, a melyben a 
magvat a buroktól elkülöníteni legtöbbször nem lehet, de a melynek ér
téke úgy is nagy. Az ily történeti tényeken át a népszellemnek mé
lyére pillanthatunk, láthatjuk ott azon ösztönző és mozgató erőket, 
melyek a népnek történetét alakítják. Az alakok és korviszonyok em
berfeletti jelleget öltenek, ég és föld összefolynak, a valószinűség, idő
számítás, fejlődés törvényei háttérbe lépnek: de a főalakok a népjelem
nek oly typikus kifejezésévé domborodnak ki, minőt a történet és az 
élet sohasem mutathat fel. Odysseus és Achilles alakjában a hellen, 
Siegfried és Hagenében a germán jellem sokkal plastikusabban dom
borul ki, mint e népek bármelyik történelmi alakjában. Innen van, 
hogy ez alakok örökké friss, eleven hatással vannak ránk; innen a 
csalódás, mintha igazabbak volnának mint a történelmiek; innen van a
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hogy a nagy nemzeti mondák világa oly vonzó, s hogy midón heleéljük 
magunkat, úgy tetszik, mintha a nép családi tűzhelyénél ülve annak 
leheletét érzenők.

Izrael népe is mint mondát őrizte meg a legrégibb idők emléke
zéseit; az ó-testamentom legrégibb történeti könyveiben ezen emlékeket 
találjuk feljegyezve. Az inspirntio nem akadályozhat bennünket ennek 
elismerésében, s nem lehet ok arra, hogy minden áron történetet keres
sünk ott, hol maga az elbeszélés sem akar történetet nyújtani. Az inspi- 
ratio nem abban állott, hogy az irók csodás történelmi ismerettel teltek 
meg. Ha a szent szellemtől való áthatottsággal a fokozódott történelmi 
ismeret kapcsolatban járna, úgy a szent szellemtől áthatott akárincly 
hivő ma is ép oly híven s hitelesen megírhatná Jézus élettörténetét, 
mint az evangélisták. — Ily csalhatlanságnak igényével sohasem lépnek 
fel a szent könyvek, sőt pl. Jó könyve nyíltan megvallja, hogy felvett 
problémáját megoldani nem képes. A probléma rokon a bűnbeesés my- 
thosáéval, a physikai és morális roszat természeti log alapítja meg, s 
arra viszi vissza mindkettőt, hogy az ember h ó s, az az esendő és ér
zéki lény. „Az asszony szülött ember rövid életű és tőle háborúság
gal. Mint a virág kinyílik és leszakasztatik és fut mint az árnyék meg- 
állapodástalanul. Még ilyenre is megnyitod (hüntetőleg) szemedet és 
törvény elé mégy velem? Bárcsak válnék tisztává a tisztátalan! Egy 
sem!“ (Job. XIV, 1—4.) — „Igaz-e a halandó Isten előtt, s váljon terem
tője irányában tiszta-e az ember? line saját szolgáihoz sem bízik és 
követeit (angyalait) bűnösöknek tartja: mennyivel inkább a föld házak 
lakóit, melyek a poron alapítvák! Letapossák azokat mint a molyt.“ 
(Job. IV, 17. kk.) Jób szerzője kétségbe vonja, hogy Isten jutal
mazó és büntető igazságossága az emberek sorsának kiosztásában vilá
gosan nyilvánulna; különösen tagadja azt, hogy az emberek külső sor
sából, szerencsétlenségükből vagy szerencséjükből szabad volna vallásos
ságukra és erkölcsösségükre következtetni. Ezt teszik a szerencsétlen 
Jób barátai, kik a hagyományos hit képviselői gyanánt lépnek fel. Hosszas 
okoskodásuk oda megy ki, hogy az Isten rendeléseinek igazságosságá
ban kétkedni nem szabad, hogy a vallásosság s az életsors között össz
hangnak kell lenni és ha ez nem tűnik mindjárt szembe, oka részint 
abban rejlik, hogy a bűn, melynek következése a csapás, titokban ma
radt; részint abban, hogy a büntetés némelykor később következik be 
a bűnös vagy •gyermekeire. Ezen hagyományos dogmával szemben a 
mélyen megalázott Jób csak saját lelkiismereténck bizonyságtételére 
hivatkozhatik, mi nem vádolja őt semmi oly bűnről, molyért nagy mérvű 
szenvedés büntetésként érhette volna. Keserűen hivatkozik magára 
Istenre: „Oh ha volna valaki, ak i engem'meghallgasson!“ Ekkor meg
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jelenik Jahveh kimutatni, hogy az ő hatalma és bölcsesége nyilvánul a 
mindenségben, de a gyarló ember nem képes Isten működését és czél- 
jait felismerni, felfogni, még kevésbbé megváltoztatni és kiigazitani. Jób 
megalázza magát. „lm gyarló vagyok, mit válaszoljak ? kezem szájamra 
teszem. Tudom, hogy te mindent megtehetsz. Nyilatkoztál de nem ér
tem . . . csoda dolgok . . . meg nem foghatom, azért visszavonom és 
bánom hamuban és porban.“ A mindenhatónak és mindenek felett 
bölcsnek terve a gyarló halandó előtt kikutathatlan; az embernek csak 
a hit és feltétlen meghódolás marad fenn: ez a Jób könyvének vég
eredménye, miáltal azon vallomást teszi, hogy az Isten igazságossága és 
a való között összeütközés van, de azt kimagyarázni nem képes.

Azon kalandos törekvésnek, mely az ó-testamentomi mondákat tör
ténetnek akarta bizonyitani, alapja azon nézet, mintha a mondában nem 
nyilatkozhatnék a kijelentés szelleme.

Ámde a történet sem azért hordozója a kijelentésnek, mert a tör
ténetet pontosan, a tényeknek megfelelően beszéli el; mert hiszen e 
tekintetben kanonikus történelmi könyveinket messze felülmúlják a tör
ténet tudomány diplomatikus művei; sem pedig azért, mert a szent nép
nek, a kijelentés népének története. E történet Tacitus álláspontjáról 
megírva, minden irodalmi remeksége mellett sem volna alkalmas, hogy 
szent könyveink közé felvétessék. A történet szent történetté, a kije
lentés hordozójává vagy az által válik, hogy bennünket a kijelentési 
vallás fejlődésébe belehelyez ; vagy felfogása által, mely szerint a kije
lentési vallás szellemében van tárgyalva s a kijelentési vallásnak egy 
fokozatát mutatja. Ezt pedig a monda ép oly jól teheti, s tényleg teszi is.

A történetírás fogalma az igaz, hogy csalást, hazugságot kizár, 
De itt nem is azzal állunk szemben, csak legyünk igazságosak s ve
gyük azt tekintetbe, mi engedhető meg bizonyos kornak világ nézete 
szerint. A történetírás mai módja az ókor előtt teljesen ismeretlen volt, 
s nem is törekedett utána. Általában nem annyira azon volt hogy a 
megtörténtet a legapróbb részletekig kikutassa, mint inkább azon, 
hogy a történetben meglevő nagy gondolatokat és igazságokat ki
mutassa és védelmezze. I. Mózes szerint a patriarchák főleg Ábrahám 
a legtisztább fogalommal birtak Jahveh egyedüliségéről, szellemi lénye
géről és tiszteletéről. Könnyű kimutatni, hogy ez alakok nem a történeti 
hűség, hanem bizonyos eszmény szerint vannak rajtolva, mely a 8. és 
9. század prófétáinak lelkében született, kik saját tisztult vallási kép
zeteiket ráruházták a múlt nagy alakjaira, Ábrahámra, Mózesre, nem 
törődve azzal, hogy vájjon a történeti tények megfelelnek e az eszmény
nek ? Czéljok nem annyira a történet pontos megírása, mint az „Isten 
előtt kedves ember,“ „az Isten embere,“ „a Jahveh szerinti király“ esz-



menyének felmutatása. — A kijelentés szelleme megvilágosítja a val
lási és erkölcsi életet, az isteni akarat megismerésére vezet bennünket, 
azért a tüneményeket uj megvilágításban mutatja s a természet és tör
ténelem összességének sajátos vallási szemléletére hí fel bennünket. De 
nem lesz a vallásos minden nagy hite mellett sem természettudóssá, 
sem történetíróvá; míg viszont a történetíró sokszor minden jelességc 
mellett sem ismeri fel Istent a történetben, épugy mint Tacitus minden 
történetírói nagysága mellett sem ismerte fel a Jézus által hirdetótett 
Isten országában a világtörténet középpontját. Szóval a vallási szellem
től való áthatottság nem zárja ki a történetben való téved hetest; nem 
zárja ki, hogy az író mondát írjon ott, a hol történetet vél adni.

Izrael népének mondái a kijelentésnek igaz vallást teremtő szel
leme alatt képződtek, mely a vallásnak Jézusban való tökélyéhez vezet; 
azon férfiak befolyása alatt, kik Izraelnek vallási vezetői voltak s kik
ben a nép alkotó teremtő ereje legerősebben megvolt.

Ezért o mondáknak bizonyos tekintetben a történet fölött is van 
értékük. A történetben minden alak csak megközelítőleg, tökéletlenül 
fejezi ki a népéletnek ható, alkotó szellemét, sajátos geniusát. A mon
dái alakok ellenben mindig eszmények, az eszmének a mennyire lehet 
aduequat kifejezései. Azért Izrael őstörténetének alakjai typikus jellem- 
képek, melyeket a nép vallásos szelleme megragadó tisztasággal és szép
séggel alakított; a nincs is Izraelnek mint a vallás népének sajátossága 
egy történeti alakban sem oly igazán s életteljoson kifejezve mint az 
ős mondák alakjaiban. Abrahám alakja tanulságosabb az ó testamentomi 
vallás történetének megismerésére, mint valamennyi király Saultól Sede- 
kiasig s Jakabban az igaz Izrael elevenebben van rajzolva mint akár
melyik történeti alakban.

Miként alakulnak minden népnek hösmondáiban typikus előképek, 
ideálok, s mily praegnansul fejezik ezek ki azon vezető eszmét, a mely a 
népeket — hogy úgy mondjuk — vezette, ez leginkább kitűnik, ha össze
hasonlítunk oly mondákat, melyeknek eredete közös ugyan, de idő foly
tán a népszellem befolyása alatt különbözőleg alakult, mint a Simson 
és Heracles mythos. Kétségtelen, hogy a két mythos legmélyebb erede
tében találkozik; úgy egyes vonásaik, mint egész lefolyásuk meglepő 
hasonlóságot mutatnak ; de ha a két hősnek törekvéseit összehason
lítjuk kitetszik, hogy mily különböző tartalommal töltötte meg ugyan
azon elbeszélést a héber és görög öntudat, s hogy az említett hason
latosság ezzel szemben csupán külső (Roskoff, die Simsonsage und der 
Heraclesmythus 100 kk.) —

Herakles sok mellékneve mind az őt oly nagy mértékben kitün
tető testi erőrê  vagy jótékonyságra, vagy a kultúra terjesztésére utal, A
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H e r a k l e s  rév is, melyet sokan a phoenieiainak egyszerű urán kép
zéséül tekintenek ^P..7?-től Archaleus származtatnak, valódi görög 
jellegét azon mythosban találja, mely szerint a hőst Pythia Herakles 
néven szólította, s Eurysthcusnál töltött megalázó szolgasága fölött az
zal vigasztalta : hoti di’ Hérán kloos esehe. A dicsőség az, mely görög 
öntudat szerint az egyénre irányadó s melyet neki kiküzdenie kell.

A héber hős nevét egy felől tt’W-től származtatják mit ha fel
veszünk, látjuk, hogy a sidericus vonatkozás meg volt a Simson 
mondában is, de Jahveh gondolatától háttérbe szoríttatva, most már 
symbolumi jelentőségét is elvesztette ; Simsonban immár mi sincs a 
symbolizált természeti hatalomból, egyedül neve az, mely a természeti 
mozzanatra emlékeztet. Yalamint a héberek ünnepei is mint természeti 
ünnepek eredeti értelmüket a Jahvismus hatása alatt elvesztették, ép úgy 
lett Simson a naphős a mondában Jahveh hőssé. E sajátos jelentését 
közelebb jelzi azon szómagyarázat, mely szerint neve (erős vagyon
nak fokozása vitéz harczos, erős hős, Jahveh erős harczosa (Maurer, 
Hebr.-chald. Handwörterbuch). Ezzé őt Jahveh már születése előtt ki
választotta ; nagy erejével hazájának ellensége, tehát magának Jahveh- 
nek ellenei ellen harczol. Simson úgy mint Herakles eszközök az isten
ség kezében ; de míg ez mint Zeus kedvencz fia örökli a daimoniont, 
mely kiválóan a hősöknek sajátja, az istenekkel rokon, őket cselek
vésükben ösztönző és vezető szellem (Preller, Mythos. 1,336), amaz 
ezen individuális, kizárólag őt megillető szellemről mit sem tud, 
Jahveh szelleme, melyet érez és tapasztal, ugyanaz, mint a mely egész 
népét is élteti. Azon körülményből, hogy Herakles Zeusnek kedvencz fia, 
érthető ennek szoros összeköttetése Apolloval, Zeus másik kedvencz fiával; 
viszonya Athénéhez, Zeus kedvencz leányához ; Zeustól a testi erő 
védőjétől és ápolójától való származása alapján érthető, miért kellett 
Heraklesnek az olympiai játékok alapítójává lennie; ebből érthető egész 
jótékony munkássága, melyre őt a benne uralkodó s őt vezérlő daimo- 
nion ösztönzi.

Egy tetszhetik, mintha a héber hős éppen e tekintetben felelne 
meg neki leginkább, de közelebbi vizsgálat után kitűnik köztük a lénye
ges különbség. Jahveh viszonya Simsonhoz nem a személyhez mint 
olyanhoz való vonatkozás ; Jahveh nem individualizálja magát úgy mint 
Zeus Heraklesben. — A héber hős tetteinek czélja egészen rajta kívül 
van, Jahveh ügye az, melyet neki szolgálnia kell, s melyben személyes 
része csak annyiban van, a mennyiben ő is Jahveh népének tagja. Azért 
a hősnek halálát a monda nem is alakítja át, minthogy az individuum
nak semmi más értéke nincs a héber világnézetben, mint a mennyiben 
az egész népnek tagja, része. Simsont, miután feláldozta életét, hogy



törzsének legnagyobb ellenségén buszút álljon, a t y j á n a k  M a n o a c h- 
ii ak s í r j á b a  e l t e m e t  i.k, hol az elköltözőitek között népének tagja 
marad, sekként eléri azt, mit a héber ez életen túl várhatott. Herakles, 
kinek teste máglyán elég, Athénétől megdicsöitve az égbe vitetik, Niko 
körötte lebeg, olympiai győzelmi koszorú övezi halántékait; Olymposon 
Hébével, a személyesített gyönyörrel s örök ifjnsággal egybekelvén, bal
hatatlan örömök örök élvezetéhez jut, szerettetve valamennyi Istenektől.
— A hellénnél az üdv az örökifjú s z e m é l y e s  élet, a hébernél fel
olvadás népének lényegében.

Héber felfogás szerint az olvan ml tus, minőben a belien hős része- 
sült, bűnös elszakadás volna .lahvebtől; a legnagyobb,, mit a héber hős 
önfeláldozása által kivívhat, hogj meggyászolja s apáihoz temeti. — A 
hellen szerint minden az egyéniség által történik; a hellen felfogás 
mindent individualizál, istenében is a hatalmas egyéniséget csodálja, 
imádja. Görög és héber felfogás e tekintetben úgy állanak egymás
sal szemben mint positiv és negativ; miként a mózesi törvény leg
többször tilalom alakjában negativ módon lép fid, úgy Simson tettei 
is a negatio jellemével bírnak ; árt a philiszteusoknak a hol csak teheti. 
Herakles művei legnagyobbrészt positiv jellegűek; ő városalapító, Ga- 
desnél oszlopokat em el; eldönti a pert Zeus és Prometheus között; meg
alapítja az olympiai játékokat ; Priamust Ilium feletti uralmába vissza
helyezi.

E vonással legszorosabban összefügg a két hős tetteinek színhelye 
is. Herakles az egész világon körül vándorol; megfordul Gadesnél, lle- 
rodot (IV, 82) lábainak nyomát találja a okytháknál is. A hol meg
jelenik megbünteti a jogtalanságot, műveltséget s erkölcsöt terjeszt. — 
A héber hős vállalataival népének földjén, s ott is a maga törzsének 
területén belül marad. Palaestinán kívül vándorló héber hős a nemzeti 
felfogással sehogyan összeegyeztethető nem volna. A mint csak Jahveh 
az egyedül igaz Isten, úgy csak Kanaan a szent föld, melyben az ő 
dicsősége nyilvánul s melyet azért népének lakhelyül kijelelt.

A görögnek szabad személyisége mindenütt talál tért a maga ki
fejtésére, azért minden Separatismus távol van tőle; a héber szellem 
szükségkép kívánja az elzárkozottságott minden idegen cultussal szem
ben, mert a .Jahveh szolgája semmi más isteni hatalmat, s egyáltalán 
semmi hatalmat nem ismer el Jahven kívül. — A héber világnézetet ennél 
togva általán centralisatio uralgja : egy Isten, egy ország, egy szentély 
s abban Jahveh törvényeinek egy gyűjteménye. A görög szellem nyitva 
áll minden irányzatnak, feltárja magát minden benyomásnak, s vallásos 
világnézeté sohasem merevült meg írott tanban s hivatalos okiratokban.
— A hellén magában hordja canonját a hova pillant, plastikus érzéke
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az egész világot megtölti Istenekkel. A hébernek Jahveh akarata adott 
törvényt, azt olvassa és hallgatja meghatározott időközökben, hogy meg
tartásában edződjék.

A héber kizárolágosság Simsonban úgy is nyilatkozik, hogy szen
vedélyes gyűlölettel kell eltelve lennie minden iránt, a mi nem izraeli. 
Csak törzsében tudja magát élőnek, s léte feltételezve van népének fen- 
maradása által; minden Izrael népének szolgál mint eszköz, s az egyes 
hős célja sem lehet ettől elütő. Rendkivüli testi erejét a által
azért nyeri, hogy vele Jahveh ügyéért vívjon.

Heraklest, a hellén ember ideálját a mythos szerint korának leg
kitűnőbb mesterei tanítják; Amphytriton a kocsihajtásban, Autolykos 
vagy Harpalykos a birkózásban, Eurytos a nyíllövésben, Linos a zené
ben, Eumolpos mások szerint Chiron a tudományokban, Kastor a fegy
verforgatásban (Theokritos Idyll. XXIY, 102—133). Az ember feletti 
erőnek hirtelen való fel — vagy eltűnése, úgy mint a Simson mondában, 
a görög szellem természetével meg nem férő; előtte az individualitás 
szabad kifejlődése a czél, mig héber világnézet szerint ebben is minden 
Jahvehnek műve, vele szemben minden egyes csak eszközzé sülyed. — 
A héber mondának nincs fogékonysága a testi formák szépsége iránt, 
mert az individualitásnak mint olyannak semmi értéke, s mert az egész 
világnak úgy mint az egyes embernek csak Jahvehvel vonatkozásban 
van jogosultsága. Csak Jahveh magasztos hatalmát látja, s ezen fenség 
szemléleténei minden más semmiségbe tűnik. Minden, a minek a héber 
világnézetben jelentősége van, a törvénnyel kell hogy összefüggésben 
álljon, mely által Jahveh magát különösen kijelenti, s melyet Mózes által 
hirdettet népének. A hellén minden tüneményben egy bizonyos isten
ségnek működését sejti, e szerint mindig és mindenütt az istenek társa
ságában él, míg a héber csak Jahvehnek érzékfeleki és szellemi lényét 
imádja.

A héber c s o d á l j a  a világnak Jahveh „legyen“ szava által való 
teremtetését; a görög g y ö n y ö r k ö d i k ,  ö r ü l  a teremtés eredménye, 
a kosmos ( rend,  dí sz)  felett. A hellen örvend individualitásának szép
ségén ; a héber mint egyes csak annyiban méltányolja magát, a mennyiben 
a törvényt ismeri és annak értelmében cselekszik. A hellenismusban a 
jó és jogos, igaz összefoglalódik a s z é p b e n ,  a hebraismusban a jog 
elvont fogalma áll előtérben; itt a tiszta érzelem, mely az alakitó 
phantasia segélyével kifijezésre jut, itt a megkülönböztető értelem, a 
thorahra irányítva, a tan az uralkodó; s e tekintetben is igaz Lotzi Íté
lete (Mikrokosmos III, 147) mely szerint bár az ókor a hébereket ál- 
modóknak nézte az ébrenlevők között, voltakép kelet theokratikns népei
hez úgy állanak mint ittasokhoz a józanok,



A héber éa bellen eltérő irányzat és világnézet a Simson és Herak
les íny tilosban is le van téve. Az idegen elemek, melyeket a Heracles 
mythos felvett a belien szellem által úgy átvannak dolgozva, bogy a 
heros alakja valódi belien mű. A természetvallási mozzanatok már a 
bemeri Heraklesban attributumokivá vannak változtatva, a phvsikai etlii- 
kaivá van emelve, a napisten szabad intelligens személyiséggé lett, a 
hellen ember ideáljává, ki isteni származása daczára az istenek hatal
mának magát alázattal aláveti, az emberek között a jogtalanság ellen

kküzd, s általán oly műveket végez, melyek által személyiségét gazdagon 
kifejti. Ha szabad ezt antbropologikus jellegnek neveznünk, úgy Simson
nál kiváló a Jahvistikus vagy tbeokratikus jelleg. Jahveh öt sajátjává 
választja, annak szelleme ösztönzi, hogy a nem Jahveh tisztelő törzseknek 
teljes erejéből ártson. Ez értelemben Simson mintaképe a Jahveh szol
gának, ki rendeltetését abban találja, hogy egész mivoltát az egyedül igaz 
Istennek szentelje, s ennek tudatában cselekedjék.

Mindkét hősben saját népének lényege él, mindegyik megtestesíti 
mintegy azon rendeltetést, melyet népe maga elé kitűzve sejt. — — A 
monotheismusnak csirája megvolt kezdettől fogva a héber nép tudatában, 
s rendeltetése abban állott, hogy a történet folyamán e csirát magában 
kifejlessze. Mily nehéz volt e feladat, az istenséget mint Jahveht, mint 
tisztán szellemi’ényt felfogni; mily nagy munkába került Izrael népének 
az istenfogalom egységének megtartása: mutatja a héber nép egész élete, 
egész története. A Jahveh mellett való megmaradáshoz volt kötve Iz
rael léte; ha Jahveht elveszti szemei elől, meging az alap melyen életo 
nyugszik. Ez Izrael történetének themája, a mint azt az ó-tostnmentom 
történeti könyvei tartalmazzák. Hű megmaradás Jahveh mellett jutalmat 
hoz, a szövetség iránti hűtelenség büntetést. A héber történet hullám
zását a Jahvehhez való hűség, vagy tőle való elpártolás okozza.

Daczára az érzéki öltöztetésnek, melyben a Simson monda meg
jelenik a Jahvistikus eszme mint Izrael egész történetén rajta is végig 
vonul; s a mit az egész nép egész története nagyban, ugyanazt mutatja 
— bár más szempontból megvilágítva — c monda kicsiben.

A Mózes előtti kor elbeszéléseinek mondái jelleme azon nem emberi 
arányokból, melyeket bennük tér, idő és erő felvesznek a nélkül hogy 
az elbeszélés maga a csodás elemet hangsúlyozná, szembeszökő. A 
monda elárulja magát, az által, hogy semmi tekintettel sincs a történeti 
valószínűségre, nyugodtan megtűri a legtarkább ellenmondásokat. Kain 
városokat épít és vér bősz ótól fél (I. Moz. IV. 14. 17), a bárkába minden
féle állatok bemennek (VI, 19. VII, 2), Ábrahám Izsák születését csodá
nak találja (XIII, 17. XVIII, 12), később mégis mint sok fiáknak atyja 
emlittetik (XX"\), Sára nevet magában az egy fiúnak Ígérete felett



132 —

(XVIII, 12), mégis később Abi melech leskelődik utána. Mondára mutat 
az az elfogulatlan mód, a mint ég és föld egymásba folynak, a mellyel 
a szellemi érzéki alakot ölt (a theo- és angelophaniakban). Ezekből 
(hamisan) azon dogmatikai következtetést vonták, mintha Isten közelebb 
lett volna Jákobhoz mint Ezsaiáshoz vagy Jeremiáshoz. — A Genesis 
mondái jellemét abban is kimutatja, hogy ugyanazon elbeszélést többféle 
alakban nyújtja (a teremtés, az özönvíz stb. Abrahám utazásai I. Móz. XII. 
XX. XXVII); ezen amonda természetével összefüggő jelenséget látni későbbi 
eseményeknél is, különösen oly elbeszéléseknél, melyek kedvelt tartalmuk
nál fogva gyakran ismételteitek mint a Dávid ifjúságát tárgyazó elbeszélés
nél I. Sam. 24. és 26, s a törzsatyák történeténél melyből egy esemény 
háromféle relatioban maradt fenn I. Móz. XII, 10—20. XX. XXVI, 
7—11. Kimutatja mondái jellemét abban is, hogy szeret nevezetes tulaj
donnevekhez elbeszéléseket csatolni, melyek eredetüket kétségtelenül 
csak e neveknek köszönik (I. Móz. II, 23. a nőneve; III, 20. Éva ; IV, 
I. Kain ; IV, 16. Noel etc.)

A Genesis első három fejezete az ótestamentomi vallásnak alap- 
gondolatait nyújtja a tapasztalati létet megelőző feltételekről a mythos 
ruhájában; az alapgondolatok hasonlósága daczára a teremtés elbeszélése 
kétféle, s pedig egymástól meglehetősen eltérő alakban van meg. így 
I. Móz. I, 24, az egész állatvilág az ember előtt teremtetett; II, 19 kk. 
az ember után; I, 19 kk. Isten a leveles növényeket és fákat az ember 
előtt teremti; II, 5 szerint nincs semmi zöld a földön az ember előtt. I, 
27. V, 2 szerint Isten a férfit és asszonyt egyszerre teremtette; II, 
21 kk. szerint az asszonyt csak a férfi után. — E tény meggyőz ben
nünket arról hogy a vallási tudat első kifejezése a hebraismusban is 
mythikus volt.

A vallásnak mythossal való ezen társulása azonban a mily szükség
szerű, ép oly végzetes lehet az elsőre. Nem lesz ugyan általa a vallás 
előtt bevágva minden fejlődés, mert a vallási szellem elég erős és a 
mythos elég hajlékony arra, hogy a vallás mythikus alakb in is magas 
fejlettségi fokot érjen el. A mythikus gondolkozásnak lényege, hogy a 
tárgyat nem fogalmakban és elvonásokban, hanem a társas élet és ter
mészet köréből vett szemléletekben fogja fel, megmarad a monotheismus 
keletkezésénél és fejlődésénél is. Ennek legnevezetesebb bizonyságát 
ismét az ótestementom szolgáltatja. A prophétáknál látni leginkább, mint 
küzd az iró, midőn végtelen, szellemi Istenét akarja rajzolni hogy az 
érzéki természetnek minden kötelékeit és korlátáit áttörje; e törekvése 
sokszor nagy és fenséges költővé teszi, — teljesen nem sikerül neki. A 
végesnek, az embernek viszonyát Istenhez — ámbár hasonlíthatlanul 
mélyebben és igazabban a polytheismus bármely formájánál a



propheta is csak ínythikusan gondolja: kinyilatkoztatás, házassági 
frigy a kiválasztott néppel, áldozat, utolsó ítélet: ez mind mythos. — 
I)e ép mivel a vallásos lélek egy bizonyos fokon csak ily formában bírja 
a vallásos tartalmat felfogni, a forma lényegessé lesz rá nézve; mentül 
magasabb annak tartalma, mentül inkább átvan hatva annak igaz
ságától, annál szentebbül meg van győződve, hogy azon elbeszélések 
melyekben ily igazságot lát kifejezve, valósággal és épen úgy történ
tek meg, a mint elbeszélve vannak ; a formát — sokszor a tartalom
nak félreismerésével sőt megtagadásával is — túlbecsüli. — De nem
csak hívőre nézve végzetes a vallásnak a mvthossal való kapcso
lata, hanem a tudósra is az lehet. Sokan hitték, hogy ha a szent
iratoknak egyik másik elbeszélését mvthosnak vagy történelmileg valót
lannak mutatják ki, ezzel a vallásnak lényegét támadták és semmisítet
ték meg. — Ámde a vallás örök, a mythos ellenben véges forma; e 
formát széttörni, hogy a tartalom annál tisztábban sugározzák felénk: 
ez a tudomány feladata. A mythosnak eltávolításával s a szellemnek 
tiszta megismerésre való vezetésével azon kárhozaton tévelyek ellen is 
dolgozunk, melyek a lényeg és fonna összetévesztéséből erednek.

Kalevala „Ukko“ ja.
Irta: K rál J á n o s.

(Vóge.)

Vallásuk sajátszerűsége abban áll, hogy mihelyt az a monotheis- 
mussal érintkezett, legott annak polytheismus felé való fejlődése meg
szakadt s az illető vallásnak hódolt, mi a vallás határozatlan s rendszer
telen voltára utal.

A népcsalád egyes törzsei elszakadván, hajdanta egy és ugyan
azon vallásuk más meg más formát öltött, mire különösen a természeti 
tünemények voltak határozók; azonban maga a föjelleg érintetlen marad. 
A népvándorlás folyama alatt a nagy népcsahíd apróbb törzsekre osz
lott szét, a mely törzsek idegen nemzetektől nyomatva messze távolban 
ogymástól telepedtek le ; az idegen talaj, égalj, továbbá a más népekkel 
való érintkezés a legszentebb intézményeiket is módosította. Ázsia vala 
bölcsője az altáji népnek, annak tágas pusztáit hagyta oda a többi kö
zött, egy néprész is, hogy boldogabb hazát leljen, — ki tudja mennyit 
vándorolt, küzdött, mignein az északi tenger partjánál állapodott meg s 
a számtalan öblök által áthasogatott vidéket a mostan Finnországnak 
nevezett tartományt választá lakhelyül. A másféle helyi viszonyok a 
nép képzetkörére módosítólag hatottak, vallásuk is ennek következtében
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más alakot vett a természeti tüneményeknek megfelelőleg; de mint mó
dosító tényező erre nézve szerepelt a más népekkel való érintkezés is. 
Az így fejlődött vallás nyilvánul a Kalevalában. Ezen vallási képzetek 
rövid jellemzését adjuk, hogy bevezetésül szolgáljanak az UJíko isten- 
képzet megértésére.

„A lég hosszú udvarain“ és „egyenletes sivatagin“ élt a termé
szet bájos tündére, a szűz Ilmatar; azonban idejét unni kezdte s 
ezért leszállóit a „nagy tenger nyílt hátára.“ Csakhamar nagy zivatar 
támadt: a tenger zajlott s a magasra csapó hullámok ringatták a szüzet. 
Méhét a szél s tenger megtermékenyíté, hogy legyen vizanyává. Hét 
száz évig tartanak rnéhe kínjai, s e közben hányatik „a rengeteg hullá
mokban s tornyosodé nagy habokban.“ Fájdalmai nagyok, — könyekre 
fakad s végre panaszra, könyörgésre nyitja ajkait: fohászkodik Fkkókoz 
a legfőbb istenhez, hogy szüntesse meg nyomorát. Erre egy kacsa térdére 
száll s ottan fészket rak, a melybe tojásait helyezi. A tojások azonban 
lefordulnak s darabokra töredeznek s e darabok földdé, éggé, nappá, 
holddá és felhőkké alakulnak át. „lm az idők futva-futnak“ s a viz- 
anya hozzá kezd a teremtéshez „teendői végzéséhez.“ Földnyelveket., 
öblöket és partokat, mélységeket s vizfeneket teremt a tengerbe s végre 
szüli gyermekét Yäinnämöinent „ama dicső dallszerzőt,“ ki soká ide-oda 
úszkál a hullámokon, miglen kiszáll a kopár földre, hogy azt átalakítsa. 
A teremtés müvében részt vett még Ilinarinen is, a ki az égboltozatot 
megkovácsolja stb. így alakúi a világ; az isten közvetítők segélyével 
teremté azt meg. Az eposzban meg van énekelve, hogy Väinnämöinen 
a tudományban nagy haladást tesz s az egész világon elhiresül, párja 
nincsen „táltossága“ s daliása által csoda dolgokat mivel, melyek el- 
zengése az egész eposzon végig vonul. Őt meg a többi hősöket a küz
delemre a nőszerzés sarkalja, s ebben többet harczolnak bűbájló varázs- 
igék segélyével semmint karddal kezükben. Az eposz sajátsága abban 
rejlik, hogy ethikai alapot nélkülöz; a hősök ugyanis erkölcsi elvekért 
nem küzdenek s az egyes istenek is majd mellettük majd pedig ellenök 
működnek.

A hősök küzdelmeiben nyilvánúl a finn nép élete. Csodás elemmel 
bírván az eposz, az emberfölötti hatalmakban való képzetüket is önma
gában bírja, olyannyira, hogy ennek nyomán vallási képzeteik meg
állapíthatók s a szokások élénk feltüntetése következtében a nép egész 
életmódja szemeink elé tárul. Halász s vadász volt a nép, de már a 
földmiveléssel is. foglalkozott, a mikor a rúnok a költészet ezen örök 
becsű kincsei támadtak; épezért is a vallás már bizonyos fejlődést lát
tat, a mi különösen a földmivelés elterjedésében leli magyarázatát; — 
a termő földet termékenyítő s megrontó elemek ugyanis istenekké vál-



mik. A természet impozáns hatalma: a zivataros ép, a villámló látha
tár s az embert megrendítő mennydörgés isten-tisztelet tárgyává lett; 
a hajóknak kedvező csöndes tenger, avagy uzokat veszélyeztető zajló 
hullámoknak erejét személyesítik s istenekül fogadják ; az erdők félel
metes sötétje ragadozó vadaival egyetemben, a zúgó folyam s tengernek 
mélysége a cultus tárgyai. Természetcultus a z ; a természeti erőket 
ugyanis személyesítik s imádják.

A gyarló ember a nálánál hatalmasabb előtt kénytelen meghajolni, 
de ezen odaadása által azután jutalmat is : segedelmet s erőt követel 
attól, — hiszen meghajolt, joga van hozzá. Mi csak kárára avagy 
hasznára van az embernek, — mindaz istenné válik, istenné alakítja 
az ember, hogy az ő gyönge erejét istápolja, hiszen ha folyamodik hozzá, 
majd megfogja segíteni. Azonban minden kívánság nem teljesül, — 
érezte is azt az ember s ezért is, ha valamely isten kérelmét nem tel
jesítette, akkor folyamodott más istenhez, h ki hatalmasabb elem kép
viselője volt. Igv lassankint megalakult a többi istenek fölött álló isten
képzet, a mely a legjelentékenyebb erőt képviselte: az emberek fölött 
elterülő azúrkék avagy olykor komorfeketc eget a maga viharával, le
csapó villamával s áldásos esőjével. Sok az isten; de közöttük e g y  a 
legnagyobb, kihez a megszorult ember végső esetben fohászkodik, s a 
ki a többi isteneket is megfékezheti. Ezen istenek védelme alatt mú
lik el a földi élet; ennek elmúltával az ember az a l v i l á g b a  tér, 
melyről a képzelet rettentő képet alkotott.

Kalevala theologiája nem tisztán polytheismus, azonban folyton 
oda fejlődő; ugyanis az istenek hova tovább önállóbb s szellemibb sze
mélyekké válnak. Az istenek négy csoportba oszthatók: vannak földi, 
égi, vizi s alvilági istenek. Ezek közt azonban a leghatalmasabb: 
Ukko az ég  i s t e n e .

L e n c q v i s t  (De superstitione I. p. 27. Castrén „Ethnologische 
Vorlesungen“ II. 27. 1.) véleménye szerint Ukko a finnek legrégibb 
istene. C a s t r é n  azonban azt mondja, hogy ezen isten-képzet „ég 
i s t e n e “ jelentésében újabb keletű, mert az már személyes istent je
lent, holott, a mint azt kimutattuk, a vallás fejlődése lépcsőjén az em
ber személyes isteneket nem ösmer; de továbbá, hogy ha Ukko isten* 
képzet a legrégibb, úgy azon népeknek is, a melyekkel a finnek együtt 
eltek volt, hasonnevű ős-istenképzetük fönnmaradt volna, mi azonban 
nem áll, — így világos, hogy Ukko nem a legrégibb istenképzet. A 
finneken kívül csakis a 1 a p p o k n á I s e h s t e k n é l  van meg ez isten
képzet, — és a magyaroknál. Ez abban leli megfejtését, hogy ezen 
népek a legtovább együtt éltek s közös intézményekkel bírtak.
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Vizsgáljuk meg, Ukko szónak mi légyen az értelme?
E szónak az altáji nép valamennyi törzsnyelvében meglehetősen egy 

és ugyanazon jelentése vagyon: a f i n n b e n  nagyatyát, aggot vagy hi
vatalos egyén czimét jelenti; a m a g y a r b a n  megfelel ennek az a g g ;  
az u g o r  ős t  j a k o k n á l  j i g atya jelentéssel; a t ö r ö k ö k n é l  a ga  
vagy a k a megtisztelő cim ; a ma ndzs ukná l  agu,  age urat jelent; 
a mongol ban aka, acha, bátyát jelent vagy pedig mint megtisztelő 
cim használatos. (Castrén II. 28.) Összevetve a rokon nyelvekben elő
forduló ezen szónak jelentését, az mint korra, mint állásra fölöttünk álló 
személyre vonatkozó megtisztelő jelzőnek vehető föl. ITkko ezen jelen
tése azt bizonyítja, hogy az ezzel megjelölt istenképzet a patriarcha- 
lismus korában támadott, a mikor is minden családnak s törzsnek meg'- 
volt a maga tisztes aggja, a kit mint rendezőt, birót stb. tiszteltek s ki 
úgy szólván az illető törzsnek fejedelme vala, — mi sem természetesebb, 
minthogy az akkor élő nép a személyesített természeti hatalmakat is 
ilyeténkép saját analógiája szerint fogta fel : valamennyi isten fölé egy 
családatyát, aggot, ukkót helyezett. A nép azt hitte az istenekről, a mint 
az a rúnókból tűnik ki, hogy azok várakban s egyéb tanyákban laknak, 
környezve nagy számó családjoktól; lévén valamennyi istennek családja, 
a nép ezeket is, mint családfőket ukkóknak nevezé, azonban azon ér
telemben, hogy mindannak dacára is, Ukkó az égben lakó a leghatal
masabb, ki a többi ukkót megsemmisítheti. — Láthatjuk, az ukko szó
nak epithetiv a jelentősége. Valamint a kiválóbb egyének a finneknél, 
törököknél, mongoloknál, mandzsuknál s a magyaroknál (öregem) is e 
szóval illettéinek meg, de az ostjá koknál meg a jakutoknál is, úgy ennek 
analógiájára az istenek is e címet kapták.

Mindenesetre áll, hogy az ukkó szó jelzőül is dívoít, látjuk azt a 
rúnókban, a hol más isteneket is pl. Tápiót ukko névvel tisztelik meg. 
A'alószinű, kezdetben a menny impozáns jelenségeit képviselő isten csak
is tulajdonság névként kapá az ukko címet, később azonban ezen epit- 
hetum annyira egybeforrt a természet legjelentőségesebb elemeivel, hogy 
a szónak epitheticus értelme erre vonatkozólag megszűnt s a nép száján 
másként nem hangzott ez elemeket képviselő mindenható erő, hacsak 
nem mint az „ég Uk k o j a “. E mellett azonban a többi isten hébe-hóba 
megkapta a nevet, azon emberi dolog analógiájára, hogy ha kisebb rangú 
úrnak nagyobb czimet adunk, akkor sokkalta kegyesebben fogad minket. 
A Kalevalában említett isteneket helylyel közzel ukkóknak nevezik, 
de ha a voltaképeni Ukkóról van szó, akkor az ukko szóhoz jelzőkép 
még „az égi“, gyakran pedig i s än t ä  (gazda), vanh i n  (nagyapó', 1 a- 
at to avagy isä  (atyja; a magyar ős körülbelől megfelel neki) is járúl, 
sőt kun i nga s  (király) is.
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Hogy Ukkó főisten lényegét megjelölhessük, a neki tulajdonított 
sajátságokat kell egybevetnünk, — ezek összege azután kiumgyarázza 
azt, hogy micsoda jelentősége van az ezen szóval megjelölt képzetnek. 
Meggyőződünk arról, hogy már ezen egy istennek feltüntetése is a nép 
sajátságát s vallása alkotását szemeink elébe tartja.

A pogány Hírnek, a mint ezt a rúnók bizonyítják, isteneikről azt 
hitték, hogy azok hatáskörükben lakaikban laknak : l ’kko székhelye 
vala az ég és a felhők között, mert ő királya a levegőnek s hatalmas 
ura a felhőknek. A leggyakrabban tartózkodik az ég közepe táján s ez
ért is ő az „ég köldöke“, — vállán viseli az egész levegőt, de azért 
nem helyhez kötött: ö lép a felhők párkányára és járkál az egek vég- 
hatarin is (Kalevala XI.VII. 5 9 —1*0). Harisnyája kék, saruja iromba. 
Teljesen fölfegyverzett : tüzsziporkázó az inge, tüzes éh! a szablvája, s 
jó kardja tüzet szór. A szivárvány az ő ijja ; ezzel hajítja a földre tüzes 
réz nyilait. A lefutó villám az ő kardja villogása. Ezen kivfil van még 
egy hatalmas pörölye, a mely Ível leszokta sújtani a gonoszokat.

Családjáról a rúnók mitsem szólnak, holott a többi istenek családi 
viszonyaival körülményesen foglalkoznak; a mi mindenesetre abban leli 
magyarázatát, hogy az ő hatásköre sokkalta fontosabb, semmint az ilyen 
kevésbé lényeges körülményekről szó is lehetett volna (Castrén II. 36.): 
hiszen ő tartja féken a zivataros felhőket s a báránvfellegeket, a mi 
fölötte fontos a tengerész-, vadász-, a földmivelő népre nézve.

A szárazság idejében hozzá folyamodott a nép esőért, a vihar alkal
mával pedig pírnak lezajlásáért. Az utazó, a vadász s a földmives hozzá 
könyörögtek. Midőn a földmives bevetette földjét világért sem mulasz
totta el, hogy l'kkóhoz ne folyamodjék. Kalevala(ll. 317 — 330) rúnáiban, 
a mikor annak hőse Váuiamöinen árpát vet, l'kkóhoz a következőkép 
folyamodik:

Oh Ukko, te legfőbb isten 
Atyánk fenn a magas égben,
A felhőket féken tartó 
Szélvészeken uralkodó !
Tarts gylilést a fellegek közt,
Tanácsot a sugarak közt,
Itocsáss telhet napkeletről,
Nehéz időt éjszak felől,
Küldj másokat napnyugatról,
Sűrű esőt déli tájról,
.Megujitót az egekből,
Hints mézet a fel legek hői,
Kelő árpanövónyemre,
Sarjado/.ó vetésemre.

10
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Nagyobb u t a z á s o k  küszöbén hozzá fohászkodtak, a mint ezt a 
rlinókban látjuk; (Kalevala XVIII. 420—225), a mikor Ilmarinen ház- 
tűznézni megy ekkép könyörög:

„Adj Ukko friss havat nekem,
Szórj felülről pelyht felesen,
Mely szánomat gyorsan hajtsa.
A szán talpát sikamtassa!“

Lemminkäinent, Kalevala egyik hősét utazása közben nagy veszély 
fenyegeti: forró kőszirtek s lángoló kövek állják ú tját; szánján tovább 
nem mehet. E szükségben Ukkohoz igy fohászkodik :

Oh Ukkó, te legfőbb isten,
Yagyis atyánk fenn az égben!
Adj most felhőt éj-nyugatról 
Egy másikat küldj nyugatról,
Harmadikat kelet felől,
Szaporítsd meg éjkeletről;
Széleiket markold össze,
Tartalmukat szórd a földre,
Adj most havat, ölnyi magast,
Lándzsa-nyélig érjen a kast,
Eme tüzes kősziklákon,
A lángoló kőmáglyákon. Kalevala XXVI. 519—531.

A felhők urát a s e b e s ü l t e k  is fölkeresik, hogy küldjön enyhítő 
deret avagy jeget sebeikre, csillapítsa fájdalmaikat. Mikor Pohjola 
asszonya a holdat és napot elorozta, sötétség támadott; magának Ukkó- 
nak is zokon esett a dolog s ezért is a holdnak s napnak való tűzet 
üt, de az lehull a földre, egyenesen egy tóba, ottan pedig egy hal nyeli 
el. Ilmarinen az örök kovács s Väinämöinen a halat meglelik s fel is 
bontják. A tűz azonban nagyot sziporkázik: Väinämöinen szakállát 
megperzseli s Ilmarinen orczáját és kezeit súlyosan megégeti. A súlyo
san sebesült Ilmarinen következőleg könyörög Ukkóhoz:

Ukkó a felhőket tartó,
Viharokon uralkodó,
Oh küldj felhőt most keletről 
Ereszsz vihart nyűgöt felöl,
Fogd egybe a széleiket,
Zúdítsd le az öbleiket,
Adj deret, adj ide jeget,
Alkalmatos irszereket,
A tűz-égés helyeire
A szörnyű láng sebeire. Kalevala XLVIII. 357—366.

Midőn Kalevala tartományban járványos betegség üt ki, Väinä
möinen Lkkohoz könyörög, hogy távolítsa el a bajt. Tehát nemcsak 
a sebesültek, de bárminémű b e t e g e k  is hozzá folyamodának. A 
könyörgés ekkép hangzik :



—  139  —

Oh Ukkó, te legfőbb isten,
Felhők felett lakó isten !
Jőrel ide e szükségben,
Ne késs tóged kérlclteniben 
E nyavalyák’ elhajtanod,
Nyűg napjaink eloszlatnod 
Sérveteket meggy ógy it nod.
Szenvedőket megtisztitnod.
Hozz' nékem egy tüzes kardot,
Szikrát szóró jeles vaskót 
Hogy a roszat elhajthassam.
A rémséget távoztnsMm,*!
A kórt szélnek azétereszt vén,
Bajt pusztára elkergetvén- Kalevala XLV. 216—258.

Väinämöinen ácsiás közben fejszével n térdén najjy sebet ejt s a 
vérfolyást nem tudja elállitni; ezért egy ráolvasóhoz megy, aki rögtön 
varázsigékkel hozzákezd a gyógyításhoz s végül következőleg szól:

Fő teremtő, kegyes Ukkó, 
latén a menny-égben lakó.
Jövel ide esdetQnkben,
Segélyünkre mi körtünkben ;
Tedd sebére védő kezed,
Nyomd sérvére nagy hüvelyed,
Dugd be a sérv gonosz részét,
A seb rémes repedését,
Illesssz reá kegylevelét,
8imits arany javos füvet,
A vér ösvény reteszének,
Dugaszul a kijövőnek,
Ne fercsegjen szakállomra.
Ne csurogjon a ruhámra.

Kalevala IX. 403 — 416.

Tkkóhoz folyamodtak a v a d á s z o k  is. Lemminkainon, midőn 
H izi**) dókáját űzi, ilyeténkép szólítja meg l'kkót:

*) A pogány finnek a betegségről azt hitték, hogy az a gonosz szellemekben gyökerodz- 
nék, kik az embereket megszállják. A ráül vasúk avagy ördögűzők helyettesítik az orvoso
kat; e/ek a baj elejét úgy akarják venni, bogy a képzelt ördögöket elűzni igyekszenek.

**) Hi z i  az erdők vad szelleme; knjánsága határt nem ismer: kár-okozó s 
tévútra vezető gonosz isten. Segé’yét csak nz kő.i, a ki ellenségét tönkre akarja 
tenni. Hi z i  a magyar iz  vagy i z é  szó. A palóczoknál járatos a következő károm
lás: .menj a izbett (azaz a rosszba), a mi a mellett bizonyít, hogy a magyaroknak 
is vala íz avagy Hizi istenük, — a káromkodásnál rendesen a rossz isten neve sze
repel. H u n f a l  vy  közplt egy palócz dalit* amelyben benn van az is, hogy „egyen 
meg az Ij,“

10*
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Ukkó felhők fenntartója,
Fergetcgek kormányzója!
Segélyemre nyisd meg eged,
S egész égen tégy réseket,
Onts vas záport az egekből,
Jégesőt a fellegekből,
Híz’ esi kaja sörényére,
Hóka lova gerinozére. Kalevala XIV. 305—312.

Ukkó gondjába ajánlják még a n y á j a k a t  s egyéb j ó s z á g o t  is. 
Kalevala XXII. 442—448-ben a következő könyörgés van intézve Ukkóhoz:

Változtasd el a marháim,
Varázsold át a jószágim,
Kővé édes enyéimet 
Fatuskóvá kedvesimét,
Ama rémség itt jártakor,
A Ion esős megfordultakor.

Ukkó mindenható erejébe ajánlotta magát az egyes s családját a 
nagy veszedelmek közepette. Folyamodott ugyan más istenekhez is, de 
azért imája végéhez nem mulasztá el hozzá függeszteni Ukkó nevét is. 
A többi isten meglehetős korlátolt, s ezért kérelmét tán nem is telje
sítheti, azonban Ukkó, ha akarja, keresztül viszi azt. Kalevala hősei, 
midőn megszorulnak, folyamodnak ugyan több istenhez is, azoknak egész 
sorját említik fel, azonban könyörgésük végén rendesen Ukkóhoz mint 
a legfőbbhöz s leghatalmasbhoz is fohászkodnak. Szolgáljon például a 
következő:

Ha még ez nem volna elég,
Megnem óvna ennyi is még,
Arany király áldott Ukkó,
Drága ezüst uralkodó,
Halld meg arany szavaimat,
Az én buzgó fohászimat-

Kalevala XXXII. 519--524.

Minden segélykérésnek meg van azon fokozatos rendje, hogy az 
először a kevésbé hatalmashoz, végezetre pedig a legfőbbhöz vagyon 
irányulva. _ _ _ _ _ _ _

Háborús időben Ukkóhoz folyamodtak istápolásért, hogy küldje legjobb nyilait 
a verje le ellenségüket azokkal. A csaták alkalmával kiki Ukkó szóval ajkán har- 
czolt; s a pusztitó hadjáratok nyomoraitól való felszabadítását rá bízta a nép. (Kale
vala XXXIII. 263—276; XLIII. 197—206 stb.). S z ü l é s e k  a l k a l m á v a l  is 
Ukkóhoz könyörögtek, hogy szüntesse meg az asszonynak méhe nagy kínjait. (Kal I. 
169— 176 stb.). Miután Ukkó az égnek s levegőnek ura, nagyon természetes, hogy a 
m e n n y d ö r g é s n e k  s v i l á m l á s n a k  is parancsol. O t ű z z e l  is rendelkezik. 
Ukkó tiszteletére a pogány finnek tavasszal „az ö r e g  e g é s z s é g é r e  i t t a k  s 
ő s s z e l  „ U k k ó  p o h a r á b ó l  i t t a k . “ Ez ünnepély a finnek közt még a manap-
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ság is él, sok helyett mégis ünnepelik. Nálunk, magyaroknál is dívott e szokás a 
XYII-ik századig, a mint ezt tu e korból fönnmaradt h e g y a l j a i  s z ő l ő  e l 
a d á s i  o k i r a t o k  bizonyítják; ez arra vezet, hogy U k k ó a m i ő s i s t e n Q n k is.

A Kalevalában feltüntetett Ukkó tehát egyik istene a finnek azon fejlődött ter- 
niészetcultusának, a mely is már sebes léptekkel a polytheismus felé halad; ő kép
viselője a felső természetnek, s hntelmas voltánál fogva az alsóra is kihat — ő a 
legfőbb isten.*)

A túlvilágról való képzetek keletkezéséről.
Irta: Jeszenszky Ignácz.

(Vége.)

Az érzéki öntudat álláspontján, láttuk, az egyes ember magát a 
környezet felett korlátlan úrnak képzeli, s imádása tárgyát, az önkeze 
alkotta isteneket is kénye alá rendeli és elitéli. bünteti őket, ha érzéki 
vágyaiban rövidséget szenvedett; a nomádismussal a történelmi öntudat 
álláspontjára emelkedik az emberiség — az előbb önmagát istenitő em
ber, mint féreg semmisnek képzeli magát az isten, az Ítélő bíróval szem
ben. — Ez állásponton nem Én — a fő, hanem a társadalom, s ennek 
ítélete felette. Ez lenne a már eddig tárgyalt dolgok összefüggése 
az „itéletu-ről alkotott képzettel. —

Az ítélő bíró, s maga az „ítélet“ képzetéhez a társadalmi viszonyokból 
vett analógiák szerint fűzték az értelmet és tartalmat. A mely tartalom 
a fejlődés különböző fokán tisztultak!) s elvontabbá lett. — A különféle 
viszonyok között élő népek egyazon fejlődési fokon is más és más tar
talmat fűztek e képzethez; az alap azonban egy, tudniillik a feltámadás 
idején Ítélet a jók és gonoszok felett. —

A képezlődésre hajlandó persák fantastikus képekben festik az 
ítélet napját.

Zarathrustra fia egybe-gyüjti a megholtakat, akiknek feltámadtuk 
alkalmával egész élettörtenelmök elüttök álland. — Rettentő a gonoszok 
lelki mardosása, kik a pokolija jutnak, nagy az öröme a jóknak kik a 
mennybe mennek. — Három nap után a világ újjá alakúi, hogy az el
választott gonoszok a jókkal egyesülhessenek. Egy bolygó a holdból a 
tőidre esik s megolvasztja a hegyek érceit s egy izzó folyam keletkezik, 
melybe az emberek, jók, gonoszok egyaránt bel ehullanak mogtisztúlás 
végett. A jók azonban nem szenvednek a tüzes áradatban, úgy érzik 
magukat, mintha lanyha tejben úszkálnának — csak a gonoszok szen
vednek, de megtisztulnak s ekkor mindegyike jóvá lesz, — kilépve az 
árból, barát barátot, szülő gyermeket — férj a nőt felismeri, a remény
lett boldogság ekkor teljesülve lesz. — stb. —

*) l l u l y s z ü k u  m i a t t  u t e r v e z e t t  i s m e r t e t é s t  m e g k u r t i t v a  
k e l l e t t  a d n u n k .
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Azonban mig a perzsa világnézet szerint az emberi élet problé
mái ily boldogság állapotával oldatnak meg, más népeknél inkább a 
sötétség, lemondás, a végnélkül való bünhödés nyert kifejezést. — A békés 
lemondás reménye helyett a pessimistikus lemondás szerepel. — A 
budhismus szerint a nirvánában való elmerűlés, tulajdonkép megsemmi
sülés vár az emberre.

A zsidóság reménytelen napjaiban skeptikus, nincs megelégedve 
a jelennel, kételkedik a jövőre nézve is LXXXVIII zsolt. 11—13. 
„Yaljon a holtakkal tész-e csodát P avagy felkelnek-e az árnyak, hogy 
rólad vallást tegyenek ? Beszélik-e a sírban kegyelmedet, hűségedet a 
halálban ? Jut-e tudomásra csudatételed a sötétségben és igazságod a 
feledékenység országában ?“

E népeknél inkább a bünhödés, mint a jövő boldogság helye van 
körvonalozva határozott vonásokban megsemmisítőnek tüntetve fel az 
alvilágot, hol az egyéni életre nézve már semmi remény sincs a vég> 
nélküli szenvedésében.

Az alvilág a héber „scheol“, a görög „Hades“, a római: „Orcus“ 
a germán: „Niflhel“, a finn „Mana“ a magyar: „pokol“, képzetei mind 
egy közös alapra vihetők vissza.

A fantasia teremtette ezeket alapjok ismét csak a tapasztalat. —
Mint a sir, mely sötétségével az ember előtt megfejthetlen titkokat 

zárt magába, a világegyetem alattunk eső részét szinte ily felfoghatatlan 
sötét üregnek képzelték.

A fantasia e titkos a mindenség ködbe burkolt helyeit rémes árnyak
kal töltötte meg és örök pokoli tüzet helyezett beléjök, s a bűnösök lakoló 
helyének nevezte. —

A görögök az alvilágban két részt különböztettek meg: a Tarta
rosban csak a legnagyobb bűnösök vannak, kik epesztő kínlódásban, 
minden remény nélkül szenvedik az itt töltött napokat — ezek a nagy 
bűnösök Tantalos, Sysiphos és Szion. Az elysiumi boldogság csak Bhada- 
mantys-, Menelaosnak- és az isteneknek jutott. A közönséges emberek 
az alvilág másik részébe, a Hadesbe jutnak, hol mint árnynpmű alakok 
bolyongnak, — mért is Achilles inkább egy nyomorult napszámos akarna 
lenni, semmint a Hades árnyék szellemei felett parancsoló vezér. —

A Hadesbe költözés analógiáját a természetben találjuk fel.
Az alvilágot ugyanis a föld alattunk eső oldalán képzelték s vala

mint a nap is hajnalban fényben kel fel, s nyugaton letűnik a sötétségbe; 
úgy a megszületett ember lelke a halál után leutazik a sötét Hadesbe.

A képzelet az alvilági életet különféle módon rajzolja, de mindig esak is
meretlen s a tapasztalat határán belől eső s semmi egyebet nem mutató ábrán-



dók. mint a földi életben tapasztaltnak variatióját, a e képek annál mesé
sebbek, minél megközeüthetetlenebbet és rejtelmesebbet akarnak jelezni.

A nomadiamus álláspontján a földműveléssel foglakozó nép azon 
tapasztalatra jutott, hogy mindene, minek élete fenntartását köszönheti, 
az a nap — mely melegét a földre terjeszti.

Midőn ez állásponton kívánta megoldani az öröklét, Ítélet kérdéseit, 
önkéntelen a csillagos egek felé fordította tekintetét s a boldogabb hazát 
ott remélte feltalálni, honnan földi életében minden boldogságát nyerte. 
Távol az ismeretlen messzeségben egy helyet képzelt magának, hol a 
halál után békés életre talál, s nevezte azt a meny országának.

B ekü lde te tt.
Az egyetemes magyar népdalgyüjtemény dallaui könyviből, vagyis a „Magyar 

Dalalbum III-ik kötetéből megjelent a 7-ik füzet »* a következő tartalommal: 1. Korcs- 
márosné, ejnye, ejnye! 2. Korc<*móro»né kápolnája... 3. Körül csillagos az cg. 4 
Körül van 8 zatmár kerítve. 5. Kutya, kutya (tarka. G. Lám megmondtam Angyal Bandi). 
7. Legyen úgy, mint régen volt. 8 . Lekaszáltúk már a rétet. 9. Ma van Jakab nap. 
10. Megérett a meggy. 11. Megfogom az eke szarvát, ti Megizentem az édes anyám
nak. 13. Megkérdezem szeretőmtől. 24. Messze kékellik a Duna. 15. Még sincs szebb 
lány a faluban. 16. Mért is gyötör engem a búbánat. 17. Mi bús borong érboté. 18. 
Minden este fuvolyázok sokáig. 19. Mindig mondtad, nem ismersz mást. 20. Muzsikál
nak a gárdonyi csárdában. — Ajánljuk ezen egyetlen folyamatban lévő és zongorára 
alkalmazott magyar uépdalgyüjtenu'nyt t. előfizetőink ügyeimébe. Előfizetési ár a „Dal- 
Album“-ra egy évre, vagyis 10 füzetre 1 frt. 80 kr. A „Magyar Daliár“ III-ik köte
tére mint a „Dnlalbuin^ szövegkönyvére 80 kr. A „Daltár* III-ik kötetéből az első 
félkötet már elhagyta a sajtót és minden megrendelőnek azonnal megkUldetik. Elő
fizetések Győrbe, a „Magyar Dal-Album“ kiadóhivatalához intézondők. Egyes füzetek 
minden rendes hazai könyvkuieskedésben is kaphatók.

K Ü LÖ N FÉLÉK .
Visszapillantás.

Ismét elközelgett az óra, melyben meg kell válnunk szeretett párt
fogóinktól, s bár ez elválás rendesen fájdalmas szokott lenni azoktól, kik 
nagybecsű pártolásuk által, szeretetre késztettek maguk iránt: mégis 
jelen esetben vigasztal minket azon tudat, hogy igyekeztünk azt meg
érdemelni. 8 ha szerény folyóiratunkban örökbecsű művek napvilágot 
nem is láttak ; de legalább a törekvés meg volt bennünk, meg volt az 
akarat fölemelkedni a köznapi élet egyhangúságából s a tudományt és 
kegyességet ápolva választott pályánknak megfelelni s hivatásunkat be
tölteni. — Igyekezetünk jól tudjuk csak kezdetleges szárnypróbálgatás
nak nevezhető, — de tekintve a czélt, t. i. hogy magunkat a tudomány
ban minél jobban kiképezzük, — mégis figyelembe vehető. Tények mu
tatják, hogy figyelembe is lett véve, a mennyiben oly nagy mérvű pár-



tolásban részesültünk különösen a Nt. lelkész urak részéröl, hogy nem
csak lapunk kiállításának tetemes költségeit bírtuk rendesen fedezni, 
hanem egy kisebb összeget önképzőkörünk könyvtárának gyarapítására 
is fordíthatunk. Legyen hála és köszönet érte !

Nem mulaszthatjuk el ezúttal azon T. Urak iránt sem kifejezni 
köszönetünket, kik körünket k ö n y v e k  a j á n d é k o z á s a  vagy bármi 
más jótékonyság által támogatták, továbbá azon T. Szerkesztő urak iránt, 
kik cserepéldányaikkal tiszteltek meg. Végül fogadják üdvözletünket T. „ 
munkatársaink is, kik ernyedetlen szorgalommal igyekeztek azon, hogy 
minél többet és jobbat mutathassunk föl. —

Az elválás roszúl esik ugyan de vigasztal azon tudat, hogy a jövő 
évben ismét találkozunk. Addig is szoretetükbe ajánlva magunkat ke
gyes pártfogók ! kérjük ne feledkezzenek meg rólunk, hogy jövőre ismét — 
bízva támogatásukban ujult erővel foghassunk hozzá a nemes munkához.

Isten velünk !
1. Lapunk jelen számával (IX—X) befejeztük a VII-ik évfolyamot 

az ezután beérkezendő előfizetési dijjak, tehát csak a jövő évi első szám
ban lesznek nyugtázva.

2. A theologiai intézetben a vizsgák pünkösd után azonnal meg
kezdődnek, úgy az egyes osztályi, mint a hitjelölti tudományokból.

3. T. olvasóink elnézését kérjük azon sajtóhibákra nézve, melyek 
egyes számainkban néhol előfordultak, a hibáknak okai nagyobbára nem 
mi voltunk, hanem a nyomda melyre lapunk elkészítését bíztuk ; ez ugyanis 
magyar szedőkkel alig rendelkezik s így többszöri javítgatásunk sem volt 
képes az általok elkövetett hibákat teljesen ellensúlyozni.

Nyílt nyugta: folyóiratunkra legutóbb előfizettek! Nt. Sárkány Sámuel Szar
vas, 2 frt. Nt. Stiegler Gusztáv, Sopron 2 frt Nt. Gallé Andor, Kis Hinta 2 írt. Nt. 
Bartliolomaidesz János, Nyíregyháza 2 frt, Nt. Margóesy József, Losoncz 2 frt. Nt. 
Bartal Andor, Batizfulva 2 frt.

Felülfizetett: Nt. Turcsányi Gyula, Kolosvár 3 frt. Fogadja körünk legőszintébb 
köszönetét.

Kérjük azon többi T. Urakat, kik lapunkat elfogadták s megtartot
ták, hogy előfizetési dijjaikat legkésőbb e hó végéig beküldeni szíves
kedjenek, annyival inkább, mivel junius elejével pénztárunk állapotáról 
számot kell adnunk. -  á pénztárnok,

(Fa-utcza 4 sz.)

T i ^ E T A L O M :
A mythos és monda az ó-teslnmentomban Pukánszky Bélától. Kalevala „Ukkó“-ja, 

(vége) Kral Jánostól. A túlvilágról való képzetek keletkezéséről Jeszenszky Jgnácztól. 
Beküldetett. Különfélék.

Kiadja: Az ág. hitv. ev. Óitól, magyar kör. — Nyoma/ott Löwy éa Alkalayuál.
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