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Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből.
Skót

egyházi

élet a XVII.

században.

Ε cím alatt nem tisztán a szorosabb értelemben vett
egyházi életet fogjuk fejtegetni. Az egyház, mint egység,
nevelői intézmény, célja tagjait a keresztyén élet fejlődésében
a közösség nevelői erejével támogatni. Ennélfogva munkáját
is egységnek kell felfognunk. Ez egységes munka központi
gondolata a nevelés, azaz az egyháznak olyan tevékenysége,
mellyel tagjainak vallásos kulturkincsét részben átadja, részben őket ennek birtokában megerősíti. Az egyháznak e munkája azonban a vallásos személyiségeket tételezi föl. A személyisegek hite proiciálódik közös hitté, hogy az a közös
hit egyének nevelő erejévé változzék át. így kapcsolódik
elválaszthatatlanul, de összeelegyithetetlenül az egyéni vallásosság a közös épüléssel, vagyis az individualizmus a vallásos
szocializmussal.
A skót egyházi élet még az általános elvi alapok mellett
egy külső oknál fogva is jó példa az egyház egységére. Azt
tapasztaljuk ugyanis, hogy az egységet két oldalról fenyegetheti veszedelem. Az egyik, ha az egyház személyiségképző
erejét háttérbe szorítják, és helyette a szociális vonás nyomul
előtérbe. Ilyenkor az egyház keresi a módot, mellyel tekintélyét
biztosíthassa tagjai előtt ós azokat magához kösse, és megtalálja az egyházkormányzat, vagy konfesszió kötelező voltában. A másik oldalt az individualizmus túltengése mutatja.
Ilyenkor az építés célja: a közösség, feledésbe megy, és
egyének építését tűzik ki célul. A gyülekezet jellege elhomályosul, külön társaságok keletkeznek, melyek megbontják
azt és helyébe a korlátlan rajongásnak és szent tobzódásnak
mértéktelen űzését teszik. Például ez volt az eset Korintusban
a Pál idejében, mely alkalmat adott az apostolnak kikelni
'a nyelveken való beszéd őrjöngése ellen : „azonképen ti is,
minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet
építésére
igyekezzetek". Bármelyikre is a kettő közül, alig van példa
a skót egyház történetében. Ennek oka a skót
népjellem
két alapvonásában keresendő.
T h e o l . Sz&kUp I I . é v f .
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Imre Lajos.

A merev formalizmus végső következményeitől megóvta
mysticismusa.
Valahányszor egyházkormányzati viták, politikai harcok, dogmatikai nézeteltérések azzal fenyegették, hogy
az egyházat a sivár és terméketlen dogmatizmus puszta8ágába űzik, mindannyiszor azt tapasztaljuk, hogy mindezek
a nép jellemében gyökerező mystikus megújulásokkal lépnek
kapcsolatba. A XVII. század politikai harcaiban élénken előtűnik az a rajongásig menő, vak fanatizmus, mellyel a király
minden alkotmánysértését az Isten ellen való merényletnek
minősítették. A XVIII. században egészen egyházkormányzati
kérdések uralják a teret, ezek közül egy, a patronatusi jog
kérdése tisztán egyházjogi kérdés, és az egyik fél mégis úgy
állítja oda a dolgot fanatikus lelkesedésében, hogy a Krisztus
egyházfői jogának megsértéséről van szó. A XIX. század
elején idegen theol. eszmék befolyása alatt dogmatikai viták,
eretneküldözések provokáltatnak, úgy látszik, mintha az
egyház most csakugyan belemerült volna a dogmatizmusba,
mikor a század harmadik harmadában a reneszánsz egészen
uj életet teremt, összekötve a vallásos rajongás elrettentő
és Ízléstelen jeleivel. Ennek az egyháztörténeti jelenségnek
okát lélektani úton és a skót nép természeti befolyásoltságában kell keresni. A tenger, ez az ismeretlen hatalom,
melynek lebilincselő, elragadó és megrázó titokzatosságát
olyan gyöngörüen festi Ibsen „a tenger asszonyáéban, jelentős
faktor volt mindig a skót nép lelkében. Az ország körülzártsága, a nép foglalatossága, a szeszélyes, változóy zord időjárás, mindezek külsőleg megerősítették és fejlesztették azt
a mystikus hajlandóságot, mely a nép lelkének évszázakon
át kialakult vonása. A nép egyenlőtlen műveltségi állapota,
a felföldek babonás pogánysága, az egyház által tartott és
elősegített „ébresztő" munka, mind e mysticismus kétségbevonhatatlan tanúságai.
A csapongó, szektáskodásba menő individualizmustól
tradicionalizmusa
és formalizmusa, óvja meg. Ide értendő az
intézmények és hagyományos formák iránti tisztelet, moly
a skót vallásos jellemben döntő fontosságú tényező. Nyilvánvalóan kitűnik ez egyetlen egy tényből is : a skót egyháztörténet eleitől végig nem más, mint folytonos küzdelem
az egyházkormányzat egy formája, az episcopalizmus ellen.
Már a reformáció tradicionális alapokon szervezkedett, bár az
egyházkormányzatnak olyan formája nem marad meg, az uj
forma, a presbyteránizmus alig 30 évvel a reformáció végrehajtása után keletkezik, és pedig Kálvin genfi egyházszervezete
nyomán. A tradíció mozgató elve az egyházpolitikai vitáknak, a tradícióhoz való ragaszkodás okozza a szakadást a két
egyház között, a mai skót vallásosság legynagyobb része bizonyos formák követése, melyek bibliai megalapozással birnak,
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vagy látszanak bírni. És akik θ formák és tradíciók mögött
nem látják a skót kálvinista népjellem egész gazdagságát,
hajlandók átvenni a formákat, és használni azokat állandó
értékek gyanánt!
A két antagonális elv, mint a centripetáció és centrifugácicó, melyek közül egyik is föltétlen veszedelembe vinné
az egyházat, így egységben egy közös elv: az egyháznak
mint üdvközösségnek alapelve utján összefoglalást nyer.
Ami tehát elvileg jogosulatlan, az egyház egyes funkcióinak különválasztása és függetlenítése, itt gyakorlatilag
lehetetlen. Mindezeket tehát itt tárgyalni fogjuk mint egy
egységes elvnek megnyilvánulásait.
Csak természetes, hogy az elv alkalmazása ós kifejezése
egyes korok szerint különböző. Ha a vallásos élet minősége
és érteke az Istenfogalomból vezethető le, épenúgy az egyházi
élet vezérelve az egyház fogalma nyomán igazodik. Minél
világosabban megértjük egy vallásos közösségnek az egyházról vallott elvét, annál nyilvánvalóbb előttünk annak működési iránya. A római katholikus egyház minden inkvizícióját,
minden reactionárius hajlamát és minden intranzigenciáját
meg lehet érteni abból a dogmatikus felfogásból, melyet az
egyházról, mint az Isten országa megvalósulásáról táplál. És
valahányszor a prot. egyház közeledett e felfogáshoz, akár
az orthodoxia, akár a pietizmus korában, mindannyiszor ennek
kikerülhetetlen következménye az egyház munkálkodásában
való közeledés volt. Ezt a közeledést bizonyos mértékben
szemléljük a skót egyházban is. Knox Kálvin tanítványa volt,
de nem bírt dogmatikai és filozófiai meghatározásokban olyan
congenialitással, mely biztosította volna az elvi alapokat a
gyakorlati munkához. Ő lerakta az alapokat egy bizonyos
mertékben, aztán egyházpolitikai és egyházkormányzati kérdésekre adta magát, utána Craig és társai, majd a Westminsteri
theologusok a skót gyakorlati érzékkel nem sokra mentek
akkor, mikor nem gyakorlati irányelvekről, hanem a vallásos
tapasztalat ós filozófiai tudományos elme áttekintő, objektiv
ós szigorúan tudományos megállapításainak theoretikus kérdéseiről volt szó. Igaz, a kor sem volt alkalmas ilyen munkára, de tán lehetett volna evvel útját állani az ingadozásnak,
mely a skót egyházi felfogásban még ma is uralkodik.
I. A század, melyről szó van, Skócia és Angolország
életének legviharosabb korszaka. Alig Európában a harmincéves, utána a hétéves háború dúl, mindkettő vallásháború,
mig szemben állnak egymással a protestantizmus és katholicizmus, Skóciába alig jut el a szele ennek. Mégis, ez elég
volt lángra lobbantani egy olyan tüzet, mely másfél századig
1*
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izgalomban, és hozzátehetjük, idegbontó izgalomban tartotta
az országot, ós nyitott utat a legkülönösebb és legérdekesebb
fejlődésnek az egyházban.
Ha meg akarjuk érteni a kifejlést, egy pár szóval meg
kell említni a dolgok kezdetét is. A reformáció, mely eleinte
úgy, mint nálunk a katholikus egyház szervezetének kereteibe
illeszkedett bele, lassankent ebben is változást kezdett követelni. Ennek két oka volt. Az egyik az a törekvés, hogy a
Kálvin genfi egyházszervezetéhez csatlakozzanak. A skót reformáció eleitől kezdve kálvini nyomokon haladt, s most mikor
a Knox helyébe a heves és mozgékony Melville lépett az
egyház szellemi vezéréül, lassanként kezdték fejleszteni az
egyházkormányzat reformjára irányuló törekvéseket. A másik
ok körülbelül az ország politikai helyzetében rejlett. A király
akarva, nem akarva szentesítette a parlament reformáló végzését, mióta azonban VI. Jakab az angol trónra lépett, a két
testvéroszágban általános lett az érintkezés. A skótok sohsem
nézték jó szemmel az angol törekvéseket és befolyást, különböző jellemük ezt egészen jól megmagyarázta, most különösen rosszul esett volna nekik gyámkodást tűrni az anglikán
papoktól ós püspököktől. Körülbelül ez volt a külső ok, hogy
a nép, mely formákhoz úgyis mindig nagyon ragaszkodott,
teljes erejéből a presbyterianizmus behozatala mellett foglal
állást, mi az 1596. évben meg is történik. Ettől kezdve
az egész küzdelem a presbiteriánizmus védelmezósónek indokolt vagy indokolatban ürügye alatt történik. Hogy ebben
világosan lássuk a vezető motívumokat, megkell vizsgálnunk,
milyen hivatása volt a presb. kormányzatnak a skót egyház
ós nemzet történetében, ós másodszor, hozzá illett-e az a
skót népjellemhez.
Először is egész világosan megállapíthatjuk, hogy az
egyházszervezet kérdése nem volt azok között az ütközőpontok között, melyek a katholikus egyház és protestantizmus közt heves vitákat provokáltak. A pápa isteni jogairól,
cealhatatlanságáról van szó, kétségbe vonják döntő tekintélyét
a dogmatikai kérdések terén, sőt egyházfői mivoltát is, de
az egyházszervezet kérdésének vitatásába, vagy ép annak
vallási kérdéssé tételébe ós bibliai idézetekkel támadásába
vagy támogatásába nem mennek bele. Maga Kálvin, aki a
presbyteri egyházkormányzat megalkotója volt, nem származtatja külön isteni kijelentésből, vagy a biblia helyesebb megértéséből tanítását. Aki csak elolvassa Institutioi utolsó
részét a keresztyén szabadságról, be fogja látni, hogy az
állam és egyház viszonya és az egyházkormányzat szabadsága
a legnagyobb mértékben meg van óva. Evvel szemben már
ez iránt a skót kálvinistáknál különös fanatizmust tapasztalunk. A két ok, melyet az imént elősoroltunk csak magya-
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rázza, de nem oldja meg a kérdést. Később a fanatizmus
még emelkedett. Alkalmunk lesz rámutatni korokra, mikor
az egyház és állam Kálvin által olyan szabatosan körülirt
viszonya a skót történelemben a fékevesztett anarchia eredete lett.
Mindemellett azonban már az előbb láttuk, hogy a kérdést egy másik oldalról is kell szemlélni és ez a skót nép
speciális helyzete. Az angol befolyás visszaszorítása volt a
cél, mellyel, különösen a király útján a francia befolyás is
járt. Való igaz, hogy a király tulajdonkép a skót egyház
katholizálására tört, tehát a kérdés épúgy volt felállítva, mint
nálunk a nagy vallásháborúk alatt.
Ha most azt kérdezzük, mi az oka, hogy a skótok épen
az egyházkormányzat kérdését állították oda az idegen törekvésekkel szemben, akkor erre a felelet csakis a skót népjellem azon vonásában kereshető, melyet az előbb a formalizmusban ismertünk föl. A forma volt az az állandó elem,
melyhez kaptak akkor, mikor a maguk nemzeti és vallási
szabadságát biztosítani kellett.
így teljesen meg fogjuk érteni, hogy a kitört és itt
ismertetendő harcban a király és nemzet mint a vallásszabadság támadója és védője állnak szemben egymással, az
episcopalizmus és presbyteranizmus jelszavainak leple mögött.
A formalizmusnak azonban volt egy igen nagy hátránya,
mely a harc későbbi folyamán kitűnt. A formák iránti fanatizmus sohsem vezet jóra, hátha még olyan mértékével kapcsolódik az a mysticismusnak, mint a skót népjellomben.
De míg ide jutnánk nézzük az előbbi eseményeket.
1. A tulajdonképení harc I. Károly alatt tört ki. Ez a
francia műveltségű, nagy katholikus király, akiben a skót
vér utolsó csöppjét is, úgy látszik, fölszivta a francia nevelt
udvaroncé, teljes erőből megragadta az alkalmat, hogy
Skóciával még lazábbá tegye a viszonyt és a katholícizmus,
legalább is az anglikán egyház befolyását érvényesítse a
skót egyházak fölött. A befolyás három irányban folyt:
egyházkormányzat tekintetében az episcopalizmus, tan tekintetében az arminianizmus és kultur szempontjából a térdeplés,
Signum crucis, stb. katholikus és anglikán szokásai hozattak
be. A protestálás, mellyel a skót rendek és papok egyaránt
fogadták, egészen érthető volt, lévén a vallás szabadgyakorlati
formájáról szó, melyet ők sajátjukká tettek. Mivel pedig
Skóciában már akkor az egyház a nép egész zömére kiterjedt, világos, hogy itt I. Károly a skót néppel áll szemben,
és a skót nép saját vallásos és nemzeti létéért vívott küzdelmet.
Ε küzdelem külső eseményei is igen sok jellemző dolgot
tartalmaznak. Mikor a presbyterianizmus biztosíttatik, a
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király nem tud mást tenni, mint elfogatja a vezérét, Melville-t,
mikor az küldöttségbe megy hozzá. (1610.) A vallást a „High
Commission" hatásköre alá helyezi, és az ugyanez évben
összegyűlt zsinat (királypárti) statuálja az episcopalizmust,
megállapítja a király főkegyúri jogát, és a kinevezett püspököket installálja is. Tizennyolc óv múlva egy hires zsinat
Perth városában ismét ez értelemben határoz, határozatai öt
pontját ide i k t a t j u k : 1. Az úrvacsoravételnél terdeplés kötelező; 2. betegség esetén magános úrvacsoravétel is megengedhető (a skótoknál ezt nem lehetett); 3. privát keresztelés
hasonlóképen; 4. konfirmáció 8 éves korban kötelező és a
püspök végzi (azelőtt kézrátétellel a presbyterek); 5. az öt
nagy keresztyén ünnep (virágvasárnap kimarad) megtartandó.
Ε sérelmes pontok ellen föltámadó oppozíció tekintetbe vétele nélkül jelenik meg az uj királyi leirat, vele a király
által kiadott vezérkönyv : „Canon and constitutione
Ecclesiastical gathered and put in Form for the
Governement
of the Church of Scotland. Aberdeen 1636." A kánonok Laud
érsek hatása alatt készültek és a kormányzat és kultur
gyökeres reformját tartalmazták, főként avval a tétellel
(1.), hogy a „király ép olyan hatalommal bír egyházi ügyekben, mint a régi zsidó királyok, vagy az első ker. századokban
az uralkodó." A zavargás olyan nagy lett, hogy az edinburghi
főtemplomban a nép megdobálta a kihirdető papot, maga
pedig üvöltözve kivonult a templomból. Aberdeenben két
forrongás is tör ki, Sydserfet GalloAvay püspökét „jezsuita,
árúló, pápista" nevekkel illetik. Az egész forgatagban egy
ember van, aki helyes úton tudja vezetni a felbőszült tömeget, ez
Henderson, a skót egyház 1638-ban moderatora. Őt azonban
a király keresteti, s igy a lázongás folyik, egyik fölirat a
másikat éri a királyhoz, államtanácshoz (privy council),
közülük egyik igen érdekesen a következő címet viseli:
„Petition of Noblemen,
Gentlemen, Ministers, and Burghesses against the service book and book of canons." Innen
ered a későbbi forradalomban az ismert megkülönböztetés.
Mindez azonban nem j á r t sikerrel. A nép izgatottan követelte vissza egyházalkotmányát, a király és államtanács minden kérvényt visszautasított, és ekkor a skótoknak úgy
tetszett, hogy saját magukra van bízva az egyház megvédelmezése, megalakították (1638. febr. 28) hát a „National
covenantotu vagyis nemzeti szövetséget, mely írásba foglalva
így hangzik: „The National Covenant, or The General Confession of Faith of the Kirk of Scotland." Ez csatlakozik
ahoz a régebbi szövetséghez, melyet 1589. ill. 1590-ben
statuáltak. A Covenant követeli, hogy a régi törvények, a
bálványimádás és pápai főhatóság lerontására, a tiszta vallás
statuálására, újra érvénybe helyeztessenek, a király irja alá ós
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tegyen esküt rájuk. Mindebben őket az igaz vallás, és a
király tekintélyének megóvása vezeti. „Mi, alólirott főnemesek,
nemesek, papok és polgárok, meggondolván számtalanszor
azelőtt és különösen most, az igaz reformált vallásnak, á
király tisztességének, az ország közbekéjének veszedelmét,
a számtalan újítás és bűn miatt, melyet általában tartalmaznak és egyenként fölemlítnek régebbi könyörgéseink,
panaszaink és tiltakozásaink: itt bevalljuk és Isten, az 5
angyalai és az egész világ előtt ünnepélyesen kijelentjük,
hogy teljes szivünkbői egyezünk és egész életünkben elhatároztuk állandóan ragaszkodni az igaz valláshoz és védelmezni
azt . . . ezért Ígérjük és esküszünk, az Urnák a mi Istenünknek
nagy nevére, hogy megmaradunk az engedelmességben a
vallás iránt ós hogy meg fogjuk azt védelmezni és ellenállunk
minden tévelygésnek és rombolásnak." 1 )
A következő évben tartott zsinat elfogadta ezt és abrobálta az episcopalizmust és a perthi zsinat öt tételét, valamint
elismerte, hogy a zsinat a „király beleegyezésével"·
gyül
össze, minden egyes esetben. A kitörőben lévő háborút csakis
ez akadályozza meg, mely azonban az utolsó ponttal szintén
vitaanyagot hozott az országra. Az aláírást erőszakolni
kezdték, az egyházak és városok, melyek alá nem írták,
papjaik elbocsátásával bűnhődnek, ezek megalakítják a
,,Solemn Leagae and CovenanP'-ot, mely a királlyal szemben még aggresszivebb állást foglal el. Hat pontban indokolja
és fejti ki célját, mely az igaz vallás és Isten igéjének fentartása minden babona és szektáskodás ellen, a papi hirarchia
kiirtása, a parlament és király tekintélyének föntartása,
mindennek, ami király ós nép közé fúrta magát, megsemmisítése ós ezek megtartása. 2 ) Csaknem kétségtelen, hogy a
király előre érezhette, mi fog vele történni ilyen sok védelmező között.
A „Solemn league"-el Skócia a fanatizmus és kegyetlenség hazája lett és itt vagyunk egy kornál, mikor a fanatikus rajongás egy egyházjogi kérdésért, egész Skóciát lángba
borította. Láttuk, hogyan fejlődött ez a kérdés a nemzetiség
és vallásszabadság kérdésétől idáig, ahol már sem idegen
liturgiáról, sem arminianizmusról, sem betegek communiojáról
nincs szó, egyedül a püspökségről és a király suprematiájáról.
A periódusban, melynek Károly halála vet véget egy
zsinat van, melynek jelentősége itt korszakalkotó, a Westminsteriz-Siflaí (1643—48.). Ennek vallásos reformjáról később,
') A Collection of Confessiong of Faith, Catechisms Directories . . .
of publ. Authority in the Chureh of Scotland. Edinb. M. D. C. C. XIX.
(II. 1 2 0 - 1 2 7 . 1.).
!
) The Confession of Faith . . . Printed by Authority. Edinb. Johnson.
Humter and Co. 1876. (276. 1.).
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most csak annyit, hogy ez hozott egy pillanatra csöndet,
de nem békességet a hevesen küzdő pártok közé. Az Angliában uralomra jutott puritanizmus édes testvérére talált a
skót covenanterek elvakult csoportjában és innen magyarázható, hogy a két ország legkiválóbb tudósai gyűltek össze
a zsinaton, mely közös alapot teremtett az angol és a skót
protestantizmus között. Mindkét ország legkiválóbb tudósai
működtek közre létrejövetelén és munkáját kölcsönös megnyugvás követte. Általában sokkal fejlettebb mint a korabeli
ós előbbi skót vallásos felfogás, itt a két kátéból, konfesszióból és más okmányokból, amott az egyházszervezeti szabályokból (Book of Common Order) és skót kátékból Ítélve.
Theologiai felfogása szabadabb, egyházpolitikai kérdésekben
csak néhol mutatja a formalista és fanatikus skót felfogástA zsinatnak a király lefejeztetése és a köztársaság proklamáltatása vet véget, melyet a jobb érzésű hazafiak hiában
akartak megakadályozni a felbőszült puritanus-covenanterekkel szemben.
A covenant idejében határtalan fanatizmus tombolt a
nép között úgy politikai mint vallási tekintetben. Burnet
püspök említi, ki maga is szemtanuju volt a kegyetlenségeknek,
hogy mikor Montrose marquis I. Károly seregével Uxbridgeben vereséget szenvedett, a covenanterek izgatására a
menekülő katonákat hideg vérrel verte agyon a nép.1)
London grófját megfenyegette a felesége, hogy ha a covenantot alá nem írja, házasságtörés vádját fogja emelni ellene
a gyülekezetben. így a lord kénytelen volt nyilvános vezeklésnek vetni alá magát az edinburghi templomban és bejelenteni, hogy a szövetséghez csatlakozik. 2 ) Ebben az időben
csak egyetlen egy megyében (Fifeshire) pár hó alatt több mint
30 egyént vittek máglyára boszorkányság vádjával, többnyire
szegény vén asszonyokat. 8 )
2. Cromwell ezalatt vas kezekkel uralkodott a skótokon
is. A zsinat néhányszor összeül, a lord protektor mindannyiszor szétugrasztja. Mégis, Cromwell maga nem nézte
jó szemmel a republikánusok törekvéseit, különösen akkor,
mikor azok Angliában a deizmussal egyesülve anarchiára
és vallásos forradalomra akartak vezetni. Cromwell könnyek
közt mondta nekik, hogy „bár nagy a bánata afölött, mit
tennie kellett, mégis szükséges volt a nemzet ellenségeinek
megsemmisítésére ós Isten parancsolta neki, hogy közbevesse
magát, s ha eljön az idő, leteszi a hatalmat, bizonyára több
örömmel, mint fájdalommal." Ide még csak egy hosszú ima
') Burnet: History of his own time. Staekhouee kiad. London. 1906. (12.1.)
) U. o. 13. 1.
*) Cunningham : Churchhistory of Scotland. II. 49. 1.
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kellett, a nép el volt ragadtatva a lord protektor önmegtagadása által és a deista templomromboló ós egyházellenes
párt alól ki volt húzva a talaj. 1 )
Skóciában ezalatt újra szakadás áll be. A resolutionisták
a király visszahívása mellett vannak, a remonstransok ellene
kezdenek izgatni. Természetesen mindkettő egyházi keretekben, vallásos jelszavak alatt. Mégis a többség az első párthoz
csatlakozott, ami a protesterek részéről a legelkeseredettebb
vitákra adott alkalmat. A resolutionisták a nemzet intelligenciáját hódították meg, vezéreik Baillie és Henderson, nem
csoda, ha ki voltak szolgáltatva a nép gyűlöletének. Baillie
írja egy levelében: „Az ország állapota igazán kétségbeejtő.
Legjobb emberei vagy elvonultak, vagy lefejeztettek."
Cromwell halála után a restauráció kérdése még aktuálisabb lett. A szakadás teljes vonalon megtörtént és az
ingerültség kölcsönös volt. Az izgatás különösen a protesterek
által folyt teljes erővel. Minden más kérdés háttérbe szorult
az egy mellett, melyből — híven a skót népjellemhez —
vallásos kérdést csináltak. Burnet így adja meg a kor vezetőinek k é p é t : „A protesterek nagyobb kegyben állottak a nép
előtt. Beszédeik hevesek és féktelenek. Az úrvacsorát havonként kívánják, de a gyülekezet felét visszakergetik, hogy
nem érdemes rá, sokszor senkit sem kaptak méltónak s így
az űrvacsoraosztás szünetelt. A sacramentális böjt idején
beszéd beszédet követett, naponként 8—10 óra hosszat. Az
úrvacsora celebrálásakor ez az egész napot lefoglalta, ilyen
esetekben 8—10 pap szolgált egyszerre, mert a nép a szomszéd falvakból összesereglett úgy, hogy a cinteremben voltak
kénytelenek tartani az úrvacsoraosztást."
A kor protestereinek képét csak egyetlenegy alakban
fogjuk bemutatni és ez Ratherford Sámuel. Igazi typusa a
remonstransoknak. Heves vérű, tüzes. Emésztő gyűlölet ól
benne az uralkodó és a kath. egyház iránt, mely vad elkeseredéssel párosul látva hazája veszedelmét. Világnézete sötét,
mint azoké az embereke általában. Meggyőződése egy ószövetségi prófétáé: a népet bűneért látogatja Isten, kínok törvényét
elhanyagolták; de a próféta vigasztaló ereje és megujulást
hirdető szava nélkül. Ajka csak vádat és átkot szór ellenségeire, a megbocsátás és szeretet evangéliumát nem ismeri.
Kitűnő szónok, hevével, művészi fogásaival elkápráztatja és
magával ragadja az embert, beledobja a keserű önvád és
marcangoló lelkiismeret furdaláséjjelébe, hogy ott mondhassa
neki: bűneid büntetése ez. Prédikációi ós levelei valóságos
dithyrambok, a vallásos, de nem keresztyén szellem kápráztatóan tömör, erőteljes, de megdöbbentően vádló termékei,
' ) B u r n e t i. m . 2 3 - 2 4 . 1.
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melyek lesújtanak ahelyett, hogy fölemelnének. Egy alkalommal már idéztünk leveleiből néhány mondatot, most csak
az egyet: „Az evangelium bosszúja nagyobb, m i n t a törvényé,
a közvetítő átka és bosszúja kettős bosszú és ez illő sorsa
a bűnösöknek." 1 ) 2 ) 3 ) Valami különös gyönyörűséget okoz
neki, hogy szenvedhet meggyőződéseért, a vallásos hedonizmus klasszikus példájaképen.
Még súlyosabbá lett a helyzet II. Károly visszahívásakor.
A restaurácivó pártja csalatkozik. Az üldözésekre ujabb üldözések jönnek, hogy megtoroltassék az előbbi mészárlás.
Elvitathatatlan, hogy, ha eddig a presbyteránusok voltak a
sértő fél, kik hazájuk védelmére támadták a királyt, most
a király az, aki támadja a skótokat. 1661-iki pari. végzés
megállapítja a király suprema inspectiójának jogát, egy évvel
később ugyancsak parlamentileg állítják vissza: „ancient
governement of the Church by Bishops and Archbishops,"
lemondottnak jelentvén ki az ellenszegülő papokat, helyüket
másokkal töltvén be. Az elűzött papokról írja Burnet: „ezek
komoly és tiszteletreméltó emberek voltak. Vad természettel
és heves mérséklettel rendelkeztek, de megjelenésük tiszteletet parancsolt. Rokonságban voltak az ország legnagyobb
családjaival, vagy vérrokonság, vagy házasság útján, s úgy
éltek, hojíy köztiszteletben állottak a nép előtt. Sokat látogatták hiveiket, velük bizalmas lábon állottak és vallásos
ügyekben támogatták . . . hibáik és hiányaik nem voltak
szembeötlők, pedig nem voltak tanult emberek, kis tehetséggel rendelkeztek, de sok szenvedéllyel; elfogultak saját
maguk iránt, hamar készek elitélni az ellenfelet, modorukban
babonások és gőgösek, de azok iránt, akik csodálták őket szolgiak és hízelkedők. Ezek a papok sok idővel kikergettetésük
előtt elhitették a néppel, hogy ami változás az egyházkormányzatban elő van irányozva, mindez csak lerontani készül
az istenfélelem (godliness) hatalmát ős előmozdítani a bűnt,
hogy az episcopalizmus egyértelmű a tyranizmussal, hirdetői
csak fényűzésre és hatalomra törnek és hogy maguk köré
egy olyan pártot akarnak gyűjteni ; mely gonosz és erkölcstelen (impious and immoral)." 4 ) Ezzel szemben az uj papok
gyengék és rosszak voltak. „Tudatlanok a feddésre (ignorants
to reproach), sok közöttük nyilvános gazember, s némelynek
közülük, kik közgyűlöletet is vontak fejükre, olyan erőszakos
modora volt, hogy annyira gyűlölték őket, mintahogy szerették
elődeiket." 5 ) El lehet képzelni mekkorára nőtt a fanatizmus
1

)
)
»)
*)
')
2

Story". Ch. o. Scotl. I. Rankin: F r o m Reformation to. Revolution.
Burnet : i. m. 22. 1.
Th. Smith: Letters of S. Rutherford (1639-1661.) Edinb. 1875. II. letter.
Rurnet. 74. 1.
U. o. 76. 1.
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ez úgyis erre hajlandó nép lelkében. A jelszó volt: „no King,
but Christ" és sokan azt hitték, hogy Krisztus el fog jönni,
hogy uralkodjék rajtuk. 1 ) A kormány erőszakoskodással
próbált segíteni a bajon, különösen Sharp érsek tanácsára.
Mindez hiába. Angliában is általános zavar között lép föl
Shaftesbury lord és Hobbes, utána Cudworth, More és ujul
meg az angol igehirdetés Tillotson, Parker ós Lloyd vezetésével. A fanatizmus ez embereket sem kímélte; „mivel nagyobb
szabadságot vettek maguknak, mint elődeik, szűk látkörű
emberek latitudinariusoknak, mivel érdeklődtek a dolgok
értelme iránt, ellenségeik socinianusoknak, mivel pedig harcoltak a pápizmus ellen és támogatták a reformációt, a
katholikusok atheistáknak, deistáknak és moderneknek kiáltották ki őket. Ilyen hálátlan munka — sóhajt föl Burnet,
ki kora egyik legműveltebb embere volt — fölkelteni a vizsgálódás szellemét, vagy uj világosságot mutatni egy olyan
népnek, melyet előítéletek vakítnak el.2)
Mint a megváltás e szörnyű helyzetből, úgy hatott
Sharp érsek meggyilkolása Gyilkosait ugyan kegyetlenül
végzik ki (egyiknek kezeit és lábait levágták, szivét kitépték
és úgy akasztották föl), de a király amnestiát hirdet azoknak,
akik elismerik az egyház fölött főkegyúri jogát. Természetesen
alig akadtak ilyenek, ellenzői közül a legvadabbak vezérükről
Cameronianusoknak
nevezik el magukat. Az elűzött papok
apró conventiculumokba gyűjtik a népet, melyeket 1670-ben
törvény tilt el fő-és jószágvesztés terhe alatt. Egy másik
törvény büntetendő cselekvónynek tartja, ha valaki három
egymásra következő vasárnap elmarad a templomból. 3 )
VII. Jakab alatt sem szűnik meg az üldözés. A felajánlott engedményeket visszautasítják, s most, hogy a
katholicizmus ellen is kell küzdeniük (VII. Jakab bevallott
katholikus) a skótok vallása egészen ószövetségi vallás lesz.
A katholikus felfogással való ellenkezes szükségkép vitte
őket a zsidóságba. Cunningham emlit egy röpiratot ebből
a korból, melynek poétikus címe így hangzik : Isachar szamara ordít a kettős teher alatt". (Isachar's ass braying under
a druble bürden). Ε pamflet 99 citátuma közül 84 ószövetségi. 4 )
Végre az angol egyház is elidegenedett a királytól és
1688-ban vejét, Vilmos orániai herceget hozták be, aki alatt
1690-ben az episcopalizmus törekvései, a gyűlölt Stuart-ház
regimejével egyszerre értek véget.
3. A harmadik periódus, mely Vilmos és Mária uralmába esik, a rendeződés ós békiilés periódusa. Természetes,
l

)
")
s
)
*)

U. o . 3 7 . 1.
Burnet
i. m . 45. 1.
Story-Ranhin
i. m . I. k.
Cunningham
i. m . 150. 1.
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hogy ez sem történhetett meg békességben. Még igen sokan
voltak a Jakab hivei, és túlságos nagy a katholikus befolyás.
Csak most fordult a kocka, ós húzták a rövidebbet. Hogy
milyen nagy volt az elkeseredés, kitűnően mutatja a következő eset: a Vilmos idejében egy úri hölgy ment az edinburghi templomba. Hogy ne a földre térdepeljen, egy mellette
álló ember a kabátját téritette le; mikor azonban az istentisztelet rendén a kollekta, s vele a királyért mondandó imádság következett, az idegen bosszúsan húzta ki kabátját a
bámuló leány térdei alól, mondván: „az ördög imádkozik
értük az én kabátomon !"
A király óvakodott emlegetni az episcopalizmus és presbiterianizinus ellentétét, a Claim ofRight csak ennyit mond:
„az egyházban a presbyterium fölötti bármily főpapság vagy
felsőbbség, mint régebben, ma is, a reformáció óta a nép
iránt sérelem és törvénytelenség ezért mellőzendő". Az episcopalisták azonban megzavarták a dolgot, Jakab visszahívását
kezdték emlegetni, és különbséget tettek, mondván, hogy
Vilmos nein de jure, csak de facto király. Az 1693-iki „Oath
of Assurance" az előbbit állapítja meg, ami kínos zavarokat
okozott különösen, mert aláírását mindenkitől követelték.
A „privy counal" (államtanács) az aláírási kötelezettséget
nem akarta elejteni, csak Vilmos közbeléptére, az utolsó
pillanatban történt meg. Az egyházi zsinatok eltörölik az
episcopalizmust. elfogadják a „Confession of Faith"-t (1560)
és mindenkit köteleznek ennek aláírására.
így a béke helyrejött és az egész nép hozzáláthatott a
külső harcok után a belső építő munkához.
Mielőtt átmennénk ez idő alatt az egyház főtevékenységeinek ismertetésére, nézzük meg röviden, micsoda elvek
vezették a harcokat és milyen eredményeket produkáltak.
a) Már az imént láttuk, hogy a harc megindulása egy
formai kérdés, az egyházkormányzat fölmerülésének tulajdonítható. Most, hogy végigtekinthetjük az egészet, azt is
kimutathatjuk, hogyan változott az a kérdés a skótok kezében
a küzdelem folyamán. A Knox-féle reformációban halvány
árnyalata sem volt az independentizmusnak az egyház és
király között. Knox a királyné udvari papja volt, igaz. hogy
ő kormányzott ós δ uralkodott, de a királyné nevében. Mióta a két országnak egy királya lett, és mióta a presbyterianizmus bejött, kezdődött a harc. Magában a presbyteri kormányzatban nem volt ilyen törekvés. Ami kiváltotta, az, hogy
a király a püspöki egyházszervezet visszaállításával elidegenítette magától a skót presbyteránusokat. Mikor VI. Jakab
és I. Károly üldözésekkel akarnak érvényt szerezni törekvéseiknek, a parlament és zsinat egyhangúlag szólal föl ellene.
Károly későbbi éveiben mindjobban érvényesül a püspöki
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befolyás, mindaddig, míg a nemzet meg nem alkotja a szövetséget a király ellen (bár ők annak „megvédéséről" beszélnek).
A szövetség lényege ez: a király ellenszegült az egyházalkotmány főelveinek, így megsértette az egyházat; mivel pedig
az egyház nemzeti egyház, az egész népnek képviselője ós
egyik szerve, ezért az a sérelem a nemzeten esett. Ha pedig
a király a nemzet koronás feje, tekintélye és hatalma attól
van, akkor Károly méltatlanná tette magát e hivatalra, és
nekik meg kell védeniök a király igazi tekintélyét a Károly
hatalmaskodásától. Itt tehát szemben áll egymással, nem a
nemzet és annak koro'nás feje, hanem a nemzet ós a királyi
hatalommal visszaélő Károly. A parlamenti szentesítés nyilván
kifejezi, hogy itt az egész nép cselekedetéről van szó.
Ez Károly alatt, és annak haláláig. Fordúl azonban a
dolog az angol forradalom ós a restauráció idején. A covenanterek jelszava: „no king, but Christ," mutatja, hogy itt
nagy dolgokról van szó. Ε jelszóban a gyűlölet már nem a
király személye, hanem hivatala ellen irányúi. Az angol
republikánizmus epidemiája átjön, és hódít. A visszahívás
ellen nyilatkozik az ország többsége, mellette a vezetők. A
protesterek elvakultságát az imént próbáltuk szemléltetni.
Ezekből nyilvánvaló, hogy itt a vita már a királyi hatalom
és egyház között áll fent. Nehezedik a helyzet II. Károly és
VII. Jakab idejében. A parlament, tehát a nemzet képviselője
itt már teljesen royalista. Harcol az episcopalizmus ellen, de nem
a király személye és hivatala ellen. Egyszóval, a helyzet
ugyanaz, ami volt az egész forradalom előtt, kivéve — és
itt az a fő — hogy az ország és a egyház jelentékeny kontingense megmaradt protesternek, sőt immár cameronianussá
lett. A helyzet tehát a következő: az egyháznak, mely most
is, mint azelőtt kétségtelenül államegyház, egy nagy része
szemben áll az állammal és annak kegyúri, sőt fölügyeleti
jogát kétségbevonja, sőt attól el akar szakadni. Csak a politikai körülmények nem engedték meg ez utolsó, Skóciára
vonatkozólag föltétlenül végzetessé való lépést, és az, hogy a
skót forradalomkor az államegyház állampárti része is készséggel ment bele a személy változásba. Az ellenmondás tehát
itt nyilvánvaló. Az az egyház, melynek reformációját parlament
pi'oklamálta, mely szorosan államegyház volt, melynek főkegyura egész világosan a roformációig és azután is az állam,
most — nagy részében — megtagadja azt a patronusi jogot,
nemcsak, hanem a jus supremae inspectionist is, melyet pedig
egy dissenter egyháznak is el kell ismernie. További történet
folyamán meglátnánk, hogy az ellenmondás hogyan válik
komplikációk szülő okává egyetlen egy, jelentéktelennek
látszó eseményből kiindulva, és hogyan lesz okozója 1843-ban
a nagy disruptiónak, mely a Szabad Egyháznak léteit adott.
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A Szabad Egyház mindegyik formájában az állammal ma is
ugyanezen viszonyban áll, és az „államegyház' 4 névről való
lemondás csak e régóta forrongó elégedetlenség kifejezője volt.
b) Jogosúlt a kérdés, hogy, ha az egyház és állam
között ilyen feszült volt a viszony az állami patronatus és
felügyeleti jog kérdését tekintve, mi az oka, hogy kisebb,
máról holnapra magától is elmúló, vagy erőszakkal elfojtott
eretnekségektől eltekintve, ez az ellentét nem okozott egy
nagy szakadást, épen a legforróbb időben, az egyház tagjai
között.
A kérdés megfejtését a skót egyháznak az egyhá/ról
alkotott fogalmában bírjuk. Sajnos, nincs rá hosszabb időnk
ezt történetileg levezetni, máshol főpontjaiban a változást
már jeleztük 1 ), itt csak egy dokumentumot a kor fölfogására:
Rutherford kátéjában így ír: ,,Ki az egész (értsd: látható
és láthatatlan) egyház feje és főkormány zója ? Egyedül Krisztus,
aki az egyház királya". 2 ) Az az egyház tehát, mely a földön
van, mely látható, és áll „Isten népéből akik választattak
örök életre az ő igéje és lelke által, bűnből kegyelemre és
dicsőségre 1 ', egyedüli fejét Jézusban bírja, és mint ilyen kettős
kötelessége van: egyik, hogy megvédelmezte szabadságát a
világi hatóság ellen, mely „amennyiben keresztyén, bír hatalommal az egyház testében, mint egy tag, de mely nem
kormányozhatja az egyházat, még ha keresztyén is, mert a
kormányzat „az egyházban magában, Krisztus mátkájában
van ura és parancsolója alatt", másik, hogy „hallja meg a
pásztornak, Jézus Krisztusnak igejót és hangját, és kövesse
őt", a hivők tartsanak össze „mint a hogy összetartja a
király seregét a zászló és a jelszó." Nyilvánvaló mindebből,
hogy az egyház egységének gondolata akkor is — mint mindig—
a skót egyházban nagyon előtérbe volt nyomulva. Rutherford
írja egyik levelében egy ismeretlennek, aki tőle a magánistentisztelet ügyében két tanácsot : „nem tudom, a magán
istentisztelet összeegyeztethető-e a nyilvános istentisztelettel.
Nem ismerek egy tagját sem az egyháznak, aki in specie
más kultuszt tartana, mint az egyház, és így nem látom a
törvényszerűségét a privát imádságnak akkor, mikor nyilvános
imádság, éneklés, vagy bibliaolvasás történik. Kétlem, hogy
egyetlenegy rósz lenne a kultuszban, melyre a hallgatók nem
mondhatnak mind áment, még a műveletlenek és hitetlenek is.
De ki mondana áment a magán imádságra a gyülekezeti
imádság alatt. Azt hiszem, hogy ha a gyülekezet kezdhet
') Tanulmányok a skót vall. nevelés történetéből I. Hamilton kátéja.
Theo'l. Szaklap. 1912 113 1.
2
) Rutherford:
The Sourne of Christian Religion. 17—18. fj. Mitchell:
Catechisms of second Reformation. London 1886. 168. köv. 11.
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bibliát olvasni vagy imádkozni, mikor a lelkipásztor imádkozik, az is kezdhet imádkozni, mikor amazok énekelnek.
Nem merem mondani, hogy farizeus-módon cselekesznek,
akik nyilvánosan imádkoznak, s nem csatlakoznak az egyház
kultuszához, de in natura operis sokkal farizeusabbnak látom
ezt, mint a brownisták módszerét. Azoknak egész élete egy
elvonúltság; de a magán imádkozás, mikor a gyülekezet
énekel, vagy az igét hallgatja, az én véleményem szerint
olyan törekvés, mely separatiot hoz létre." (1640. jan. 16.)')
Talán soha a skót egyháztörténetben ki nem jelölték jobban
a nyilvános istentisztelet feladatát és helyét, és talán senki
eem mutatta föl ilyen világosan a szektáskodó, elvonuló,
éjféli miséken ós reggelig tartó „zártkörű bibliaórákon·' nyöszörgő, protestáns keresztyónséget megszégyenítő korcsSBÜlöttet.

Heresisre, pedig a dogmák és egyházszervezet elég
alkalmat adtak volna rá, alig volt eset, és ahol volt, sommás úton végeztek vele. Az egyházfegyelem tárgyalásánál
látunk
eljárási módokat
ezek lehetetlenné tevésére,
most csak egyet. Az edinburghi halálozási register ez idők
egyik évéről jegyzi föl: „Hugh Campbell, seceder, cut his
own throat" január 3.2) Hogy pedig ez, nem valami kedvtelésből metszette torkát, az egészen bizonyos.
A skót egyházat tehát az a centrifugális ereje megóvta
a szakadásoktól. Az egyháznak, mint hit és pedig tanközösségnek fogalma olyan erős összetartást teremtett az egyház
kebelében, mely szinte példátlan.
c) Ennek adja magyarázatát a harmadik jelenség, melyről már szóltunk, itt csak e korbeli nyilvánulását kell összefoglalnunk, ez a fanatizmus
párosulva a mysticismussa 1.
Pedig ez a kor másutt alig nevezhető a rajongás korának.
A vallásháborúk lecsendesedtek, legalább egy időre, a westfáli békében, egyébként az egész skót háború alatt alig történik
utalás más népek harcaira. Igaz, hogy az angol forradalomban
a fanatizmus ül diadalt, igaz, hogy ez időre esik az angol
igehirdetés megujulása, mindez azonban össze sem hasonlítható avval, ami Skóciában folyik. A politikai helyzet zavarai
is hozzájárúltak a nép fanatizmusának növeléséhez, de azt
mégsem lehet egyedül e zavaroknak tulajdonítani. Cunningham így szól a skót jellemről: „A skót kegyesség most és
mindig sok szempontból sajátságos és a sajátság részint a
skót elme (mind) jelleméből, részint a skót egyház történetéből magyarázható. A skót jellem inkább
intellektuális,
mint kegyes (devotional). A skót elme megvet minden külső
>) Letters of S. Rutherford, part : IV. letter II.
') Edgar Andrew: Scottish Churchlife I. series 282. 1.
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formát, és ez talán az episcopalizmussal folytatott küzdelméből ered. Néhány ilyen jellemvonás ép ebben a periódusban
volt a skót lélekbe írva, és mélyen égett benne az üldözések
között." 1 ) Ugyané lapon másutt szól: „A kálvinizmus illett
a skót jellemhez. A kálvinizmus a puszta észhez appellál, bár
néhány pontban érinti az érzelmeket is. A föld, mely annyi
metafizikust termelt, alig elégedhetett meg a plausibilis, de
íilozófiátlan arminianus, rendszerrel. Az arminianizmus az
érzelmekhez szól, elvei közül, sok ép erőszakot követ el az
értelmen. A skót intellektuálizmus a kálvini reformációt'fogadta
el, mint a törvény és rend
apotheosisát."
Nyilvánvaló, hogy Cunninghamot félrevezette az orthodoxia és intellektuálizmus kapcsolata. Mi tárgyaltunk, csak
egy igen kis, bár a legjellemzőbb fejezete a skót egyháztörténetnek, de mi ebben egyáltalán nem tudjuk fölfedezni, hogy
megvetne minden külső formát. Nem tudjuk azt sem megérteni,
hogyan követelheti Cunninghani a skót népjellem számára
azt, hogy „nem elégedhetik meg a plausibilis, de íilozófiátlan
arminianizmussal." Hiszen a skót nép életében sohasem volt
filozófus nép, viszont a kálvini dogmarendszer egy cseppel
sem filozófikusabb, mint az arminianizmus.
Hogy pedig a fanatizmus megnövekedése nemcsak a
történeti viszonyoknak tulajdonítható, nyilvánvaló abból, hogy
állandó fanatizmus kiséri végig a skót egyház történetét.
Azt pedig Cunningham is elismeri, hogy a „babonaság és
rajongás hallatlan módon megnőtt a covenant idejében." 2 )
Erre mutat a Bourignon Antonia esete is, mely ugyan már a
XVIII. sz. elején ütötte föl magát, de magán viseli a forradalom
bélyegét. A quäckerekhez hasonlító heresisnek még a papok
között is akadtak védelmezői, még a zsinat a négy már befoglalt heresis közé (popish, arian, socinian, arminian) nem
iktatja és papi esküt nom statuál ellene.
A fanatikus inisticizmus terjedésére és föntmaradására
kitűnő szolgálatot a felföld lakossága tett, amelyet még ma
is a legelmaradottabb állapotban találunk. A hegyvidék e
lakói vadak, babonások, bár természetesen sok jellemző vonást
őriztek meg természeti állapotukból. Meglepő olvasni naiv,
gyermekes babonáikat, melyek a mythosoknak és polytheismusnak a világából maradtak fönt. Népszokásaikat részben
Ramsay gyűjtötte össze, 3 ) közülük hadd idézzünk egyet, mely
arról szól, hogy az elhunyt fölött a hozzája legközelebb álló
szokta tartani a verses búcsúztatót (coronach). Egy ilyen
') Cunningham i. m . II. k. 49. 1.
') I. m. 4«. 1.
3
) John Ramsay-Alex.
Allerdyce: Scotland and the Scotsmen in XVIII.
cent. London lS8á.
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coronach, melyet egy ifjú asszony mondott szikláról, madárfószekkeresés közben lezuhant és meghalt férje fölött, így
hangzik: „Ott, a Soan1) hagytam az ifjút, kit szerettem.
Kúszott szikláról sziklára. Ügyesen készített bármilyen eszközt,
amire a háztartásban szükség van ; szorgalmasan hozta haza
a nyájat. Elmentel, szerelmem, arra a magas sziklára, de nem
fontoltad meg lépteid. Csak megcsúszott a lábad, leestél, hogy
sohasem kelj föl többé! Véred kiömlött a piszkos sziklára,
agyvelőd szétzúzódva hevert körüled, minden sebed egyszerre
vérzett ki. Mikor kiáradtak a melység színére, a kegyetlen
hullámok szétszakgattak. Jött anyád; ősz haja födetlen, jött
húgod, együtt gyászoltunk téged. Jött testvéred, nem csillapíthatta a fájdalom jajszavait. Sötéten és szomorúan néztünk
téged messziről, aki kétszeres áldása voltál barátaidnak,
erős kötél 2 ) megtartásukra! És most, a nekem szánt madarak a levegőben visongnak, a nekem szánt tojásokat elszedi az erősebb. Ott, azon a sziklán maradt az ifjú, kit
szerettem!" 3 ) Ez a szokás, ós a babonák legtöbb része, még
a keresztyénség előtti druida korból mai'adt. Még egy esetet
a babonára. A Fife-vidéki halászfalvak egyikében egy idegen
pap prédikált, aki elhatározta, hogy a babonát a szószékről
fogja eloszlatni. A disznónak, mint tisztátalan állatnak felfogásaellen irányulván a beszéd éle, lekcióképen azt az evangéliumi részt vette föl, ahol Jézus az ördögöt a disznócsordába
üzi. Mikor a lekcióban először jött elő a tisztátalan állat
neve, moraj fut végig a gyülekezeten, mindenki kotorász a
padon, vagy a pad alatt. Második említéskor suttogás hallik
az egész templomban, mindenki keres egy vasszöget, vagy
vasdarabot a padban, vagy a csizmája patkóját fogja; akinek
nem jutott, hangosan követeli: hideg vas, hideg vas (a
gonosz lélek ellenszere). Mikor pedig arról van szó, hogy a
disznócsorda a tengerbe rohan, az egész gyülekezet fölkerekedik és az utolsó szálig kimenekül a templomból. 4 )
Mindezt annak bizonyítására hoztuk föl, hogy a skót
nép intellektuális karakteréről, babonák, és külső formák
megvetéséről beszélni sem lehet. Ha most meggondoljuk, hogy
a covenanterek és camerionianusok zöme e vidékről került
ki, megérthetjük, hogy saját lelkük ez alap dispoziciójától nem
tudták függetlenné tenni az egyház általános fölfogását sem.
Miután így a történeti viszonyokból megértettük a skót
népjellem e két, alapvető karakterét, a formalizmust, mely a
tradicionalizmusban, ós a mysticizmust, mely a rajongásban
')
')
föntarija
s
)
4
)

Soa egy magas sziklacsúcs Skócia északi partvidékén.
L'on = az a kötél, amelyikkel egyik ember, egy szikla tetejéről
a másikat.
Ramsay-Allerdyer i. m. 432. 1.
R a m s a y : Reminiscences of Scottish Life and Character. 42. 1.
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nyilvánult, most kisérj ük végig az egyház többi tevékenységeit is, keresvén, hogyan jelentkezik ez bennük.
*

*

*

II. Az egyház első tevékenysége, melyet vizsgálnunk kell,
az igehirdetés. Angolországban ez időre esik az igehirdetés
megujulása Laimer, majd Tillotson vezetésével. A skót igehirdetést nem hagyhatta befolyás nélkül a kor állapota, mivel
pedig ez nagyrószben Angliával rokon volt, az angol igehirdetés fölujulása sem.
A reformáció igehirdetése általában mindenütt a doctrinalis elem előtérbe nyomulását jelentette. A reformáció dogmatikai alapokra helyezkedett, annál inkább kiemelte ez
alapokat a skót népjellem. Mivel a kálvini iránynak voltak
hívei, nagyobb volt a hajlandóságuk a systematizálásra, erro
vonatkozólag elég áttekinteni a skót káték egész sorát. Csak
természetes, hogy ez a rendszerezés az igehirdetésben is megvolt, mint még ma is uralkodik.
A doctrinalis igehirdetésnek még egy másik okát is
megtalálhatjuk, ezt pedig az egyház állásában. A XVII. század
a kontinensen is az uj egyház liittani megszilárdulásának
százada volt. Ide ugyan kevéssé hatott el a közvetlen zaj,
de annál több az anglikán egyház vitáiból. Arminianizmus,
erastianizmus, latitudinarizmus, kálvinizmus jelszavai röpködtek a levegőben, és az egyháznak, mely úgyis harcban
állt, bár dogmatikai okokból, jól kellett vigyáznia, hogy
el ne essék. Az egyházjogi és egyházpolitikai viszonyok így
jutottak be lassanként a igehirdetésbe és így tették azt egészen
dogmatikussá! Hogy pedig az legyen, ellenőrizte az egyház,
mely minden papjával aláíratta a covenantot.
Emellett nagy éket vert az egyház állapota az episcopalis
és presbyterialis igehirdetés közé. Előbbiek az anglikán
mintán haladtak. Jellemvonásuk, hogy inkább erkölcsi kérdéseket fejtegettek, formájuk az egyszerű beszélgetés, hangjuk
előkelő, választékos, theologiájuk a francia udvari prédikátorok pelagiánus, frivol theologiája. Velük szemben a skót
presbyteriánusok (az angolokéi is) beszédei nehézkesek. Bennük
túlteng a rendszer, és a merev dogmatikus theologia. Alapjuk
szigorúan írásszerü. Nem is keletkezett soha annyi kommentár meg exegesis a világon, mint a skótoknál ekkor. Nagy
igehirdetőik mind nagy exegeták, nyelvtudósok. Broyd beszél
két modern nyelven kivül folyékonyan latinul, egy barátja
azt mondta róla, hogy franciául szebben fejezi ki magát, mint
anyanyelvén. Legszívesebben azonban görögül beszélt, mely
nyelv minden finomságát bírta. Kommentárai óriási anyagot
gyűjtenek össze, hozzá tanulmányozta az egyházi atyák írásait Iustin martyrtól Canterbury Anselmig, a nagy theologu-
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sokét Calvintól Bellarminig. A keresztyénség egész hittanát
adja az efézusi levélhez irt magyarázataiban. Mint a glasgowi
egyetem principálisát hívják haza Saumurból, hol egyetemi
tanár volt, igehirdetésében buzgó, de sohasem rajongó presbyterianizmus tükröződik. Livingstone talán a legrokonszenvesebb személyiség a skót igehirdetők közül e korban. Nagy
tudománya mellé (folyékonyan beszélte a syr, chald, zsidó
nyelveket, olvasott arabúi, járatos volt a francia és olasz
nyelvekben, korrigálta a biblia latin fordítását), nemes, buzgó
szív csatlakozott. Igehirdetői technikája mesteri lehetett, azt
mondják róla, hogy a szomszéd falukból több mértföldre
elmentek meghallgatni, és beszédére egy alkalommal 600,
máskor 1000 lélek tért meg. Negyven éven át ő volt a skót
covenanterek kedvelt szónoka, az ő nevéhez fűződnek a skót
vallásos megujulás ez időbeli emlékei. Mégis különös, hogy
az a lánglelkü fanatikus a saját bevallása szerint „nem emlékszik, hogy meg tudna jelölni egy időt a megtérése idejeül,
vagy olyan időpontot, amikor rendkívüli módon leveretést,
fölemelkedést érzett volna." Halálos ágyán úgy nyilatkozott,
hogy életében az egyedüli békességet a Jézus Krisztus predikálásában találta. Cameronnak, ennek a heves, szinte gyűlöletig menő buzgóságú embernek ajkáról órák hosszat hallgatta a nép az igét, müközben „csöndes sírással zokogott."
Igehirdetői modora aggressziv, pathetikus, személyiségében,
mint mindegyikben közülük van valami aszketikus, prófétai.
Még egy embert, akiről már szóltunk, s akit itt mint igehirdetőt kell pár szóval méltatnunk, ez Rutherford
Sámuel.
Mint st-andrewsi professzor egész seregét hozta létre a különböző munkáknak, melyekben mind az arminianizmus, antinomizmus, vallásszabadság mételyei ellen tör ki. Maga nem
is csoda, ha nem tudta mi a mások szabadsága. Levelei és
prédikációi erőteljességben szinte fölülmúlják a Lutheréit,
az eretnekek és anglikánok ellen hirdetett pusztító dühe
pedig ma is égeti az olvasó lelkét három század viharán
keresztül. Nagy előnye volt kiváló képzettsége, erős intellektusa, és jó gyakorlati érzéke, melyekkel épúgy otthon
volt Aquinoi Tamás kötetei, mint az egyszerű gyülekezet
között. Bailleivel és Gillespievel ő vezette az egész forradalmat, maga a végletekig menő harcot, Bailleia. békét és
kiegyezést prédikálva. Mikor haldoklott, 1661. márc. 28-án
így szólt, „ez az éjszaka be fogja zárni az ajtót, és megerősíti
horgonyomat a fátylon túl, és elmegyek alvás közben reggel
5 órakor." És úgy lőn. Prédikációi három kötetben adattak
ki, ezenkívül levelei holland ós német fordításban jelentek
meg. „Néha két embernek tűnik föl — mondja egyik életírója
— az egyik a leveleiből: heves, törekvő, világmegvető, mint
aki egy láthatatlan arc folytonos szemléletében van elmerülve,
1*
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mely után rajong ós a maga történetét annak változó arcvonásaiban, boldogságát mosolyában találja. A másik a tudós
gladiátor, a könyörtelen logikus, a kitartó vitázó, a következetesség, rend és systema bámulója, mintha rajta kivül
lenne az egész világ melyet ő egy argumentumból szemlél."
A skót egyház igazi typusa és megszemélyesítője. 1 )
Ezekből világos tehát a XVII. század skót igehirdetésének képe. Még csak a módszerről egy pár dolgot. A rendszer itt sem hagyta nyugodni a skótokat. Nem hiába követelik
mindig a zsinatok és presbyteriumok ( = egyházmegye) a
„doctrine teaching"-et, „catechetical doctrine"-t, de az igehirdetés csakugyan fel is vette a dogmatika methodusát.
Burnet2) ezt mondja róluk: „a papok annyira benne voltak
az írásban (füll of Scripture), hogy az extempore imádkozás
után az extempore prédikációt is megpróbálták, methodusuk
az igehirdetésben olyan világos volt, hogy a nép világosan
tudta követni a beszédet minden megerőltetés nélkül. A módszer volt, hogy a textusból kivontak bizonyos tantóteleket,
ezeket fölmutatták és bebizonyították az értelem előtt, aztán
föltárták, hogyan lehet használni ezt nevelésre ós fegyelmezésre, buzdításra és vigasztalásra, saját magunk megpróbálására ós mások segítségére." Emellett a külső módszer
mellett volt más, magából a tárgyból, mely rendesen a keresztyén élet, vagy az üdvtörténet fő fázisait tartalmazta. A felosztás olyan kaptafaszerü volt, hogy a gyülekezet éppenséggel
nem érezte ki, melyik textusról prédikál, mert mindegyikből
egyformán ugyanezt erőszakolta elő. Ilyen felosztások voltak:
bűnbeesés, megváltás, megigazulás, ker. élet; vagy: justificatio, adoptio, sanctificatio. Helyesen mondja Ramsay, „ezek
nem annyira expositiók, mint inkább impositiók
voltak. A
textus erőszakolására ő említ egy példát. Egy lelkipásztor
Hos. 11 : 1—4.-ről beszélve így állította föl a kérdést: „Kedves
flam-e nekem Efraim?" — felelet: igen, mert: 1. megigazított;
2. felfogadott; 3. megszentelődött gyermek. Klassikus példa
azonban a következő: Egy gyülekezet már megunta a lelkipásztor beszédét, aki mindig a megszakadt és helyreállított
szövetséget gyötörte. Egy nap felveszi a lelkipásztor a textust: I. Mózes 44:13.-ból ós József testvéreiről beszélt, akik
közül Benjamin zsákjában megtalálták a poharat. A gyülekezet örvend, hogy ujat hall, de a felosztás jön evvel a bevezetéssel: „a Benjamin zsákja elszakadt és benne találtatott
a serleg; így a ti ruhátok is meg fog szakgattatni az ítélet
napján, tehát első részben szólunk a megszakadt, másikban
a helyreállott szövetségről." 2 )
J

) Mitchell:
) Ramsay:

3

Catechismus of second Reform. London. 1886. LXIIl. I.
Reminiscences 3 0 - 3 2 . 11.
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Különben a nép maga szerette az ilyen beszédeket, és
megkülönböztetve a „legalis"-tél „doctrinalis"-nak nevezte.
Az episcopalisták és liberálisok (kevés számmal) ,.legális'1
beszédei inkább morális, praktikus beszédek voltak, a dogmatizmust és rendszert kizárták belőlük. A későbbi fejlődésben,
melynek követése már tárgyunkon kivül esik, látjuk a két
irány elválását és egymással szemben megszilárdulását. A
szabadelvüség növekedésével, a dogmatikus viták lezajlásával,
az egyházi felfogás a vezetők között mindinkább tágul, emelkedik, és a XVIII. század végén már kifejlődik a két párt:
az „evangelical," mely a régi orthodoxia letéteményese, a
dogmák védelmezője, egyházjogi harcok kiváltója és a „moderate'· vagyis mérsékelt, liberális párt, mely az eretneküldözóseken átküzdve magát, kivívja a katholikusok emancipációját, és a XIX. század ,közepén vezeti a vallásos reneszáncot.
Végig tekintve a század igehirdetésén, első pillanatra
megkapjuk a skót jellem két megállapított alaptulajdonságának jelentkezéseit. A formalizmus a dogmatizmusban, a
rendszerezésben ül diadalt, mint láttuk, magánál a népnél, a
mysticizmus az „ébredésekben", különösen Rutherford személyében, ki úgyis mint politikus, úgyis mint igehirdető, kora
egyedüli és karakterisztikus jelensége.
*
*

*

III. A másik tevékenység a katechesis. Ε kategória alá
lehetne vonni tulajdonképen az összes egyházi funkciókat,
itt azonban a katechesis tulajdonképeni értelmét, mint intézményes vallástanitást és vallásos nevelést próbáljuk figyelemmel kisérni. Először is megjegyezzük, hogy ennek tulajdonképen három faktora van : Vallásos nevelés a családban
egyházban, államban. Skóciában azonban már láttuk, hogy
az állam hogyan olvadt föl egészen az egyházban, most
megjegyezzük, hogy az egyház a családot is abszorbeálta.
A viszony tehát nem az, hogy a három, vagy legalább is
két faktor (egyház és család) külön-külön, de egyenlő értékű
vallásos nevelést ad, hanem az egyház, mint egyik szűkebb
körű intézményt, a családot önállóságától és szabadságától
teljesen megfosztva, megbízza és kötelezi a katechesis végzésére. Az emberek nem családtagok, hanem először egyháztagok, azután tagjai az államnak és családnak. Ez a
folytonos protektorátus, melyet az egyénnek el kellett tűrnie, természetesen sok bajnak lett okozója, de hozott magával egy előnyt is, azt tudniillik, hogy az egyháznak mint
nevelői intézménynek fogalma mind erősebben nyomult előtérbe és érvényesült. Most, hogy az egyház teljesen magába
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olvasztotta az államot, az iskolák fentartását is kettős
alakjában, mint állam és mint egyház végzi.
Mielőtt a speciális vallástanítás kérdésére átmennénk,
nézzük röviden a skót iskolázás történetét e korszak folyama
alatt.
Az első korszak nyomorúságos állapotai itt sem javulnak eleinte. Az intézkedések megvannak, de hiába. A zsinat
1616-ban abból az esetből kifolyólag, hogy némely asszonyok
egyetértve (traffiquing) pápista és jezsuita papokkal, elcsavarják az ifjúság fejét „in their growing and tender age,"
rendeli, hogy „ne legyen szabad semmiféle személyeknek
vagy egyes személynek iskolát tartani fent az ifjúság neveltetésére. csak, ha először birják a püspök jóváhagyását, és aztán
megvizsgáltattak az egyházmegye lelkipásztorai által, ahol tartózkodnak". 1 ) Rendes körülmények között a lelkész volt a
tanitó is, nem egy helyen maga állított egy iskolát, mint
Henderson Lencharsban es Creichben, Semple Kilkpatrick
papja pedig 2000 merk-ot ajánlott fel egy tanitó tartására. 2 )
A parlamenti végzések egymásután jönnek, hangoztatván a
gramatika tanítását, mert a latin nagyon megfogyatkozott
(greatlie diminischit.) 1626-ban maga a király utasítja a
püspököket (ez az episcopalizmus virágkorában), 1627-ben
pedig legfelsőbb helyről kívánnak jelentést a papoktól az
iskolák állapota felöl. A jelentések legnagyobb része csak
negativ eredményt mutat, egy helyről igy: „a községben
nincs iskola, soha nem is volt, mert a nép szegény földmivelő ós megelégszik vele, ha gyermekei is ugy nevelkednek
föl, ahogy δ nevelkedett". 3 ) Másutt ez a lakonikus válasz:
„a községben nincs senki, aki Írni-olvasni tudna, a papon
kivül."
A presbyterianizmus győzelme után a földesurakkal akarnak iskolát állítani, 1642-ben a zsinat rendeli, hogy minden
helyen az egyházközség ós földesúr közösen tartsanak fent
iskolát, a tanitó fizetése 100—200 merk lehet. 6 év múlva a
helyzet csaknem ugyanaz. A periódus le is záródik siker nélkül.
Pedig az 1642. XI. t.-c. (zsinati) még a tárgyat is beosztja. Rendeli,
hogy: 1. minden egyházközség tartson egy olvasót (reader):
aki az istentiszteleten a lekciókat olvasta), egy iskolát ahol
a gyermekek tanuljanak irni, olvasni, tanulják a vallás alapjait, ahol grammer schoolok állíthatók, állítsanak; 2. az
egyházlátogatásnál a papot vonják felelőségre a vénekkel
együtt az iskolák felöl, a bizottság tegyen jelentést a zsinatnak; 3. ajánltatik Őfelségének és a parlamentnek, hogy az
») A. Edgar : Old church life in Scotland.
') U. o. 68. 1. 1 merk = 16 kor.
') U. o. 70. 1.

London. 1886. II. k. 65. 1.
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előbb fölsorolt iskolák fölállittassanab, hogy a szegény emberek gyermekei, ha jó tehetségüek, neveltessenek föl a hely
szüksége és lehetősége szerint; 4. bizottságok neveztessenek
ki az iskolák látogatására ős a grammatika tanítására szolgáló legjobb eszközök megválogatására és e bizottságok
sürgősen tegyenek jelentést munkálataikról. A gramatikai
iskolák és kollégiumok rendszeres vizsgálatára és a képesítések ellenőrzésére csak 1705-ben történik zsinati intézkedés. 1 )
Iskolamesterek
theologiát végzett, állással nem biró
egyének voltak, kiket a lelkész, és az egyháztagok közíilazok jelöltek, akiknek legalább 100 £ vagyonuk volt, de
a zsinat 1638-ban kimondja, hogy senkit a gyülekezet akarata ellenére nem lehet nyakába varrni (intrude upon). Megkívánják a vizsgálatot. 1697-ben egy ember jelenik meg az
Ayr presbyterium előtt és „bizonyságot tévén képességeiről,
vallást tett elveiről, hogy azok megegyeznek az egyház tanaival
és kormányzatával,
felajánlotta, hogy alájegyzi a Confession
of Faith-t, folhatalmaztatott tanításra a New-Cumnock-i iskolában, ahová meghivattatott." Magániskolák hasonló vizsgálat
kiállásával engedélyeztetnek. A szegény gyermekek tanítására
ösztöndijakat alapítanak, de a vizsgálat igen szigorú. Érdekes, hogy a reális oldal is csakhamar előtérbe jut. 1641-ben
egy technical collégé felállítását rendelik el minden megyében, ahol szőni ós harisnyát kötni tanulnak. 1661-iki zsinat
szerint: „szegény gyermekek, csavargók és más korhelyek
szőni és varrni tanuljanak." 2 )
A tanítás főtárgya természetesen a vallás volt, 1698-ból.
olvastunk egy rendeletet, mely az iskolamesterek kötelességévé teszi, hogy „tanítsák tanítványaikat a vallás főelveiben,
egyet se engedjenek csavarogni, az osztály imádsággal kezdje
ós végezze munkáját." (Ayr presb.)
Ez vezet át bennünket a tulajdonképeni katechesisre,
melyet két téren fogunk szemlélni: családban és egyházban.
A családi vallásos nevelés, vagy vallástanítás gondolata igen régi keletű. Részletes történetére nem térhetünk
vissza, csak röviden kell tárgyalnunk e korbeli történetét. 3 )
Az egyházpolitikai zavarok még szükségesebbé tették
azt, hogy az egyháznak a családban egy olyan faktora legyen,
mely minden vihar és veszedelem dacára is az δ szellemében
neki neveljen egyháztagokat. így az egyház olyan eszközöket
léptetett életbe, melyek ezt biztosították. Első és legfontosabb ezek közül a családi istentisztelet
volt. Tulajdonkép
') Abridgement of Acts of G. A s s . of church of Scotl. 1 6 8 3 - 1 8 1 0 .
Etiinb. 1811.
' ) Edgar : 1. m. 1 0 9 - 1 2 3 11.
*) L. ehcz : A skót vall. nevelés története a ref. óta. Tlieol. Szaklap.
IX. évf.
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két elemből állott: egyik építő, a kultusz, a másik doctrinalis, a katechizáció. A kettő később összeolvadt, épugy
mint az egyházi katechizáció tutajdonképen kultikus cselekvényből fejlődött ki.
Ε periódus első intézkedése a családi istentiszteletre
vonatkozólag az 1639. zsinat határozata, mely szerint „minden családban istentisztelet állittassék be, ahol még nincs,
reggel ős este, és a gyermekek és cselédek taníttassanak
(catechised) otthon a családfők által, melyről bizonyságot
szerezzenek a lelkészek és presbyterek, minden család meglátogatása alkalmával." 1 ) Ezt tehát ugy kell elképzelni, hogy
a családi istentisztelet után a családfő a gyermekeket és
cselédeket tanította a kátéból. Először nézzük magának a
családi istentiszteletnek formáját.
Legteljesebben és legrészletesebben szabályozza ezt a
Westminstert zsinat, melynek erre kiadott „Directory"-ja a
következőket mondja ki: Érdekes maga a cim: „a kegyesség ápolása, egység fönntartása ős szakadás és megoszlás
kikerülése céljából." Egyes pontjai röviden a következők:
1. Szükséges, hogy mindenki imádság és elmélkedés által
hálát adjon Istennek, és erre a papok és a családfők kényszerítsék a népet (press). 2. A családi istentisztelet módjai:
először ima és hálaadás különös tekintettel úgy Isten egyházának állapotára, mint a családnak és egyes tagjainak
helyzetére. Aztán írás olvasás egyszerű katechizálással, hogy
az együgyüek képesek legyenek résztvenni az istentiszteleten, megértsék az Írásokat, melyeket olvasnak; együttes istenes beszélgetés (godlie conferencis) a tagok nevelése céljából a legszentebb hitben, valamint figyelmeztetés és dorgálás
igaz okok miatt azok által, a kiknek erre a családban tekintélyük van. 3. Amint a szent írások magyarázatának kötelessége és hivatása a lelkipásztor hivatásának egy fontos
részét teszi, amit senki bármennyire képes is különben, nem
vehet magára, hacsak arra Isten és saját egyháza illő módon
el nem hivta, úgy minden családban, ahol olvasni tudó ember van, a szentirások olvasandók rendesen, és ajánlatos, hogy
azután beszélgessenek és a beszélgetés során hasznos megjegyzéseket tegyenek afelől, amiket olvastak és hallottak . . .
Mindenben a családfő a fő, a család bármelyik tagja tehet
egy kérdést, hogy föltárhassa kételyeit. 4. Senki ez alól ne
vonhassa ki magát. Ahol a családfő nem alkalmas, ott a
lelkész, vagy egyháztanács jelöl ki embert más családból.
5. Méltatlan emberek ne tarthassanak családi istentiszteletet,
mert az együgyűeket és állhatatlanokat félre viszik. 6. Minden család maga tartja, idegenek ne legyenek jelen. 7. «Bármilyen gyümölcsöző és eredményes volt is a különböző csa' ) Story: Church of Scotland. IV. k. A Edgar:

church discipline 439. 1.
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ládok tagjainak közös összegyűlése az üldöztetések ós szenvedések napjaiban (amely esetekben sok dolog ajánlatos, ami
máskor nem is tűrhető), ha az Isten békével áld meg bennünket és helyre állitja az evangelium tisztaságát, ilyen
gyűlései a különböző családok tagjainak megszüntetendők,
mint amelyek a családi gyakorlatot akadályozzák, a közös
istentiszteletek hátrányaira szolgálnak, szétszaggatják az
egyes családokat az egyes gyülekezetekben, később az egész
egyházban. A sok rossz mellett, ami ezekből származik, ezek
erősitik a testi ember szivét (hard the hearts of carnal
men) ós az istenfélőt aggodalommal töltik el." 8. „Vasárnap,
miután a család minden egyes tagja és az egész család együtt
imádkozott az Istenhez, hogy tegye alkalmassá őket a közös
istentiszteletre, s azt áldásossá reájuk: a családfő köteles
vigyázni rá, hogy a család minden egyes tagja elmenjen a
gyülekezeti istentiszteletre (publick worship), és csatlakozzék a gyülekezet többi tagjaihoz, az istentisztelet végeztével,
egy ima után, mindegyik számoljon be (otthon) arról, amit
hallott, ezután az idő többi részét eltöltik katechizálással,
vallásos társalgással (spiritual conversation) az Isten igéje
felől, vagy pedig külön-külön olvassanak, elmélkedjenek ós
imádkozzanak, így erősítvén magukat az Istennel való közösségben (communion), hogy ugy a nyilvános istentisztelet
hasznát előmozdítsák, növeljék, maguk pedig növekedjenek
örök életre." 9. A kik a hangos imádkozásban nem gyakorlottak, gyakorolják magukat gondolatok nyerésében ós kifejezésében. Az ima és elmélkedés (magán) tárgyaiul ajánlhatók:
„Vallják be érdemtelenségüket Istennek, vallják be bűneiket,
a család bűneit, vádolván, megítélvén és elkárhoztatván magukat érte, mig teljesen meg nem alázkodnak; öntsék ki
szivüket Isten előtt; adjanak hálát Isten jóságáért, különösen
Jézusért; könyörögjenek azért, amire szükségük van; imádkozzanak az egyházért, a királyért, a városért, családért stb.;
bezárja az imát a kórós, hogy Isten dicsőítse meg magát az
eljövendő országban." 10—14. Egymás erre való figyelmeztetését kívánja, a presbytereknek még jobban ajánlja az
extempore imádkozást, végre a befejezés ebben látja a tévelygés terjesztésének, szakadásoknak megakadályozását. —
Végül igy szól: ezeknek célja, hogy az istenfélelmet növeljék,
más oldalról „semmiféle más gyűlések vagy más gyakorlat
a vallás gyakorlatának neve és örve alatt megengedve nincsenek, mint amelyek képesek a tévelygés terjesztésére, szakadásokra, a nyilvános istentisztelet ós a pap megvetésére,
(misregard or contempt), a különös kötelességek elhanyagolására vezetni; vagy más dolgokra, melyek test és nem
lélek szerint valók és ellenségei az igazságnak ós békességnek."
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Különösen jellemző az idézett utasításban az a gondolat,
ami az egyes családok külön istentiszteletére vonatkozik.
Nyilvánvaló, hogy ha megengedik a közös istentiszteletnek
több családra való kiterjesztését, ott el van vetve a szektás
kodás magva. A skót egyház tehát ösztönszerűleg érezte,
hogy mihelyt az egyház a családot kiereszti a kezéből, vele
a vallásos nevelés egész kérdését elejtette. A gondolat lényegében egy igen fontos kérdést érint, mely a következő: milyen viszonyban legyen az egyházi ós a családi vallásos nevelés. Mert világos, hogy a család tradíciója, egyes más
hatások alá kerülő gyermekek újító törekvései, veszélyeztetik
a közszellemet, melyet a dogmáknak ós egyházkormányzatnak
behódoltatással az egyház olyan hiven ápolt. Most tegyük
föl, hogy a fiú, aki a család hagyományos szokásos világnézetéből kinőtt és önállóan gondolkozik, szintén családot alapit. Akkor az történik, hogy ebben a családban a vallásos
felfogás teljességgel más lesz, mint az előbbiben, sőt, mint
az egész egyházban. Mit tesz hát az egyház ? Az eretnekség
terjedését megakadályozza úgy, hogy először magában a
családban biztosítja a tekintély integritását. Úgy ügyel föl a
családfő, hogy a gyermekeknek ne engedje meg a kételke
dóst vagy magyarázgatást. Hogy pedig minden családnak
így kifejlett tradícióját megőrizze, arra külön választja az
egyes családokat ós mindegyiket az egyház általános heteronomiája alá helyezi. A családnak ez az erősítése a skót nép
tradicionális, formalista karaktererére vezethető vissza, melyről fentebb mondtuk, hogy megóvta a skótokat a szektáskodástól. Ennek itt szemléljük egyik legklasszikusabb példáját.
Természetes, hogy az intézményes
családban folyó vallástanítás és nevelés mellett volt és pedig igen szigorú
fegyelem is. A tanítás tárgyának vizsgálata azonban későbbi
feladat, a családi fegyelem pedig az egyháztól kapván indítékát, az egyházfegyelemről szóló részben tárgyalandó.
Az egyház által végzett vallásos nevelés speciális alakjában katechizació néven ismeretes. Ennek a cselekvénynek
hosszú története van, mely belenyúlik az előbbi periódusba.
Itt abból röviden csak annyit, amennyit okvetlen szükséges.
Itt kénytelenek vagyunk az igehirdetés történetére is kitérni
pár szóval, mit az előbbi részben, mint feleslegest, mellőztünk.
Még az episcopalizmus idejében szokás volt minden
délután, hogy a nép összegyűlt a templomban ós ott egy részt
olvastak a bibliából, s rövid imával befejezték az istentiszteletet. A puritanizmus hatása alatt ezt kiegészítették egy
bibliamagyarázattal (lecture) egyik történetíró szerint azért,
mert látták, hogy „sok ivásra adott alkalmat ép azon időtájban, mikor ezek az imák és bibliai helyek olyastattak."
Ennek értelme körülbelül az, hogy, mivel ekkor minden
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munkának szünetelnie kellett, a nép idejét akarták a haszontalan időlopástól elvonni. Ez a mindennapi istentisztelet azonban nem járt jó eredménnyel. A nép vagy egészen mellőzte
a rajtuk való részvételt, vagy, ha kényszeritették, hadakozott
ellenük. Voltak azonban helyek, a hol a „lecture" találkozott
a nép tetszésével. Irvineben Dickson úgy oldotta meg a
kérdést, hogy a bibliamagyarázat helyett a népet házához
gyűjtötte vasárnap este, beszéd után s ott beszélgetett velük
vallásos kérdésekről. így már 1642-ben a mauchlini kirk
session jegyzőkönyvéből látjuk, hogy a pap prédikál vasárnap kétszer, minden kedden egyszer, néha prédikálva, néha
katechizálva, azonkívül reggel és este „publick prayers" tartanak írás olvasással. 1 ) Világos tehát, hogy itt e kettő elválik
egymástól. A hétköznapi istentiszteletek visszamennek az
első időkre, a hét folyamán azonban egyszer, kedden, váltogatva, prédikáció és katechizálás (lecture és catechising)
tartatik. A következő időkben a keddi istentisztelet teljesen
a katechizálásra fordíttatott, míg a vasárnap délutáni szintén,
avval a külömbséggel, hogy itt csak gyermekek katechizációja folyt. így lassankint a hétköznapi, tehát mindenki számára való katechizáció nagy jelentőségre emelkedett, s jelentőségében meghaladta a prédikációt is.
Ha most ráemlékezünk, hogy a katechizáció a családban
hogyan nyugodott a családfőn, hogy annak kötelessége volt
a családtagokat tanítani, látjuk, mi a jelentősége a hétköznapi katechesisnek. Akkor kérdezte fel a pap és tanította
meg a családfőket arra, mit tanítsanak gyermekeiknek.
Vasárnap délután pedig a gyermekek tudását vizsgálta meg.
Iiry érthetjük, milyen szervezett volt a tanítás mit az egyház végzett. Lassanként a hétköznapi összejövetel neve
„oxamination" lesz, Glastonban úgy rendelik el, hogy „legyen
examinalion az egész gyülekezetnek egy napján a hétnek,
amelyik legyen péntek; „liothesay egyháztanácsa elrendeli,
hogy az egyházközség négy részre osztassék vizsgálat szempontjából". 1639-ben a zsinat rendeli el a katechizációt még
pedig az egyházközség egyes helyein nem hagyván azt
félbe, csak az urvacsoraosztás előtt egy kicsivel (XXII.
Less.) 1619-ben már a tárgyat
is megadják a katechesishez. Ez a zsinat követeli a Megváltó tudomány summájának magyarázatát, majd igy szól: „minden lelkipásztor
az elöljárók segítségével gondoskodjék róla, hogy minden
háznál, ahol olvasni tudó ember van, legyen egy példánya
a „Shorter és Larger katechismus"-nak „Confession of Faith"
és „Directory for Family Worship"-nak. A presbyteriumok
(egyházmegyék) tartsanak szigorú vizsgálatot, ugy a lelki') Edgar. J. m. II. 83 - 9 4 . II.
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pásztor fölött, aki a katechizációt tartja, mint a családapák
fölött, akik ezt a családban gyakorolják, hanyagság esetében
függesztessék föl a lelkipásztor. (1649. jul. 30.)
Csak természetes, hogy az ilyen nagy elterjedettség és
ilyen erős kényszerítés mellett gombamódra termettek a
káték is. A covenant korabeli káték speciális kálvinista
dogmatikai alapon állanak, mig a westminsteri már szabadelvűbb, de természetesen csak anglikán hatásra. A westminsteri zsinat alatt óriási száma keletkezett a kátéknak, közülök a legfontosabbakat anglikán és skót eredetükben külön,
Mitchell gyűjtötte össze óriási szorgalommal részint egészben,
részint töredékekben. 1 ) Van itt a kor legnagyobb emberei,
köztük Rutherford, Ball, Blair (Robert) és Wisher tollából.
A sok kísérletezés, nézeteltérések és dogmatikai különbségek
egyeztetése árán végre sikerült a kisebbik kátét összeállítani,
melyből később a nagyobbat feldolgozták. Részletes ismertetést adni az egyes kátékról itt nem áll módunkban, csak
azok és különösen a „Larger és Shorter Catechism." rövid
jellemzését adjuk a következőkben:'· 4 ) A káték beosztása
nagyjában a hiszekegyet követi. Mindegyik káté Istenről,
Jézusról, a Szentlélekről szóló hitcikkeket letárgyalja, aztán
átmegy az erkölcstani részre ós itt adja a dekalogot és
miatyánkot. A két rész közötti szakadék nyilvánvaló. A kettőt vagy általában sehogy (Rutherford, New Catechism) vagy
laza átmenettel (Shorter Catechism) köti össze. Az egység
megőrzésére, bár sikertelenül, kísérletet tett az A. B. C. cimü
káté, mely a credo, dekalog ós Uri ima hármas beosztását
érvényesiti, de az egyházról, szentlélekről, praedestinációról
és a ker. élet folyamáról (bűnbánat kivételével) egy szót
sem ejt. Talán ez a hiányossága lehetett oka annak, hogy
az 1648. évi zsinat XIX. sessiójában kimondá, hogy „a káté
ujranyomatása ós oivastatása szigorúan tilos a benne levő
nagy tévedések (gross errors) miatt az egyetemes üdvözülésről, sacramentumokról etc." Ha most a kátét kikeressük,
ott az inkriminált részek a következőkép hangzanak: 11.
kérdés: Minden ember megváltatott Krisztusban, aki Ádámban elesett? Felelet: Nem, csak azok akik igazán hittek
benne. 12. kérdés. Mit nevezel igaz hitnek ? Felelet. A Jézus
Krisztus igaz ismeretét (trae knowoledge), a benne való üdvösség
meggyőződésével." Nyilván igaz, hogy itt areprobáció gondolatáról egy szó sincs az egykorú skót káték értelmében. Világos azonban az is, hogy a szerző tulajdonképen Kálvin alapján
' ) Mitchell: Catechismus of the second Reformation. London 1886. Itt
a vita története is részletesen le van írva.
*) Gondolatmenetét ú j r a a »Shorter Catechismus«-nak, mint a »Megváltó tud. summájának« bővebben 1. : A skót vall. nevelés története. Theol.
Szaklap IX. 199. Itt csak rövid jellemzésére szorítkozhatunk.
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áll, aki hirdette, hogy a magam üdvözléséről való bizonyság
feltétlen bizonyítéka annak, hogy a választottak közé tartozom. És ép ez az, amit az idézett 12. felelet második része
kimond. Jellemző, hogy ezután hetven évvel ugyanezért a
szóért, hogy bizonyság, (Assurance) vagy bizalom, támadták
meg Fisher könyvét 1 ), melyben azt állította, hogy a hit lényege a bizalom. A többi káték tantartalma szigorúan a
kálvini repobratiotant hangoztatja, az előbbiekből láthatóan
azt tartván a káté gyökerének.
A káték módszere épenséggel nem kielégítő. Az első
és második rész közötti űr miatt az első részből a gyakorlati vonatkozások teljességgel hiányzanak. Az ugy tűnik föl,
mintha egy külön adott tananyag volna, melyhez külsőleg
kapcsolódik az utóbbi.
A hivatalos egyházi katechesis ez elsorolt káték mellett
még és főképen a Wodrow-fóle „Sum of saving knowledge"hez csatlakozott. Mellékelve voltak hozzá rövid compendiumok gyanánt. „The practical use of saving knowledge;"
„Warrants to believe" ós „The evidences of true faith." 2 )
Mindháromban paragrafusokra szedett, bibliai lokusokkal
körülrakott rövid mondatok, csak a legérdekesebből, a
„Warrant to bilieve"-ból a következőt: Először beállít egy
tételt, pl. Isten hívása (Ézs. 4 : 1—5.) Most jön egy syllogismus, mely az illetőt biztosítja afelől, hogy igazhitű:
„Mindenki, aki elfogadja a szabad kegyelmet: Jézusé. Én
elfogadom Isten szabad kegyelmét, tehát a Jézusé vagyok."
Vagy még egyet: Isten ünnepélyes parancsa (I. Ján. 3 : 23.)
syliogismus: Aki Isten haragjától való felelemből és saját
bűnei tudatában Jézushoz menekül és az ő törvényének
engedelmeskedik, annak a hite erős, megváltó hit lesz. Én
hozzája menekülök, tehát engem hitem megtart." Készakarva
választottuk ezt a példát, hogy rajta be lehessen mutatni a
kor írásműveinek tantartalmát és egész vallásos világnézetét.
Hol van ez a syllogizált, elhitetett és törvényhez ragaszkodó
hit a Jézus derült bizalmától, vagy a Kálvin fanatikus meggyőződésétől. És hol van az az Isten haragjától rettegő vallás
attól, amely a tékozló flu példázatában leli örökszép kifejezését. Ha ez sem formalizmus, ha ez sem jogi felfogás,
akkor a zsidókról és keresztyén judaizmusról beszélni felületes nagyképűség.
Most döntsük el még röviden, mi lehetett e hosszú,
egy emberi életre kiterjedő katechizálás
célja. Elvileg a
l
) Marrow of Modern Divinity. A vita 1715-ben kezdődött, azután többször felujult.
a
) The Conf. of Faith, larger and Sborter Catechism etc. etc. Edinburgh.
Hunter. 1876.
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katechesis célja, hogy az egyház birtokában levő vallásos
kulturkincset, vallásos világnézetet ugy adja át a gyermeknek, hogy az megérezze közösségét azokkal, akik ugyanegy
világnézetet vallanak vele. Az egyházba való öntudatos beletaglalódás ideje a konfirmáció és vele együtt a gyermek
fölhatalmaztatik arra, hogy a többiekkel való egységének
dokumentálásául a közösség sacramentumát az úrvacsorát
felvegye. Ebből következik két dolog: 1. Az úrvacsora föladása sohasem történhetik az ünnepélyes kózrátótel előtt;
2. a gyermekek sohasem vehetnek konfirmáció alkalmával
egyedül Úrvacsorát, mert akkor a gyülekezet ki van játszva.
A skót egyházban a konfirmációról igen bizonytalan
nyilatkozatok vannak. A konfirmáció belső jelentése, az
egyházba való felvétel, teljesen hiányzik, a kézrátétel szintén; egyetlen egy dolog van, mely emlékeztet a cselekményre,
melyet nagy fantáziával konfirmációnak lehetne nevezni, ez
az urvacsoraosztás előtti kérdezés. Itt tehát vizsgálatról van
szó, melyet különösen elrendel az 1668. t.-c.') Mi volt a
kérdés tárgya ? A hiszekegy, dekalog, úri ima. Hangoztatják
a keresztségi fogadalmat, de az egyházról egyik intézkedésben sincs szó. A konfirmáció tehát e korban puszta vizsgálat, mely a ker. hittan, azaz a káté főpontjaira irányul.
Hogy ez maga sem konfirmáció, csak vallásvizsga, nem fölvétel az egyházba, csak úrvacsorához való bocsáttatás a
belső jelentés kiemelése nélkül, mindenki első pillanatra
észreveheti. Még világosabb az abból, hogy az úrvacsora
előtti vizsgálatot mindenkinek ki kellett állania. Ε vizsgálat
tárgya ugyan legfőkép a sacramentumok jelentősége volt,
de ez a dolgon nem változtat. Mauchlineben 1735-ben már a
szószékről hirdeti ki a pap a vizsgálat napjait és pedig
vasárnap általános vizsgálat, hétfőn azoké, akik elmaradtak,
kedden, akik először jönnek úrvacsorához. Az admissió
föltételét Baillei igy irja le: „a tudomány kellő mértéke és
hitvallomás arról, hogy hiszik az igazságot; másodszor,
hogy életükben és beszédükben feddhetlenek; harmadszor,
hogy magukat az egyházfegyelemnek alárendelik." 2 ) Világos,
hogy itt az utolsó nem az, amit mi az egyházba való fölvétel alatt értünk, tisztán csak egy nyilatkozat, mely elismeri
az egyház tekintélyét. A protesterek alatt még egy negyediket csatoltak hozzá, „tiszta és bizonyos jelek újjászületéséről". A sacramentalis böjtöt a rendes heti böjtön kivül
számították és igen szigorúan tartották meg.
Mi tehát a vallástanítás célja ? Nem a konfirmáció,
mert ennek a megtörténtével a katechizálás tovább folyik.
') Sprott. Worship and Offices of Ch. o. Sc. Lond. 1882.
A. Edgar. Old Churchlife on Scotland.
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Nem is az úrvacsora, mert minden úrvacsora után újra
kezdődik, különben is ez egy ismétlődő jelenség. De mind a
konfirmációra, mind az úrvacsorára egy dolog kópesit :
tudása, az egyház hitelveinek és aláírása
alkotmányainak.
Hogy itt ismét és döntően a skót dogmatizmus és skót
formalizmus folyt be, azt mint kétségbevonhatatlan tényt
csak konstatálhatjuk. A fanatizmus elrejtett nyomait épigy
végig kisérhetjük a sacramentális böjtök, a covenant követelése és aláírási kötelezettsége, stb. jelentkezésében. Igazi
szép példáját azonban az egyházfegyelemben látjuk, melynek rövid jellemzését már egy előbbi közleményünk tartalmazza.
Imre

Lajos.

Kálvinizmus és demokrácia.
Végtelen nagy örömmel látom, hogy Europaszerte, de
nálunk is kezd tért hódítani a komoly, az igazi kálvinizmus
iránt való érdeklődés. Vannak már jó sokan, akik azt tűzték ki maguknak célul, hogy jelszavak helyett, vagy egyelőre
még csak mellett, felkutatják ezeknek a jelszavaknak igazi
értelmét, kimutatják, hogy mennyire bírnak azok értékkel
a modern életre s mennyiben állnak rokonságban más hasonló jelszavakkal, melyeket a tudományos, társadalmi, politikai vagy éppen állami élet vetett fel.
Erre pedig végtelen nagy szükségünk van most, mert
minél jobban elvek szerint kezdenek csoportosulni nálunk is
az emberek, annál szembetűnőbb az a határozatlanság, az a
bizonytalanság, amely az elvek sőt világnézetek értékelésében
náluk jelentkezik. Ezért van az, hogy egy sereg kérdés
vagy csak egyoldalú megvilágításban áll sokak előtt, vagy
épen tetszés szerint, a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva
fogadnak el az emberek egyes kérdésekben külön-külön oly
elveket, melyek együtt, egymás mellett sem a lélek, sem a
logika, sem az érzület egységességének törvényei szerint nem
férnek meg.
Különösen épen a kálvinizmus ma az a gyűjtő fogalom,
a mely alá mindent össze lehet foglalni. A kálvinizmus némelyek szerint ugyanis egészen szépen megfér a szociál-demokráciával sőt a demagógiával is, meg a konzervativizmussal
épen úgy, mint nemcsak a keresztyén, hanem a modern
szabadgondolkodó liberalizmussal is, a francia forradalom
eszméiből táplálkozó köztársasági elvekkel éppen úgy, mint
az iskolák államosításának gondolatával és így tovább; kálvinista lehet mindenki, akármilyen elvei vannak is, ha t. i.
annak vallja magát.
Ez azonban nagyon laza álláspont és épen az a mi
nagy bajunk, hogy elhalványult előttünk, magyar reformátusság előtt, a kálvinizmusnak mint egységes világnézetnek a képe s helyette ma már csak egy nagy mozaikot
látunk, azt is összetörve, amelynek törmelékeivel aztán tetszés szerint játszhatik mindenki s tetszés szerint illeszthet
bele belőle egy-egy darabkát a maga világnézetének igen
gyakran a kálvinizmustól teljesen elütő képébe is.
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Pedig sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a kálvinizmus
nem valami egyszerű dogmatikai vagy theologia irány, nem
is csupán külön típusa a keresztyénségnek, hanem önálló
világnézet, s mint ilyen nem egy két századra szóló s aztán
elvirágzó theologiai iskola, hanem fejlődésképes világfelfogás,
mely tehát nem csupán vallásbeli, vagy theologiai reformokat
hozott, hanem megreformálta az emberi életet s kihatott és
kihat nemcsak az Istenről, hanem magunkról, a világról s
a mindenségről szóló felfogásunk kialakítására is. Szóval
világnézetének önálló külön stílusban felépített épülete van,
akárcsak a római katholicizmusnak vagy evolucionizmusnak s
némelyek szerint δ az egyedüli a protestáns felekezetek között,
mely világnézetet volt képes magának teremteni. Innen magyarázható tehát az a sajátságos jelenség, hogy a kálvinizmus mindenütt, az egyén életére éppen úgy, mint a társadaloméra rányomja a maga félreismerhetetlen bélyegét. És
pedig nem valami szintelen szétfolyó, egyetemes keresztyén
bélyeget, hanem határozottan és felismerhetetlenül jellegzetesei. És nem is csak az egyes egyén lelki, szóval valláserkölcsi életében, hanem az egész társadalom életében is, még
ott is, ahol arra nem is gondolnánk, t. i. a politikai, tudományos, művészeti, sőt még a közgazdasági életben is. És ez
természetes is. Éppen ez a körülmény bizonyítja azt, hogy a
kálvinizmus egy nagyszabású egységes világnézet, mert belemarkol, ráteszi kezét az emberi élet mindenféle megnyilvánulására ós azt határozott, félreismerhetetlen módon átalakítja.
Hogy pedig micsoda megmérhetetlen szociális, hajtó,
formáló, átalakító erő volt és van a kálvinizmusban, hogy
mily óriási mértékben járult hozzá a modern társadalom mai
kialakításához, de mily sokban áll annál egészségesebb alapon
is, arra nézve az újra erősödő neo-kálvinizmus lassankint
több szép munkát termel, de itt most különösen egy nagyszabású munkát ajánlok mindenkinek a figyelmébe: Troeltsch
Ernő heidelbergi tanár könyvét, címe : Die Soziallehren der
christlichen
Kirchen und Gruppen; amelyben a szerző,
bár theologiailag teljesen távol áll a kálvinizmustól, mégis
a legpártatlanabb elismeréssel hajlik meg annak elsőrendű
és az összes protestáns felekezeteket messze túlszárnyaló
nagysága előtt, mikor pl. úgy jellemzi azt, hogy az „die Religion
der Aktivität und des Heroismus" vagy pl. azt mondja rá,
hogy „ez most a tulajdonképeni nagyhatalmassága a protestantizmusnak" 1 ) és mialatt pl. még a lutheranizmus is,
minden értékes tartalma mellett is mintegy fólbenmaradt és
sem igazi gyökeres egyházszervezkedósre nem volt képes,
sem a politikába nem mert és nem is tudott soha erediné*) Troeltsch i. m. Tübingen 1912. 605. ο.
Thool. S z a k l a p X I . é v f .
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nyesen beleavatkozni, addig a kálvinizmust valami csodálatos
hajtó erő vitte ki az életbe és a református individualizmusban különös ösztönzést nyert minden irányban az aktivitásra,
vagyis arra, hogy személyét teljesen belevesse a világ ős a
társadalom problémáinak megoldása körül tomboló küzdelmekbe, hogy szünetlenül, alaposan és építve dolgozzék. 1 )
És ha megkérdezzük, hogy mi volt ez a hajtó erő, mely
a kálvinizmusnak ilyen hatalmas, elszánt, szinte harcias jellemet tudott adni, akkor ezt abban a főgondolatban találjuk
meg, amely úgy hangzik, hogy mi egy óriási feladat elvégzésére hivattattunk el: arra t. i. hogy ne csak a saját lelkünk üdvösségével, a saját boldogságunkkal és nyugalmunkkal törődjünk, hanem első sorban azzal, hogy Isten
dicsősége ós uralma helyreállíttassák ezen az egész világon,
hogy az Isten akarata, törvényei érvényesüljenek az ,egész
életben, az egész társadalomban, szóval mindenütt. íme a
SoliDeo Gloria felséges gondolata mint a kálvini keresztyénség aktivitásának leghatalmasabb hajtó ereje.
És éppen ez a főgondolat az, mely nem engedte meg
soha, hogy a kálvinizmus passzivitásba, mysticizmusba essék,
szóval valami egyoldalú érzelmi és zárkózott keresztyénséggó
váljék. Hogy pedig éppen a Soli Deo Gloria eszméjénél fogva
hogyan fogta föl a kálvinizmus az evangéliumot, hogyan lett
az számára az örök aktivitásnak forrása ós ösztökéje, arra
nézve nem állhatom meg, hogy ne idézzem azt a legklasszikusabb, legtalálóbb gondolatot, amelyet erre nézve valaha
olvastam s a mely így szól: „így Calvin számára is az
evangélium nem csupán arra való erő, hogy üdvözítse az
egyeseket, akik hisznek benne, nem csupán vigasztalás a
megkeseredett szivek számára, nem csupán a lélekre veszedelmes tévelygések legyőzése, hanem egyszersmind gyógyszer a nyilvános és általános bajokra, megtisztulás és megujulás eleme nagy társas közösségek számára és alapkő arra,
hogy az ilyeneket azon felépítsük." 2 )
Ez a nagyszerű jellemzés világosan ós határozottan
felmutatja előttünk a kálvinizmus aktiv jellemét, melyet
leghelyesebben a tettekben megnyilatkozó vallásosságnak nevezhetnénk. Mert ha az evangélium valóban nem csupán a
vallási áhitat perceire való, nemcsak arra, hogy titkon ajtónkat bezárva, csendes vallási elmélődéseinkhez az életet adja,
hanem arra is, hogy gyógyszer legyen a nyilvános és általános bajokon, akkor világos, hogy az igazi kálvinista keresztyénnek nem szabad nyugodni addig, amíg az evangélium
') Troeltsch i. m. 623. o.
') Hundeshagen: Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchenpolitik 1864, 2940. id. Troeltsch i. m. 6060.
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erői nem jutnak bele a társadalom vérkeringésébe, amig az
evangélium, az Isten erkölcsi törvényei nem kormányozzák
a társadalom életét is.
Ennek az elszánt, határozott aktivitásnak azonban nem
valami külső jelentéktelen forrásai vannak. Fő mozgató ereje
nem a humanizmus, mint némelyek gondolják, nem is az
illető népek faji aktiv karaktere, hanem valami más, mélységesen theologiai gondolat és ez az Isten
szuverenitásának
gondolata. Ezt vitte és viszi bele a kálvinizmus a társadalomnak életébe s éppen ez által lesz mindig purifikáló, megújító, rendet teremtő hatással, úgy az egyén, mint a társadalom életére. A végcél tehát a kálvinizmusban sohasem az
egyén üdvössége, nyugalma, boldogsága a maga izoláltságában,
hanem mindig valami végtelenül magasabb, felségesebb t. i.
Isten uralmának biztosítása, dicsőségének érvényesülése, nemcsak a természet, hanem az ember életében is.
Ezek után most már jobban megérthetjük tehát, hogy
miért volt éppen a kálvinizmus mindenütt nemcsak az egyéni
hanem a társadalmi életnek is kiváltképpen reformálója, és
így, mint az evangélium eredeti igazságainak előtérbe állitója,
s a róm. katliolicizmus diamatrális ellentéte, teljesen uj gondolatokat hozott nemcsak a theologiai és ethikai, de a társadalmi, politikai, sőt gazdasági élet számára is.
Mindez különben benne van a közfelfogásban is; hiszen
elég sűrűn halljuk, hogy a kálvinizmus elhatározó befolyást
gyakorolt a nemzetek politikai, alkotmányos életének kialakulására; a szabadság, egyenlőség gondolatának s a demokratikus eszméknek pedig mindenkor zászlóvivője volt, mind
amellett, hogy maga Kálvin inkább autokrata, uralkodó természet volt s uralkodott is. Egy világnézet megitélósénél
azonban sohasem szabad csak az azt felépítők egyéniségét
tekinteni, hanem elsősorban azokat az alapelveket, melyek
rendszerükben vagy teljesen kifejtve, vagy akár csak csíraszerüleg is meg vannak, mert éppen abban rejlik mindig egy
világnézet életképessége, hogy fejlődésképes. A mai modern
vagyis az u. n. neokálvinizmus
már sok kérdésben nem
olyan, mint volt a régi, de azért mégis a réginek egészséges
és természetes folytatása.
*
*

*

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, természetében gyökerezik, hogy részt vegyen az állami ós politikai életben is.
Az a gondolat tehát, hogy az evangélium nemcsak az egyén
üdvösségére való, hanem gyógyszer a társadalom számára is,
az a gondolat, hogy Isten akaratának és uralmának érvényesülni kell az egész világon, az egész életben, egyenesen meg4*
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parancsolja
nekünk, hogy a legnagyobb energiával vessük
bele magunkat a társadalmi és nemzeti életbe. Hogy aztán
ez a társadalmi és állami életben való résztvétel önálló csoportosulás, vagy épen külön politikai párt segítségével történjék-e,
az igazán inkább csak taktikai kérdés. Annyi bizonyos, hogy
a kálvinizmus nem mondhat le arról a gondviselésszerű és
történelmi szerepéről, mely által neki a társadalom megreformálása is kitüzetett életcélul ós így természetes, hogy
ott kell lennie mindenütt, az emberiség, a társadalom életének
minden alakulatában és mozzanatában. Mert az olyan vallásosság, mely csak a lélek szűk kis világára szorítkozik, csak
a titkon bezárt ajtók mögött keresi a kapcsolatot az örökkévalósággal, de egy lépést sem tesz arra, hogy az Isten, tehát
az evangélium ereje ható erő legyen az egész életben,
lehet igen tiszteletre méltó, komoly mély és tiszta érzés, tehát
igazi keresztyénség is, de még nem igazi kálvinizmus.
Ilyen aktivitás mellett tehát csak természetes, hogy, mint
a történelem is bizonyítja, a kálvinizmus döntő befolyást
gyakorolt mindenütt a népjogok kivívásának érdekében megindult politikai mozgalmakra is, és a szabadság éltető levegőjét
vitte el mindenüvé az új vallási eszmék társaságában. 1 ) És
hogy mennyire nemcsak vallási reform vagy csupán valami
egyszerű theologiai irány vagy iskola volt a kálvinizmus,
hanem társadalmat reformáló elv is, arra nézve elég csak két
fő dologra utalnom, mint amelynek hatása elsőrendű a modern
kultura kialakítása szempontjából. Az egyik az az óriási
hatás, melyet a kálvinizmus a modern kapitalizmus,
a
kereskedelem és pénzgazdaság kifejlődésére, tehát általában
a gazdasági életre gyakorolt, a másik pedig az, mellyel a
modern népjogok, a modern nemzeti élet, szóval a demokrácia
kialakulását segítette elő. Természetes, hogy egyik sem köszönhette kizárólagosan a kálvinizmusnak a maga létrejöttét, de
az bizonyos, hogy mindkettő kialakulásában a kálvinizmusnak
is óriási része van, bár azt is meg kell rögtön jegyeznem, hogy
mindkettő lassanként el is fajult, még pedig oly mértékben,
amily mértékben megszűnt ama vallásos világnézet alkotó
részének lenni, melynek segítségével az emberiség és kultura
előrehaladását kezdetben szolgálta. Az előbbiről, a kálvinizmusnak a gazdasági életre gyakorolt hatásáról már volt
alkalmam egyszer egy kis felolvasás keretében vázlatosan képet
*) Az itt következőkben azonban természetesen nincs politikáról
szó. A
kálvinizmusnak a politikához való viszonya ugyanis egészen külön álló nagy
kérdés. Elméletileg is az, gyakorlatilag meg méginkább, mert a reális politika
adott viszonyai nagyon sokféleképen befolyásolják a kálvinizmus elveinek
érvényesítését. Ez alkalommal tehát a kálvinizmus és demokrácia viszonyának csak elméleti kifejtése lehet a dolgozat célja.
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adni 1 ) most áttérek a második tárgyra t. i. a kálvinizmus és
demokrácia egymáshoz való viszonyának ismertetésére.
Itt azonban legelső sorban arra a kérdésre kellene kitérnem, hogy miért volt épen a kálvinizmus a legalkalmasabb
a demokrácia elveinek felébresztésére és miért nem a keresztyénség többi felekezete? Azonban azt hiszem, túllépném a
számomra kijelölt határokat, ha ennek a kérdésnek bővebb
taglalásába bocsátkoznám. Egy mondattal azonban mégis
megfelelhetek reá t. i. azért, mert a kálvinizmus világnézetében már csiraszeriileg meg vannak ezek az eszmék sokkal
inkább, mint a többi felekezetek felfogásában. Annyi bizonyos,
hogy a történelem tényei mellettünk szólanak s ugyanakkor
világosan mutatják azt, hogy a katholicizmus, mint Lecky
mondja találóan „természettől fogva képtelen volt a demokratikus mozgalmak ébrentartására és ápolására". 2 ) És még
egy katholikus folyóirat is elismeri, amit különben mi is tudtunk már régen, hogy maga a hierarchia, a papi ós világi
elem között levő és benn a papságban is meglevő papi és
rendi külömbség, maga az egész pápaság tökéletes ellentétben
áll mindonféie demokráciával. 3 ) Sem ez, sem a vallásszabadság gondolata nem fér össze a római katholicizmussal. 4 )
A reformáció azonban bizonyos tekintetben ós épen
ezekben a kérdésekben megformálta még a róm. katholikus
egyház gondolkozásmódját is,6) mennyivel inkább tehát a
protestáns egyházakét. A reformáció ugyanis létjogosulttá
tette az egyéniség elvét, megszüntette a hierarchiát, tehát eltörölte a papságban levő fokozati külömbsógeket, sőt magát
a papságot is, mint valami magasabb rendű életet képviselő
külön osztályt, eltörölte a kettős morált, t. i. a magasabb
rendű szerzetesi és az alacsonyabb rendű laikus morál megszüntetésével és az egyetemes papság elvének proklamálásával
egyenlőkké tette az embereket Isten előtt, egyenlőkké abban
*) Lásd : Kálvin és a kapitalizmus. Felolvasás. A Kálvinszövetség kiadványa 1911.
') W. Ε. H. Lecky: Hiatory of the rise and influence of the spirit of
rationalism of Europe. London. 1910. II. 219. o.
*) W. Hasbach: Die moderne Demokratie. Jena. 1912. 425. ο.
*) Természetes azonban, hogy azért
mindakettővel kacérkodik.
Azonban csak ott, ahol a népesség túlnyomó számban róm. katholikus. Itt
szívesen vallja a róm. katholicizmus is a demokrata elveket, Sót még az általános választójognak is lelkes hive. Ezért fogadták az olasz róm. katholikusok
is olyan nagy örömmel nemrég a választójog széles kiterjesztését, mert tudják,
hogy ez által a hatalom az ő kezükbe kerül. Még az „Alkotmány" is örül
ennek és jelzi, hogy erre a n e m várt fordulatra Olaszországban „a radikálisok,
liberálisok és szocialisták is megdöbbenve szisszentek föl". Természetesen,
mert hisz az igazi nép — a vidék, még fanatikus róm. katholikus. így van és
igy lesz ez nálunk is. A róm. kath. népszövetség már várja is az akció pillanatát β elő is készült rá. Ezért is sürgeti annyira az általános választójogot.
') Mr. Groen van Prinsterer: Ongeloof en revolutie. Leiden 1847.171. o.
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a tudatban, hogy mindannyian bűnösek s mindannyian megváltásra szorulnak s csak az Isten kegyelméből tartatnak
meg. És a vallásos öntudat, az Istennel való közvetlen összeköttetés ezen hatalmas gondolata és aktiv ereje által óriási
mértékben függetlenítette az egyes lelket úgy az egyháztól,
mint a világtól s az emberi lélek végtelen értekének öntudatossá tétele által az egyenlőség és szabadság egyelőre még
teljesen vallásos színezetű gondolatát proklamálta.
Ezeknek a gondolatoknak végső konzekvenciáit, mint
általában az egész reformáció szellemi tartalmát, a maga
teljességében azonban mégis csak a kálvinizmus fejtette ki.
Itt van pl. a predestináció gondolata, melynek sokféle vonatkozásából e pillanatban csak egyet akarok kiemelni, azt,
amely e gondolat demokratikus alkatrészét jelenti, mely
szerint tehát Isten előtt nincsen személyválogatás, Isten mindenkit a maga kegyelme és örök rendelése szerint hív el
magához, legyen az király vagy egyszerű paraszt, főnemes
vagy egyszerű napszámos. Isten előtt nincs rangkülömbség,
mert előtte mindenki egyenlő, mindenki egyforma.
De van még egy gondolat, mely a kálvinizmus világnézetében különösen előtérben áll, s az, mint már fentebb
említettük az Isten szuverenitása,
az Isten uralma és pedig
egyedüli uralma mindenekben. Ez vitte a kálvinizmust mindenütt odáig, hogy a társadalom életének mindenféle formájában az emberi uralom megszüntetésére törekedjék, hogy
úgy az egyházi, mint állami életben sohasem egyesek, hanem
mindig többen uralkodjanak. Innen magyarázható Kálvin nagy
rokonszenve a köztársasági, még pedig a legjobbak által
vezetett köztársasági 1 ) kormányforma iránt, amelyet ő az
egyházszervezetben következetesen keresztül is vitt.
A szabadság ós egyenlőség ezen demokratikus, de még
mindig erősen vallásos színezettel bíró alapgondolatait azután,
a főleg a kálvinizmusból kifejlett és vele rokon szekták ós
apróbb felekezetek vették át, dolgozták föl s vitték bele a
teljesen világi, tehát állami és politikai életbe is. De ettől az
időtől kezdődik aztáa azok átalakulása, félremagyarázása
is, amint azt a modern demokrácia, a szociáldemokrácia, a
modern politika, a népjogok modern elmélete ós a népszuverenitás elveiben látjuk. Ezekről majd később lesz szó.
Előbb azonban még egy nagyon érdekes kérdéssel kell
tisztába jönnünk; azzal t. i., hogy mennyiben arisztokratikus
is hát a kálvinizmus, és nincs-e külömbség a kálvinizmus
arisztokratizmusa és a közönséges arisztokrácia alapelvei között? A kálvinizmus t. i. egy végtelenül sajátságos világnézet. A
mellett ugyanis, hogy egyfelől hatalmas erőforrása volt mindig
') Kálvin Inst. IV. könyv. 20 8 .
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a liberálizmusnak, az egyenlőség és demokrácia gondolatainak,
ugyanolyan mértékben látjuk más oldalról konzervativnek,
arisztokratikusnak és mindenféle nivelláló egyenlőségi elv
határozott ellenzőjének is. De nézzük ezeket a kérdéseket közelebbről.
Amikor báró Bánffy Dezső meghalt, dr.
Iienessey
Béla, erdélyi püspök, évi jelentésében báró Bánffy elparentálásakor a többek között ezt az elvi kijelentést tette:
„Az Isten minden ő dolgát a kiválasztottak
által végzi
el s az ő világkormányzásához fogható arisztokratikus
intézmény nincs ezen a világon; ugy, hogy egészen
nevetséges
és a mi ősi kálvinista világnézletünkkel
merőben
ellenkezik
az a szinte csak ingoványba vezető jelszó : a demokrácia
és az a nagy radikalizmus, a melyet a nepszerűsködésért egy
csomó kálvinista lelkész is fennen hirdet. Bánffyra is ráfogták,
hogy mekkora demokrata és milyen radikális, pedig Bánffy
Dezső egy már kilencszázóves olyan családnak a tagja, amely
nádort, főkormányzót és egy csomó zászlósurat adott a királynak és nemzetnek. Nem is lehetett más, mint maga is uralkodó egyéniség, autokrata és arisztokrata a szó legnemesebb
értelmében. Cézári egyéniség, aki mindenütt ós mindenképen
első lett volna : Rómában épp úgy, mint a legutolsó kis faluban." Ε kijelentés cáfolására fogott aztán tollat Jánosi Zoltán
debreceni lelkész, aki a „Lelkészegyesület" c. lapban 1) fejtette
ki a maga álláspontját, bizonyítván, hogy a kálvinizmus
távol áll mindenféle vagyoni, születési
arisztokráciától
s egyedül csak az erkölcsi arisztokrácia, azaz az erkölcsileg
arisztosz-ok uralmát fogadja el, s szerinte az a bizonyos „egy
csomó kálvinista lelkész" azért teszi ezt, „mert az isteni
arisztokráciát az emberi arisztokráciával szemben csak a
demokratikus radikalizmus alapján tartja megvalósíthatónak
az állami ós a polgári életben."
Jánosi válaszában helyes a kálvini értelemben vett arisztokrácia fogalmának kifejtése. Tény az, hogy a kálvinizmus
bármennyire arisztokratikus is, születési ős vagyoni arisztokráciát nem akar elismerni. A predestináció eszméje arisztokratikus gondolat, de isteni, tehát ethikai ós szellemi arisztokráciát jelent, amelynek semmi köze semmiféle formájú földi
arisztokráciához. Ennyiben is arisztokrata tehát a kálvinizmus.
Ugyanekkor azonban az is igaz, hogy a predestináció gondolata
meg más részről egyenesen kizárja azt, hogy őt a modern
demokráciával egy kalap alá vegyük. Mert bár igaz ugyan,
hogy a modern demokrácia, mint fentebb említettük, a kálvinizmusból indult ki, de a kettő azért nem egy és ugyanaz.
Mert a kálvinista demokrácia határozottan vallásos ala*) N e g y e d i k é v f . 5 2 - 5 3 . sz. 1911.
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pokon épült föl és az Isten szuverenitásának gondolatából
táplálkozik. És így, hirdeti ugyan, hogy minden ember egyenlő,
de csak az Isten előtt, mint bűnös, továbbá a törvény előtt
mint Isten akaratának fóruma előtt. Mert egymás között az
emberek egyáltalában
nem egyenlők. Sőt az isteni gondviselés maga gondoskodott az emberiség egyenlőtlenségéről
és tehetségben, észben, jellemben, erkölcsiségben, erőben, ügyességben, nemben, fajban örök lerombolhatatlan korlátokat állított fel ember és ember közé.1) A predestináció, tehát az isteni
eleve elrendelés, mely a kálvinizmus szerint nemcsak a halál
utáni állapot és üdvösségre mint végcélra vonatkozik csupán,
ahogy sokan gondolják, hanem az egész élet tartalmára és
irányára, tehát az emberek között levő nagy külömbségekre
is, már magában véve a legerősebb cáfolata mindenféle modern értelemben vett demokratizmus nivelláló, tehát mechanisztikus, mathematikai egyenlőségi tanának, mely nem
egyéb mint jámbor utópia, vagy ha majd valamelyik szociáldemokrata állam mégis megvalósítja, kegyetlen Procrustes
ágy lesz az élet számára s az isteni rendelésnek egyenes megcsúfolása. Mert egyáltalában nem állhat meg Bebelnek a
híres német szociáldemokrata pártvezérnek ismert mondása,
és egyáltalában nem kálvinista gondolat, hogy t. i. a kiválóbb
tehetségüeknek nincs joga az élettől tehetségük arányában
bizonyos előnyöket követelni, mert hisz a gyengébbek nem
tehetnek arról, hogy a természet olyan mostohán bánt velük.
A társadalom tehát a természet hibáiért nem büntethet, sem
annak ajándékaiért valakit nem jutalmazhat. 2 ) Mennyivel
helyesebb szerintem a kálvinizmus álláspontja, mely ezeket
a nagy külömbségeket mint Isten rendeléseit értékeli és
ezáltal egészségesebb Ítéletet tud mondani a társadalom élete
felett. Ezért mondja Choisy, a tavaly nálunk járt genfi theol.
tanár: ,,És mindamellett, ha a kálvinista szellem az igazság
és egyenlőség szelleme is, ez még nem azt jelenti, hogy
egyúttal az egyenlősítés (nivellálás) (esprit nivelleur) szelleme
is; mert elismeri a természeti külömbségeket, a gondviselésszerű egyenlőtlenségeket, a speciális charizmákat, a kivételes
hivatásokat és a rendkívüli képességeket." 3 ) Ebből is következtethetjük tehát, hogy maga az általános keresztyén egyenlőségi elv nem vonatkozhatik első sorban földi viszonylatokra,
') Troeltsch: i. m. 672. o. „Diese Mischung von Aristokratie und Herrentum mit der freien Initiative jedes verantwortlichen Einzelnen charakterisiert dauernd die calvinistisch erzogenen oder beeinflussten Völker, sie
stehen der egalitären, lateinischen Demokratie im Stile Rousseaus fern, der
in dieser Hinsicht durchaus kein Schüler Calvins ist, so oft er dazu gemacht
wird."
') Bebel: Die F r a u . 286. id. Paulsen. System der Ethik. Stuttgart 1906.
II. 454. o.
») Choisy: L'état chretien 489. o. id. Troeltsch 671. o.
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hanem a hívőnek Istennel szemben való viszonyára, amikor
a közös bűnösség és megváltásra szorultság állapotában
Istennel szemben az emberek között levő minden külömbség
megszűnik. Nem az egyenlő igényekből, hanem abból a közös
állapotból, hogy Istennel szemben mindnyájan méltatlanok
vagyunk, indul ki minden nivellálás. Ez az egyenlőségnek
keresztyén értelemben vett vallás-szociologiai alapgondolata.
Természetes, hogy a kálvinizmus a predestináció előtérbe
állításával ezt csak még jobban kiélesítette. Ezért mondja
nagyon helyesen Troeltsch, hogy a kálvinizmus szerint ,,az
emberek egyenlők Isten előtt, amennyiben mindnyájan bűnösök
és amennyiben mindnyájan egyformán engedelmességre vannak kötelezve. Ezzel ellentétben azonban nem egyenlők
egymáshoz való viszonyukban, amennyiben az isteni világrend
az egymás fölé- és alárendeltséget nein a bűneset következtében, hanem az ember lényegével magával rendelte először." 1 )
Ennyiben tehát a kálvinizmus meglehetősen arisztokratikus
jellegű. De ha tovább vizsgáljuk a dolgot, észre fogjuk venni
ugyanily mértékben a demokratikus jellemvonásokat is. Az
egyéniség, az egyéni és hitbeli öntudat hatalmas kifejlesztése,
a függetlenség eszméje, a minden földi hatalommal szemben
való önállóság gondolata sehol sem élt oly erősen, mint a
kálvinizmusban és annak különféle mellékhajtásaiban. De ez
a szabadság és függetlenség után való vágy még sem válik
fóktelenséggé, forradalmi jellegűvé, mert ezt mindig szabályozza az Isten törvényéhez való szigorú ragaszkodás ós
lelkiismeretben megkötöttség. Ezért mondja találóan Troeltsch,
hogy a kálvinizmusnak már „természeténél fogva egy, a
demokratikus és arisztokratikus elemeket egymással összekapcsoló és egymást kölcsönösen korlátozó társadalmi ideálja
van." 2 ) Valami sajátságos, individualisztikus-demokratikus
vonás egyfelől, másfelől pedig mégis a tekintélynek és a törvény megváltoztathatatlanságának előtérbe állítása van meg
ennél a világnézetnél. Szóval itt egy sajátságos konzervatív
demokrácia is lehetséges, mialatt evangélikus és katholikus
területen a demokrácia elejétől fogva agresszív és forradalmi
álláspontra volt szorítva. 3 )
A mi most már a nép szuverenitásának
kérdését illeti,
arra nézve is egészen más a kálvinizmus felfogása, mint a
modern demokráciáé. Mert bár a kálvinizmus is elismeri
azt, hogy szükség van arra, hogy a nép egyeteme kormányozza a saját életét, azt azonban már nem ismeri el, hogy ez a
szuverenitás, tehát maga a hatalom, magától a néptől szár' ) Troeltsch i. m. 672. o.
*) Troeltsch i. m. 132 o.
') Troeltsch i. m . 671. o.
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mazik. Mert mindenféle hatalom az Istentől származik és
sem az individuum, sem az ennek tömegét alkotó nép, tehát az
emberi akarat nem jogforrás. Minden hatalom, minden jog
csak Istentől származik s az ember soha sem köteles arra,
hogy akár a saját embertársai, akár azok egyetemes akarata,
tehát az állam előtt önként meghajoljon, csak ha azt Isten
parancsolja. A kálvinizmus szerint tehát meg van a nép
uralmának létjogosultsága, de csak akkor, ha az a nép Isten
akaratát és örökkévaló törvényeit respektálja és a legmagasabbrendü ideái az lenne, hogy mindenki eljutna az értelem
és hit oly fokára, hogy önállóan teljes felelősségérzettel
részt vehetne az állam kormányzatában.
De Kálvin soha sem rajongott a modern értelemben
vett „felséges népért, soha sem vallotta azt a forradalmi jelszót, hogy „a nép szava Isten szava" még ha bármilyen
tudatlan, erkölcstelen, Isten káromló is az egyébként. Soha sem
vallotta azt, hogy itt mindenki mathematikai pontossággal
egyforma és egyenlő s az istentelen csak rombolni vágyó
és megátalkodott elemeknek épen olyan joguk van Isten
dicsőségére kormányozni, mint az isteni ós erkölcsi világrend védőinek, az igazaknak, a tiszta gondolkozásmóduaknak. Nem mindenféle nép szava Isten szava, csak azé,
amely az Istenből is él, de az is csak kóplegesen ! A kálvini
demokrácia, az ideális hivő nép összességének uralma azonban talán örökre csak ideál marad, ideál melynek eljöveteJeért azonban mégis lankadatlanul dolgozni kell. Ez a demokrácia tehát a lehető legtávolabb áll a mai értelemben
vett népnek, a mindenféle tömegeknek, a számoknak nyers
uralmától, a doktriner demokráciától, az ochlokratiától, melynek borzalmaitól maga Kálvin félt a legjobban.1) Nem a modern demokráciáért lelkesedett tehát Kálvin, hanem az Isten
híveinek demokráciájáért. És hogy mily nagy külömbség
van a kettő között azt mindjárt meglátjuk, ha a modern
demokrácia néhány főbb jellemvonását megismerjük.
A modern demokrácia ugyanis, épen úgy, mint a modern állam is, végső elveiben atheista, mert szerintük a hatalom forrása nem az Isten, hanem a nép; minden ember
természettől fogva bizonyos jogokkal, kiváltságokkal születik a világra s azokat használja és érvényesíti. Ez a
természetjog (Naturrecht), amely az emberi akaratot s végül
az emberi akaratok összességót teszi meg minden jog és
hatalom legfőbb forrásává és fórumává. Tipikus példája ennek a francia forradalom és az ott proklamált állampolitikai
valamint a szabadságra, egyenlőségre és testvériségre vonatkozó népjogi elvek, amelyek gyökerükben ellenkeznek
') Kálvin Inst. IV. könyv 20. fej.

i

ICálvinizmus és demokrácia,

43

az evangélium elveivel s a keresztyén demokrácia helyett a
forradalmi vagy modern demokráciát építették fel az eredetileg
kálvinista demokratikus eszmék átalakítása alapján. A kálvinizmus ezzel is úgy járt, mint a kapitalizmussal. Elvben
t. i. a kapitalizmusnak is megalapozta keresztyén fundamentumát, de amikor a kapitalizmus már meg volt, kilökte
maga alól a keresztyen ethikai alapokat, s most mindenféle
valláserkölcsi
hajtó erő nélkül önmagának és önmagáért
dolgozik. Ilyen formán vagyunk a demokráciával is.
A kálvinizmus proklamálta új formában a keresztyén
demokrácia alapelveit, a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget, de a modern demokrácia félretolta maga alól a
vallásos világnézetet mint alapot és ma már hamis ideálok
után is futkos, melyek ellentétben állanak Isten örökké való
rendeléseivel.
És hogy minden látszólagos megegyezés mellett is
mekkora a külömbsóg a kálvinista demokrácia ós a modern
demokrácia között, azt legjobban akkor látjuk, ha a vallásos
jellegű angol, amerikai és hollandi forradalmakat összehasonlítjuk a modern demokrácia anyjával, a francia forradalommal. Theologusok ős történészek már ismételten rámutattak erre a külömbségre. És épen ezért furcsa, amikor
nálunk a kétféle demokráciát teljesen egynek veszik némelyek, illetve nem is látnak kettőt és az újonnan alapított
magyar köztársasági pártba pl. elég számban lépnek be
kálvinista papok is, holott annak szelleme és alapelvei, az a
demokrácia és az a köztársasági ideál, melyet az szolgál,
egész szellemével és radikálizinusával egyáltalában nem
keresztyén, hanem, a francia forradalom szelleméből táplálkozó
demokrácia s mint ilyen egész világnézetében keresztyén
ellenes alapokon áll.1)
Hasonlóképen nyilatkozhatunk a szociáldemokráciáról
is. Ezzel is kacérkodnak nálunk a ref. papok közül is némelyek, holott a szociáldemokrácia, mint világnézet, teljes ellentéte a kálvinizmusnak. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy a kálvinizmusnak nincs érzéke a társadalom bajai
iránt és azokat nem is akarja orvosolni. Sőt teljes mórtékben
látja azokat, de azok gyógyításához egészen más világnézet
alapján fog, mint a szociáldemokrácia. És ha meggondoljuk,
hogy micsoda különbség van a történelmi materializmus ós
a ker. világnézet között, akkor meg tudjuk érteni azt is,
hogy szociáldemokrácia és kálvinizmus, még ha egy célért,
az emberiség életének és helyzetének megjavításáért dol') Világosan látszik ez a párt hivatalos lapjának a Magyar
Köztársaságnak egész szelleméből s az első számban különösen Kalmár Antal Képuralom és államforma cimii irányító cikkéből. (1911. október.)
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goznak is, tulajdonképen azért egymástól állandóan óriási
távolságban maradnak.
Különben is, már maga az is nagy kérdés, hogy a
modern demokrácia a maga mai elveivel valóban életképes-e
és be tudja-e váltani a hozzá fűzött reménységeket? Vájjon
nem fog-e olyan kiábrándulásra vezetni, mint a görög demokráciák s nem fogja-e önmagát aláásni a saját elveinek, az
emberiség életének egyetemes törvényeivel ellenkező szélsőségei által? Mert a modern demokráciának nagyon is megvannak a maga ellentétei, antinómiái önmagában is,1) s a
szabadság és egyenlőség együtt, párosulva a demokrata elvek
kommunisztikus izű elveivel inkább egymás meggátlására,
mint kifejlesztésére alkalmasak. Maga a nép végeredményében
még sem képes önmagát kormányozni, a szavazatok millióiból
alakult nagy test szétesik, illetve a tömegek egyes vezérek
és demagógok kezeire jutnak, akik rövid időre jutván hatalomra, igen gyakran még jobban visszaélnek vele mint a
koronás fők. A népszabadság és a népjogok sem virágzanak
úgy, a hogy gondolnók s a híres spártai köztársaság például
a legnagyobb zsarnoksággal nyúlt bele és szabályozta, kötötte
meg az egyén szabadságát és annak életét.
Hasbach Vilmos a modern demokráciáról szóló legújabban megjelent és fentebb is idézett nagy munkájában rámutat arra, hogy nincs kellőleg megalapozva az a felvétel,
mely szerint a modern demokrácia a népléleknek valami
olyan belső, minden ellenállást legyőző vágyából származott
volna, mely őt arra hajtja, hogy saját maga szabályozza a
maga politikai életét. v ) Sir Henry Sumner Maine angol író
pedig gúnyolódik a fölött a nézet fölött, mely szerint a
demokrácia valami ellenállhatatlan ós elkerülhetetlen dolog
lenne. Szerinte az a nézet, hogy a demokrácia valami ellenállhatatlan szükségszerűség, francia eredetű gondolat, épen
úgy, mint „minden selejtes politikai általánosítás." 3 ) A történelem és a tények pedig azt bizonyítják, hogy egy demokratikus államforma konstrukciója sem multa felül a liberális
államnak, azaz az alkotmányos monarchiának konstrukcióját
s igazán nem lehet eldönteni, hogy úgy a mai emberiségnek,
mint általában minden korok emberiségének mi gyökerezik
mélyebben a lelkében: a monarchia-e vagy a demokrácia?
Ha pedig a külömböző formában megvalósult demokrácia kritikáját halljuk, be kell látnunk, hogy a modern demokrácia korántsem váltotta be azokat a reményeket, a
melyeket hozzá fűztek. Bebizonyult ez úgy Franciaországban
*) Hasbach i. m . 455. o.
') Hisbch: i. m. 579. o.
®) id. Hasbach: i. m. 579. o.
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mint Amerikában. A legegészségesebbek a viszonyok még
Svájc néhány kantonában, ennek azonban, mint egy iró
megjegyzi, ott sem a politikai berendezettség, hanem a nép
lelkülete az oka.1) Mert a modern demokrácia sem a szabadságot, sem az egyenlőséget, sem az állam békéjét, sem
a közigazgatás zavartalanságát sem a közéletet nem tudta
megvalósítani. A modern demokrácia csak ellenzéknek jó
egy monarchikus államban, de ha kormányra kerül, rendesen
durva tömeguralomba, terrorizmusba siilyed, despotikus lesz.
Különösen Franciaország az, ahol a demokrácia csődjére
vonatkozólag kitűnő példát találunk. És ez természetes is.
Az atheizmus ott a legveszedelmesebb s az atheista szellemű demokrácia tulajdonképen az, ami veszedelmes, mert
forradalmi jellegű és igazi, vallásilag megalapozott szellemerkölcsi értékeket nem ismer. Hogy mennyivel egészségesebb,
fejlődésképesebb a kálvinizmus demokráciája, azt mindjárt
látni fogjuk. Előbb azonban halljuk néhány szemelvényben
a modern demokrácia kritikáját.
Egy francia író pl. így í r : „Elméletileg, Franciaország
demokráciát alkot; a gyakorlatban azonban oligarchiát, a
melyet egy bürokrácia szolgál." Egy másik pedig így nyilatkozik : „A nép szuverénitása csak fikció ; a demokrácia hazugság; a politikai hatalomnak a szavazó-lapok által való
megszerzése csalétek. Franciaországot a pénzemberek kormányozzák." De különösen erős La Solitaire-ntä egy munkája, mely erre a kérdésre ad feleletet: Mi a demokrácia?
amelyben az író többek közt így ír: „A demokrácia nem
egyéb, mint a többség zsarnoksága, minden zsarnokságok
között a legutálatosabb, mert nem támaszkodik valamely
vallás tekintélyére, sem a faj kiválóságára, sem a tehetség
ós a vagyon előjogára; csak a számokra van alapítva és
álarc gyanánt a népre, mint névre . . . a demokrácia csak
álruhába öltöztetett arisztokrácia, az abszolutizmus egy
formája.'·*) A modern demokrácia nem egyéb mint néhány,
egyébként egészséges állampolitikai elvnek a helytelen
csoportosítása s mindez a francia forradalom szellemében
tovább fejlesztve. Az emberi jogoknak s a népjogoknak olyan
magyarázata, melyek sem a hozzájuk fűzött utópisztikus
ideáloknak, sem az emberi természetnek nem felelnek meg.3)
*) Hasbach : i. m. 606. o.
) Id. Hasbach i. m. 587. o.
·') Szánt szándékkal kerültem a demokráciának az általános választójoggal való kapcsolatát, nehogy politizálni láttassam. Utólag azonban még
sem állhatom meg, hogy a fentebbiekkel kapcsolatban ne idézzem a csodálatos
lelkű francia Proudhont, aki bár teljesen önálló irányban, de mégis szociálista
volt, és az általános választójogról többek közt így nyilatkozik: , S a j á t elveink
által vagyunk megverve: le vagyunk győzve, mert Rousseaut és az 1793
legutálatosabb szónokait követve, nem ismertük el, hogy a monarchia a nép
J
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Pedig mennyien vannak, akik a modern demokrácia
elveinek igazolását a bibliában, a keresztyénségben s főleg a
reformációban szeretnék megtalálni. Szerintük ugyanis a reformáció is forradalom volt, épen úgy mint a demokrácia is
az bizonyos értelemben t. i. az állami gazdasági életnek, tehát
a nép életének megtisztítása és egészséges alapokra helyezése.
De hogy mekkora a külömbség a forradalmi eszmék, tehát
úgy a modern demokratikus, mint a köztársasági alapelvek
és reformáció főbb elvei között, arra nézve legjobb, ha egymás
mellé állítjuk a kettőt. A reformáció a hitbeli tévelygésből
a pozitív hitre vezette az emberiséget. A forradalmi eszmék
a hitetlenségbe. A reformációnál az Isten előtt való feltétlen
megalázkodás, a forradalmi eszméknél az Isten ellen való
lázadás volt az alapelv. A forradalom az ember szuverenitásának gondolatából született: a reformációt az Isten szuverenitásának tudatossá válása szülte. Az egyik az isteni kijelentést ésszel itéli meg, a másik aláveti magát a kinyilatkoztatott igazságoknak stb. 1 ) Ezek az elvek aztán természetesen
érvényesülnek az állami és politikai életben is s azért
nagyon igaz anrak a kiváló holland politikusnak nyilatkozata, aki azt mondja, hogy a forradalmi eszmék nem egyebek mint a hitetlenség alkalmazásai az államjogra. 2 ) Mert
ezek az elvek aláássák és megsemmisítik a jog alapjait,
mert a jogot nem tekintik egyébnek, mint az emberi
akarat eredményeinek s az önkényben látják a jog folyton
változó eredetét. Ezen az alapon aztán természetes, hogy
nincs semmi egyetemes igazság, nincs semmi ami szent, sérthetetlen, törvényszerű. Minden relativ, mert minden jognak,
hatalomnak forrása az ember, az emberek, a nép akarata,
amelyet végső esetben nem örökkévaló elvek, nem is törvények,
még kevésbbé az Isten törvényei szabályoznak, hanem a
célszerűség ós a hasznosság elve.
spontaneitásának közvetlen és jóformán csalhatatlan produktuma volt; mert
miután az Isten kegyelméből való kormányzatot eltörölték, egy másik fikcióval
a nép kegyelméből való kormányzatot állították fel, a helyett, hogy a tömeg
nevelői lennénk, azoknak rabszolgáivá tesszük magunkat . . . A király bukása
után a csőcseléket emelték a trónra a nélkül, hogy megértették volna, hogy
az a gyökér, melyből előbb-utóbb a királyi sarj fakad, a hagyma, melyből a
clerus sarjadzik . . ." Később még, ugyancsak az ált. választójogról szólva így
folytatja: „Mivel létezik, nem követelem eltörlését, de tisztulnia, szervezkednie,
élnie kell. A philosophusnak, republikánusnak meg kell engedni annak konstatálását a történelem megértésére és a jövő tájékoztatására, hogy általános
választójog oly népnek, melynek nevelése annyira el van hanyagolva, mint a
mienké, materiálisztikus és heliocentrikus alakjával távol van attól, hogy a
haladás szerve lehessen. A szabadság kerékkötője.* Diehl: Proudhon III. 49.
id. Földes Β: A sociálizmus 1910. II. 394. o.
*) G. Groen von Prinsterer:
Ongeloof e.n revolutie. Leiden. 1847. Az
egész munka telve v a n a ref. keresztyén és az atheista világnézet állampolitikai
elvei között levő finom és éles megkülömböztetésekkel.
*) Groen van Poinsterer: i. m. 7. o.
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Már most a modern demokrácia is tisztára ezeken az
alapokon áll. vagyis a francia forradalom által proklamált
elvein az emberi jogoknak, a nép szuverenitása, a szabadság, egyenlőség és testvériség forradalmi értelmezésű elvein.
A mely szerint a modern demokrata már egy sereg joggal
születik a világra, de kötelességei nincsenek, mint Bebel
mondja. Kötelességei csak a társadalomnak vannak. 1 ) De nein
folytatom ezt a kérdést most itt tovább. Hisz vég nélkül
közölhetném az ilyen megjegyzéseket; csak még annyit,
hogy ha a modern demokráciának nemcsak az elveit,
hanem az életét is vizsgáljuk, akkor látjuk csak igazán,
hogy milyen messze áll az utópisztikus ideál a valóságtól. Mert azt látjuk, hogy a politikailag érettnek nyilvánított és szavazatjoggal felruházott nép tulajdonképen
továbbra is csak olyan színpadi „népség katonaság," az igazi
hatalom azonban néhány vezér, vagy a pártirodák kezében van s vas-fegyelem, kegyetlen, zsarnoki boykott, terror
és tyrannizmus akadályozza meg a szabadságért és egyenlőségért küzdő jámbor polgárt véleményének szabad nyilvánításában; az a rettentő korrupció pedig, melyről a legutóbbi
amerikai elnökválasztások rántották le a leplet, világos
bizonyítékai annak, hogy hova fejlődött a modern demokrácia
a pénz uralma alatt, minden komolyabb valláserkölcsi tartalom nélkül. Nem csoda tehát, ha ujabban hatásos akció
indult meg Franciaországban ís a demokrácia varázsának megtörésére, ós sikerrel. A radikális demokrácia szelleme még
egyénileg is átalakítja az embert s a gondolkozásmód meglátszik az ember egész viselkedésén. Határtalan nyegleség,
demagógia, senkinek ós semminek szolgálni nem akarás, féktelen szabadosság, anarchisztikus hajlamok, cinizmus és hitet*) A modern demokrácia érdekes kritikáját adja Hösbach fentebbi
munkájában, amikor a liberálizmus és demokrácia között levő külömbségeket a következőképen jellemzi: »Die Wurzel des Liberalismus ist die Erkenntnis der Ungleichheit der Menschen, ihn charakterisiert die Wertschätzung der Persönlichkeit ; er legt mehr Gewicht auf die Freiheit vom Staate,
als auf die Teilnahme an der Leitung des Staates ; sein konstitutionelles
Prinzip heisst Gewaltenteilung; sein Verfassungsideal ist die konstitutionelle
Monarchie, das Stimmrecht hält er für ein Privileg ; den Abgeordneten lässt er
unabhängig sein von den Aufträgen seiner W ä h l e r ; seine Sozialpolitik lautet
in erster Linie auf die Selbsttätigkeit, Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen
und seiner Vereine ; sein sozialer Grundsatz lautet : Keine Rechte ohne
Pflichten ! Dagegen wurzelt der Demokratismus in dem Begehren nach
gleichen Genüssen und gleicher Geltung für alle Menschen, er glaubt an die
Würde der Menschen ; er legt m e h r Gewicht auf politische Rechte als auf
die Freiheit vom Staate ; sein konstitutionelles Prinzip heisst Gewaltenvereinigung ; sein Verfassungsideal ist die Volksherrschaft in einer ihrer vier
Formen ; das Stimmrecht hält er f ü r ein natürliches Recht ; den Abgeordneten bindet er an die Aufträge seiner Wähler ; seine Sozialpolitik hat eine
Starke Vorliebe für Staatsintervention ; sein sozialer Grundsatz lautet: Rechte
des Individuums, Pflichten der Gesamtheit.«
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lenség a modern demokrácia állandó kinövései, kisérő jelenségei, ha az nincs hittel megalapozva és az Istenben való
hit által megnemesítve. De akkor meg már nem is modern
demokrácia a neve, mert az az Isten szuverenitásának gondolatára van felépítve.
*
*

*

Azonban itt az ideje, hogy rátérjek végül fejtegetésem
utolsó és talán legnehezebb részére t. i. annak kimutatására,
hogy mennyiben és milyen értelemben érvényesül tehát a
kálvinista világnézet keretén belül a demokratizmus és mi a
főkülömbség a kálvinista ós a modern demokrácia között?
A fentebb elmondottak ugyanis könnyen azt a látszatot
kelthetnék, hogy a kálvinizmus tehát lényegében távol áll a
demokráciától. Pedig ez nem igaz. Csak a modern demokrácia
alapgondolatától áll távol, amennyiben határozottan hívő
alapon áll. Egy bizonyos fenntartással azonban még a modern
demokrácia végső ideálját is magáévá teszi t. i. törekszik egy
olyan boldog állapotra, amikor az evangélium ereje és szelleme
annyira áthatja az embereket, hogy mindnyájan egyenlők
lesznek az Isten előtt való alázatos lebomlásban, egymást
megbecsülik, mindnyájan elfogadják az Isten kijelentett akaratát, életök szabályozójául s ez által megszerzik a jogot, az
erkölcsi, a legmagasabb rendű isteni jogot arra, hogy részt
vegyenek az emberek ós Isten országának kormányzásában.
Ε nélkül az alap nélkül azonban, tehát tisztán emberi jogok
alapján minderre az embernek nincs joga.
A kálvinizmus tehát már a predestináció gondolatában
is kifejezve látja azt az elvet, hogy Isten a világot a maga
kiválasztottat által intézi. Ennyiben tehát Isten is a jók 1 )
uralmát akarja biztosítani és ennyiben arisztokrata. Viszont
azonban azt is látjuk, hogy Isten ezeket a jókat nem a születési arisztokráciából választja ki, hanem a maga jó tetszése
szerint. És épen ez a gondolat a kálvinista demokrácia alapgondolata is, hogy t. i. nincs születési, nincs vagyoni, nincs
rendi arisztokrácia, hanem egyedül csak szellemi, erkölcsi
arisztokrácia és a világ kormányzására csakis ezek vaunak
hivatva. Ezt a nagyszerű gondolatot pedig, keresztyén megalapozással, épen a predestináció által első sorban is a kálvinizmus dobta bele a világba, amikor rámutatott arra, hogy Isten
semmi földi arisztokráciára nem tekint, mikor a maga kiválasztottait elhívja. Isten tehát a legnagyobb demokrata
') Hogy azonban nemcsak jók uralkodnak és vezetnek az életben, azt
mi keresztyének is tudjuk. Ennek okát kutatni azonban már a theodiceának
kötelessége s igy ebben a tárgyalásban erre n e m lehet hely.
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földi értelemben véve, de a világ kormányzását illetőleg mégis
arisztokrata marad, mert a világot nem tömegek, hanem egyes
lelkek, a jók, a hősök által viszi előre és kormányozza.')
Ez épen az oka annak, hogy a kálvinizmusban valami
sajátságos kettősség vonul végig állandóan; egyfelől a teljes
demokrácia a földi arisztokráciával szemben, a predestináció
hite alapján, másfelől meg az az arisztokratikus vonás, amikor
az emberiség kormányzásáról van szó a szellemi és erkölcsi
legjobbak által.2)
Ez különben bibliai elv is és Pál apostol is világosan
rámutat arra, hogy hivők és hitetlenek nem egyenlők, tehát
az ítélkezés, a vezetés, a kormányzás is első sorban az Isten
embereinek kezébe való.
Azonban főleg az egyenlőség elve az, melyben a modern
demokrácia a leginkább eltér a kálvinizmustól. A kálvinizmus
ugyanis nem ismer ós nem ismerhet u. n. matematikai vagy
nivelláló egyenlőséget, hanem első sorban is csak Isten előtt
való egyenlőséget. 3 ) Meggyőződése, hogy puszta születés,
ós így természetjog alapján álló egyenlőség nincs. Az
egyenlőség tehát első sorban is nem politikai, hanem egy
hatalmas etikai elv, mely a természet által megadott és
soha le nem rombolható külömbségek mellett egy magasabb
egységbe foglalja az emberiséget, az Istenben és az Isten
által. Aminthogy az engedelmesség és az alá- és fölérendeltség, tehát mindennemű „hatalmasságok" rendelése is Istentől
származik és isteni parancs, isteni tekintély nélkül sem embertársamnak engedelmeskedni nem tartozom, sem igazi testvériséget irányában érezni nem tudok; az Isten által azonban
') Találóan jegyzi meg Paulsen is, hogy az egyenlőség hirdetése főleg
agitáció céljaira nagyon alkalmas fegyver a socializmus kezében, pedig, mint
mondja „der Sozialismus konnte und sollte auftreten nicht als die Partei der
Gleichheit, sondern als die Partei der Gerechtigkeit, nicht als die Partei einer
falschen gleichheitsgierigen Demokratie, sondern als die Partei der moralischen
und intellektuellen
d. h. der natürlichen Aristokratie." System der Ethik
II. 450.
') A nagy Gladstone azt mondta magáról, hogy ő erősen vallja az
arisztokratikus elvet és teljesen az egyenlőtlenség híve (1 am a firm beliver
of the aristocratic principle . . . 1 am out and out inegalitarian). Carlyle
szociológiai ideálja volt: „Az emberi értelem örök joga, a hősök arisztokráciája
és az engedelmesség t. i. a jobbak alá történő alárendeltség" id. Troeltsch i.
m. 673. o.
s
) Troeltsch : i. m. 64—65. o. Der prädistianische
Gedanke
zerbricht
den Nerv der absoluten und abstrakten Gleichheitsidee der gleichen Berufung
aller zum höchsten Werte, des Anspruchs aller auf das höchste Ziel . . . Es
wird aber auch verständlich, dass das Christentum bei aller radikalen Gleichmachung der Menschen vor Gott, bei aller Hineinwirkung dieser Empfindung
in das ganze Seelenleben und alle persönlichen Beziehungen der Menschen
zu einander, doch weiterhin auch sehr zurückhaltend ist gegen jede Hineintragung dieser Gleichheit in die weltlichen Beziehungen und Ordnungen, die
mit dem eigentlich religiösen Grunde dieser Gleichheit nichts zu tun haben.
T l i e o l . S z a k l a p . XI. é v f .

4

50

Sebestyén J e n ő . ν

igen. Az Istenben való hit, az δ trónja előtt való közös leborulás, ez tesz képessé engem arra, hogy minden emberben
testvéremet lássam ós az Istenen keresztül még a bűnös is
érték lesz számomra s az Isten dicsősége munkálásának nagy
célja képessé tesz engem arra, hogy a köztem és embertársaim közt levő külömbség teljesen megszűnjék és a különben
távol álló két lélek egy magasabb egységben, az Istenben
találkozzék.
A kálvinizmusban tehát egy nagyszabású erkölcsi elv
teremti meg a demokratikus felfogást, míg ugyanezt a modern demokráciában egy fiziologiai tény t. i. a születés akarja
szankcionálni. És csakis így magyarázható meg az a csodálatos
jelenség, hogy éppen a kálvinizmus képes ezt a legmagasabb
rendű isteni demokráciát a legtökéletesebben megvalósítani,
amikor azt látjuk, hogy templomainkban, presbitériumainkban
ott ülnek, ott dolgoznak egymás mellett a gróf és iparos, a
miniszter és az egyszerű munkás s bár tisztában vannak
azzal, hogy lelkületben, műveltségben, rangban óriási különbség
van közöttük, mégis, ha igazi alázatos hit él bennük, képesek találkozni egymással egy oly magasabb helyen, ahol
mindketten már csak mint lelkek jelennek meg t. i. az Isten
előtt. Ez magyarázza meg azt a bátorságot, nyugodtságot,
szilárdságot, azt a puritán hízelegni nem tudást, amellyel a
legkülömbözőbb rangú és rendű kálvinisták érintkezni tudnak egymással. Amellyel pl. Knox megtudott állani Stuart
Mária előtt, Kálvin királyokkal az egész Genf patríciusaival
és összes ellenségeivel szemben. Hatalmas öntudatot, hajthatatlan következetességet ad ez a tudat az emberi léleknek
ós innen magyarázható, hogy a kálvinizmus sokféle formája
annyiszor lépett fel megtisztító, ostorozó, társadalmak kinövéseit támadó formában és képes volt a legelszántabb harcra
is, ha Isten törvényeinek megsértéséről, veszedelmes túlzások
megfékezéséről volt szó Az Isten iránt való föltétlen engedelmesség, ez a kálvinizmus alapgondolata; az embereknek
csak annyiban, amennyiben Isten parancsát hajtják végre,
vagy általa rendeltettek fölénk valaminő formában. Innen
van az a látszólagos forradalmi szellem, az a nyakasság,
ellenszegülést vágy, ami a kálvinizmust annyira jellemzi, de
a mely teljesen külömbözik a modern demokrácia forradalmi
szellemétől és semmiféle tekintélyt elismerni nem akaró
hatalmától. Éppen ezért nem szabad mint mondám, az u. n. kálvinista forradalmakat a francia és vele rokon szellemű forradalmakkal egynek venni, mert abban már rég megegyeztek a
történetírók, legalább is a vallás iránt is érzékkel bírók, hogy
a kálvinista forradalmaknak egészen mások voltak a motívumai, mint pl. a francia forradalomé s ezért mondja Groen
van Prinsterer is, hogy a kálvinista forradalmakat inkább
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kellene nevezni az igazi revolucióval szemben; Kuyper holland theologus szerint pedig a francia forradalom a kálvinizmusuaknak csak torzképe volt.
Ami most már a demokráciának, mint állampolitikai
elvnek érvényesülését illeti, arra nézve a kálvinizmusnak
is az az ideálja, hogy nem szabad születési, vagyoni vagy
rendi osztályuralmat létesíteni, hanem arra kell törekedni,
hogy egy nemzet és társadalom minden osztályának összes
szellemi, erkölcsi és anyagi ereje odáig fejlesztessék, hogy
abból semmi el ne vesszen és minden a társadalom fejlődését mozditsa elő. Ezt az elvet azonban nem lehet a tömegek uralmának zabolátlan felszabadításával biztosítani. 1) Az
a körülmény ugyanis, hogy valaki véletlenül megszületik,
még nem tesz senkit sem képessé és jogosulttá arra, hogy
az emberiség sorsának irányításában aktiv részt is vegyen;
és itt is, mint egyebütt, a selectio vagy hogy typikus
kálvinista kifejezéssel éljek, az electio, azaz a kiválasztás
elve az, melynek a legelső sorban is érvényesülni kell, ugy
hogy kálvinista alapon, bár az ideál az, hogy lehetőleg
minden lélek vegyen részt a saját társadalmának kormányzásában (s ebben más alapon ugyan, de megegyezik a modern demokrácia ideáljával), mégis a reális élettel számolva
be kell látni, hogy ez lehetetlen. És valamint az egyház kormányzatában sem vehetnek részt mások, mint idealiter csak
a hivők, a jók, az igazak, úgy az állam életében is első sorban azok vannak az Isten örökkévaló rendelései szerint
hivatva a kormányzásra. Bizonyos szellemi és valláserkölcsi
garanciák nélkül maga a puszta születés még nem adhat jogot
senkinek az emberi közösségben, és épen ezért a doktrinär
republikánizmus teljesen ellenkezik a kálvinizmus szellemével.
Ez pedig még világosabban áll előttünk, ha meggondoljuk,
hogy a kálvinizmus és Kálvin ideálja az állami életben eredetileg a theokrácia, azaz az Isten uralma volt. Hangsúlyozom,
hogy theokrácia ós nem hierokrácia, mert ez papuralmat jelent és a róm. katholicizmus ideálja. A kálvinizmusó azonban
a theokrácia s ezt akkor adta föl, amikor látta, hogy a modern
') Föltétlenül helyesen itél Zepler, a m i k o r a demokrácia és választójogról szólva azt mondja, hogy „demokrácia és általános választójog n e m
mindenkép a h a l a d á s eszközei, vagy épen a legokosabb vélemény kifejezésének előmozdítói. Ellenkezőleg kultura és h a l a d á s ellenes irányban h a t n a k
mindaddig, mig a tömegek meg n e m állanak bizonyos műveltségi m a g a s l a t o n " Individualismus
in der Partei (Sozialische Monatshefte) 1909. 25 füz.
1697 1. id. Földes Béla : A socializmus. II. 394 a. A doktrinär jogkiterjesztés
a mechanikus egyenlőségi elv a l a p j á n szerintem mindenütt csak sülyedésre
vezet, és mennél műveletlenebb és megosztottabb az a társadalom, melynek
minden tagja egyszerre j u t hatalomhoz, a n n á l valószínűbb a lehetősége a n n a k , hogy azzal élni nem tud. A demopedagogiának meg kell előzni a demokráciát.
4*
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államok ideálja: az „atheista állam" (état atheó) mellett
theokratikus elveit nem valósithatja meg és igy rátért az
egyház és állam teljes szótválasztásának gondolatára. Igaz
ideálja azonban a theokrácia volt ós pedig nem valami rigorozus egyházi uralom, hanem az az egyszerű követelmény,
hogy Isten, örökkévaló elvei, törvényei és parancsolatai, a
melyeket Ő úgy egyéni, mint társadalmi életünk számára kinyilatkoztatott és mint örökkévaló normákat megszabott,
érvényesüljenek és tiszteletben tartassanak az állami ós
társadalmi életben is.1)

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, van köze a demokráciához ; szent, isteni demokrácia, az, melynek eljövetelóért
a kálvinizmus dolgozik. S ezt annál is inkább hangsúlyozni
kívánom, mert ma rögtön reakcióval vádolják azt, aki nem
úszik az árral s nem követi a kor leghangosabbjainak a szavát.
Nagy és örökkévaló emberi, de az Isten kinyilatkoztatásai
által
megtisztított
ideálok azok, melyekórt a kálvinizmus lelkesedik, amelyek miatt nincs oka magát ma sem szégyelnie,
ha még annyira ellentétbe is kerül néha a korszellem egyik
és pedig hangosabb részével. És nem akkor teszünk helyesen,
ha a többiekkel együtt mi is oda állunk a barrikádokra, melyek
segítségével, a tagadhatatlanul sok bűnös társadalmi kinövéssel együtt, a francia forradalom szellemében, a minden eddigi,
nemes és főleg keresztyén értéket feláldozni akaró modern
demokrácia logikátlan elveiért szállunk síkra, hanem akkor,
ha megfeszített erővel dolgozunk azon, hogy az emberek
megbillent gondolkozást módját, erkölcsi érzületét ós világfelfogását segítünk egészségesebb alapokra helyezni.
Most pedig záradékul hadd idézzem még Troeltschnek,
a fentebb is említett kiváló német theologusnak ítéletét, aki
a következő találó szavakkal világítja meg előttünk az egész
kérdést: 2 ) . . . A mily kevéssé van Kálvin szája ize szerint az
amerikai életben otthonos tekintély és tisztelet nélkül valóság, éppen annyira teljesen távol áll tőle Rousseau szocális
ós politikai racionalizmus a is; és mégis a kálvinizmus mind
kettővel szoros kapcsolatba tud lépni, ha a vallásos eletsfóra
') „A theokrácia tehát egyfelől a secularismussal,
másfelől pedig az
ecclesiasticismussal
áll szemben. A secularismus s e m m i isteni a l a p r ó l nem
akar tudni az e m b e r együttélés számára, mivel o l y a n szerinte n e m létezik.
Az ecclesiasticismus pedig azt a k a r j a , hogy m i ezt az e g y h á z b a n lássuk,
amely az istenországával s z o r o s a n határos." Prof. R . E. Thompson : De goddeliyke orde der menschelyke samenleving. Stone-lectures P r i n c e t o n . 1891.
holland ford. S. Visser 1903
') Troeltsch: i. m. 703.
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méltósága megőriztetik. így lett a kálvinizmus a keresztyénség ama formája, amely ma a modern demokratizálódással
szorosan összenőtt és minden veszedelem nélkül vele kapcsolatba léphet. Egyszersmind éppen az egyénnek vallásosan
metafizikai megalapozása, továbbá az által, hogy szilárdan
fenntartja azt az elvet, hogy az emberek lényegileg nem
egyenlők, valamint a törvény és a rend iránt való konzervatív érzéke által a demokrácia legveszedelmesebb következményeit t. i. a számok puszta uralmát és az abstrakt
egyenlőség-elvet elkerülte. Hogy mennyiben volt képes ehhez
a demokratizáláshoz ő maga hozzájárulni, azt így különkülön nehéz lenne megmondani . . . De hogy ez ma vele
szorosan össze van kapcsolva és a világban elfoglalt jellegzetes
helyzete épen ezen alapul, az félreismerhetetlen. Ε mellett
ugyanis mindenütt kiegyezett a szektákkal is, amelyek, míg
azelőtt hasonlíthatatlanul inkább demokrátikus-individualisztikus alapon álltak, ma vele együtt a keresztyénség ős a
demokrácia benső lényegi összefüggésének eszméjét képviselik. . . . Az igaz szellemi nagyhatalom azonban mégis
mind ebben a kálvinizmus marad.
Budapest.

Sebestyén

Jenő.

Zsinati előmunkálatok.
Ε cím alatt a Theologiai Szaklap decemberi száma négy
oldalon bírálatot mond az összes zsinati előmunkálatokról.
Első sorban a Budapest székesfővárosi evang. egyházközségről szóló törvényjavaslattal foglalkozik. Elismeri, hogy
a Budapesten ma létező evangélikus egyházközségeknek
önkéntes, testvéries egyesülése mindenkép kívánatos; de —
úgymond — „teljesen magában álló eset, hogy egy város
egyházközségeiről külön országos törvény intézkedjék és
zsinati parancsszóval erkölcsi testületeket egyesíteni: lehetetlen és jogtalan dolog." Ennek a felfogásnak természetes
következése, hogy a törvényjavaslatot elfogadhatónak nem
tartja.
Még élesebb kifejezésekkel foglal állást a törvényjavaslat
ellen az a „nyilatkozat," a melyet több északmagyarországi
egyházmegyei elnökség küldött meg az egyházközségeknek
hozzájárulás végett. Ez jogfosztásról, erőszakosságról, Isten
parancsolatának megsértéséről, törvónyellenességről, törvénytelenségről, különösen a tót nyelvűek elleni nyilt erőszakról beszól.
Mindkét közlemény a puszta negatió terén áll, — az
utóbbit a szenvedély is elvakítja.
Megkísérlem, lehet-e sine ira et studio a kérdést úgy
megvilágítani, hogy a tárgyilagos bírálatra, a helyes megoldás keresésére tereitessék a diszkussió.
Első sorban jöjjünk tisztába zsinatunk jogkörével, a
mely alól mindkét közlemény kivonni kívánja a kérdést.
Zsinatunk magyarhoni evangélikus egyházunknak törvényhozó testülete, a mely a király, mint legfőbb kegyúr jóváhagyásának fenntartásával törvényeket hoz; — a zsinat által
alkotott, a király által jóváhagyott törvények
az egész
magyarhoni evangélikus egyházat, annak egyetemét, kerületeit, egyházmegyéit, egyházközségeit és azok minden egyes
tagját kötelezik, — sőt kötelezik a világi hatóságokat is,
a melyek e törvények végrehajtásához — illetékes egyházi
hatóságaink megkeresésére — segédkezet tartoznak nyújtani.
Magyarhoni egyetemes egyházunk autonómiájának legfőbb, legfontosabb kifejezője a zsinat és annak egyházi ügyeink-
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ben törvényhozó hatalma; — annak egyedüli korlátja a király
ius placeti-je, — a melynél fogja zsinatot tartani csak a
király engedélyével, a király által megengedett kérdések
fölött szabad, és a melynél fogva a zsinat által hozott törvények királyi jóváhagyást igényelnek.
Tárgyi tekintetben azonban az egyházjog minden kérdésére, egész területére kiterjed a zsinat törvényhozó hatalma, — és a zsinat által el nem fogadott törvényt vagy
rendelkezést sem pátens, sem világi törvényhozás útján életbe
léptetni nem szabad.
Egyházi ügyekben a zsinatnak szentesített törvényei
épp olyan feltétlen hatállyal bírnak, mint világi ügyekben az
országgyűlés által alkotott és a király által szentesitett törvények.
És valamint a Pest, Buda és Ó-Buda sz. k. városoknak
Budapest fővárossá egyesítéséről alkotott országos törvényt
— habár részben ellenkezésük dacára alkottatott — soha
senki lehetetlennek vagy jogtalannak nem állította és nem
állíthatta, — éppúgy vastag egyházjogi tévedés az az állítás,
hogy a zsinat lehetetlenséget vagy jogtalanságot követ el,
ha törvényt alkot a fővárosban működő evang. egyházak
egyesítéséről vagy egyébkónti szabályozásáról.
Mint minden törvényalkotásnál, ebben az esetben is
kérdés és vita tárgya lehet az, vájjon szükséges, időszerű és
célszerű-e a törvény alkotása? A ki azonban a zsinat jogköréből kizárni kívánja ezt vagy bármely más hasonló kérdést: az autonomiánk ós zsinatunk törvényhozási hatalmát
jogtalanúl támadja meg.
Vizsgáljuk tehát higgadtan, szenvedély és hangzatos
szavak nélkül azt a k é r d é s t : szükséges-e egyházi törvényhozás útján rendezni a székesfőváros evangélikus egyházainak szervezetét?
Törvényalkotás szüksége minden téren akkor keletkezik, ha
a) oly új intézményeket akarunk alkotni, a melyekről
eddigi törvényeink nem intézkedtek;
b) ha eddigi törvényeinket vagy egyes intézkedéseiket
az élet tapasztalata elégteleneknek, hibásaknak, károsaknak,
vagy a változott viszonyokkal meg nem egyezőknek tanúsítja;
c) ha az élet oly alakulásokat létesít, a melyeket egymással ós a köz magasabb érdekével összhangba hozni törvényhozási intézkedés nélkül nem lehet, vagy
d) ha ily alakulásoknál az egyes alakulatokban az
összhangzatos működés akarata meg van ugyan, — de a
fennálló törvények keretében nem valósitható meg
A székes fővárosi evengólikus egyházak törvényhozási
rendezését a c) és d) pont teszi szükségessé, mert tizenkét
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óv óta az egyházak, a budapesti egyházmegye és a bányai
egyházkerület ismételt kísérlete a visszás állapotok egyetértő megszüntetésére sikertelen maradt, — és mert, ha a
most folyó egyezkedési kísérletek sikerhez vezetnének is :
az egyetértő megállapodások a ma fennálló egyházi törvényeink keretében megvalósíthatók nem volnának.
A Theologiai Szaklap közleményének az a tanácsa tehát,
hogy a pesti egyházak lássák be, hogy valamiféle önkéntes
testvéries egyesülés mindenképen kívánatos és keressék ennek módját: a zsinat törvényalkotását akkor sem teszi
mellőzhetővé, ha e tanácsot az összes egyházak követnék
és igyekezeteiket siker koronázná, — a mire a német és
kerepesi-úti egyházak eddigi rideg állásfoglalása miatt nem
lehet nagy reményünk.
Épp ezért mellőzhetlenűl szükséges, hogy a székesfővárosi, evangélikus egyházi érdekeinket érintő életviszonyokat és alakulásokat ismertessük.
Előre bocsátjuk, nehogy a külön, ősi alakulás joga címen rokonszenv vagy előítélet elvonja a figyelmet az egyházi érdek objectiv mérlegelésétől, a következőket:
A pesti evangélikus egyházat nemesi osztályunk alapította, és ehhez az akkor szükséges kormányhatósági jóváhagyást oly feltétel alatt kapta, hogy az egyház költségeivel csak a nemesség terhelhető; — a mi azonban nein
akadályozta a polgári osztályt abban, hogy a költségekhez
önként hozzájáruljon.
Az egyház nem alakult nyelvi vagy nemzetiségi egyházképpen, hanem már első lelkészével magyar, német és tót
istentiszteleteket és funkciókat végeztetett.
A midőn oly lelkészt választott az egyház, aki nem
birta tökéletesen mindhárom nyelvet: oly segédlelkészt tartott, a kivel a hiányt pótolta.
Az ebből fejlődött személyes torzsalkodások, orvoslást
nyújtó felsőbb hatóságok hiánya, és a szabadságharcot követő depresszió hatása vezethettek csak ahhoz, hogy a magyar
és német hitsorsosok szintén hatáskörük túllépésével az egységes egyház elidegeníthetetlen tulajdonát képezett kerepesi
úti telket templomépítési segéllyel együtt átengedték a tót
hitsorsosoknak oly feltetel alatt, hogy az egységes egyházból
kivonuljanak és annak egyéb vagyonára igényt ne tartsanak.
A magyar- és németnyelvű hitsorsosoknak külön egyházakká alakulása ugyanekkor vette kezdetét, de iskoláik és
vagyonuk túlnyomó részének közössége őket együtt tartotta.
A pesti evangélikus egyház egységességének nyelvi
egyházakra felbontása tehát — bárminő tanulságos legyen
— épületesnek éppen nem mondható ; sem a testvéri szeretetnek, sem a törvényességnek, sem az evangélikus vallásos
érzület egyesítő hatásának nem volt része benne.
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A budai evangélikus egyház alakulásának más — természetes okai voltak, a melyek azonban időközben megszűntek. Alakulása idejében Buda és Pest különálló szabad királyi városok voltak, mindössze egy hajóhíd kötötte össze
őket, a melyen a közlekedés a hajójáratok miatt nyáron is
bizonytalan volt; — télen lehetetlen, mert szétszedték; — a
csónakon közlekedés pedig jégzajlás idején életveszéllyel járt.
*

*

*

Ma Budapest székesfőváros a törvényhozás rendelkezésénél fogva egy testet képez; — rohamos fejlődése lakósai
számát közel egy millióra szaporította; — a Dunán öt
állandó híd vezet át, a melyek száma a közel jövőben még
szaporodni fog; — Budapestet az élet is teljesen egységessé
varázsolta; — a költözködés a budai oldalról a pestire és
viszont rendkívül sűrű ; — a lakósok nagy száma a budai
oldalon lakik és a pesti oldalon van kenyérkeresete, hivatala,
üzlete, foglalkozása, — s viszont — sok azoknak száma, akik
a Duna egyik partján telelnek, másik partján nyaralnak; —
az egyes kerületek közötti mozgás pedig oly sűrű, hogy azt
lehet mondani, hogy Budapest állandó lakósságának igen nagy
része — a Duna két partja és a kerületek között — folytonos mozgásban van.
Ugyan az áll azon 40000 evangélikus hitsorsosunkra nézve,
aki e nagy városban szétszórva él, ós a kiket egyházunkhoz, vallásunkhoz erősítenünk, a kiknek vallásunk nemesítő,
vigasztaló erejét nyujtanunk kell.
Nyelvi tekintetben is óriási változáson ment át az
egyesített székesfőváros. A nemzeti szellem és állami nyelvünk áthatotta minden intézményét, — a kereskedelem, az
ipar, az egész polgárság, az összes iskolák és tanintézetek
magyarok. Kizárólag nyelvi alapon ma már a kerepesi-úti
tót és német egyház sem állhat meg, — hivatását nem teljesítheti. Azok a családok pedig, a melyek a Bach korszak
alatt az egyházat és vagyonát nyelvi alapon szétválasztották:
ma majdnem kivétel nélkül megmagyarosodtak, — úgy hogy
ma nem ezek vallásos igényei, hanem a külföldről és hazánknak még meg nem magyarosodott vidékeiről beszivárgó és
bevándorló németek ós [tótok teszik a német és tót istentiszteletek fenntartását szükségessé.
Ezek nyelvi tekintetben változó elemek, mert azok a
családok, a melyek a főváros állandó lakósaivá válnak: ha
a családfők részben megtartják is nyelvüket —leszármazóikat magyarul nevelik.
A német ós tót istentiszteleteket ós funkciókat tehát a
fővárosban fenn kell ugyan tartani, — jövőre is biztosítani
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kell; de meg kell találni a módot arra, hogy azok a fontos
egyházi érdekek, a melyeket a mai állapot veszélyeztet —
biztosíttassanak, ós hogy azok az egyházak, a melyek a fővárosnak akkor német és tót nyelvű családjai hitéletének
kielégítésére váltak külön: a megmagyarosodott családok
igényeinek kielégítésében is részt vegyenek.
Ma Budapest határában öt teljesen különálló egyház
működik.
1. a pesti magyar egyház, a mely a főváros pesti oldalát eddig három lelkészi körre osztotta és minden körben
lelkészi állást szervezett;
2. a pesti német egyház, a mely az egész pesti oldalra
kiterjeszti működését;
3. a kerepesi-úti (tót) egyház, a mely szintén az egész
pesti oldalra kiterjeszti működését;
4. a budai egyház, és
5. az óbudai egyház, a melyek a budai oldalon, megállapított geográfiái határvonal szerint működnek.
A pesti oldalon működő három egyház között a működési határvonal megállapítva nincsen; geografilag mindhárom
az egész pesti oldalra kiterjed; nyelvileg a pesti magyar egyház ugyan magyar istentiszteletekre és magyar funkciókra
szorítkozik; a német és kerepesi-úti egyházak azonban a
funkcióknál nyelvi határ által nem kórlátoztatják magukat,
a mi elkerülhetlen szükségessé teszi a működési köröknek
oly szabatos megállapítását, a mely kollisiókat megakadályozzon.
Az öt egyház tényleges működési eredményét következő összeállítás mutatja :

a pesti m a g y a r egyháznak
a pesti n é m e t egyháznak
a kerepesi-úti egyháznak
a budai egyháznak . . .
az óbudai egyháznak . .

3
1
1
2
1

3
1
1
1

5

13 Í21
I

2

1
1

l·
1
1

Deáktéri és
fasori iskolák
összkiadása

volt

confirmált
idegen iskolákból vallástanulója
Összkiadása a
deáktéri és
fasori iskolákon kivUI

tanítója

óradíjas
vallástanitója
középiskolai
tanára
polgári iskolai tanára

vallástanára

segédlelkésze

lelkésze

1911. é v b e n

401 101676 |306996
14 21217
15 16350
64 26629
29
9187

A pesti magyar egyház kiadásainak nagysága miatt
egyházi adót kénytelen kivetni az egyháztagokra és e cimen
1911-ben 48780 K-t szedett be; a többi fővárosi ev. egyház
ma is még az önkéntes hozzájárulás alapján áll, ós e
cimen a pesti német egyház tagjai 8371 K-t, a kerepesi-úti
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egyház tagjai 6650 K-t, a budai egyház tagjai 8893 K-t, és az
óbudai egyház tagjai 1873 K-t fizettek saját egyházuk céljaira.
Ezek az adatok hangosan szólnak. Sok mással is kiegészithetők volnának. Mind arról tennének tanúságot, hogy
az evangélikus egyházak nem osztoznak egyenlően vagy
arányosan az egyházi feladatok megoldásában, — tagjaik
nem egyenlő alapon vesznek részt a teherviselésben; —
ebből pedig (ezt talán magyarázni nem kell) az inkonvenienciák
egész sorozata keletkezik.
A német ós tót egyház tagjai nem vesznek részt a
vallástanítás feladataiban, a tót egyház a polgári és középiskolák feladataiban sem. Utóbbi tekintetben a budai és óbudai egyházak is eximálva vannak.
A békét az 1848/9. évi szabadságharc után egy ambiciózus segédlelkész bontotta meg, a kit az egységes egyház a
tót istentiszteletek és funkciók ellátására választott meg ós
a kit utóbb a tótnyelvű hitsorsosok illetéktelenül ős jogtalanúl lelkésszé választottak meg.
Az adókivetést is nehezíti, de a reklamációkat is szaporítja az, hogy a nemet vagy tót egyházhoz csatlakozás
alapján bárki kivonhatja magát az egyházi adó fizetésének
kötelezettsége alól.
Minden költözés a Duna egyik partjáról a másikra:
adó tekintetében reklamációra adhat okot, — és mivel a hitsorsosok a legtöbb esetben nem jelentik be lakváltozásaikat,
sok esetben pedig megmaradni kívánnak az eddigi egyházi
kötelékben: kétszeres adózások és elógiiletlenségek következnek.
Az is visszásság, hogy oly evangélikusok, a kik több
fővárosi kerületben bírnak vagyonnal, lakással, vagy keresettel: több evangélikus egyházhoz tartozóul tekintessenek.
A pesti magyar egyházat az, hogy a feladatok és terhek oroszlánrésze reá nehezedik és az egyháztagok hovatartozósága labilis: jelentékeny deficitekbe sodorta, a melyekből évek óta nem tud kivergődni, habár tartózkodik, —
mert tartózkodni kénytelen — oly humanitárius intézmények megvalósításától és fejlesztésétől, a melyeknek a fővárosban nem szabadna hiányozniok!
Ezt az állapotot fenntartani nem lehet, nem szabad. Ezt
nem egyeseknek érdekei, nem partikaláris érdekek, hanem
a magyarhoni evang. egyház közérdeke tiltja, a mely hazánk
fővárosában feltétlen szükségképpen az evangélikusok olyan
organizációját követeli, a mely az egyház céljait minden
irányban megvalósítani segíti és azokat a jogosulatlan tendenciákat és separatisztikus
törekvéseket, a melyek akadályul
szolgálnak, megszüntesse.
Jogosulatlan tendenciákról és separatisztikus törekvé-
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sekről szóllok, mert elismerem, hogy vannak jogos követelések és kívánalmak is, a melyek elől kitérni nem volna
helyes, nem volna méltányos.
És ezek is szükségessé teszik a törvényalkotást, mert
egy uj nemii egyházjogi szervezetet csakis törvény alkothat meg.
Jogos követelésnek tekintem azt, hogy egyrészről a
német, másrészről a tót istentiszteletek és funkciók jővőre
is biztosíttassanak nemkülömben azt, hogy a mai német és
kerepesi-úti egyháznak jövőbeni működési körét az határozza meg, hogy a fővárosi evangélikus, megmagyarosodott
családok hitéletének ellátásában is részt vegyenek a nélkül,
hogy ebből összeütközések származzanak, továbbá azt, hogy
a mostani egyházakból és lelkészkörökből alakuló egyházrészek a helyi érdekek intézésére annyi önkormányzati jogot nyerjenek, amennyit a közösség érdeke megenged, végül
azt is, hogy e testrészekre oly elnevezést állapítson meg,
a mely a kölcsönös megnyugvást elősegíti.
A német istentiszteletek és funkciók fenntartásának
biztosítását indokolja az, hogy ügy a már itt lakó, valamint a jövőben fővárosunkba bevándorló idősebb németajkú evangélikusoktól államnyelvünknek oly mérvű elsajátítása nem várható, hogy vallásos szükségleteiket a magyar
nyelvű istentiszteletek és funkciók kielégíthessék.
A tót istentiszteletek és funkciók biztosításának szükségét pedig két körülményben találom. Egyik körülmény az,
hogy a kerepesi-uti egyház tagjai — habár (talán kivétel
nélkül) tökéletesen bírják államnyelvünket — oly kegyelettel
ragaszkodnak a tót istentiszteletekhez és funkciókhoz, hogy
ennek figyelembevételét mellőzhetetlennek tartom. Azt hiszem
ugyan, hogy ragaszkodásuknak főtónyezőjót a mienktol eltérő
liturgiájuk képezi, a melynek követésót ós megtartását,
magyar vagy vegyesnyelvű istentiszteletek is megengedik,
azonban az ő feladatuknak tekintem annak megállapítását,
vájjon a liturgiához vagy a tót nyelvhez ragaszkodnak e
inkább. Másik körülmény pedig az, hogy tót nemzetiségi vidékeinkről sokan jönnek fővárosunkba munkába, a kik államnyelvünket nem bírják eléggé, már pedig nem tartom megengedhetőnek, hogy ezek vallási szükségletei kielógíttetlenül
maradjanak.
Azonban nem tartom megengedhetőnek, hogy egy-egy
egyházrésznek és lelkészének működési köre csak a német
illetve tót istentiszteletekre és funkciókra korlátoztassék,
— a mi arányosan el sem foglalná egyiket sem, — viszont
azt sem tartom megengedhetőnek, hogy magyarnyelvű
funkciók saját választásuk szerint bárhol végeztessenek,
hanem helyes megoldásnak azt vélem, hogy úgy a németül
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mint a tótul tudó lelkész a főváros pesti részének egy geografikailag elhatárolt körét kapják működési térül, és ezen
egyházrészhez a pesti oldalon lakó mindazon evangélikusok
kellően szabályozandó módon csatlakozhassanak, a kik német
illetve tót funkciókra tartanak igényt.
Önként értetik, hogy minden ily egyházrészben rendes
magyar istentisztelet is tartandó, — és hogy a geograflkailag
elhatárolt területen lakó evangélikusok magyar funkciókban
x-észesítendők, — hacsak ellenkezőt nem kívánnak.
Egy szóval: legyen egy-egy egyházrész a fővárosban,
melyben a német
illetve a tótnyelvű fővárosi evangélikus
lakósok vallási igényeinek kielégítése biztosíttatik, — de ezek
ne legyenek nemzetiségi irányú, az állami nyelv terjedését
akadályozó intézmények, — a minők hazánk fővárosában
létjogosultsággal nem bírnak, és az evangélikus egyházat
magasztos céljai elérésében gátolják.
Az egyes egyházrészek önkormányzati jogát kiterjeszthetőnek vélem a lelkészválasztásra is, mert helyesnek tartom, hogy csak azok bírjanak választási joggal, a kiknek
lelkésze lesz. Külön presbytériumuk is lehet, külön felügyelőjük és gondnokuk. Költségvetésileg megállapított vagy
egyébként fedezett kiadásaikról maguk intézkedhetnek stb.
Elnevezésük pedig akár az apostolok, akár az újtestamentum más alakjainak neveivel kapcsolatban lehet, fővárosi ev.
Márk egyház, Máté egyház, Lukács egyház, Pál egyház, Péter
egyház, János egyház stb.
Az összességnek, a székesfővárosi evangélikus egyháznak közös érdekeit azonban közös képviselőtestületnek,
közös egyháztanácsnak és közös elnökségnek kell intéznie.
Ezek hatáskörébe kell utalni a költségelőirányzati jogot,
az egyházi adónak egyenlő alapon kivetését és beszedését, a
központi pénztárkezelést, a nyilvántartást, új lelkészi körök
vagy egyházrészek szervezését, és a régiek megváltoztatását,
az iskolaügyet, a tanárok és tanítók választását, humanitárius
intézmények felállítását, a hatóságokkal való érintkezést, az
egyes egyházrészek vagy tisztviselők közötti összeütközések
elsőfokú elintézését, az egyházrészeknek oly javaslatai
fölötti döntést, a melyek fedezettel még nem bírnak, az
alapítványok és egyházi tőkék kezelését ós sok más oly
kérdést, a melynek részleteivel azért nem foglalkozom, mert
túlterjedne jelen közlemény célján és keretén.
Mellőzöm annak kifejezését is, hogy az egyházreszeket
élettelenné a centralizáció által nem kívánom és nem szabad
tenni, hanem oly szabályozás szükséges, a mely az egyházrészeknek közreműködését és az ott lévő intézményekre
kezelési ós felügyeleti jogát a megengedhető határokig biztosítja.
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Nem terjeszkedem ki az egyházi vagyonok jövedelmei
mikénti felhasználásának kérdésőre sem. Ε tekintetben csak
annyit jegyzek meg, hogy nézetem szerint minden meglevő
vagyon jövedelmét első sorban azon egyházi célra kell fordítani, a melyre rendelve van, és szigorúan megtartandónak
vélem érvényben levő alkotmányunk rendelkezéseit, azon
eljárás tekintetében, a mely mellett a közvetlen célra fel nem
használható jövedelmek, más együttes egyházi célra felhasználhatók.
Különösen a német és tót egyházak vagyonára nézve
igénytelen nézetem az, hogy ezek jövedelmei első sorban a
német — illetve tótnyelvű evangélikus istentiszteletek és
funkciók biztosítására szolgálnak; — ha azonban oly idő
következnék be, a melyben ily istentiszteleteket és funkciókat
Budapesten senki sem kívánna, vagy a jövedelmek ezek
szükségletét meghaladnák: a fővárosi evangélikus egyház
közös szükségleteire lesznek fordíthatók, mert ezek tagjai,
utódai, leszármazói azoknak a német illetve tót hitsorsosainknak, a kik e vagyonokat evangélikus egyházi szükségleteik
födözésére gyűjtötték illetve szerezték; — ős mert ezek a
közös szükségletek az összes fővárosi evangélikusokat szolgálják.
A zsinatot előkészítő egyetemes bizottság törvényjavaslatának részletes intézkedéseiről nem kivánok ezúttal nyilatkozni, mert én is kívánatosnak tartom, hogy a fővárosban
működő öt egyház átérezze az oly szervezés szükségét, a
mely a mostani inkonvenienciákat megszünteti, az ingatag,
bizonytalalan, jogilag is megtámadható szervezetek helyébe
törvény által biztosított szervezeteket léptet, az együttműködést, a közös célok egyetértő munkálását biztosítja, és
biztos alapot teremt arra, hogy hazánk folyton fejlődő székes
fővárosában evangélikus egyházunk úgy valláserkölcsi, mint
tanító, nevelő és humanitárius hivatását méltóan betölthesse.
Ha ennek szükségét átérzik : meg fogják találni reményelhetőleg annak módját is, hogy a fővárosi e angélikusok
közösen intézendő kérdéseit és az egyes részeknek szükséges
autonómia körét is helyesen megállapítsák.
És e szükséget át kell érezniök, ha az evangélikus
vallás, az evangélikus egyház érdeke, ha őket evangélikus
szellem, az igazság szelleme vezérli.
Azt hiszem, hogy a felsoroltakból az ismertetett működési kimutatásból mindenki, aki tárgyilagosan, kizárólag
evangélikus közérdekből veszi fontolóra a változott körülményeket: annak szükségét el fogja ismerni, hogy — ha
lehetséges, az összes ma működő egyházak egyetértő előterjesztésére, ha pedig az nem lehetséges, e nélkül is — egyházi
törvény alkottassék a fővárosi evangélikusok szervezetéről.
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Ezt el kell ismerniök azoknak is, akik a rendezést
egészben vagy részben másképpen tartják helyesnek mint én.
Áttérek arra a kérdésre, időszerű és célszerű-e, hogy a
most egybehívandó zsinat foglalkozzék a fővárosi evangélikusok szervezetével?
Az időszerűséget az adja meg, hogy egyetemes egyházunk
zsinatot ritkán tart, és egyházi érdekből fontos, az élet és
viszonyok fejlődése által megérett kérdéseket nem szabad
negyed évszázadokra elodázni.
De célszerű is e kérdést minél előbb megoldani, mert
abból, hogy törvényjavaslat, a mely a német és tótnyelvű
istentiszteleteket és funkciókat nem támadja, sőt jövőre is
biztosítja, szenvedélyeket korbácsol fel: arról tanúskodik,
hogy most is vannak olyanok, akik evangélikus egyházunk
autonómiáját nemzetiségi aspirációk érvényesítésére kívánják
felhasználni, és ilyenek mentsvárának akarják tekinteni
azokat a fővárosi egyházakat, a melyeket az időközben megmagyarosodott fővárosi evangélikus családok akkor különít e t t e k el nyelvi alapon, a mikor német- és tótnyelvűek voltak.
Az ilyen nemzetiségi aspirációk érvényesülését és
terjeszkedését, a melyekhez az evangélikus vallásnak, az
evangélikus szellemnek semmi köze sincsen, mert ez mindenütt megadja az államnak, a mi az államé: egyetemes egyházunk nem tűrheti, ós az ily aspirátiók kímélése végett
nem halaszthatja évtizedekre el azon törvényes intézkedések
megtételét, a melyek elkerülhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy hazánk fővárosában az evangélikus egház hivatását
méltóan betölthesse.
A pesti német ós tót egyházban a természetes és
törvényes alakulás az lett volna, hogy azon családok is
bennök maradjanak, a melyek időközben megmagyarosodtak,
és hogy a német és tót egyház magyarnyelven lássa el a
megmagyarosodott családok szükségleteit,
Nem vonható kétségbe, hogy a főváros megmagyarosodott evangélikus családjainak ma is joguk van régi egyházaikhoz vissza csatlakozni, ott törvényes jogaikat érvényesíteni ós megkövetelni, hogy vallási szükségletük magyar nyelven nyerjen kielégítést.
Az egységes egyházvagyon nem nyelvi célokra lett
elkülönítve, nem vált nyelvi vagy nemzetiségi vagyonná,
hanem fővárosi evangélikus egyházi vagyon volt és maradt,
a mely csakis fővárosi evangélikus egyházi célokra használható és azokra használandó is.
És a midőn jogos és méltányosnak elismerjük azt,
hogy a német- és tótnyelvű hitsorsosaink részére német- és
tótnyelvű istentiszteletek és funkciók biztosíttassanak azon
egyházi vagyonok felhasználásával, a melyeket a megma-
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gyarosodott családok szereztek: meg nem tagadható annak
a követelésnek teljesítése, hogy a mai nemzetiségi színezetű
elkülönítés szűnjék meg, hogy célszerű, a mai viszonyoknak
megfelelő szervezet alkotása biztosítsa minden a fővárosban
lakó evangélikus vallási szükségletének egyenlő ellátását,
hogy minden evangélikus ember az egyházi szükségletekhez
és intézményekhez egyenlő alapon járuljon, hogy az egyházi
tisztviselők egyenlően vegyenek részt vallásunk magasztos
céljai megvalósításában, hogy működési körük megállapíttassék és nemzetiségi tendenciák a fővárosi evangélikus egyház
fejlődését és felvirágozását ne akadályozzák.
Wagner

Géza.

Eckehart mester élete és tanítása.1)
Általános bevezetés. Eckehart, a német spekulatív misztika atyja, egyike a szellemtörténet azon alakjainak, akinek
jelentősége felől a vélemények hullámzása nem tud nyugvópontra jutni, akinek arcképe tehát folyton-folyvást változik.
Amig némelyek igen magas talapzatra helyezik, addig mások
meglehetős kicsinylóssel beszélnek róla és nemcsak a korszaknyitó jelentőséget, hanem a nagyobb eredetiséget is
megtagadják irodalmi tevékenységétől. Ez eltérő értékelés
részben onnan származik, hogy E. megítélésénél csak ritkán
érvényesül a tudományos tárgyilagosság követelménye és
legtöbbször szubjektív pártszempontok, nemzeti ós felekezeti
momentumok tévesztik meg a biráló szemét. így pl. azok,
akik a reformáció előfutárának, vagy egy új vallásosság
hirdetőjének fogják fel Írónkat, természetszerűen egészen
más értékmérőt alkalmaznak, mint azok, akik E.-nak skolasztikus voltára vetik a fősúlyt. Hadd soroljunk fel néhány
konkrét példát a jelen helyzet illusztrálása céljából.
így Lásson (aki a legszebb és bár részleteiben elavult
de ma is nélkülözhetetlen monográfiát irta meg E.-ról,
melyet e dolgozatban is mintául vettünk) azt véli, hogy az
E.-tól először kimondott gondolatok hatása — ha zajtalanul
ís — de mind e mai napig tart. (i. m. III.)
Preger a nőmet misztikáról írott alapvető, de ma már
sok tekintetben túlhaladott művében azt állítja, hogy igazában E. az, aki megteremtette a keresztyén filozófiát. Az ő
misztikája a hajnalhoz hasonlít, mely új napot jelent a szellem történetében, (i. m. I. 458.)
Ballinger is a legnagyobb gondolkodók közé számítja
és egyenesen Hegel mellé állítja. Szerinte kétszer delelt a
német spekulativ szellem, először E.-ban, másodízben pedig
Hegelben és egyúttal mindakettő teljes igazságot szolgáltatott a keresztyén tanfogaimaknak is. Ha valaki, akkor —
úgymond,— E. érdemli meg a „philosophus Teutonicus" nevet
és, ha kora őt megérti és érdeme szerint méltatja, akkor
*) Lásd ez értekezés folyamán idézett müvek betüsoros jegyzékét a végén.
T h e o l . S z a k l a p . XI. é v f .
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nem lett volna szükség sem reformzsinatokra, de sőt
Lutherre sem. (i. m. 1 s. k.)
Hasonlókép nyilatkozik Büttner, Ε. műveinek legújabb
fordítója. Ő E.-ot ama férfiúnak tartja, akinek ép oly jelentősége van a német szellem történetében, mint Danténak,
a katholicizmus „Homéroszának" Itáliára nézve. B. szerint
E. művei egy elsülyedt vallás dokumentumai, ő a Krisztus
vallás filozófusa, aki legfeljebb az első századok gnosztikusaiban tisztelheti méltó elődeit. Ε mellett ő a magasabb
értelemben vett német próza megteremtője, (i. m. I. IV. s. k).
Egészen máskép hangzik és feltűnően elüt kivált a
két legutóbbi (kétségtelenül túlzó jellemzéstől) Denifíe páter
Ítélete, aki egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett az
E. kutatás körül. D. Eckehartot mindenestül a skolasztikusok közé sorozza és lekicsinyeli azokat, akik benne eredetiséget, önálló gondolatrendszert véltek feltalálni német
művei alapján, holott szerinte E. csakis latin művei alapján
bírálható meg teljesen. Akkor pedig kitűnik, hogy a mi E.ban jó, az a skolasztikából, főleg Aquinói Tamástól származik, de ennek világossága és tökéletessége hiján. E. önállótlan, ügyetlen utánzónál alig több, azért ignorálták teljesen
a skolasztika nagy mesterei. Ami nála eredetinek tetszik,
annak a törekvésének a gyümölcse, hogy a skolasztikát
túllépje, hogy újat mondjon, de ez csak bajba keveri, mert
zavaros elméje csak helytelen tanok formulázásához vezeti,
ami azután munkái megrovását vonta maga után.
íme, ennyire szétágazók az E.-ról szóló vélemények. És
ehhez mindjárt hozzá csatolhatjuk azt a szomorú, de elvitathatatlan tényt, hogy E. teljesen biztos alapon nyugvó
objektiv méltatásának az ideje még ma sem érkezett el,
sőt hogy még évtizedek múlhatnak el addig, mig teljesen
tudományos E. kiadásunk lehet, annyi rengeteg munkát
kell e téren még a filológiának elvégeznie. Ennek következménye, hogy jelen dolgozatunk is csak az E. kutatás jelen
állását ismertetheti, melyet újabb adatok és eredmények
eshetőleg módosíthatnak. Egyéb hiányait ez értekezésnek
mentse az a körülmény, hogy tudtunkkal az első magyar
munka, mely ez érdekes misztikussal speciálisan foglalkozik. Fejtegetéseink során igyekezni fogunk az E. kutatás
összes legfontosabb kérdéseire nemi világot vetni, de legfőkép mégis magát Eckehartot és az ő tanítását szándékozunk nagy vonásokban jellemezni.
Ε célhoz föltétlenül szükséges a korviszonyoknak legalább vázlatos megrajzolása.
A kor. Végtelenül érdekes kor az, melyben E. élt
(1260-1327). Még fel-fel tűnnek benne a középkor fénykorának egyes sugarai, de mind jobban szaporodnak azok
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a jelek, melyek egy ú j világ bekövetkezésére mutatnak úgy,
hogy lehetetlen e korban, különösen E. életének vége felé
az új kor pirkadó hajnalát föl nem ismerni.
Kétségtelen, hogy az ó-világnak keresztyén hitre való
térítése volt az európai emberiség legmélyebb forradalma.
Ha valamikor, e korra vonatkozólag lehet az „értékek átértékeléséről beszélni; mikor a régi világnézet megbukik,
a régi ideálok elhomályosulnak ós az európai társadalom
élete egészen új alapra helyeződik. A keresztyén eszme
további hódításában döntő mozzanat volt a mindjobban előtérbe nyomuló transcendentalizmus (szupranaturalizmus) a
klasszikus ó-kor naiv naturalizmusával szemben. 1 ) Akeresztyén
tanrendszer csúcsa a transcendens istenfogalom, melyből kisarjadzik lassan-lassan az ön- és világmegtagadás, mint etikai
elv, minek folyománya, hogy a földi javak értéke óriásit
csökken a túlvilági lét boldogságával szemben. Mivel pedig
a római egyház úgy lépett fel, mint az érzékfelettinek (transcendensnek) földi megtestesülése, azért az összes földi javakat
természetesen neki kellett áldozatul hozni, úgy hogy tulajdonkép az egyház hatalmának növelése a világ és önmegtagadásnak egy-egy formája. Leginkább a XI—XIII. sz. közelebbről
a Cluny mozgalomtól kezdődő és a XIII. sz. 2-dik feléig tartó
időszak tekinthető a középkor klasszikus korának, amennyiben az egyház spirituális transcendens és aszkétikus szelleme
akkor nyilvánul meg a legtisztábban. Ekkor valósult meg a
nagy Augustinus álma a Civitas Dei-ről, megvalósította pedig
sem a Merovingok frank királysága, sem a Karolingok császársága, sem a római-német szent birodalom, hanem a
középkor legnagyobb szellemi hatalma: a pápaság jelesen
VII. Gergely és utódai. Ők győzték le a császárságot, ők
szorították vissza az államok túlkapásait azon egyszerű elv
érvényesítésével, hogy a földi feltótlenül alá van rendelve az
isteninek, s testi a szelleminek; következéskóp a világi dolgok is alá kell hogy rendelve legyenek az egyháznak: az
érzékfölötti világ látható megtestesülésének. A középkor ezen
szelleme és felfogása tetőfokára jut a keresztes hadjáratokban,
általa lett a pápa a nyugati világ legfőbb birájává, törvényhozójává és hadurává. Mivel ugyanis a máshitűek az Istennel
ellenséges világ fogalma alá estek, azért az ellenök (a pogányok és hitetlenek) indított vállalkozásokban a keresztyén
világ legfőbb urának szükségszerűen vezérszerepet kellett
vinnie. De ép a keresztes hadjáratok következtében, melyek
segítségével a pápaság a keletet és nyugatot véglegesen a
maga fennhatósága alá vélte hajtani, veszíti el addigi egyed') Lásd a következőkre főleg Eicken:
alterlichen Weltanschauung.

Geschichte und System der mittel5*
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uralmát, mert váratlanul új erők jelennek meg a porondon,
zárt sorokban felvonulnak az egyház ellen ós kezdik egymás
után annak alaposzlopait (többé-kevósbbé öntudatosan)
döntögetni. A középkori egyház nagyszerű hierarchiai és hittani rendszere oszlásnak indul, egymásután szakadoznak el
a Nyugateurópát, sőt a Keletet is egy nagy keresztyén népcsaláddá egyesítő vagy egyesíteni törekvő hatalmas szervezetet összetartó kötelékek. És ez kikerülhetetlen fordulat
volt. Hiszen a földi „Istenállam" felépítésében egy mélyen
tragikus vonás rejlett, melynek előbb-utóbb bukásba kellett
sodornia a szemkápráztató épületet.
A vallásos hit transcendentális eszméje között —- (a
mint Eucken érdekesen fejtegeti) — ugyanis, mely az egyház
alapját képezte és a földi élet létfeltételei között, melyekbe
az egyház beállni kényszerült, oly ellentét volt, mely csirájában rejtette a vészthozó meghasonlást. Ismételten hangoztattuk, hogy az egyházat e korban a vallásos eszmével
azonosították, az érzékfeletti Istenállam földi képviselőjének
tekintették, érvényre jutását, hatalmának biztosítását azonban
mégis csak földi, világi, profán eszközökkel öregbíthették
az egyház fejei, holott mindezekkel szemben — alapelvök
értelmóben — a tagadás álláspontjára kellett volna helyezkedniük. Ezt hangoztatták sőt gyakorlatilag is megkisériették
ugyan, de a brutális élet minduntalan megalkuvásokra kónyszerítette őket. A jelzett kényszerhelyzet következménye
az volt, hogy abban a mértékben, amelyben az egyház emelkedik és terjed, szükségszerűen el is világiasodik. Az alapelv
értelmében a római egyháznak távol kellett volna állnia
minden politikai ténykedéstől, a tudománytól és művészettől
egyaránt, egyszóval a világi kultura egészétől, de kényszerűségből nemcsak, hogy megtűri mind e tényezőket, hanem
hovatovább ezek annyira megerősödnek, hogy úrrá lesznek
a vallásos eszme felett, mert a pápaságtól megkisérlett
kemény megrendszabályozásuk végtére is csütörtököt mondott. Ezzel pedig a specifikus középkori világnézetnek lejtőre
kellett jutnia. Amíg a középkori keresztyén egyház hatalma
virágkorát élte, oly kizárólagos befolyást tudott gyakorolni
az emberekre, hogy a művészi teremtést és a tudományos
kutatást is irányította ós céljainak megfelelőleg korlátozta.
„Művész nem követhette a saját egyéniségéből merített ideált,
tudós nem támaszkodhatott az egyéni meggyőződós álláspontjára, mert az egyház kiszabta a művész számára a mintát,
a tudós számára a határt, melytől eltérni egyértelmű volt az
eretnekséggel." Az egyháznak ezen univerzálizmusa kétségkívül fenséges gondolat volt, de az eszmefejlődés immanens törvényénél fogva csakhamar az ellenkező törekvést
segítette életre. Lássuk, mennyiben egyengette az egyház
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maga ennek a sajátságos fejlődésnek az útját. VII. Gergely
óta megmozgatták a tömegeket, hogy segitségökkel a vallásos eszmét diadalra juttassák ós minden ennek útjába álló
akadályt elsöpörjenek. Csakhogy a megmozgatott és öntudatra ébredt tömegek nem sülyednek többé passzivitásba,
hanem csakhamar alkalmat vesznek arra, hogy maguk intézzék
sorsukat (városi polgárság!) ós csakhamar megindul az individualizmus fejlődése az egész vonalon: legelőször a vallásos
hit szférájába nyomul be (eretnekek, szekták, vallásos egyesületek), majd a művészet, végül pedig a tudomány mezejére
is. Mi volt a teendő a vallásos élet terén ? Miért volt az,
hogy e korban sokan kinőttek a római egyház intézményeiből
és nem annak előirt szabványai szerint, hanem közvetetlen
úton keresték szívbeli áhítatuk kielégítését? A középkori
keresztyén egyházban nagyon meggyöngült az az igazság, hogy
a vallás nem kész tanok elfogadása, előirt gyakorlatok elvégzése, hanem személyes, közvetlen életviszony az Istennel.
Századokon át úgy volt, hogy a hívő egyének nagy többsége
nem is törekedett e közvetlen viszony elérésére, hanem egyszerűen az egyház hittóteleihez való ragaszkodás, az előirt
formulák és jó cselekedetek pontos teljesítése által vélte az
üdvösséget elnyerni. Csakhogy változtak az idők és változtak
az emberek. A keresztes hadjáratok nyomán óriási módon
terjed a felvilágosultság és behatol az alsóbb néprétegekbe is.
Bizonyos világias szellem is kap lábra, mely ártalmára van
a vallásos életnek, de ahol a vallásosság megmarad ós szóles
körökben ép ez időben erős vallásos buzgóság lüktet, ott
annak mélyülnie, bensőbbé válnia kellett. Akit elfogott a
szent élet és a Krisztussal való egyesülés vágya, most ösztönszerűen a külső törvényszerűségtől, a papság befolyásától
való szabadulást is kereste. Az egyén személyesen akart
Isten kegyelmében részesedni, Istennel személyesen érütközést
keresni ós a maga erejéből megszerezni lelki bókéjét — minden papi közvetítés nélkül. Azonban minden élő meggyőződés,
vallásos kegyesség csak erősbödik, ha rokon lelkekkel léphet
érintkezésbe, mikor is egymást kölcsönösen támogathatják
törekvéseikben. így ez a kor nemcsak a vallásos individuumok,
hanem a vallásos egyesületek kora is. Ismoretes dolog, hogy
Lüttichben, Lambert di Begues létrehozta a kegyes nők
szabad egyesülését (XII. század vége 1), akik anélkül, hogy
élethossziglan szerzetesi fogadalmakra kötelezték volna magukat, kolostorszerű szabályok szerint éltek ós életöket az
áhitatoskodás és munka (különösen betegápolás) között megosztották. Ezek az u. n. beginák. Csakhamar a férfiak is
hasonló szövetségre léptek, őket begardoknak nevezték.
Tulajdonkép az u. n. kolduló szerzetek is hasonló törekvésnek
köszönik eredetöket. Ők is az igazi evangéliumi ideált akarják
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föléleszteni, nem csak a negativ jellegű aszkézissel, hanem
pozitív módon is a benső szeretetben és teljes utánzásban
akarnak eggyé válni a Megváltóval. Legalább a keresztyén
kegyesség egyik legtündöklőbb alakja, az olasz Assisi Ferenc
eredetileg nem szerzetesrendet akart alapítani, erre csak
mintegy rákényszerítették. Nem a világ kerülése, a tétlen
szemlélődő élet volt az ő eszménye, hanem az Istenben való
élet, az emberek és más teremtmények iránti szeretet, az
emberek szolgálata és a lelkek megnyerése a keresztyén élet
érdekében volt az δ evangéliuma. Igaz ugyan, hogy a másik
koldulórend megalapítója a spanyol Domonkos már egészen
más ember volt, bár az evangéliumi szegénységet hirdette δ is.
Ferenc a belső sugallás, Domonkos az abszolút engedelmesség
embere volt, azért lett amaz a „szegények atyja", emez az
„eretnekek kalapácsa." Ε kolduló szerzetesek működésének
óriási volt a jelentősége. Az egyház csakhamar fölismerte
ez odaadó, szolgálatkész sereg használható voltát, befogadta
hát a maga szervezetébe és az eredmény az lett, hogy ők
mentették meg a római egyházat ez időben a bukástól. De
ránk nézve fontosabb, hogy az a mozgalom, melyet ők megindítanak, roppant hatást gyakorolt a laikus körökre is. A
XII. sz. végéig a nyugati szerzetesség a maga lényege szerint
arisztokrata intézmény volt. Ezek az új barátok ellenben
leszálltak a néphez és az egyes emberekhez. Az egyes ember
bajaival, szenvedéseivel törődtek, a néppel éltek, annak nyelvén prédikáltak ós érthető vigasztalást nyújtottak neki. Ε
mozgalmak román földről eljutottak a német birodalomba is,
ahol igen termékeny talajra találtak. Az új rendek kolostorai
rohamos gyorsasággal lepték el az országot. Különösen
megjegyzendő, hogy német földön a nők is nagy mértékben
kiveszik részüket e vallásos mozgalmakból ós a két új szerzetesrend feles számmal közülök szedegeti tagjait, különösen a domonkosrend (prédikátorrend) kebelében szaporodnak
el annyira, hogy a XIV. sz. elején hetven apácakolostor állott
ötven férfi kolostorral szemben. Ε kolostorok pedig a férfi
szerzetesek lelki gondozása alatt állottak és mivel a nőkre
a latin nyelv elsajátítása nem volt kötelező, a gyóntató atyák
az u. n. kollációk 1 ) alkalmával a német nyelvet használták.
A papok nemcsak prédikációkat tartottak ilyenkor, hanem
az apácák kérdéseket is tehettek úgy, hogy egy ily épületes
társalgás az adóra ós befogadóra egyaránt gyümölcsözővé
vált. Az ezzel járó lelki gyönyörből fakadt az a kívánság is,
hogy a hallottakat írásban is megrögzítsék, hogy írásban is
l
) »Collatio dicta quasi collocutio vei confabulatio, quod de scripturis
divinis aliis conferentibus interrogationes conferunt alii congruas responsiones.«
(Wackernagel i. m . 379).
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bírják a jobb emlékezetbentartás kedvéért. Ennek az volt a
következménye, hogy a gyóntató atyák német nyelvű traktátusokat (értekezéseket) kezdtek írni, melyeket másolás
útján sokszorosítottak és terjesztettek. Az egyes kolostorok
az ilyeneket aztán kicserélték egymással. Hasonló lelki szükséglet mutatkozott a beginák házaiban is (— ez a mozgalom
is meghonosult Németországban a XIII. sz. folyamán) ezek
is sokszor Domonkosok felügyelete alá helyeztettek, akik
aztán vallásos igényöket hasonló módon elégítették ki, mind
az apácákét. Mindez erősen fejlesztette a nők körében különben is élénken buzgó vallásos életet. A kolduló szerzeteknél,
beginák és begardoknál még szabadabb szervezettel bírtak
az r Istennek barátjai" és a „Szabad szellem
testvérei"
nevek alatt ismert vallásos tömörülések. Az Isten barátjainak
(„Gottesfreunde") fogalma a XII. sz. lep fel, mint egy Clairveaux! Bernáttól befolyásolt vallásos irányzaté, (V. ö. Ján. ev.
15, 14, 15.) de különösen a XIV. század misztikusai formulázták élesebben a fogalmat és azzal az ideált, mely felé
törekedtek. Egy benső élő, gyakorlati keresztyénségről volt
szó ős az idevágó iratok vetélkednek egymással egy ilyen
eszménykép minői fényesebb kifestésében. Ez a közös ideál
hozza össze a papokat és a laikusokat, szerzeteseket és
beginákat. Titkos szövetségről, szeparatisztikus tendenciáról
szó sincs, hanem a rokon lelkek szabad, kölcsönös vonzalomból eredő szorosabb viszonyáról, gyakoribb találkozásáról. Látnj
való, hogy ezek az „Isten barátok" szigorúan nem is képeznek
külön szervezetet, a szerzetesek, apácák, beginák ós begardok, világi és egyházi kegyes lelkek mellett, hanem ezeknek
mintegy a crémejét foglalják magukban. Kétségtelen, hogy
ép β körökből kerültek ki Eckehart legrajongóbb hívei, tanításai itt találtak a legfogékonyabb fülekre. Ezekhez intézte
az δ prédikációit, ő nekik szánta traktátusait, csak másodsorban gondolt a nagy közönségre.
Egészen más volt a. „Szabad szellem testvéreinek"
a
jellege. Már bátran eretnek szektának is tekinthetők, csakhogy jóval tovább monnek mint e kornak bármely „eretnek'
szektája (pl. a valdéziek). Kiindulópontjuk ugyanaz, mint e
korszak legtöbb vallásos mozgalmáé. Ok is személyes kegyességet kerestek, az Istennel való közvetlen, teljes egyesülést, de ez egyesülés metafizikai lehetőségének fejtegetése
körül aztán veszedelmes lejtőre jutottak. Nemcsak, hogy
fantasztikus panteizmust hirdettek, hanem egyenesen odáig
mentek, hogy az Istennel való egyesülőst, istenülesnek,
istenné válásnak fogták fel, minek következményeképen
magukat isteneknek képzelvén, bármely tett elkövetésére
felszabadítottaknak érezték magukat, a törvényt, tradíciót
lábbal taposták. Természetes, hogy ezen veszedelmes és úgy-
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látszik a gyakorlatba is átvitt tanok ellen az egyháznak fel
kellett venni a küzdelmet. Mivel pedig e szellem itt-ott bejutott a beginaházakba is, ezek sem maradhattak mentek az
üldözéstől és rendszerint csak úgy kerülték ki a gyanút,
hogy egyes domonkosrendi kolostorok fennhatósága alá léptek.
Ε szektára nézve sok érdekes okmányt tett közzé Wattenbach.
Az egyik (XIV. sz.-beli greifswaldi) kézirat szerint egy brünni
János nevű ember, aki 20 évig volt az önkéntes szegényeknél
(begardok) Kölnben, ez idő után belépett a tökéletesek
sorába (ezek a szabad szellemek !) és 8 évig kicsapongó eletet
élt abban a meggyőződősben, hogy eggyé lett az isteni
lénnyel és így nem követhet el semmiféle bűnt, ha ösztöneit
mindenben követi. Később megtért, belépett a domonkosrendbe és töredelmes vallomást tett. Ebből idézzük a következőket; Si autem queratur, quidsit fundamentum libertatis
et veritatis, et quomodo potest quis ad istam pervenire respondeas: „Ego sum de libertate nature, et omnia que natura
mea appetit, satisfacio et concedo-sufficienter. Eciam si mulierem in sacratissima nocte peterem, ego satisfacio appetitui
meo sine omni consciencia, nec debeo habere pro peccato, qui
a spiritu über est, et cum hoc sum homo naturalis, et ideo
oportet libere satisfacere operibus nature." Est autem per fecta
libertás : omnia que oculus videt et concupiscit, hoc manus
assequatur." (i. m. 533.)
Hogy e sajátságos eltévelyedés, hogy az ember istenné
válhat úgy, hogy közötte és az Isten között semmi külömbség nincsen (unus est cum Deo et Deus cum eo unus absque
ulla distinccione i. m. 539) rengeteg zavar okozója volt,
könnyen érthető. E. némely kitétele veszedelmesen közeledett
ehhez az állásponthoz, úgy hogy egyes szabad szellemek
hivatkoztak is rá, miért aztán a mester tanításait tanítványai
védelembe vették. Még csak azt említjük meg, hogy a szabad
szellem mozgalma nem volt egészen új dolog, Delacroix
helyesen figyelmeztet arra, hogy a testvérek nézeteiben
Amalrich Bena tanai folytatódnak.
Ennyi talán elég lesz a kor vallásos mozgalmaiból, mert
az e korban napirenden levő eretnekségek (valdéziek) nagyon
ismeretesek. Nagyjából megvan már a milieu, melybe E.-ot
beleállíthatjuk. A mondottak kiegészítésére még néhány adatot
szögezünk le a kor politikai történetéből. Ebből a szempontból is igen mozgalmas az az időszak, melyben E. ólt. Ifjúkora
az interregnum bonyodalmaiba esik, majd Nassaui Adolf,
Osztrák Albert, III. Henrik küzdenek a német császári trónért.
Ez utóbbi alatt egy időre helyre áll ugyan a béke, de utána
ismét háborús idő következik be: Bajor Lajos és Szép Frigyes
mérkőzése. A német császári hatalom e korban már teljesen
lejárta magát. Ezt ma már tisztán látjuk, de ez a kor még
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nem volt ennek tudatában. Arról volt szó, melyik nemzetre
száll a világbirodalom. Nevezetes e korban a pápaság állásfoglalása, mely szintén túl volt delelőjén. Tekintélyén pótolhatatlan csorba esik, midőn VIII. Bonifác pápa Szép Fülöp
francia királlyal szemben vereseget szenved. Utána Kelemennel megkezdődik a pápaság babyloni (avignoni) fogsága
(1305—1376). A helyzet lényegesen megváltozott.
Mindenfelé ébred a nemzeti öntudat, a polgári közszellem.
A régi társadalom vezérlő osztályai elvesztik jelentőségöket.
A nemesség elvadul, a papság, különösen a felső papság hátat
fordít a tudománynak és az erkölcstelenségbe merül, a simoniarettentő módon el van terjedve és megmételyezi a világi
papságot, de lassanként a szerzetesrendek is elvilágiasodnak,
a sok adomány é s alapítvány következtében eldurvulnak és
kivéve az újonnan alakult koldulórendeket, elvesztik a súlyukat. A nagypápák kora is lejárt és, akik most VIII. Bonifác
után következtek, végtelen sokat ártottak a pápai tekintélynek: helyzetűknél fogva a francia király szolgái, a francia
politika uszályhordozói. A pápaság ily méltatlan képviselőinek
láttára a gondolkozó elmék magukra eszmélnek és a pápaság
intézményét vizsgálat és bírálat tárgyává teszik, mitsem
törődve az egyházi fenyítékkel. Midőn XXII. János pápa, (aki
bámulatos energiájú, makacs aggastyán volt és valóságos
pénzkapacitás) háborúba keveredik Bajor Lajossal, a tudósok
tekintélyes száma ez utóbbi mellé áll (Occam, paduai Marsilius,
Michael de Cesena a ferencrend generálisa stb.) és Marsilius
„hires Defensor pacis" című munkájában, moly valószínűleg
még E. életében jelent meg, hihetetlenül éles támadást intéz
a pápaság ellen fejtegetvén, hogy nagy különbség van az
apostoli kor egyháza és a pápaság között, amennyiben amaz
a Krisztusban hívők közösségéből állott, míg emez csakis a
római hierarchiára szorítkozik. A legtöbb békételenség a
papság helytelen felfogásából és a pápaság azon igényéből
származik, hogy igazságszolgáltatást akart gyakorolni nemcsak a papok, hanem világiszemélyek ós fejedelmek felett is.
Pedig Krisztus csak a tanának hirdetését ós a szentségek
kiszolgáltatását hagyta a papságnak. Krisztus követőitől tehát
meg kell követelni, hogy a szegénység állapotában és világlegyőzésében is kövessék.
Ép e zavaros, züllött viszonyok miatt fordulnak el a
vallásos lelkek a világtól és fölülemelkedve a világ bajain
önmagukba temetkeznek, ott keresik töprengő, álmadozó
elmerülésben az Istent, kit az élet viharai között meg nem
találhattak. Kétségtelen, mint láttuk is már, hogy bele vegyült
ebbe sok rajongás, egészségtelen érzelmi kéjelgés is, sőt méltatlanok is csatlakoztak egyes körökhöz ós kompromitálták
őket, de igaz az is, hogy e sok vallásos jelenségnek igaz
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kegyesség képezte az alapját. Ezt érezte a pápaság is és
eleinte ingadozó magatartást tanúsított pl. a begardok és beginákkal szemben, majd később, mikor mégis kénytelen ellenök
fellépni, ép XXII. János pápa legalább különbséget próbál
tenni az igazhitű ós eretnek beginák között. Csak a feddhetetlen
életű és őszinte vallásosságú valdézieket üldözik következetesen, rémhíreket terjesztenek róluk és sokszor a szabad
szellemekkel tévesztik össze. Ε szerte ágazó törekvésekkel,
hangulatokkal, eszményekkel találkozik össze a tudós
Eckehart. Beginák, begardok, valdéziek rendesen tanulatlan
emberek voltak, akikre a nyomozó, vallató papok megvetéssel néztek le, mint akik tanulatlanságok dacára mertek a
vallás legmélyebb titkairól, a hivatalos egyházi tantól eltérő
véleményeket mondani. De most föllép a szentírás magistere
a párisi egyetem ünnepelt theológiai doktora ós magas egyházi
állásában oly keresztyén tanrendszert állít fel, mely sok
pontban érintkezik azzal, amit a hivatalos egyház eretnekségnek nyilvánított. El lehet képzelni, hogy e körökre milyen
nagy hatással volt E. prédikációja.
Eckehart élete. 1 ) Tragikus fuvalom csap felénk E. élete
képéből. Egy folyvást felfelé lendülő pálya: fokozatosan emelkedő ifjúkor után a férfikorban valósággal az élet magaslatain
jár, köztiszteletnek örvend rendje ós a laikus nagy közönség
körében, Köln városa és messze vidékek személyiségének
varázshatása alatt állnak. És ekkor lecsap a derült égből a
villám: heresissel vádolják, pörbe keverik, melynek végét,
teljes rehabilitációját már nem érte meg.
Az E. név egyébként sűrűn szerepel a régi német irodalomban és különösen kedvelt volt Türingiában a XIII—XV.
századokban a papság körében. A mi hősünk is Türingiából
származott és valószínűleg 1260-ban született nemesi családból. (Hohenheim) Ifjúságáról semmiféle adat sem maradt
ránk. Bátran föltehetjük, hogy legalább 15-ik életévének
betöltése után lépett a domonkos rendbe, melynek egyik
disze lett Németországban. Szintén kézenfekvő dolog, hogy
a szülő városához legközelebb eső kolostorba adták, nevezetesen Erfurtba, a hol annak rendje és módja szerint elvégezte az előirt tanfolyamot. Majd pedig felkereste rendjének
németországi „Studium generale"-ját Kölnben. A következő
(de némely k u t a t ó által kétségbe vont) adat az, hogy egyideig erfurti perjel és türingiai vikárius volt. Ha ez igaz,
akkor ennek még 1208 előtt kellett meglennie, mert ép ez
évben tiltotta meg az egyetemes káptalan e két hivatalnak egy kézben való egyesítését. Ennél jóval bizto') Lásd a következőkre főleg P u m m e r e r , Büttner,
i. m ű v e i t Lásson és Preger adatai elavultak.
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sabb életrajzi adat, hogy 1300-ban E.-ot Parisba küldték,
hogy az ottani egyetem alsóbb fakultásán előadásokat tartson és egyúttal a theológia fokozatokat megszerezze. Minden kétséget kizárólag arról értesülünk, hogy egymásután
elnyerte a theológiai baccalaureatusát, licentiatusát és magisteriumát az egyetemi szabványok szerint, tehát nem a
pápától. 1303-ban a besanconi nagy káptalan végérvényesen
keresztülviszi a német rendi tartomány felosztását és ezzel
együtt kimondják, hogy az idegen provinciákban tartózkodó
barátok térjenek vissza hazájukba. Bizonyára ezen határozat következtében került E. is haza. Az Erfurtban még ez
évben megtartott tartományi káptalan őt választotta provinciálissá ós ezt a választást a következő évben lefolyt
toulousei nagykáptalan jóvá is hagyta. Mintegy nyolc éven át
(1304—1307-ig) állott E. a provincia élen, mely Németalföldtől Livlandig terjedt. Közben (1307) teljhatalmú megbízatással Csehország fővikáriusává nevezik ki, bizonyos
rendetlenségek megszüntetése céljából. 1311-ben
ismét
Fárisba küldik (fűit absolutus apud Neapolim anno Domino
MCCCXÍ. et missus Parisius ad legendum.) Előzőleg a Teutonia nevű tartomány provinciálisává választotta a tartományi káptalan, de ezt a választást a nagy káptalan nem
hagyta jóvá, bizonyára már az E. leendő párisi kiküldetésére
való tekintettel. Sajnos, hogy E. ezen második párisi tartózkodásának tartamára és tevékenységére vonatkozólag ismét
cserben hagynak az okiratok. Általában E. életének 1311—
1326 időszakára nézve igen hézagosak az adataink. Annyi
okmányilag igazolható, hogy ezen idő alatt E. megfordult
Strassburgban, de hogy mennyi ideig volt ott, teljesen
bizonytalan. Ép oly kevéssé tudjuk, hogy mely évben került
Kölnbe, ahol nemsokára eletének tragikus fordulata bekövetkezett. Annyi tény, hogy 1326-ban ott találjuk mint a theológia
tanárát és hitszónokot, mely utóbbi minőségében szélesebb
körökre is fejthetett ki hatást. Már 1325-ben a velencei nagykáptalan alkalmával panasz merült fel oly rendtagok ellen,
akik „in predicatione vulgari quedam personis vulgaribus ac
rudibus in sertnonibus propronuntur, que possunt anditores
facile deducere in errorem." Ez a panasz ugyan nem vonatkozik kifejezetten E.-ra, de bizonyos, hogy ez időben szabad
igehirdetését aggodalommal nézték egyesek és kiválólag
Heinrich von Virneburg kölni érsek, aki végtére is 1326-ban
E.-ot a kúria előtt azzal vádolta, hogy heretikus tanokat
hirdet. Egyelőre ugyan nem ért célt, mert XXII. János pápa
csak annyit tett, hogy a vikáriusi és vizitatori minőségben
úgyis Németországban időző strassburgi Miklóst E. jóakaróját
bízta meg a vizsgálat vezetésével, aki az E. ellen felmerült
gyanút alaptalannak találta és őt teljesen·felmentette. Az
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érsek azonban ebbe nem nyugodott bele, hanem saját törvényszéke által vezetteti tovább az E. ellen megindított pört
és ebbe belevonja E. „protektorát" Miklóst is. Ε pör menetéről több fennmaradt okmány tájékoztat, bár itt is vannak
kellemetlen hézagok (a legtöbbet Denifle közölte). Legújabban
Keller Lajos megtalálta E. terjedelmes latin igazolását
(1326 október), mely a inkvizitoroktól kifogásolt tételek
latin fordítását tartalmazza, ezek közül tizenöt a Liber Benedictas (Buch der göttlichen Tröstung) cimü német munkából
vétetett. Felette sajnálatos, hogy ez okmányt máig sem tették
hozzáférhetővé és így a pör lefolyását csak a következő
(1327) évtől kisérhetjük nyomon. Az első idetartozó okmány
1327. január 24-éről van keltezve. Veleje körülbelül ez. E.
megjelenvén inkvizitorai előtt, egy magával hozott rendtársával saját erélyes tiltakozását olvastatja fel az ellene
tanúsított méltatlan eljárás ellen. Igazságtalan támadásnak
minősíti az ellene felhozott vádat és általa egész rendjét
látja megsértve. Szemökre veti bíráinak, hogy ok nélkül
húzzák és halasztják a pört ős hogy gyanús és kétes értékű
rendtársakat hívtak fel tanukul, akik vádaskodásaikkal csak
érdemeket akarnak szerezni, hogy saját kihágásaikért annakidején enyhébb büntetésben részesüljenek. (Kőt ilyen férfiú
neve fenn is maradt: Hermannus de Summo ós Guillelmus
deNidecken). Ezen megjegyzésből kiviláglik, hogy a személyes
ellenérzés és irigység is erősen befolyt a pör tárgyalásába.
Egyébként kijelenti, hogy mindenkép aláveti magát a szent
egyház és a jog követeléseinek: sí forsan in aliquo contra
ipsam (ecclesiam) deviassem dumrnodo pronunciatum et
cognitum de errore meo fuisset legitime. (Denifle i. m. 628.)
Annál inkább tiltakozik E. az érseki törvényszék magatartása ellen, mert az ő ügyében strassburgi Miklós már
jogerős Ítéletet hozott. (,,cum de predictis articulis vei eorum
similibus jamdudum ante cognitum fuerit sufficienter et pertinenter discussum per religiosuin virum fratrem Nicholaum
vicarium auctoritate domini summi pontificis speciali").
E. végül a szent székhez appelál, kéri a litterae dimissoriae-t
és felhívja vádlóit, hogy jelenjenek meg vele együtt a pápánál Avignonban május 4-őn. Közben azon volt, hogy a nagy
közönség előtt is tisztázza magát. Ezért 1327. február 13-án
pénteki napon miután elvégezte prédikációját a domonkosrend szószékén, halberstadti Konráddal felolvastat egy latinnyelvű nyilatkozatot, melyet német nyelven pontról-pontra
haladva megmagyaráz az egybegyűlt híveknek. Ebben kijelenti, hogy minden hitbeli tévedést és erkölcsi fogyatékot
mindenkor teljes erőből útált. Ép azért, ha ilyen tévedést
rábizonyítanának, melyet akár írt, akár mondott, akár prédikált volna a múltban, titkon vagy a nyilvánosság előtt
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bármely helyen vagy időben, akár zavarosságból avagy makacsságból, úgy az ilyen tanokat kifejezetten és nvilvánosan
egyenkót és összesen visszavonja és ezentúl sem nem mondottnak, sem le nem írtnak nyilvánítja. Ezenkívül példakép két
illetve három rosszul értelmezett helyet helyesbít. Specialiter
etiam quia male intellectum me audio, quod ego pedicaverim
minimum meum digitam creasse omnia, quia illud non
intellexi nec dixi prout verba sonant, sed dixi de digitis illius
parvi pueri Jhesu. — Et quod aliquid sit in anima, si ipsa tota
esset talis, ipsa esset increata, intellexi verum esse et
intelligo etiam secundum doctores meos collegas, si animus
esset intellectus essentialiter. Nec etiam unquam dixi, quod
sciam, nec sensi, quod aliquid sit in anima, quod sit aliquid
anime, quod sit increatum et increabile quia tunc anima esset
peciata excreato et increato cujus oppositum scripsi et docui,
nisi quis vellet dicere: increatum vei non creatum, id e s t non
per se creatum, vei concreatum. v. ö. Pummerer i. m. 30). Hogy
E. ezen nyilatkozata általános visszavonás bizonyítja főkép
a befejező szakasz: „Salvis omnibus corrigo et revoco, ut premisi, corrigam et revocabo in genere et in specie quando cumque et quotiescumque id fuerit opportunum quecunque reperiri
poterunt habere intellectum minus sanum. E. ezen nyilatkozatáról a kommiszárusok nem vettek tudomást, mikor ellenben
E. február 22-én tanúk kíséretében megjelenik előttük, hogy a
litterae dimissoriae-t átvegye, mindaketten E. felebbezését
mint „frivol"-t elutasítják, tehát nem adnak neki helyet.
Egyéb adatok hiányában nem tudjuk, hogyan folyt tovább
a per, de kétségtelen, hogy Kölnben nem nyert befejezést,
hanem a pápai kúria elé került. Erről tanúskodik az 1329.
március 27-én megjelent pápai bulla, mely azonban E.-ot már
nem találta életben, mert ő ügyének végleges eldölése előtt
1327 végén vagy 1328. elején elhunyt volt. A nagyobb valószínűség az első dátum mellett szól (Pummerer i. m. 34).
Ε nevezetes bulla 28 cikkelyt sorol fel, melyek kétségkívül
szószerint E. műveiből vannak kiszedve és közülök 17-et
heretikusnak, a többi 11-et pedig mint a heresisben gyanúsat
(de heresi suspectos) bélyegzi meg. Kijelenti, azonban a bulla,
hogy E. élete végén a megrótt cikkeket a heretikus
értelmet illetőleg visszavonta és kárhoztatta. Az utolsó szakasz,
melyért igen sok tinta folyt a tudósok között, (különösen
Preger és Denifle állanak itt egymással szemben) szóróiszóra így hangzik: Porro tam illis, apud quos prefati articuli
predicati seu dogmatisati fuerunt, quam quibuslibet aliis, ad
quorum devenere notitiam, volumus notum esse, quod prout
constat per publicum instrumentum inde confectum, prefatus
Ekardus in fine vite sue fidem catholicam profitens predictos vigwtisex articulos, quos se predicasse confessus extitit,
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necnon quecumque alia per eum scripta et docta, sive in
scolis sive in predicationibus, que possent generare in mentibus fidelium sensum hereticum vel erroneum ac vere fldei
inimicum, quantum ad ilium sensum revocavit ac etiam
reprob avit et haberi voluit pro simpliciter et totaliter revocatis, ac si illos et ille singillatim et singulariter revocasset,
determinationi apostolice sedis et nostre tarn se quam srcipta
sua et dicta omnia summittendo. (Denifle i. m. 640). Preger
tagadásba veszi, hogy Ε. csakugyan visszavont volna minden
heretikus színezetű tant, mert δ a kölni visszavonást nem
tekinti annak, más visszavonásról pedig nem lehet szó, úgy
hogy szerinte (és Büttner szerint is) a kúria meghamisította
volna a tényeket, mert feltétlen visszavonásról beszél, holott
E. Kölnben 1327 február 13-án a visszavonást azon feltételekhez kötötte, hogyha tévedéséről meggyőzik, (i. m. I. 366.)
Mi azonban a helyett, hogy rosszhiszeműséget tulajdonítanánk
a pápának, inkább arra utalunk, hogy éppenséggel nem bizonyos, hogy a kölni manifesztum feküdt a bulla szerzője előtt,
hiszen jeleztük, hogy erről a hivatalos bíróság tudomást nem
vett. Sokkal valószínűbbnek tartjuk tehát — amire Keller
Lajos újabb felfedezése is jogosít és amire bizonyára világot
is vet, — hogy létezett egy másik okirat, mely E. ünnepélyes
retrakcióját tartalmazta, de ez eddigelé nem került elő, eshetőleg talán örökre elkallódott. Ez képezhette a bulla vitatott
állításának az alapját. Lehetne talán nyilt kérdésnek is hagyni
E. visszavonását, de mi a magunk részéről igen valószínűnek, mert E. egyéniségével megegyezőnek tartjuk a visszavonást. E. szabad, bátor szellem volt, de tulajdorikép mégsem
a harcnak az embere. Sokkal mélyebb tisztelettel viseltetett
a római egyház iránt, semhogy harcba szállt volna annak
tanai és intézményei ellenében. Egészen bizonyos, hogy hű
fia volt ós maradt is egyházának, és ha egyik-másik tekintetben belsőleg el is fordult tőle mint egy Assisi Ferenc,
vagy E. kartársa, Dante eszeágában sem volt egyházából
kiválni és nyíltan valamely eretnekséghez csatlakozni. Bizonyos, hogy nem is volt világos tudatában annak, hogy
mennyire eltávolodott az egyház hivatalos tanától. Számos
bibliai hely értelmezésénél abban a véleményben volt, hogy
allegorikus értelmezése fedi a hivatalos keresztyénség álláspontját. Egyébként, ő aki kora politikai zavaraiba semmikép
sem elegyedett, ha nem húnyt is szemet a korabeli egyház
árnyoldalai előtt, maga a tiszta vallásosság hirdetésével, nemes
példaadásával igyekezett hatni és az erkölcsi jobbulás útját
egyengetni. Delacroix mégis felveti azt a kérdést, hogy
őszinte volt-e E. visszavonása? Hiszen úgymond i. m. 229. E.
ünnepélyesen védi a maga igazát, félremagyarázottnak jelenti
ki egyes tanait és aztán mégis hajlandó visszavonni mindent.
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Pedig kettős igazság nincs, vagy neki van igaza, vagy az
egyháznak. Erre azzal felelhetünk, hogy nemcsak E. hanem a
katholicizmus sok más szelleme is túltette magát ezen a kétségen, visszavonta a megrótt tanokat és mégsem érezte, hogy
„sacrificium intellectus"-t követett el. Pedig még nem volt
érvényben a Fr. X. Kraus óta hangoztatni szokott alávetés,
mely szerint az olyan pap, aki magát egy felsőbb határozatnak aláveti, nem tesz mást mint az olyan tiszt, aki magánvéleményét feljebbvalója ítéletének alárendeli, úgy hogy az
ilyetén alárendelés a szubordináció aktusa, de nem jelenti
a saját meggyőződésről való teljes lemondást. De tagadhatatlan az is. hogy mégis jobban megragadnak bennünket
az olyan alakok, akik az általuk vallott igazságtól nem
tágítanak és érte kockára vetnek mindent, életöket is.
Ezért igyekeztek némelyek E.-ot ilyen hősnek feltűntetni,
Némileg elképzelhetjük, hogy a hithű E.-nak mennyire fájhatott bevádoltatása és hogy utolsó napjait, hogy megkeseríthette az eretnekség vádjának disszonáns hangja. Hívei
szemében azonban ez a pör éppenséggel nem ártott neki,
ellenkezőleg tragikus vége hőssé, vértanúvá magasztosította
és csakhamar a legenda szőtte élete körül arany szálait,
annál is inkább mert tiszta, feddhetetlen jellemét ellenfelei
sem vonhatták kétségbe. A pápai bulla is ilyen hangon
ítél róla.
Igaz, a tudósvilágnak napirendre kellett térnie fölötte,
különben is alkonyata felé közeledett az a skolasztikus
szellem, mely bélyegét rányomta E. latin munkáira. Ez eléggé
megmagyarázza, hogy latin munkái nagyrészt veszendőbe
mentek, de nem úgy történt német munkáival is. Prédikációit,
egyes mondásait titkon lemásolják és kézről-kézre adják.
Lelkes és congenális tanítványok (Tauler, Seuse a Deutsche
Theologie szerzője stb.) pedig terjesztik, népszerűsítik, egyszerűsítik az ő főgondolatait és úgyszólván közkinccsé teszik.
Ezenkívül igyekeznek nemes alakját és tanait minden félreértés ellen megvédeni ós különösen a megbélyegzett eretnekektől („szabad szellemek ') megkülönböztetni, mert ezek is
szerettek E.-ra mint mesterökre hivatkozni, úgy hogy E.
mintegy gyújtópontnja e kor vallásos (heretikus és egyházias
jellegű) mozgalmainak. Egyfelől annak kimutatására, hogy
az eretnekek nem minden alap nélkül hivatkozhattak E.-ra,
másfelől azért is. mert E. tanának némely kinövésére vet
fényt, itt közöljük, magyar fordításban némi rövidítéssel a
megrótt cikkeket. 1 )
1. Az Isten nem teremtette előbb a világot, mert a
dolog nem cselekedhetik addig, a míg meg nincs, annálfogva
') Egyes tételekkel találkozni fogunk E. tanának
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mihelyt az Isten volt, azonnal megteremtette a világot. (V.
ö. ezzel E. következő passusát Unde cum quaeretur aliquando,
quare Deus mundum prius non creasset, respondebatur, quia
non potuit, eo quod non esset nec fuerat prius antequam
esset mundus idézi Denifle i. m. 474 vagyis arra a kérdésre,
hogy miért nem teremtette Isten előbb a világot, az volt a
felelet: Azért nem, mert nem volt ós nem lehetett az „előbb",
mielőtt a világ volt. Ε hely egyébként vitás. így pl. Bullinger
i. m. 35 azt hiszi, hogy az első tétel semmikép sem származhatok E.-tól (az t. i., hogy Isten azért nem teremthette
meg előbb a világot, mert maga sem volt a világ teremtése
előtt) és hogy ezt a konfúziót az inkvizició csinálta. Ezzel szemben azt kell hangoztatnunk, hogy mivel a megrótt tanokat
szószerint szokták átvenni avagy lefordítani, szükségszerűen
föl kell tennünk, hogy egy ilyenféle mondat mégis csak
előfordult E. műveiben.
2. így tehát megengedhető (az a felfogás), hogy a világ
öröktől fogva volt.
3. Épúgy, mikor az Isten fiát, a vele együtt örökkévalót
és egyenlő Istent szülte, ugyanakkor teremtette a világot is.
4. Szintúgy minden cselekedetben, a rosszban is egyaránt megnyilvánul az Isten dicsősége.
5. Az is, aki valakit gyaláz, maga által a gyalázat bűne
által az Istent dicséri és minél jobban gyalázza, minél súlyosabb bűnt követ el, annál jobban dicséri az Istent.
6. Hasonlóképen az Istent káromló is, e káromlás által
magát az Istent dicséri.
7. Ép úgy, aki ezt vagy azt (hoc et hoc = a véges) kéri,
rosszul és rosszat kér, mert a jónak és Istennek a tagadását kéri.
8. Mert még az olyan emberekben is, akik nem törődnek a vagyonnal, sem a tisztséggel, sem a haszonnal, sem
a kegyességgel, sem a szentséggel, sem a jutalommal, sem az
Isten országával, sőt akik mindezekről lemondtak — az Isten
tiszteltetik.
9. A minap azon gondolkoztam, akarnék-e az Istentől
valamit elfogadni vagy kívánni. Nagyon helyesen akarok
erről tanakodni, mert mikor én az Istentől valamit elfogadnék, akkor én neki alatta lennék, mint egy alattvaló vagy szolga,
ő maga pedig mintegy az adás által uram lenne, pedig nem
ilyen viszonyban kell az örök életben lennünk.
10. Mi teljesen átalakulunk
és átváltozunk
Istenné:
épen úgy, mint a szentségben a kenyér átváltozik a Krisztus
testévé, úgy változom én át Istenné,
11. Amit csak adott az Atya Isten az ő egyszülött fiának
az emberi természetben, mindazt az egészet adta nekem is
kivétel nélkül.
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12. Mindaz, amit a szentírás mond a Krisztusról, igaznak
bizonyul minden jó és isteni emberben.
13. Ami csak sajátja az isteni természetnek,
minden
teljesen sajátja, az igazságos és isteni embernek;
ennélfogva, amit csak ez az ember cselekszik, mindazt az Isten
cselekszi ós δ teremtette az Istennel együtt az eget és a földet
és teremtője az örök igének és az Isten ilyen ember nélkül
semmit sem tudna tenni.
14. így a jó embernek a maga akaratát az isteni akarathoz kell alkalmazni, mert ő maga akarja mindazt, amit az
Isten akar, mivel az Isten valami módon akarja, hogy én bűnt
kövessek el, úgy én nem akarnám, hogy ne kövessek légyen
el bűnt és ez az igazi bűnbánat.
15. Ha az ember ezer halálos bűnt követett volna el, ha
az ilyen ember helyes észjárású volna, nem kellene azt akarnia,
hogy δ azokat a bűnöket el ne követte volna.
16. Isten tulajdonképpen nem parancsol külső cselekedetet.
17. A külső cselekedet tulajdonkép nem jó, sem nem
isteni eredetű ós tulajdonkép nem is az Isten cselekszi azt
és nem is δ hozta létre.
18. Vigyünk (elébe) nem külső cselekedetek gyümölcsét,
amelyek bennünket jókká nem tesznek, hanem benső cselekedetek gyümölcsét, amelyeket a bennünk maradó élő Atya
cselekszik és hajt végre.
19. Isten a lelkeket szereti, nem a külső cselekedetet.
20. Mert a jó ember az Istennek egyszülött fia.
21. A nemes ember Istennek
amaz egyszülött
fia,
akit az Atya mindörökre (eternaliter) szült.
22. Az Atya szül engemet mint fiát, még pedig mint
egyetlen fiát. Amit az Isten cselekszik, az egy, ezért szül δ
engemet saját fiává minden megkülönböztetés nélkül.
23. Isten egy . . . úgy hogy ő benne nem találhatni
sokaságot, aki kettőt lát vagy különbségeket lát, nem látja
meg őt, mert az Isten számon felül és számon kívül csak
egy. Következik tehát, hogy magában az Istenben semmiféle
megkülönböztetés nem lehet és nem is gondolható.
24. Az Isten fogalmával nem fór össze semmiféle megkülönböztetés, sem a természetben, sem a személyekben.
25. A mikor az mondatik: Simon jobban szeretsz-e engemet ezeknél? ennek az az értelme : jobban mint ezeket és
ez helyesen van ugyan mondva, de nem tökéletesen. Mert az
elsőben ós másodikban van több is, kevesebb is, fokozat is,
sorrend is, az egyben azonban sem fokozat, sem sorrend
nincs. Aki tehát az Istent jobban szereti, mint felebarátját,
az helyesen cselekszik ugyan, de nem tökéletesen.
T h e o l . S z a k l a p . XI. évf.
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26. Minden teremtmény merő semmi, nem azt mondom,
hogy kellő mértéket el nem érő (— modicum) vagy valami,
hanem azt, hogy egy csupa merő semmi.
Ezt a 26 cikket E. a magáénak vallotta, az utolsó kettőt
nem. Ezek a következők : 27. Valami van a lélekben, ami nincs
teremtve ós nem teremthető, ha az egész lélek ilyen, akkor
az nincs teremtve és nem teremthető és ez az értelem. 28.
Mivel az Isten nem jó, nem is jobb, nem is legjobb, csak
kisebbítem őt, mikor jónak mondom, mintha a fehéret feketének mondanám. Hogy itt különbség van téve az E.-tól
vallott, ós E.-tól nem vallott cikkelyek között, újból arra a
következtetésre késztet, hogy kellett léteznie egy okiratnak,
ahol E. 26 cikket magáénak vallotta és egyben visszavonta
az utolsó kettőt pedig később m á r E. halála után vették ki
műveiből és csatolták a többihez. Kétségtelen, hogy ezek is
E.-ra vallanak 1 ) és hogy akadt a kifogásoltak között olyan is,
mely nemcsak a hagyományos egyházi tantól eltér, hanem
— ha csak látszólag is — oly szubjektivisztikus és panteisztikus ízű hittételeket tartalmaz, melyek E.-ot a szabad szellemekkel hozzák közeli rokonságba. Hívei az ilyen tanok élét
enyhíteni, gyöngíteni esetleg elmagyarázni voltak kénytelenek,
hogy szeretett mesteröket az ilyen társaságból kivonják.
Mindamellett nincsen egészen kizárva, hogy itt-ott hiba nem
történt E.-nak paradoxonokat kedvelő, sokszor nehézkes
előadásának szószerinti értelmezése körül, ellenfelek ós barátok részéről. Hiszen ma is sokszor zavarban vagyunk egyegy hely magyarázatánál és bizony elcsodálkozunk, ha olvasásába mélyedünk, azokon az a b s t r a k t kérdéseken és abstrakt
tárgyalási módon, melyekkel E. a hívei elé lép, akik a XIV.
sz. emberei; bizony a szó igaz értelmében a mestert csak
legjobb tanítványai érthették meg, a gyengébbek a sasként
a magasban szárnyaló szónokot és előadását nem tudták
követni. Ez magyarázza meg nagyrészt, hogy miért maradtak
német művei oly vigasztalan állapotban reánk.
Eckehart művei. Pfeiffer kiadása előtt (1857) E. ismerete
csak igen kevés prédikációra szorítkozott, körülbelül a tőle közölt iratok egy harmadára, a latin iratok teljesen ismeretlenek
voltak, minek o k á t már megmondtuk. Nyomtatásban egyes
beszédei először a Taulor kiadásokhoz csatolva jelentek meg
ilyen pl. Conrad Kachelouen-ó Leipzig 1498; de legfontosabb
Adam Petri-é (Basel 1521), mely 50-nél több ilyen prédikációt
tartalmaz. Akik 1857-ig í r t a k mint pl. Martensen, Schmidt
stb. csakis ezekre a kiadásokra támaszkodtak, de éles eszökkel ők is észrevették E. n e m kis jelentőségót a német
kultúrtörtónelem szempontjából. 1857-ben adta ki Pfeiffer a
4
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faires germanista egy vaskos kötetben azt, amit E.-ra vonatkozólag 18-évi gyűjtés eredményekép nyomtatott könyvekből és kéziratokból összeszedhetett.
Egy második kötet tartalmazta volna az irodalomtörténeti bevezetést, a jegyzeteket ós esetleges pótlékokat, de ez az
E. kutatás pótolhatatlan kárára sohasem jelent meg. Ez I kötet
tartalmaz 1. 110 prédikációt, 2. 18 traktátust, 3. mondásokat
(E.-i „szállóigék"), 4. szintén rövidebb darabokat. (Liber
positionum) A nagytudományú kutató verőfényes optimizmussal eltelve kijelenti, hogy δ annyira beleélte magát E. irataiba,
hogy amit δ a gyűjteményébe felvett, az biztosan mind E.-tól
való és a későbbi kritika sem fogja tőle elvehetni i. m. XII.
De már ő is beismeri, hogy nem egy darab hézagos, vagy
későbbi kevésbbé hiteles kéziratban maradt fenn, és hogy a
kéziratok tetemesen különböznek egymástól. A Pfeiffer-féle
anyagot bővítették egyes darabokkal Preger Zeitschrift für
hist. Theologie 1864. Wackernagel Altdeutsche Predigten und
Gebete 1876. J u n d t : Histoire du panthéisme. 1875. Sievers:
Zeitschrift für deutsches Altertum 1872. (Deutsch i. m. 146
s. k.) Jelentős fordulatot idéz elő az Ε. kutatás terén a már
több ízben említett Denifle, aki 1880-ban az erfurti könyvtárban (Cod. Amplon, fol. n. 181 alatt) ráakadt E. latin műveinek egy részére, melyekről századokon át semmit sem
tudtak. Pedig Nicolaus Cusanus (1401—1464) a renaissance kor
filozófiájának érdekes alakja és bizonyos tekintetben E.
szellemi rokona, de mindenesetre nagy tisztelője még látta
E.-nak a szentírás legtöbb könyvéhez irt kommentárjait, sok
prédikációját és vitakérdéseit, így a Jánosról írt komment á r j a egyes kiszedett cikkeit. Trithemius János sponheimi apát
pedig ( 4 - 1516) E. latin iratainak a jegyzékét közli — bár
nem teljesen. A Denifle-től felfedezett művek E.-nak nagy Opus
tripatitumából valók, melynek, mint a neve is mutatja, három
része volt: I. Liber propositionum, mely 1000 tantételt tartalmazott, 14 traktátusra elosztva. Ε rész feladata a tantételek
felállítása és azok magyarázata. II. Opus vagy Liber quaestionum, egyes kérdések tárgyalása, illetve a tantótelek részletes kifejtése. III. A tételeket a bibliából igazolja a két
részből állott opus expositionum, a) opus sermonum: bibliai
textusok magyarázata, b) kommentárok a szentírás egyes
könyveihez. A kéziratban a két bevezetésen kivül (az egyik
az egész opusba, a másik az opus prop.-ba vezet be) csak a
III. rész van némileg képviselve. Ennek második alrészéhez tartoznak a Genesis, Exodus és Sapientiához írt kommentárok, az
elsöhöz a töredékesen fennmaradt Ekklesiastikus. Ezenkívül
Denifle Cuesben egy papirkóziratra bukkant ezzel a jelzéssel:
Expositíones et sermones in scripturas sacras. Ez a kézirat
ugyan fiatalabb mint az erfurti, amennyiben 1443-ból, való
6*
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mégis értékesebb az előbbinél, amennyiben hibátlanabb példány
képezi az alapját, továbbá egyes iratokat teljesebb alakban
bír és végül többet is tartalmaz, mint az erfurti Kodex.
Tartalma ím ez: 1. Egy index után következnek az opus
trip. és opus prop. szolgáló prológusok. 2. Expositiones a
Gensbe. 3. Expositio aliquarum auctoritatum famosarum
et utilium libri Exodi. 4. Expos, in librum Sap. illetve Prol.
az opus Exp.-ba. 5. Articuli condemnati istius doctoris (sc.
Heckardi). 6. Eccl. 7. Expos, in Ev. Joh. 8. Oratio dominica.
9. Az opus sermonum egy része. (Lásd Denifle i. m. 4 1 9 - 20
és 673-687).
Denifle olybá vette felfedezését, hogy általa az eddigi
E. kutatás összes eredményei és megállapításai érvényöket
vesztették és hogy az ujabb vizsgálódásnak az általa tört
úton kell megindulnia. Annyi minden vitán felül áll, hogy
ezentúl E. jelentőségének megállapításánál a latin művek
különös figyelemben rószesítendők. A baj csak az, hogy
egyelőre nincsenek közrebocsátva, Denifle csak szemelvényeket közölt és legújabban igen keveset Spanier is. Amíg
tehát a latin művek tudományos kiadásban nem kerülnek
forgalomba, addig mégis csak" a német művekre vagyunk
első sorban ráutalva, különben is ezekben határozódik E.
sajátlagossága. Ε téren legújabban Jostes, Spamer, Strauch,
Pahnck stb. fejtettek ki szorgos tevékenységet, melynek az
az eredménye, hogy a Pfeiffer-féle optimizmus homályba
borult, a teljesen hiteles eckeharti iratok száma lényegesen
alá szállott és általában az eddigi E. kutatás filologiai apparátusa igen kétségessé vált.
A pontos vizsgálódások nyomán kitűnt, hogy mai for
májában talán egyetlen eckeharti prédikáció sem származik
magától a mestertől, hanem hogy bizonyára túlnyomólag
utánjegyzésnek köszönik eredőtöket. A leirók pedig legtöbbször nem az egész beszédet írták le, hanem csak a kimagasló
mozzanatokat és ezeket sem fűzték mindig pontosan egymás
mellé. Ehhez járul, hogy a buzgó feljegyzők nem voltak
mindig egyformán ügyesek, sokszor meg sem értették a
mester szavait és értelmetlenségeket csúsztattak be a szövegbe. A másolás folytán még jobban romlott a szöveg, mind
több hiba csúszott be, hasonló darabokat összevontak, megrövidítettek, másokat szétdaraboltak
mind oly momentumok, melyek a kutató munkáját felette megnehezítik. A kéziratok is nagyon eltérnek egymástól, amire pl. Jostes és Sievers is utalnak. Spamer pedig megvizsgálván Pfeiffer kiadását
és összehasonlítván az egyes kéziratokat, megállapította, hogy
a hírneves germanista sem járt el mindig kellő óvatossággal
és sok oly b e s z ^ d e t és traktátust tulajdonított kedves
írójának, amelyeket ma már alig, vagy csak fenntartással
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merünk E.-óinak tekinteni. így Spamer (i. m. 307—420) kimutatja, hogy Pfeiffer tizennégy oly prédikációt tulajdonit
E.-nak, melyeknek kéziratai egy szóval sem említik E. nevét.
28 beszéd a baseli Tauler kiadásra támaszkodik, 54 prédikáció
eckeharti volta mellett egy-egy kézirat tanúskodik, 13 prédikáció mellett 2—2 kézirat szól, végre 1—1 prédikáció 3—4—5
kézírat által igazolható. Mindazonáltal a mai E. kutatás mégis
első sorban a prédikációkra kénytelen támaszkodni, különösen az első 105-re. Sokkal rosszabbul állunk a traktátusokkal.
A tizennyolc közül csak kettőt hagyott meg a kritika E.
tulajdonának, ezek: Pfeiffernól az V. ós XVII. számúak.
Mindaz az állítás tehát, mely a többire támaszkodik, homokra
épült és módosítandó. így pl. Lásson nagybecsű munkájának
némely részei is. A két hiteles értékezés közül is az V. számú
a biztosabb. Cime: Das Buch der göttlichen
Tröstunge.
(Legújabban kiadta Philipp Strauch: Μ. E. Buch der göttlichen
Tröstung und von dem edlen Menschen (Liber Benedictas)
Bonn. 1910). Magyar szempontból is érdekes. Wenck János
heidelbergi theológiai tanár ugyanis egyik Nicolaus Cusanusnak Docta ignorantia c. műve ellen írt vitairatában megemlíti ezt a munkát a következő szavakkal: Huic conclusioni
alludit magister eghardus in libro suo volgari, quem e didit
pro regina rugarie sorore ducum austrie, quod incipit: Benedictus deus stb. Az a magyar királyné, akiről itt szó van
Ágnes, III. Endre felesége, Albrecht király leánya (1280—
1364). Igen érdekes nőalakja a középkor végének. Egy ideig
atyja meggyilkoltatása után az aargaui Habsburgág legkiválóbb reprezentánsa, érdeklődéssel viseltetett a tudomány
és művészet iránt, de első sorban mólyen vallásos lélek volt
erős egyházias érzéssel, sok kolostor bőkezű pártfogója. Ura
halála után (1301) eleinte Bécsben lakott, majd pedig Königsfeldenben különösen 1318-tól, ahol a két kolostor közötti kis
házban lakott. A német misztika történetében nagy szerepet
játszott tössi kolostornak is gyámolítója, itt végezte be
napjait III. Endre leánya Erzsébet. (Liebenau i. m. 438. Pór
Antal: Ágnes magyar királyné és leánya Erzsébet Bdp. 1888).
Ε kitérés után megemlítjük még, hogy minden valószínűség
szerint 1305 körül ajánlotta fel Ε. e munkáját Ágnes királynénak, akinek bizony akkoriban sok lelki vigaszra volt szüksége. — A VI. számú traktátusról (das ist swester katreimeister eckehartes tochter von strásburg) bebizonyosodott
Denifle nyomán, hogy nem E. hanem a szabad szellemek környezetéből került ki. Tartalmánál fogva igen érdekes mű, mely
tükrözi a kornak azt a tendenciáját, hogy a nőket vallásosság tekintetében a céhbeli theológusok fölé állítsák. — A
Pfeiffertől mondások („Sprüche") alatt közölt gyűjtemény
részben töredékeket tartalmaz. E. prédikációiból és egyéb
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műveiből, továbbá elbeszéléseket és legendákat, melyek Spamer
szerint női kolostorokból kerültek ki ős melyeknek E. a hőse.
A Liber positionum feltevése pedig Denifle lelete óta önmagától elesik. Ε szakasz egyébként szintén töredékeket tartalmaz E. műveiből, de itt is mint a mondásoknál idegen
elemek hatoltak be. íme így fest a legfontosabb E. kiadás a
tudomány mai nézőpontjáról 1 A sok nehézséghez, mellyel itt
a filológiának meg kell küzdenie, még csak egyet csatolunk,
jelesen azt, hogy nemcsak egy, hanem több E. nevű író ember
volt az időben a domonkosrendben, mint ifj. Eckehart,
Eckhardus von Gründig, E. Rube stb. ezenkívül voltak a
mesternek tanítványai is, akik egészen az ő hatása alatt
állottak vagy hasonló szellemben í r t a k : Johann Franke,
Thomas von Apolda, Hehvic von Germar, Johann Sterngassen
s i. t. ami az összetóvesztésre szintén sok alkalmat ad.
Mindezek után értjük Spamert (i. m. 418), aki azt
mondja: „Die Arbeit um die Erkenntnis der deutschen Schriften von E. beginnt erst." Hasonlókép nyilatkoznak Behaghel,
Pahncke, Strauch. így tehát az Ε. filológia első feladata
egy tudományos E. kiadás eszközlése, ami, bármilyen szorgalmas munkásság folyik is e téren — egyelőre még a jövő
zenéje. Tudományos apparátussal eddig csak két E. kiadás
dicsekedhetik: Strauch-é, aki kiadta az „isteni vigasz" könyvét
(lásd fönt) és Spamer-é (Texte aus der d. Mystik des 14 u. 15
Jahrh. Jena 1912), ezeknek, továbbá Pfeiffer prédikációinak
Sievers Jostes, végül Denifle latin szemelvényeinek felhasználásával készült a jelen tanulmány. Büttner sok szempontból becses fordítása nem tekinthető tudományosnak, mert
nem veszi figyelembe a kritika (főleg Spamer) eredményeit,
vagyis több oly prédikációt és értekezest vesz fö!, melyeknek
eckeharti szerzősége nincs eléggé igazolva. Kilátásba van
helyezve E. kiadára a „Deutsche Mystiker" c. derék vállalatban (Verlag Kösel. Kempten und München), melyben eddig
kőt kötet jelent meg (I. Seuse, II. Mechthild von Magdeburg).
Végül megemlítjük, hogy a Szellem c. folyóiratban (Budapest
1911 december) megjelent E.-nak négy prédikációja magyar
nyelven („Az örök születésről") Balázs Béla fordításában.
Mivel e sorok írója nem annyira filológiai, hanem főleg
filozófiatörténeti és theologiai szempontból foglalkozott E.-tal,
csak az E.-ról adandó kép kikerekítésére emlékezhetik meg
néhány szóval E. nyelvéről, mely külön tanulmányt igényelne.
Oly komoly ember, mint Lásson e tekintetben, azt mondja
írónkról: E. ist der Urheber einer philosophischen Prosa in
Deutschland. Kirchliche Predigten und mystische Erbauungsschriften von hoher Vorzüglichkeit und Meisterschaft der
Sprache hat es auch vor ihm gegeben. Aber für seine Spekulation hat er das sprachliche GeAvand sich selber erschaffen
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müssen. Und mit welcher Genialität hat er das vollbracht!
Für die philosophischen Begriffo der Schule deutsche Ausdrücke zu formen, hat er zuerst und in musterhafter Weise
versucht" (i. m. 67). E. tehát, midőn a skolasztikus gondolatrendszert és saját spekulációját a németnyelvű közönségnek igyekezett tolmácsolni, oly úttörő érdemet szerzett a filozófia
német terminológiája terén mint pl. Cicero (ós nagyobb mórtékben a skolasztika) a latin és a mi Apácai Cseri Jánosunk
a magyar terminológia terén. Ebbeli érdemét még Denifle is
elismeri (i. m. 529). Pár érdekesebb szavát ide iktatjuk: Verständnisse (intellectus), gehügnisse (memoria), wille (voluntos), bilde (képzet, eszme), vorgéndiu bilde (istenben létező
örök eszmék), wesen (lót ós lényeg), gemüete (== felső lelkierők foglalatja, kedély), gegenwurf (tárgy) s. i. t. (Lásd bővebben Kramm i. m. 1—47). Nyilvánvaló, hogy E.-nak ezen
szerepe csak fokozza jelentőségét a német kulturtörténelemben. Mindezek iután eljutottunk dolgozatunk főtárgyára : E.
tanításának bemutatására.
Eckeharí tanitása. Lélektan és ismeretelmélet. E. mólyen
vallásos lélek volt, akit nem hivatala, hanem belső tüze arra
késztetett, hogy szent lelkesültséggel hirdesse azt, amit
igazságnak megismert. Vallásos hevületével bensőleg összeolvad teoretikus lelkesedése az igazságért. Prédikálnia kell,
ha nem is értené meg senki. („Swer dise predie hát verstanden,
demgan ichs woi. Wére hie nieman gewesen, ich müeste si disem
stocke geprediet han. Pfeiffer 181, 19—20). Ezért nem lehetett
népszónok, mint egy Berthold von Regensburg. Ha némelykor nagyobb közönség előtt prédikált is, igazi hallgatósága mégis csak az apáca kolostorok ós begina házak lakói
meg az Isten barátjai voltak. Ez a német misztikus prédikáció érdekes jellemvonása. Amikor E. tanát akarjuk megismerni, első sorban a latin műveihez kellene fodulnunk, melyek
a tudósok köréhez vannak intézve és a skolasztika módszerével fejtik ki a gondolatokat. Mivel azonban ez egyelőre
nem lehetséges, mégis csak német prédikációira kell támaszkodnunk. Már pedig az egyházi beszéd ós az építő tárgyalás
nagyon kevéssé alkalmas egy összefüggő gondolatrendszer kifejtésére. 1 ) E. főgondja, alapeszméit a fogékony szivekben
meggyökereztetni, azért fáradhatatlanul ismétli őket, képek,
hasonlatok segítségével világítja meg, hogy jobban bevésődjenek. Előadása ennélfogva nein fűzi e gondolatokat lassú
haladással láncszemekként egymáshoz, hanem inkább aforisztikus, drámai; a főgondolatokat kidomborító az ellenök fel') Ugyancsak ez okból, de a források megbízhatatlansága miatt is szó
sem lehet .arról, hogy E. gondolatvilágának fejlődéséről beszéljünk, mint Preger
teszi. V. Ö Delacroix i. m . 168.
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hozható érveket megcáfoló; sőt a közbeeső gondolatokat
elhanyagolván nem egyszer egyik gondolatról a másikra
ugrik, ahogy éppen hangulata magával hozza. Mint a töredékekből is megállapíthatjuk nem volt izgató, magával ragadó,
a szenvedélyeket felkorbácsoló szónok, de azért mélyen meg
tudott hatni. Jól mondja Wackernagel (Rieger) „Er hat wo
er will eine schwungvolle eindringliche Beredsamkeit
aber keine Rhetorik (i. m. 428). Színpompa nincs nála, de
mesterkéltség, hatásvadászat sem. Sokat szeret idézni, de
valamint a szentírásból úgy az ő „tekintélyeidből (Aristoteles, Tamás, Augustinus, Dionysios Areopagita stb.) saját
véleményét szereti kiolvasni. Mindamellett megvolt arról
győződve, hogy gondolkozása a kinyilatkoztatással, sőt az
egyházi tannal is a legszebben összhangzik. Igazi polémiát
nála nem találunk, még a szellemi harc is távol állt békés
érzületétől. Legkevésbbé bántja az egyházat és annak intézményeit. Távol áll tőle, hogy szektát alapítson, bár érzi, hogy
tanait csak a fenkölt lelkűek fogják megérteni. Az isteni
vigaszról irott értekezésében azt mondja, nem egy ember azt
fogja állítani, hogy nem igaz, amit itt vagy másutt írt. Erre
csak Augusztinusszal felelhet, hogy nem tehet róla, ha valaki
meg nem érti. Arra a szemrehányásra pedig, hogy miért tanit
műveletleneket, az a válasza, hogy ha őket senki sem
tanítja, hogyan lehessenek tanultakká ? („sol man nit leren
ungelerte lute, so wirt niemer nieman gelerte, so mag nieman lern noch leben noch sterben. Wann dar umb leret man
die ungelerten, das su werden von ungelerten gelert." Strauch
kiadása 40. 28—31 sor). Általában bizonyos önérzettel beszél
ós több helyen hangoztatja tanának eredetiségét és sajátszerűségét (pl. 64, 31; 65, 20; 71, 16; 73, 34; 100, 8; 282, 28;
stb. ilyenformán: sehent, diz ist wider alle die meister die
nu lebent vagy: ez sprechent die meistere gemeinlich . . . .
aber ich spreche gewerlich). És bizonyos eredeti gondolatkört lehetetlen megtagadni tőle, bár kétségtelen, hogy Tamás,
Augusztinus és a neoplatonikus misztika erős hatása alatt
áll. A misztika alapvonásai (az intellektuális szemlélet, az
éniség megtagadásának a követelése, az embernek az Istennel való teljes egységesülése, a tér és idő ideálítása, a véges
világ tagadása stb.) mind megvannak benne, de sajátszerű
színezéssel. Hogy nem csak tizedrangú skolasztikus, mint
Denifle állítja, hanem jóval több, mutatja az is, hogy gondolatköre korlátolt. Főproblémái az Isten mint egység és szentháromság, Isten és az emberi lélek viszonya, de különösen
a lélek lényege vagy alapja („Seelengrund"), Isten megszületése a lélekben.
Szükségesnek tartottuk ez általános megjegyzéseket,
hogy E. tanának ismertetésében minden fennakadás nélkül
haladhassunk.
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E. lélektana általában Tamás ós Augusztinusénak a hatása alatt áll; de bizonyos eredetiségre itt is igényt tart. Szerinte a lélek a testnek egyszerű formája, (17, 32) mely osztatlanul áthatja a test minden részét. (116, 26). (Itt ragadjak
meg az alkalmat arra a figyelmeztetésre, hogy E. nyelvhasználata éppen nem pontos, hanem hogy ugyanazon szavakat
pl. a lélek szót is különböző értelemben használja: a zavart
aztán az ügyetlenebb leírok és másolók csak növelték.) E.
szerint különbséget kell tenni maga a lélek ós a lélek erői
között, vagyis a lélek alapja, lényege és abból eredő funkciók
között. 1 ) A lélek ezen erőit felosztjuk alsó és felső erőkre —
ezekhez csatlakoznak a külső érzókek. 2 ) Az alsóbb erők átmenetet képeznek a felsőbb erők és külső érzékek között.
Három felső ós háröm alsó erő van. Az alsó erők ezek : bescheidenheit (=i-ationale = ésszerűség = érzéki értelem) zürnerin (irascibilents = indulat), begerunge = (concupiscibilis =
vágy érzéki vágy). A felső erők: haldendiu Kraft: ( = memoria),
verstendikeit, wille; vagy verstantnisse, = (intellectus, ész),
gehügnisse (memoria), wille (voluntas). 319-320. 240). A léleknek tehát két arca v a n : alsóbb erőivel a világ ós a test felé
fordul, felsőbb erőivel pedig az Isten felé, ezekben tulajdonkóp
az Isten világossága működik, de ez nem jut tudomásukra, mert
a lélek itt nincs magában, hiszen a „lélekalap" az erők felett
van. A megismerés úgy megy végbe, hogy az alsó erők az
érzókek adatait rendezik és tovább juttatják a felsőbb erőkhöz. Ha a lélek erői a teremtményt megérintik, akkor formákat (képeket) merítenek a dolgokról és ezeket magukhoz
vonzzák, úgy hogy minden érzéki megismerés közvetített megismerés (5, 8, 107, 12). Nyilvánvaló, hogy itt az érzéki dolog
bizonyos megfinomításáról van szó. így pl. ha képet akarok
nyerni egy kőről, a durva anyagit (das gröbeste) nem vonom
magamba, hanem kint hagyom. (83, 11). Minél feljebb emelkedünk a megismerésben, annál inkább válik le minden érzék,
végtére le kell válni a tér ós időnek is. (Nicht 'en hindert
die séle so sere an der bekentnisse gotes als Zit und stat.
Ztt unde stat sint stücke unde got ist ein. 222, 24.) A megismerés legmagasabb fokon az, midőn minden érzéki vonás kép,
meghatározottság, különbség megszűnik. Rendesen az ész
(de nem következetesen) szerepel mint „kép nélküli" erő, de
igazában csak lélek alapja vagy feneke és az istenség között
nincsen elválasztó medium, csak itt jön létre a közvetlen érint4
) E. gondolat alapja előfordul Tamásnál is, de E. egészen sajátszerű irányban fejtette tovább. Lásd W e r n e r i. m. II. 448.
') V. ö. Tamásnál sensus exteriores, interiores, potentiac intellectivae.
Werner i. m. II. 96. sk. A helyzet mindig ugyanaz. E. elfogadja a skolasztika
terminológiáját kiindulópontul, de aztán legtöbbször m á s színezetet ad egyes
fogalmaknak.
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kezés, az az abszolutum megismerése. Ez állapot megrajzolásánál különös szeretettel időzik Ε. (V. ö. Lásson i. m. 94).
Minél több dologban részes valami, annál nemesebb, annál jobb,
az általános értékesebb mint az egyes. Tovább haladva meg
kell jegyeznünk, hogy megismerés E. szerint az alany és tárgy
reális egyesülése — már az érzéki megismerésben is. Itt
vagyunk tehát a fontos pontnál : a lélek maga is istenné
lesz, ha az istent megismeri. (157, 10).
Minden, amit meg akarunk ismerni, a tárgyakról lehántott képek segítségével ismerhető meg. Magáról azonban a
lélek ilyen képeket nem alkothat, azért maga előtt ismeretlen. (der umbe ist der sele enkein dine als unbekannt
si ir selber. 5, 19. V. ö. az ind filozófia Atman-jával!)
Ezzel kapcsolatban E. szóvá teszi az akarat és ész
prioritásáról folytatott harcokat és mint telivér tomista ez
utóbbinak ad elsőbbséget. Az akarat — úgymond — Istent
a jóság leple alatt ragadja meg (unter dem kleide der güete),
az ész ellenben leplezetlenül, menten a jóságtól és létezéstől
(270, 26). A megismerés vezeti és megelőzi az akarat nyilvánulását, a szeretetet, nem lehet tehát Istent szeretni,
mielőtt meg nem ismertük (273, 37). A megismerésben
van
a boldogság (selikeit), mert csak benne lehetek
eggyé
Istennel. Az ész fensőbb az akaratnál, de mindakettő még
maga fölé emelkedik ama titokzatos „alapba" (fünkelin,
ganster, geist 255, 20, szikra = scintilla) úgy, hogy az igazi
boldogság sem az észben, sem az akaratban nincsen, hanem
csak a kettő fölött (256, 13). Itt nincs különbség emlékezet,
akarat és ész között. Ezzel a rejtelmes „lólekalappal" kell
most közelebb foglalkozunnk. A lélekalap, vagy lólekfenék,
melyet, mint láttuk, E. igen sok néven emleget — felette
áll térnek ós időnek. Mult, jelen ós jővó itt egybeesnek —
itt csak egy örökké jelenvaló pillanat van, (dar umbe erkennet er in eime éwigen nű 162,12) tehát nincs különbség itt ós
ott, fent ós alant között, ami a tengeren túl van, ép oly
közel van, mint az, ami helyben van (297, 29). Az Isten világit
benne, ő teremtette meg 113, 33. De sokszor teremtetlen-nek
is mondja E., hogy megkülönböztesse minden végestől pl.
193, 16. 286, 17. („Ich hän etwenne gesprochen von einem
lichte, ist in der sele, daz ist ungeschaffen und unschepfelich"). A lélek ezen része az Isten megismerésének a szerve,
egyedül ő képes az istenit befogadni. Lásson az ellentmondást e két állítás között (a lélek alap = szikra teremtett vagy
nem teremtett volta) azzal próbálja eloszlatni, hogy a szikra
ugyan nincs megteremtve, de megszülte az Isten; vagyis
úgy ered Isten sajátos lényegéből, hogy semmifele véges
meghatározottságot nem ölt fel, hanem isteninek marad meg
minden izében (i. m. 104). E. azért illeti oly sokféle elneve-

Eckeliart mester élete és tanítása.

91

zéssel a lélekalapot, mert nincs meghatározottsága. Ilyen
nevek: scintilla, szellem, belső ember, szikra, szikrácska és
sinderesis (=synteresis). 113, 40. Ez utóbbi szónak eredeti
jelentése erkölcsi tudat, lelkiismeret V. ö. Lásson i. m. 105
és Kramm i. m. 44. Werner i. m. II, 104. A lélekalapról szóló
tan eltekintve a következetlen terminológiától, egyike E.
legeredetibb gondolatainak, az a körülmény, hogy sokszor
az ésszel azonosítja, tehát mégis teoretikus erőnek tekinti,
E. intellektualizmusának beszédes tanújele. A helyes gondolat
egyébként, mely a lélekalapról szóló tanban lappang az,
hogy a vallásosság nem a szellem bizonyos funkciójához
van kötve, hanem hogy az ember lelke a maga
totalitásában éli meg az Istent. Az ész ezen előtérbe tolásához,
mely E.-ra oly jellemző, van egy érdekes analóg jelenség a
német vallásfilozófia történetében, melyre Lásson találóan
útal: „Es ist ganz ähnlich, wenn beiSchleiermacher das Vermögen, welches als Totalität der Seele intendiert ist, mit
Ausschluss aller einseitigen Kräfte, durch den Gebrauch des
Terminus „Gefühl" unvermerkt zu der Bedeutung herabsinkt,
die das Gefühl als mit Vernunft und Willen coordinierte
Kraft hat, diese ausschliessend, nicht ihnen übergeordnet und
sie in sich aufhebend ', (i, m. 106.)
Feltűnő, hogy amilyen gyakran beszól Ε. az ész is akaratról, annyira hallgatni látszik a lélek harmadik alapirányáról:
az érzelemről (kedély). Pedig elvitathatatlan érdeme a misztikus pszichológiának, hogy nagy mértékben hozzájárult az
érzelem önálló értékének elismertetéséhez. Láttuk, hogy E.
terminológiája éppen nem biztos, de annyit mondhatni, hogy
a kedély fogalmának tartalma megvan E.-nál, ha nem is
használja mindig a megfelelő kifejezést. A megismerés ama
legmagasabb foka, midőn Isten megnyilatkozik a „lélekalapban" (szikrában) ós a lélek lényege eggyé válik az Istennel, mindenesetre oly állapot, melynél mi modernek okvetetlenül az érzelem közreműködésére gondolunk, sőt magát
ezt az állapotot érzelemszerűnek képzeljük. Oly megismerésről
van itt szó, mely az értelmen túl van, melynek tehát volitiv-affektiv jellege van. (Lásd erre nézve Szelényi: A misztika lényege és jelentősége c. tanulmányát, továbbá Siebeck
i. m. 13 sk. és Kramm i. m. 21).
E. tehát az ismerésnek sajátságos módját állapítja meg.
Ha Istent megakarjuk látni és ismerni, az csak oly világosságban történhetik meg, mely maga az Isten. Ha külső dolgokat ismerünk meg, akkor valami idegen dolog hatol be a
lélekbe, de ha Istent ismerem meg, akkor semmi sem jut a
lélekbe, csak Isten egyedül, mert Istenben csak Isten van
és semmi más. Vagyis Istent minden eszköz nélkül kell
megismernünk, tehát közvetetlenül, de ez nem mehet végbe
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Isten akarata nélkül, a lélek csak azt teheti, hogy vakká,
holttá válik a teremtett dolgokra nézve, csak ha a földire
irányuló szervei becsukódnak, csakis akkor kezd benne
világolni az Isten. Ebben a megismerésben csak Isten aktiv,
mi ellenben szenvedők vagyunk, a mikor aztán Isten mintegy
magához emel. (80, 23; 82, 15; 113, 3; 177, 18; 182, 39).
E. lélektanát ós ismeretelméletét itt egyelőre lezárjuk,
de a mint már eddig lépten-nyomon metafizikai elemek
ötlöttek a szemünkbe, úgy viszont E. ismeretelmélete és
lélektana is csak a metafizika hátteréről nyeri teljes megvilágítását, mellyel a dolog természete szerint: a középkori
filozófia erős metafizikai jellegének megfelelőleg sokszorosan
összeszövődik.
Metafizika. A lélektan és ismeretelmélet utolsó szakasza
elvezetett bennünket E. metafizikájának a küszöbéig, E. rendszerének fő, de egyúttal legnehezebb részéig. A megismerés
végcélja az Isten, helyesebben az istenség megragadása, mert
E. különbséget tesz e kettő között. Az „istenség" felette áll
a háromságos Istennek, mint tiszta meghatározhatatlan abszolútum, mely egyebek mellett (Gilbertus Porretanus) Philo,
a neoplatonizmus, Dionysios Areopagita és Eriugenából ismeretes. Az ember erről nem tudhatja, hogy mi, csak azt, hogy
mi nem. (21, 6). (Sajnos, hogy E. nem pontos az istenség és
Isten elválasztásában, gyakran vegyest használja). Az Isten
legáltalánosabb tulajdonsága a lét, az istenségről ez sem
mondható 263, 10. Ezzel nem tagadunk meg az Istentől semmit, mert az istenségben minden van, csakhogy magasabb
formában. („Daz ich aber gesprochen habe, got st nicht ein
vvesen unde si Überwesen, hie miten habe ich im nicht wesen
abe gesprochen, sunder ich habe es in ime gewirdiget unde
gehoehet." 269, 3). Az istenség tehát tulajdonságok és működés nélkül váló.1) Az a kérdés, hogyan származik ebből az
abstrakt Egyből a sokaság? Az eleaiak problémája új formulázásban ! Minden előtt E. is kénytelen a legmagasabb egységben különbséget tenni az isteni „lényeg" és a természet
között. A lényeg sem nem cselekszik, sem nem szenved, a
természet cselekszik, de nem szenved. („Gotlich wesen enlidet noch enwürket nicht aber diu näture würket, aber si
enlidet nicht" 191, 19). A természet tehát az istenség (lényeg)
kisugárzása, kinyilatkoztatása. Hogyan lesz a természet személlyé? A magára eszmélés útján és akkor mint személyt
a természetet atyának nevezzük, aki magát teljesen fölismeri (6, 9) és ebben a megismerésben megszüli a fiát, az igét
') Dorum ist die gotheit in ir selber die unbeweglich einikeit und die
uberswebend stillheit u n d ist ein a n f a n k aller auzfliesung. Jostes i. m. 85.
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(das wort), a szentháromság második személyét. 1 ) Az atya
és fiú szeretetéből származik a szentlélek. Atya és fiú egyébként csak a természetben, tér és időben való működésük
szerint különböznek, az istenség lényegében ellenben különbség nélkül valók. (94, 9, 94, 20—26). Látnivaló, hogy valamint
E. különbséget tett a lélakalap (vagy lélekfenék) és a lólekerők között, óp úgy választja el egymástól az istenséget és
az Istent, mely utóbbinak három személye megfelel a lélek
három főerejének: még pedig a memoria az atyának, az intellectus a fiúnak, a voluntas a szentléleknek (320).
Az atya mint atya csak a flu által jut öntudatára.
(198, 17). A három személy egy lényegű ós egyazon lényeg
van bennök. A különbség csak az, hogy az atya magától van,
a fiút ellenben az atya nemzette vagy szülte, a szentlélek
pedig e kettőtől együtt ered (175, 2, 34, 38). Valamint a lélek
erői a fenékből, úgy erednek a személyek az abszolút isteni
egységből. A szentháromság az istenség önkinyilatkoztatása,
ez egyúttal egyértelmű ezekkel a fogalmakkal: önmegismerés, az ige szólása, a fiú megszülése. 2 )
Isten (vagyis az abszolutum, mint személy) legfőbb
tulajdonítmánya az ősz és a jóság (szeretet) 188, 29, 134, 29,
145, 18. Esze készteti a cselekvésre (működésre). így a
trinitásban megkezdett kinyilatkoztatás folytatódik a teremtményekben. Ha az atya sajátlagos műve a fiú megszülése,
mely örökkétartó processus, (160, 15, 120, 28.), úgy a világ(= a
teremtmények) megteremtése a három személy közös munkája (179, 23.) Isten örök lényege nyilvánul meg a teremtményekben is, csakhogy egyiknél sem a maga teljességében
(273, 27). A teremtmények („teremtett állatok" Balázs Béla)
csak neki köszönik létöket, ha Isten csak egy pillanatra
elfordulna tőlük, nyomban semmivé válnának. (51, 36, 136,
29.) A világ teremtése szükséges Isten önmegismerése szempontjából, de egyben az ő jóságának a folyománya. Isten
öröktől fogva magában birja az összes dolgok ősképeit
(eszméit — vorgendiu bilde 324- 325.) V. ö. Denifle i. m. 604.
Ez értelemben a világ örökkévaló ős a teremtés sem az
időben végigment, hanem időtelen aktus. (254, 9, 266, 27.
V. ö. Lásson i. m. 129.) Vagyis Platón, illetve Tamás módjára különbséget kell tennünk az eszmék világa ós az érzéki
*) Das gotlich verslentnuzz ist der s u n personlich. D o r u m ist der sun
ein e x e m p l a r aller creaturen und ein bild des vaters in w e l c h e m bild swebet
wesen aller creaturen Jostes i. m. 93.
*) Der vater cheret das aug seines grundlosen herzen in sein eigen
wesen, das sin natur ist und siht sich selben a n und als er sich selben ansibt,
so siht er im selben alle werld, alle gerung u n d alle edelheit und alle dinc
ze-mal. In demselben a n s e h e n , da er sich selben ansiht, so formt er ein wort
und spricht sich selben in d a s wort und alle werlt und alle gerung und alle
dinc zemal Jostes i. m. 48. V. ö. Sievers i. m. 414.
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világ között és csak amaz előbbit illeti meg az örökkévalóság;
a véges világ — mint már láttuk is — magában semmi. E.
tehát harmóniában akar maradni az egyházi tannal, ki akarja
kerülni a panteizmust, de nem igen sikerül neki. Nem tudja
elbszlatni azt a homályt, mely a kétféle világ fölött lebeg :
azt értjük, hogy az eszmék világa Istenben van, de nem
azt, mikép lehet a véges világ — mely magában semmi —
Istenen kivül? (Lásson 135.) Ép oly homály borong a teremtés fogalma körül. E. szereti az istenséget, a szentháromságot (a fiú megszületését) ós a világ teremtését nem három
időbeli, hanem dialektikai sorrendet képező mozzanatnak
felfogni (Deutsch), de hogy az egyházzal összhangzatban
maradjon, beszél a teremtésről úgyis mint időbeli tényről,
legalább a véges világ létrehozására vonatkozólag és ezért
mégsem szabadulhatott a panteizmus gyanújától, 1 ) (Lásd fent
a megrótt kitételeket!) A teremtményekről ós materiális
dolgokról hol azt mondja, hogy ők Isten nyomai, hogy Isten
mindenkép bennök van (11, 6,) melyekből Istent meglehet
ismerni (271, 33), hol meg semmiségöket hangsúlyozza, mely
elvezet az Istentől (238, 31), csak annyiban vannak, amenynyiben Isten bennök van,2) egyébként csak látszat az egész
véges világ a maga sokféleségével, csak hogy ezt a látszatot
nem tudja megmagyarázni: miért és honnan van ez a semmis, térben és időben lévő véges világ ? Ε problémát E. sem
oldja meg. Nem időzünk tovább θ talányoknál, hanem tovább
haladunk a főtanok ismertetésében.
Minden teremtményben — mondja E. — van valami Istenből, mert különben nem létezhetnék. Sok teremtményt
teremtett az Isten, hogy őt kifejezésre juttassák, de mindenik a maga módján teszi, egyik sem tükröztetheti az Isten
teljességét, amint egy vízcsöpp sem fejezheti ki a tenger
lényegét. (173, 26). Ε „teremtett állatok között" a legfőbb az
emberi lélek, vele közölte az Isten egész lényegét. Minden
teremtményben van valami Istenből, de a lélekben Isten isteni, azaz teljesseggel Isten, mert a lélek az ő nyugvóhelye.
(230, 36). Modern kifejezéssel azt lehetne mondani, hogy a
többi teremtményben Isten csak objektive, a lélekben ellenben szubjektív módon van meg. (Deutsch i. m. 152).
A lélekalap egyenesen azonos az istenséggel (66, 2). Ez
a lélek teremtetlen része (193, 16, 286, 18). Minden teremtmény Isten lábnyoma, a lélek ellenben a képmása. De ha ez
így van — itt jön a veszedelmes fordulat, akkor a lélek
') Simul enim et semel quo deus fűit, quo filium sibi coeternum
p e r omnia equalem deum genuit et i a m m u n d u m creavit. Deniüe i. m. 652.
*) Qui enim aliquid extra deum vei preter deum aut etiam aliquid c u m
deo querit, non b e n e sentit de deo, nichil enim postes esse extra deum,
Denifle i. m. 599. V. ö. 539.
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maga Isten,1) én vagyok a magam ós a dolgok teremtője.
Ha én nem volnék, Isten sem volna: „in miner geburt werden olliu dinc geborn und ich was sache In selbes und
aller dinge, unde wolte ich, ich wére noch niht alliu dinc,
wére ich nicht, só en wére niht got." (284, 8.) Itt a „szabad
szellemek" bizony bátran hivatkozhattak rá, itt E. legalább
a kifejezésben elvótette a mértéket! Eddig azt láttuk, hogy
az istenségből áramlik ki minden: az isteni természet, mely
szentháromsággá fejlik és a világ a maga teremtményeivel.
E. kétségtelenül neoplatonikus nyomokon halad, midőn az
istenségbe visszatérő folyamatot vesz föl, bár ezt a fogalmat
is sajátszerűen színezi. Sajnos azonban, hogy erre vonatkozó
fejtegetéseiben is vannak hézagok, azt halljuk, hogy a teremtmények mind mozgásban vannak és visszatörekszenek Isten
felé. (Die hánt alle ein ruofen, wider ínze kommende, dä sie
öz geflossen sint 93, 14). Itt csak az a baj, amire főleg
Lásson figyelmeztet, hogy nem tudjuk, hogy az Istenből kifolyt
dolgok mennyiben szakadtak el tőle, hogy vissza kell tórniök?
Mert E. ezt a visszatérést nemesülősnek, tökőlesedősnek
fogja fel (180, 12, 286, 8), már pedig a legtökéletesebb teremtmény az ember, különösen annak lelke, következéskép feléje
halad, irányul minden. Az ember mintegy a többi teremtmények foglalatja. (273, 13). Az ember lelke segítségével kell
tehát a teremtményeknek Istenhez visszajutni. íme az ember
mint egy kosmogoniai, illetve teogoniai processus középpontja ! Az istenségnek a maga önmegismerése céljából
szüksége van az önkinyilatkoztatására, moly a szentháromság ós a világ kifejlése révén megy végbe. Ε processusnak
legfőbb mozzanata az emberi lélek, miáltal az összes dolgok
Istenhez visszavezettetnek, ami más szavakkal annyit is jelent,
hogy ez úton tér vissza az isteni lényeg önmagához. „Hogy a
lélek ismét Istennel egyesüljön és benne az összes dolgok
eredőtökhöz térjenek vissza, ez minden történés végső célja."
A keresztyénség tanának megfelelőleg a bűnbeesés volt az,
mely a lélek eredeti állapotát megrontotta. Ezt fogadja el E.
is, de tényként, magyarázni ellenben nem igen magyarázza,
mert szigorúan véve nem is illeszkedik bele az δ rendszerebe. Érdekes itt, hogy a reformáció álláspontjával szemben
nem annyira a bűnösségünket, mint inkább az Istenhez való
hasonlatosságunkat hangsúlyozza és vele együtt az akarat
szabadságát. (130, 37). Az Istennek az emberrel való egyesülése nem jön létre az Isten kegyelme nélkül, de szükséges
hozzá az ember segítsége is (216, 20). Újból kiélezi, hogy
*) Godis bekentnisse ist ein lebin das dá fűzit in deme wesine godis
und der séle w a n got und di séle habin ein w e s i n unt sint ein in d e m e
wesine wan alle were also ΰζ gode flizin. das si doch inne blibin. Siewers
i. m. 397.
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Isten és ember egymásra van utalva (179, 35). Isten valósággal isteni voltát veti latba, hogy a léleknek tessék, hogy
mintegy meghódítsa. (148, 22). Akaratunk csak az akadályokat hárítja el a kegyelem útjából, mely egyébként természetfeletti módon ömlik a lélekbe (327, 37). Mit kell ezek után a
léleknek tenni, hogy az isteni kegyelmet befogadhassa, azaz
hogy az Istennel egyesülhessen ? Ennek főfeltétele az, amit
E. „Abgeschiedenheit" vagy Gelassenheit-nak („önmagába
szállás") nevez. Nem egyéb ez, mint az az állapot, midőn a
lélek elvonul a külvilágtól ós teljesen a maga lényegére
koncentrálja magát. El kell tehát fordulnia minden teremtett
állattól. Amig őket el nem hagyjuk és amig általok még
örömben és fájdalomban részesülünk, mindaddig távol vagyunk
az Istentől. (298, 16.) Hogy Isten beléd mehessen, a teremtménynek kell belőled kitakarodnia. (12, 10.) De nem csak a
dolgokat, önmagát is el kell hagynia és megtagadnia az
ilyen léleknek. (222, 37.) A nemes lélek jellemzéke, hogy
énisógét teljesen leveti és csak Istent keresi mindenben.
(264, 38.) Sőt E. még annál is tovább megy, még Istentől is
meg kell szabadulnia a léleknek, ha az az istenségtől különbözik. (281, 37.) Mikor így a lélek minden meghatározott
tartalmon túladott, akkor szállhat alá saját fenekére, mely
feneketlen. 1 ) (258, 31.) V. ö. a modern tcozófia alapgondolatával !
Ez a fenék pedig az istenséggel azonos : a lélek tehát
eltemetkezik a puszta istenségbe, (daz si sich wirfet in die
wüesten gotheit . . . 242, 2.) A sötétség, vagy nem tudás
állapota tehát az, mely a lélektől szükségeltetik, hogy Isten
beléje szállhasson. Ez az önmegsemmisülés, mely különben
a legmagasabb fokú fogékonyság (26, 5.), Isten kegyelmi
behatásának a föltétele. Ekkor kezd hatni a lélekben az
Isten és ez a hatása nem egyéb, mint a fiú megszülése,
mely azonos azzal a folyamattal, mikor az atya fiát nemzi
az istenségben. Mivel pedig a lélek, ha ide eljutott, azonosult az istenséggel, azért fordítva is mondható, hogy a lelek
szüli meg a fiút. (256, 4.) Istennek ebben merül ki minden
működése és öröme. (254, 19; 166, 29.) Az egyszülött fiú és
a lélek között nincs is különbség. (266, 5.) Azt már tudjuk,
hogy a születés a lélek legbelsejében a „szikrában" (fenékben)
megy végbe, de az Isten a világosság oly bőségével ömlik
be, hogy kitör a lélekalapból és behatol a lélekerőkbe, sőt
a külső emberbe is és azt megdicsőíti. Ennek következményekép az összes erők ős a külső ember mintegy átvilágíttatnak. (109, 32.) A fiú megszületése pedig tulajdonkép az Isten
!
) Als n u n di sele sich verleuset in aller weis, so vindet di sele
da si selb ist, daz si gesucht h a t sunder zugank. Jostes i. m. 96.
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önmegismerése, vagy, hogy E. magyar fordítóját idézzük:
„Az atya úristennel sajátos a tökéletes belátás önönmagába,
feneketlen általismeróse önönmagának — csak sajátmagának
közbenvetésével, nem pedig valamely képével. Ez a fiúnak
a megszületése" .. . Isten valósítja a lélekben az δ születését,
szüli benne az δ igéjét: a lélek pedig csak elveszi ós tovább
adja az erőknek sokféle módra, hol vágy képében, hol jószándék képében, hol a szeretet cselekedete gyanánt, hol
hálaórzés kópében, vagy bármely alakban is jelentkezik
benned. Minden az övé és éppenséggel nem a tied, amit
Isten eképpen hat és úgy fogadjad, mint az övét. (A Szellem
II, 136 és 150).
Az ige megszületése nyomán bekövetkezett ama megváltozása az embernek — mely egyébként megfelel annak
az állapotnak, melyet a keresztyén dogmatika újjászületésnek nevez — azonban ideiglenes valami, ennélfogva arra kell
törekedni, hogy az állandóvá váljék és ez az, amit irónk az
Istennel való egyesülés néven emleget. Ekkor visszanyeri
az ember, helyesebben a lélek régi méltóságát — megszabadulván minden érzéki bilincstől. Ha minden végestől ós
minden tökéletlenségtől megtisztultunk, akkor Istennel egyenlőkké leszünk, (41, 12.) eggyé válunk vele. Akkor nekem is
adja Isten mindazt, amit egyszülött fiának a d o t t ; akkor az
én lelkem az atyával együtt működik. (56, 5 ; 161, 30.) Sőt
nem is az ón lelkem működik, hanem Isten működik helyette.
A léleknek és Istennek ezen szoros egyesülése, sőt egységesülése, bárha megindulhat és meg is indul e földi lót alatt,
de teljesen itt nem valósulhat meg, hanem csak az örökkévalóságban. (252, 3.)1)
Látnivaló, hogy E. itt tulajdonképpen egy eszményt
állit fel ós ép azért, hogy ezt bevésse hallgatói lelkébe és
e magasztos cél felé lendítse minden iparkodásukat,|;sokszor
úgy kiélezi alapgondolatát, hogy túlzásba esik. Láttuk, hogy
egyes kitételei az eretnekség színezetét viselik magukon.
Helyenként a veszedelmet maga is észreveszi és rajta van,
hogy a mondottat enyhítse, megszorítsa. így némely helyből
az tűnik ki, hogy a lélek mégsem teljesen azonos az Istennel. Azt mondja pl. hogy az Isten természeténél fogva, tehát
a maga erejéből az, ami a lélek kegyelemből. (185, 2.) A
lélek, ha Istennel egyesül, istenivó lesz ugyan, de az Isten
nem lesz lélekké, a lélek Istenben maradt mint csöpp a
tengerben, Isten pedig magában. (314, 20—23.) A kimondott
szót azonban nem lehet visszavenni 1 E. tehát kevésbbé
*) Tehát csak ideiglenes állapot lehet, a m i r e e szavai vonatkoznak :
h o m o interior nullo modo est in tempore aut loco, sed prorsus in eternitate.
S p a m e r : Texte 15.
Theol. Szaklap. XI. évf.
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óvatos mondásaival maga szolgáltatott alkalmat a támadásokra és zaklatásokra. Az az eszmény azonban, amely minduntalan felónk csillámlik az ő prédikációiból, mégis csak az
erkölcstanában leli teljes megvilágítását, mely egyébként is
rendszerének legértékesebb része.
Eckehart etikája. Tanának némi következményei.

Lásson

helyesen utal arra (i. m. 216), hogy E. nagy nehézséggel
állott szemben, midőn a földi élet erkölcsi céljait és feladatait
megrajzolni igyekezett; mert hiszen szerinte minden erkölcsi
cselekvés elve és előfeltétele az embernek Istenben való léte,
a vele való reális egyesülés, vagyis a tér és idő, az összes
földi feltételek ós viszonyok föle helyezkedés; hisz ép az az
„Abgeschiedenheit" lényege, melynek legmagasabb foka az
ú. n. lelki szegénység. Misztikus álláspontjának legegyenesebb
következése volna tehát a quietizmus sőt aszkótizmus hirdetése. És mégis csodálattal fogjuk látni, hogy E., bár nem egy
pontban korának szülötte, etikai tekintetben szerzetesi elfogultsága mellett is nem egyszer messze jövőbe tekint. Fejtegetései e kérdésnél különösen érdekkeltők. Az ideáljában rejlő
passziv jelleget a pozitív erkölcsi ténykedés követeléseivel úgy
próbálja kiegyeztetni, hogy szerinte mintegy a „szikrába" hatolt
isteni világosság az az elv, melynek érvényre kell jutnia az
egyes életfunkciókban. A fiúnak ama megszületése a lélekben
tér és időtelen momentum, az pedig, hogy átmenjen az egész
emberbe egy fokonként haladó fejlődés, (tehát idői valami).
(Lásson). E. minden előtt az érzületi etika egyik legnemesebb
képviselője és e téren tanai természetesen szintén kiváltották a hivatalos egyház dorgálását. És méltán, mert ő a külső
cselekedetektől minden önértéket megtagad, fáradhatatlan
annak hirdetésében, hogy az érzület, az akarat nemes voltában határozódik az erkölcsiség, a jellem, nem pedig a külső
cselekedetekben, („swaz din enae meinende ist in den werken,
daz ist ouch daz werc" 297, 11). Ha valaki 100 márka aranyat
adna az Istenért, nagy dolgot cselekedett. De én azt mondom :
ha meg van a komoly akaratom 100 márkát adni feltéve,
hogy megvan, akkor Istennek valósággal megfizettem. Ellenben, ha a pápát saját kezem ütné agyon, de ez nem törtónt
meg az akaratommal, én mint eddig elmennek az oltárhoz
és misét mondanék, mintha semmi sem történt volna (56-57).
Teljesen azonban nem veti el E. a külső cselekedeteket sem.
A következőket tanítja róluk: „Minden külső cselekedetek
azért vannak megszabva és elrendelve, hogy a külső ember
általok Isten felé forduljon ós szellemi életre és jó cselekedetekre (tkp: zuo guoten dingen) indíttassék, hogy el ne
keveredjék, önmagától távol valamely nem illő foglalkozásba,
hogy ezáltal zabola tétessék rá, mely őt abban megakadályozza. hogy önmagától megfusson idegen dolgokba
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Ha azonban az ember magát igazi bensősegére alkalmasnak
ítéli, akkor vessen félre bízvást minden külsőséget, még ha
oly gyakorlatok is, melyekre esküvel fogadkoztál, melyek
alól sem püspök sem pápa téged fel nem menthetnek
Bármennyit fogadott volna is egy ember, bár imádságot,
böjtöt, zarándoklást, ha valamely szerzetbe lép, minden fogadalmától felmentetett, mert akkor minden üdvöshöz és Istenhez magához kötve vagyon. Egészen ekkép mondom itt is:
bármily erősen kötötte volna is magát valamely ember sok
dolgokra, ha a valóságos belső életbe belép, akkor mindegyik alól fel vagyon mentve! Valamíg a belső átélés (diu
innerkeit) tart, bár egy hétig, vagy egy hónapig, bár egy évig
tartson, addig valamely barát avagy apáca egy vigiliát sem
mulaszt el: Isten, akinek foglyai ők, helyt áll értük." (A Szellem II, 151).
Nem a külső cselekedet tehát, hanem az, a mi a lélek
bensejében történik, a döntő az emberre nézve. Szállj magadba
és hass ottan, az ott végzett művek élők, mondja E. (189, 29).
Ez a belső mű pedig az önakaratunkról való teljes lemondás
és az Istennek való teljes odaadás, a passzivitás, a csend
állapota. A csend és némaságban hangzik fel Isten szava.
(14, 3 1). E. egészen következetes magához, ha az erkölcsi cselekvésnél minden jutalomra való igényt elvet. Az ember sem
hasznot, sem jutalmat nem kereshet, csak egy célja lehet cselekvésének az abszolút cél: Isten. De még Istenben sem szabad
mást keresnie, mint az Istent. Akik keresnek valamit az Istenben, tudást, megismerést, áhítatot vagy bármi mást, megtalálják azt, de nem találják meg az Istent. De ha nem keres, nem vár
az ember semmit, akkor megtalálja az Istent és vele mindent.
Aki bármit kér az Istentől, részt kér, tehát nem az Istent,
mert Isten egy (egész) (177, 20—27). Akik Istent szeretik a
külső gazdagságért vagy belső vigaszért, azok nem szeretik
igazán, hanem úgy nézik mint a legtöbb ember a tehenet,
melyet azért kedvelnek, mert sajtot ós tejet ad nekik. (70,
17—20). Az igazságos ember semmit sem keres műveiben, mert
aki azt teszi és egy miért-ért cselekszik az szolga és bérenc.
189, 15. Ha volna barátom ós én csak azért szeretném őt, hogy
jót tegyen velem és minden kívánságomat teljesítse, akkor nem
a barátomat, hanem önmagamat szeretném, mert barátomat
semmi másért, pusztán magáért kell szeretnem. Ép így az
Isten iránti igaz szeretet abban áll, hogy menten minden
önzéstől, Istent azért szeressük, a mi ő magában. (256, 17—26).
Aki földi vagyont, birtokot csak azért hagy el, hogy a lelkét
megmentse, csekély áldozatot hozott; ha azonban magadat
hagytad el, akkor helyes a lemondás. (Hastű dich selber
geläzen, so hast dű rehte geläzen. 260, 4—10). Az igazságos
emberben csak az Isten hasson és semmi más 190, 17. Min7*
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den eudaimonisztikus motívum ily merev elutasítása E.-nak
etikájának egyik legjellemzőbb sajátsága, mely egyébként
az újabb német filozófiában is sűrűn felüti a fejét. (Kant, Fichte).
E.-nál csak az a baj, hogy az önzetlenséget minden külső
dolog és képzettől való elvonatkozásban, a tiszta semmiségbe
való bevonulásban látja, már pedig ez úton lehetetlen az
akarat pozitív elvéhez eljutni. (V. ö. Lásson i. m. 239).
E. etikája távol t a r t j a magát a szabad szellem testvéreinek antinom következtetéseitől. Igaz, hogy sűrűn hangoztatja az ember magasztos rendeltetését, nem egyszer vakmerő és félreértésre alkalmat nyújtó szavakkal, de azért
nem felejti el kiemelni, hogy a lélek arra mégsem képes,
amire az Isten, hogy tulajdonkóp nem is a teremtmény cselekszik, hanem az Isten. (161, 29.) Igaz, hogy nem külső törvénynek
engedelmeskedünk, hanem belsőnk parancsának, de ez utóbbi
isteni eredetű. Sűrűn int az alázatosságra. Az igazi alázatosság
pedig az, ha az ember tudatában marad annak, hogy ő a
semmiből teremtett valami („daz er natürlich ist geschaffen
iht von nihte."), hogy nem maga választ, hanem a kegyelem
által való megvilágításra bízza magát, hogy a helyeset
eltalálja. (295, 21—24.)
Bizonyítja ezt az is, hogy E. Krisztust állítja oda követendő mintaképül. Ismételten hangoztatja: Gyakorolja magát
a lélek a Krisztus emberi volta követésében. Utánozza őt a
szenvedésben, mert Istenen kívül nincs nagyobb dolog mint
a szenvedés. Annál nemesebb az ember, minél többet szenved. (337, 35.) De van különbség szenvedés és szenvedés
között. Ha ugyanis magadórt szenvedsz, akkor fáj a szenvedés, ha ellenben egyedül Istenért szenvedsz, akkor a szenvedés nem fáj, mert Isten viseli a terhét. (45, 23—27.)
De ennél is fontosabb a lelki szegénység. Szegény ember
az, aki semmit sem akar, semmit sem tud és akinek semmije
nincs; aki tehát végleg elfordult a romlandó dolgoktól és az
Isten felé hajlik. (280, 24.) Az Abgeschiedenheit magasabb
foka ez, a passzív szemlélődés állapota, kontempláció. És
E. mégsem hirdeti a merő quietizmust. A csendes szemlélődés igazában a lólekfenék tulajdona, ezt pedig meg kell
őrizni a lólekerők mozgalmainak közepette. Isten szemlélése
azonban éppen nem zárja ki szeretettevókenységet. A testről
való teljes megfeledkezés nem fér össze a földi élettel és
azért az Isten hol elrejti a legfőbb jót, ( = önmagát) hol
meg megmutatja magát, mint a jó orvos, (17, 40.) mert Isten
nem rombolója a természetnek, hanem betetőzője.
Érdekesen illusztrálja a szemlélő és cselekvő élet közti
különbséget Márta ós Mária példájával (Luk. X, 42) és mint
gyakran, most is erőszakot követ el a szövegen annak kimutatására, hogy Krisztus szavai szerint is Mártáé a magasabb
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álláspont : hogy a tevékeny élet fölötte áll a szemlélő életnek.
Azaz: Mártának már osztályrésze lett a legfőbb jó és igy
bátran léphet az élet küzdőterére, mert megerősödött benne
az erény, a kedély szabadsága. („Martha stuont in hérlicher
wol gevester fügende und in einem fríen gemüete, ungehindert von allen dingen." 51, 29.) Mária még csak halad feléje.
Igaz, hogy magában véve a belső élet a jobbik, de némely
esetben mégis a külsőé az elsőség. így jobb az éhezőnek
táplálékot nyújtani, mint magát a belső szemléletben gyakorolni. (330, 30—34.) Sok ember kolostorba menekül, hogy
az érzéki dolgok megkisértetésétől meg legyen óva. Ez jó
dolog volna, ha ennél csak Istenre gondolnának, de félő,
hogy némelyek többet magukra gondolnak, mint az Istenre.
(340, 30.)
Az Istennel való egyesülés igazában a szeretet tetteiben nyilvánul meg. Ha rád szorul embertársad, ott légy
legjobb tehetséged szerint. Az Istennel egységesült szellem
pedig szabad. Isten nem kényszeríti az akaratot, hanem
szabaddá teszi, hogy nem akar mást, mint amit az Isten
akar és ez az igazi szabadság. (232, 23.) És aztán így folyt a t j a E., (ami szinte polémiának látszik a szabad szellemekkel szemben.) vannak némelyek, akik azt mondják, ha
Istent birom és az ő szeretetét, akkor mindent tehetek, amit
akarok. Ezt azonban sokszor helytelenül értelmezik. Mert
ha képes vagy oly dologra, mely Isten és az ő parancsa
ellen van, akkor nincsen benned Isten szeretete, hiába vezeted félre az embereket. (232, 27—31.) Az olyan ember, aki
mindenben Isten parancsa szerint cselekszik, Istenben van
és Isten ő benne. Az igazságos ( = erkölcsös) emberben
csak Isten hat és semmi más. (190, 17.) A nemes (belső)
embernek a képét E. is nagy kedvteléssel rajzolta meg ós
még részletesebben kifestette a „Theologia Deutsch" szerzője 1 )
aki kétségtelenül E. hatása alatt állt. Hadd részletezzük
meg egy kissé E. ezen eszményét, hogy két leghitelesebb
traktátusáról is némi képet kapjunk, ha esetleg ismétlésekbe kell is bocsátkoznunk. Az emberek úgymond, ne
arról gondolkozzanak, hogy mit tegyenek, hanem inkább
fontolják meg azt, hogy mik legyenek. Ha ők maguk jók,
tetteik is jók és igazságosak. Mert nem a tettek szentelnek
meg minket, hanem mi a tetteket. Azon fordul meg minden,
hogy mi a tetteink alapja, ez pedig attól függ, vájjon kedélyünk egészen Istenre irányult-e. Azért lankadatlanul arra
kell törekedni, hogy a dolgok közepette ragadja meg az
ember Istent és szoktassa szivét ahhoz, hogy mint jelen*) Szelényi Ö: L u t h e r kedvenc o l v a s m á n y a .
25-ik s z á m .
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valót bírja a kedélyben, érzületben ős akaratban. Akiben
ellenben Isten nem belső birtok, hanem aki kivül keresi, az
éppen nem birja. Hogy ez lehetséges legyen, sok buzgóság,
odaadás és bensőnkre való felügyelet kívántatik. Ezt pedig
nem tanulja meg az ember világkerülős által, hanem az
életben] állva kell megtanulnia azt, hogyan kell keresztül
törve a dolgokon bennök az Istent megragadni; e célból belső
magánosságra kell szert tenni. Mivelhogy az embernek sokféle munkában kell részt venni e földön, meg kell tanulnia
birni Istent minden dologban, minden ügyben, minden helyen.
(543- 551.) . . . Nem egy úton juthatni Istenhez, hanem mindenki a maga módján és érte senkit sem kell lenézni . . .
(Man sol mé ahten der liute wíse, das ist ein guotiu andäht
unde versméhe niemannes wíse. (562.)
A nemes emberről szóló sermo, mely hozzá van kapcsolva a „Göttliche Tröstung-hoz," a belső lelki (új) emberről
szól, aki több fokon át fejlődik az örök élet felé. Az első fok
az, midőn az ember a jó ós szent emberek példája szerint
él. A második fok az, hogy már nem tekint külső előképekre,
hanem önállóan magához az isteni igazsághoz siet. A harmadik fok, midőn Istennel oly szorosan össze van kötve a
szeretet által, hogy tűrhetetlen ránézve mindaz, ami az Istentől idegen. A negyedik fok abból áll, hogy mindinkább erősbödik a szeretetben, minél fogva minden szenvedést örömmel magára vesz, az ötödik fok, hogy csendesen pihen a
kimondhatatlan bölcseséggel való érintkezésben, a hatodik
fok végül, midőn az ember a tökéletesség fokára jutott és
teljesen átformálódik az Isten képmásává: Isten fiává lesz.
Ezen túl nincsen magasabb fokozat, ezzel el van érve az
örök nyugalom és boldogság. (Strauch 41—51.)1)
Elértünk tehát a célponthoz, előttünk van az igazságos,
erkölcsös belső embernek a képe, aki által a teremtmények
visszatérhetnek az abszolutumba, aki ily értelemben igazán
a „teremtés koronája," az összes teremtmények ura. Az
emberen keresztül folytak ki (űzgeflozzen) a teremtmények
és ő általa megy végbe visszafolyásuk (widerfluz) (183, 7.)
Sajnos, az ember és a teremtmények e sajátságos viszonyának az ecsetelősót E. elmulasztja, mint sok egyéb részletkérdést is.
') Ugyané m ű b e n találjuk a következő érdekes mondatot: nu sprechent
die meister, das, so m a n bekennet die creaturen in ir selber, das heisset ein
abentbekentnusse, u n t da sieht m a n die creaturen in bilden etlicher unterscheide, so man a b e r die creaturen in got bekennet, das heisset ein m o r g e n
b<?kenntnis unt alda so schouwet m a n die creature ane alle underscheit u n t
aller bilden entbildet u n t aller gelicheit entglichet in dem einen, das got
s e l b e r ist. Strauch 48. Önkénytelenül Fechner »Tagesansicht és Nachtansicht«-ja jut eszünkbe.
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E. etikai ideálját az eddigiekkel, úgy hisszük, eléggé
jellemeztük. Becses volta első tekintetre szembetűnő. Fenséges erkölcsi eszményt állit fel, az erkölcsiség formai kellékeit igen tüzetesen elemzi, és az érzület hangoztatásában
Abelardon (egyik legfontosabb elődjén) is túltesz. Modern
szemmel tekintve vannak természetesen hiányai is. A javak,
erények és kötelességek rendszerét hiába keressük nála, a
földi élet céljai és feladatai iránt mégis általában kevés az
érzéke, nézetei olykor-olykor mégis egyfelől az antinomizmns,
másrészt a quietizmus határán járnak. Az Istenben olvadozó,
magában mélyedő lelke számára eltörpült az érzéki lét. E.
gondolkodása oly magasra szárnyal, ideálja oly éteri magaslatokban lebeg, hogy a földi lót feltóteleit nem nézheti
hasonló érdeklődéssel. Praxisa tulajdonkóp oda megy ki, hogy
meg kell semmisíteni ezt az érzéki világot, hogy az időt örökkévalósággá kell változtatni, ahelyett, hogy az örök életet a
földi életben is kifejezésre juttassuk. A belső ember ideálja
itt-ott a sztoikus bölcsre emlékeztet, az erkölcsi rigorizmus
pedig helyenként Kantot j u t t a t j a eszünkbe, csakhogy E.
minden gondolata misztikus vallásosság színében jelenik
meg. Az ő erkölcsi parancsa, hogy teljesítse az ember mindenkor Isten akaratát tulajdonkép annyit jelent, „hogy realizálja az ember az Istent."
Fejtegetésünk folyamán nem egyszer volt alkalmunk
E. oly tanítására figyelmeztetni, melyre nézve a hagyománytól eltér, tudatosan vagy öntudatlanul. Nagyon messze
vezetne célunktól, ha részletesen ismertetnők E.-nak eltéréseit a hivatalos tanrendszerről, mert hiszen ezúttal csak
általános képet igyekszünk nyújtani E. tanáról. Egyébként e
kérdésre a megrótt 28 tétel felsorolása élénk világot vet.
Néhány pontot azonban mégis szóvá akarunk tenni. E.
minden előtt igen szabadon, sőt önkényesen jár el a biblia
értelmezésében. Egyes mondatokat kiragadva belőle bizonyítékul hozza fel misztikus tana mellett. így a Luk. X. 38. említett
hajadon neki az az ember, aki megszabadult minden idegen
képtől. (42, 25). Pfeiffer XXXÍ. prédikációjában szó van egy
nőről, aki urát elvesztette, kinek két fia van ós aki vizet
kér az Úrtól. (Itt tehát bibliai részek össze vannak keverve).
Mindezt E. a lélekre vonatkoztatja. A nőnek első öt ura az
öt érzék, a mostani ura, aki meghalt, a lélek feje, a lélek
férfias része, az ész. Ha ez elhalt a lélekben, akkor baj van
mindenfelé. A viz maga az Isten vagy az isteni kegyelem,
mely az egész embert elárasztja; vagy Mát. 18, 20 ahol valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben . . .
úgy értelmezi, hogy a kettő: a test ós a lélek teljes egyesülésben, úgy hogy a test csak azt akarja, amit a lélek. (128,
25); vagy végül a saját szemünkben lévő gerenda, minden
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teremtmény (alliu geschepfede), mely megakadályozza a léleknek Istennel való egyesülését. (241, 30).
Az ilyetén elmagyarázása a bibliai szövegnek nem csak
az δ sajátossága, hanem általában koráé, δ bizonyára oly jóhiszeműleg járt el mint a többi híres hitszónak. Ε tekintetben
nem is kerül összeütközésbe egyházával. Máskép áll a dolog,
ha a prédikációiban hirdetett tanok következményeit levonjuk.
Midőn minduntalan azt hangoztatja, hogy a fő a szívbeli érzület,
a belső ember, akkor a jó cselekedetek tanát tulajdonkép
elejti, vagy legalább lényegesen megszorítja. Az egyház mint
üdvintózmény a maga szentségeivel, törvényszerűségével ós
papirendjóvel második helyre szorul, sőt egészen fölöslegessé
válik, minden egyén tulajdonkép magára van állítva, amely ha
eljut az Istennel való egységre, külön isteni nyilatkoztatásra
tesz szert. Nem túlzás, ha e szempontból azt mondjuk, hogy
E.-nál az egyetemes papság elve csírájában megvan, csakhogy
kifejezetten nem hirdette és álláspontjának következményeit
sem látta át. Sokkal nagyobb nyomást gyakoroltak rá a történeti hatalmak, semhogy reformátori munkára, az egyház
nyilt megtámadására gerjedhetett volna. Alapjában békés
természet volt, amely erélyesen tudott védekezni, ha megtámadták, de nyíltan harcba szállani egyháza ellen, nem volt
képes. Mélységes kegyessége mégis ebben az egyházban gyökerezett, gondolkozásának iránya és módja pedig rendjének
hagyományaihoz volt kötve. Mesterünk a tomizmusnak feltétlen híve a scotizmussal szemben, az esz primátusát illetőleg, a realizmus vallója minden nominalisztikus árnyalattal
szemben. Egyébként E. azon viszonyának részletes tárgyalása,
melyben elődeihez és kartársaihoz áll, csak akkor tisztázható
véglegesen, ha latin munkáit is hozzáférhetővé teszik. Ekkor
bizonyára ki fog derülni, hogy azoknak van igazuk, akik
Tamás, Eriugena, Dionysios, Avicenna stb. hatása ellenére E.
relativ önállóságát vitatják és azt Deniíle ellenére is fenntartják. Bizonyos kiszabott határok között lehetetlen E.-nak
eredeti motívumait észre nem venni. Ha E.-ra nézve a biblia
és vele az egyház meg is szűnt, legfőbb tekintély lenni, mégis
nagy érdeme, hogy távol maradt a misztikusok némely végletétől. Amint idegen tőle a Krisztus sebeiben való vájkálás
az édeskés Józusszerelem, mely a román és női misztikára
oly jellemző, ép úgy az ektázisnak, a víziókban való kéjelgés
sincs Ínyére. (240, 19).
Igen érdekes, de éppen nem egyöntetű E. krisztológiája.
Láttuk, hogy nála Krisztus egyfelől a szentháromság második
alakja, az ige, de másfelől, oly személyiség, mely az általunk
követendő erkölcsi ideál megtestesülése. Krisztus szerinte
ember és Isten egy személyben, mint ember, az időben született, mint Isten öröktől fogva volt és marad az Istenben.
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Krisztus az első ember, akit az Isten teremtett, csakhogy őnem egy meghatározott embert vett föl, hanem az emberiséget magát, mely mint eszme öröktől fogva létezett az Istenben (158, 4; 250, 25). De a Krisztus mint teremtmény, (akiben
az emberiség eszméje testet öltött) az idő egy bizonyos pontjában Mária testében az örök igével egyesíttetett. (292, 4).
„Krisztus személyisége tehát földi megvalósulása az emberiség
tiszta nemi fogalmának, mely öröktől fogva a fiúistenben
megvolt. . . . Azáltal pedig, hogy Isten Krisztusban egyszer
egyesült az emberi természettel, megdicsőítette az egész
emberi nemet." De világos E. tanítása értelmében, hogy ezzel
Isten oly példát mutatott, mely felé nekünk is törekednünk
kell. Krisztus Isten követe volt, aki az üdvösséget hozta le
számunkra. (65, 2). Isten azért lett emberré, hogy mint ugyanazon Isten megszülessem és Isten meghalt, hogy meghaljak
a világra és valamennyi teremtett állatra nézve. (233, 35).
Amire az Atya csak képes, azt mind beleszülte a fiába,
hogy az a lélekben szülje meg. (165, 14). Amit pedig Krisztás elért, az lehet az én sajátom is. Az én természetemben
mindazt bírom, amit Krisztus emberi mivolta szerint végezhet. (64, 36.) Krisztus tehát a mi mintaképünk, aki megmutatja, hogy mire vagyunk képesek. Isten szüntelenül szüli
meg a fiát, de mi haszna, ha én bennem nem születik meg.
(3, 7). Isten nem csak emberre lett, de felöltötte az emberi
természetet is, ehhez kell nekem is fölemelkedni és ép
Krisztus mutatott erre utat. Ha minden teremtménytől
elszakadunk és az igazság útjára térünk, az a Jézus Krisztus. (241, 20). Mivel a szenvedés a legközelebbi út az üdvös
séghez, Krisztus első sorban ebben példaszerű. (183, 21).
íme a helyettes elégtétel tana teljesen háttérbe szorul
Eckehart-nál. Krisztus mindenben csak mintakép, ő nem
lényegileg, csak fokilag különbözik tőlünk. E., és ez is
igen nevezetes vonás, nem is a Krisztus személyisegét helyezi
előtérbe, mint a modern liberális theologia, hanem mindenben
a metafizikai jelentőséget domborítja ki. És az újabb némot
filozófiában találni nem egy hasonló gondolatot, csak Hegel,
Straussra utalunk. Schmitt Jenő pedig szószerint ezt mondja:
Nincs közünk ama korlátolt felvilágosodáshoz, amely úgyszólván történelmi fejtegetésekben kimutatni iparkodik, hogy
Krisztus egy erkölcsileg a többi emberek fölött álló jó ember
volt . . . midőn kinyilatkoztatá az emberi szellemben rejlő
isteni lényeget és annak belső végtelenségét, legyőzte számunkra a halált és így ő a szabadság, az út, az igazság és
az élet. . . . Csakis az foghatja fel az isteni lényt, akiben
maga az isteni lény felébredt, mert különben nem tudhatna mindezekről. Csakis a fiú tud az Atyáról, nem a szolga.
(Krisztus istensége a modern ember szellemében Bdp, 1892.
5, 7, 22).
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íme ebben nemcsak annak a régi tételnek az igazolását
kell látnunk, hogy nincs semmi új a nap alatt — hanem
egyúttal annak tanúbizonyságát is, hogy E. gondolatai nem
vesztek el a szellem háztartásában, hanem az „energia megmaradása" törvényének értelmében, fennmaradtak, hogy *
későbbi időkben is hassanak a keresztyén szellemélet fejlődésére.
Összefoglalás. Nem lesz fölösleges röviden E. alapvető gondolatait összegezni, hogy hozzá fűzzük a jelentőségnek összefoglaló méltatását. E. rendszere monizmus, melynek középpontja az Isten. A legutolsó, amihez gondolkodásunk eljut,
E. szerint a meghatározhatatlan egy istenség, melynek a
szentháromság és a teremtmények világa a kinyilatkoztatásai.
Isten tehát mindenben van, a dolgok csak annyiban léteznek,
amennyiben Isten lényege bennök van. Minden mintegy kifolyt
az istenségből. Itt azonban nem állhat meg a kozmogoniai
P r o c e s s u s , hanem mindennek vissza is kell térni és újra
egyesülni az istenséggel. Ennek eszköze az ember istenülése,
melyre Krisztus mutatott példát. Ez a folyamat a lélek fenekén megy végbe és általa, mivel az ember magában egyesíti az egész teremtett világot, lehetővé válik a teremtmények
visszatérése az ősegységhez. Az ember istenné válása e
progressziv-regressziv fejlődés legfontosabb stációja, azért
foglalkozik E. vele a legrészletesebben, míg a processus egyéb
mozzanatai pl. a bűn kérdése, némileg homályban maradnak. 1 )
Kétségtelen, hogy E. metafizikai alapnézete annyira nagyszabású kora nézőpontjáról, hogy e szempontból méltán elnevezhetjük a nemet vallásbölcseleti spekuláció megindítójának.
Éppenséggel indokolt tehát, ha 0. Pfeiderer a vallásbölcselet
történelmét ő vele kezdi meg. Jóllehet E. az egyházi tan gondolatkincséből merít, ós általában a kiszabott határok között
filozófál, az átvett gondolatoknak mégis sajátságos, újszerű
színezetet ad, helyenként pedig, bár nem öntudatosan, áttöri
az Istenre összpontosuló spekulációja a hagyományos kereteket és a hivatalos dogmatikával összeütközésbe kerül. Mély
tisztelettel viseltetik a római egyház mint az üdv letéteményese iránt, tiszteli a papi rendet, a szent cselekményeket,
imát és sakramentumokat és mégis mindezek fölöslegesekké
váltak rá nézve, mert rövidebb, közvetlenebb útat talált az ő
Istenéhez. A misztikus álláspont következései szükségkép ő
nála is megnyilvánulnak. Ha Isten minden dologban jelen
van, vagy jelen lehet, akkor a kegyelemben, a kinyilatkoztatásban is mindenki részesedhetik és akkor nincs többé szük*) Valamint Platónt ismeretelméleti dualizmusa szükségszerűen elvezette
a metafizikai dualizmushoz (eszmék világa — érzéki világ), hasonlókép vezeti
Eckehartot a lélekalapról szóló t a n a Istennek a lélekben létező i m m a n e n c i á j á r ó l
szóló feltűnő és legeredetibb gondolatához.
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ség a papi közvetítésre és sakramentális apparátusra. Az egész
történeti keresztyénség tulajdonkép csak ideálja lesz az istenült
embernek. Ez az a pont, melynél a modern vallásos miszticizmus hivei, akik a vallásból minden történeti elemet ki akarnak küszöbölni, nagy előszeretettel hivatkoznak E.-ra (különösen a németek) és kétségtelen, hogy ebben E. mestertől
ma is lehet tanulni, bárha ő a mai radikális álláspontra
távolról sem jutott el. Ebből tehát következik, hogy E. nemcsak történeti jelentőséggel bír, hanem közvetlon érdeklődésünkre is tarthat számot. De nemcsak metafizikai spekulációja,
hanem etikai nézetei is megérdemlik a jelenkor gyermekének
behatóbb figyelmét. Minden előtt hangsúlyozandó, hogy mint
akárhány kortársa e forrongó átmeneti korban, ő is elvileg
inár szakított a középkori aszkétikus óletideállal, és a maga
működésével önkéntelenül is előkészíti az új idő eljöttét, az
individualizmus nagyobb térfoglalását, az egyházi tekintély
hanyatlását, noha saját élete tnóg az abstrakt ideál ós tevékeny életre való törekvés között ide-oda ingadozott. Fellengző
ideálja pedig igazában csak a kiválasztottak számára való,
nem pedig egyetemes életideál. Mégis úgy ezzel, mint az
érzület előtérbe állításával, az akarat ideálizmusának a hirdetésével, mély hatást gyakorolt szélesebb körökre és erőteljes fermentuma volt (amire már Martensen is ráutalt) a
reformációi elvek mégórlelődésének.
Amint E. jellemében szépen egyesül a mély kegyesség
a tudományos szellemmel, úgy munkáiban is a kettő egybeolvad, de a gondolati elem bennök mégis túlnyomó. A megismerés vágya nála szinte azonosul az Istennel való egyesülés folytán létrejött boldogsággal, vagy elnyeli azt. Ebben
és az ezzel kapcsolates jellemvonásokban E. igazi nemet
elmének bizonyul.
A német szellem erős metafizikai hajlama, gondolkodásának merész röpte, a bensősóg, a misztikus elmélyedés,
fellengző idealizmus (lét és gondolat = egy) a vas szorgagalom, az erkölcsi komolyság, de már a nehézkes gondolatkifejtés, a szisztematizálás és kategorizálás kedvelése (mely
később ,, szisztematomániává" fajul) mindez csirájában megvan már E.-nál és ezzel mintegy első jellemző megtestesítője
a német filozófiai géniusznak a XIV. sz. elején. (Cusanust is
megelőzve.) Csak azt kell megjegyeznünk, hogy az ő német
műveiben nem annyira a rendszeralkotót látni, mint inkább
egy mély elme geniális villanásait. Ez azonban összefügg
prédikációinak építő célzatával. Közvetlen tanítványainak
többsége Tauber, Seuse, egyelőre nem is követte a spekuláció mezejére, hanem főleg praktikus építő irányát fejti
tovább nagy sikerrel. Csak a Theologia Deutsch ismeretlen
szerzője („a frankfurti") egyesíti a mester spekulátiv erejét
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a tanítványok gyakorlati tendenciájával, de ő is lehetőleg
enyhiti a mester tanításának éleit. E. mű hatása alatt állt
a nemetalföldi Jan von Ruisbroek (1293-1381), aki szintén
hozzájárul az eckeharti alapgondolatok életben maradásához.
A gyakorlati vallásosság iránya pedig a német reformációban találja mintegy nagyszabású forradalomszerű kitörését.
Csakhogy Luther nem egyszerűen misztikus, hanem jóval több
ennél, magába olvasztva a misztika értékes (gyakorlati)
elemeit, legyőzi annak intellektualizmusát, panteizmusát és
quietizmusát, hirdetve, hogy Isten személyiség és hogy a
vele való egyesülésnek (tehát nem egybeolvadás, egységesülésnek) az útja az erkölcsi személyiség megvalósítása mi
bennünk, a belénk helyezett isteni célgondolatnak kialakítása
a felebarátaink érdekében folytatott becsületes munka segítségével. A misztika spekulátiv tendenciáiban ellenben nem
osztozik, ezeket némileg, a protestáns misztikusok Schwenckfeld, Francke, Weigel, de különösen Böhme veszik föl úira
később pedig Fichte, Schölling, Hegel, Baader a misztikus gondolat e továbbfejlődésének kiemelkedő fázisai; legújabban pedig
Eucken, de az aktivitás határozott hangoztatásával. E. metafizikájának idealisztikus monizmusa (az egy valóság szellemi,
isteni), a fenomenalizmushoz közeledő gondolata a tér ós
idő ideálitásáról, erkölcstani rigorizmusa, továbbá az isteni
élet törvényszerű kifejlósének a gondolata, végre az a csak
homályosan jelentkező gondolat, hogy minden ember más
módon tükrözi az Universumot (Leibniz, Schleiermacher!),
vagy hogy az egyén egy kisistenség: mikroteosz, mely egyesül a nagyistenséggel (makroteosz); nem vesztek el a filozófiai gondolkodásra nézve. A lólekalapról szóló tannak mintha
visszhangját hallanók a nemrég elhunyt amerikai vallásbölcselő William James azon gondolatában, hogy a lélek
tudattalan részében történik Isten és az ember közlekedése, a
közvetlen megismerésről szóló elmélete pedig a modern intuicionizmusban találja mintegy folytatását. Az által pedig, hogy
a hitbeli megismerést az objektiv kinyilatkoztatással szemben a szubjektív tapasztalat regiójába útalja, az u. n. modernisztikus vallásos irányok is indítást vehetnek és vesznek
is tőle. Mint prédikátornak, mint a német filozófiai műnyelv
egyik megalapozójának és végül mint a kedólypszichológia
előkészítőjének ellenben csak történeti érdeme van. E. misztikus vonásairól itt nem mondok részletes ítéletet, mivel a
misztika értékelését másik tanulmányomban kísérlettem meg.
Annyit talán sikerült elérnem jelen úttörő értekezésemmel is, hogy a legújabb adatok felhasználásával és a tőlem
telhető tárgyilagossággal kijelölhettem E. helyét a nőmet
filozofálás és vallásos élet történelmében. Ezt a szerepót elég
magasra kellett értékelnünk, ha egyébként a skolasztika
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terén működése nyomot is alig hagyott. Valószínű, hogy a
részletekben fog változni az E.-ról való ítélet összes
műveinek kritikai alapon készült kiadása és esetleg újabb
adatok napfényre kerülése révén, de azt nem hisszük, hogy
az elismerés ama babérkoszorúja, melyet a mesternek kortársai nyújtottak, teljesen semmivé foszlanék. Eckehart kiállotta századok tűzpróbáját, azért nincs miért tartania a jelenkor és a jövő kritikájától sem. Igaza van Carlyle-nak: „Bizzuk
az időre, ami sikert arat, valódi volt."
Dr. Szelényi

Ödön.
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Pilátus cselekedetei.
(Nikodemus

evangéliomának

Β.

szövege.)

A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének és szent
feltámadásának elbeszélése.
Az Aeneasnak nevezett Júdás feljegyzése ez, amelyet
zsidó nyelvből római nyelvre' fordított Nikodémus római
helytartó. 1 )
A zsidók országának elbukása után miután négyszáz év
telt el és a rómaiak uralma alá került a zsidók országa is,
amennyiben a római császár rendelt nekik királyt; amikor
utóbb Tiberius császár tartotta kezében a kórmánypálcát az
δ uralkodásának 18-ik évében, amikor Heródest tette zsidóországban királlyá, fiát annak a Heródesnek, aki azelőtt
Betlehemben a gyermekeket leölette, s amikor Jeruzsálemben
Pilátus volt az δ kormányzója, Jeruzsálemben pedig Annás és
Kajafás viselték a főpapságot: akkor Nikodémus római helytartó magához hivatta a Aeneásnak nevezett Júdást és felkérte őt, hogy írja össze a Krisztusról mindazt, ami Jeruzsálemben Annás és Kajafás korában történt. Júdás ezt el is
végezte és Nikodémusnak átadta, aki mindezeket viszont római
nyelvre fordította le. íme ez az a történet.
1. fejezet.
Miután a mi Urunk Jézus Krisztus Júdeában sok hatalmas ós rendkívüli csodákat tett és e miatt őt meggyűlölték,
amikor Jeruzsálemben Pilátus volt a helytartó, a főpapságot
pedig Annás és Kajafás viselte, a zsidók közül a főpapokhoz
ment Júdás, Lévi, Neftalin, Alexander és Szirus és még sok
más, akik Krisztusról beszéltek, akiket ugyanezen főpapok
elküldöttek Pilátushoz, hogy mondják el nekik is azokat.
Azok el is mentek ós elmondották neki, hogy egy ember
') A szöveg görög nyelvű, mégis fiς τμν Ρωμαϊδα διαηχτον áll. Vagy
azért, mert Nikodémus eredetileg csakugyan római nyelvre fordította e héber
eredetit s abból 1;észült ez a görög szöveg, vagy azért, mert ez az irat
Justinus után keletkezett amióta, a görögök is rómaiaknak mondták magukat.

112

R a f f a y Sándor.

járkál ebben a városban, akinek van egy József nevű atyja,
az anyja meg Mária, ő maga pedig királynak és az Isten fiának
mondja magát és zsidó létére elcsavarja az írásokat, a szombatot meg megtöri. Azt kérdezte hát Pilátus nyomozva náluk,
hogy miféle módon rontja meg a szombatot? Azok azt felelt é k : „A betegeket gyógyítgatja a szombatnapon." Felel Pilátus: „Ha a szenvedőket meggyógyítja, semmiféle rosszat nem
cselekszik." Mondák neki: „Ha helyesen végzi is a gyógyításokat, akkor is van benne rossz, mert bűvészkedéssel cselekszi
azokat és ördögök vannak vele." Feleié Pilátus: „A beteggyógyítás nem ördögi dolog, hanem Istentől való kegyelmi
ajándék I"
Akkor a zsidók így szóltak: „Arra kérjük Nagyságodat,
hivasd őt magadhoz, hogy alaposan megismerjed azt, amiről
beszélünk." Pilátus letéve a vesszőnyalábját, átadta azt az
egyik szolgájának mondván : „Menj el, mutasd meg ezt Jézusnak és mond meg neki: Pilátus a kórmányzó hivat téged
magához." Elment a szolga, megtalálta Jézust ós megszólította őt s a földre teve Pilátus vesszőnyalábját, felhívta őt,
hogy menjen azon keresztül. Mikor ezt a zsidók meglátták,
nagyon felboszankodtak és Pilátushoz mentek morogva, hogyan
részesíthette Jézust ilyen tisztességben.
Mikor ez a kiküldött szolgát megkérdezte, hogyan cselekedte ezt, a szolga így felelt: „Amikor a zsidó Alexanderhez küldöttek engemet, Jézussal találkoztam, aki szamár
hátán ülve ment be a város kapuján, s láttam, hogy a zsidók
ruháikat terítették az útra és a szamár a ruhákon járt, mások
meg ágakat szeldeltek, eléje mentek és ezt kiáltozták: „Dicsőség a magasságokban!" Nekem is így kellett tennem és így
is tettem.
Ennek hallatára a zsidók így szóltak hozzá: „Római
létedre hogyan érthetted meg a zsidók szavait!" A szolga így
felelt: „Megkérdeztem egy zsidót ós az mondta el ezeket."
Monda Pilátus: „Mit jelent a Hozsanna!" Felelék a zsidók:
„Segíts meg minket Urunk." Ha magatok bevalljátok, viszonzá
Pilátus, hogy a ti fiaitok így szóltak, hogyan vádolhatjátok
hát és hogyan beszélhettek Jézusról ilyeneket?" A zsidók
elhallgattak és mit se tudtak ellene vetni.
Mikor Jézus Pilátushoz ment, a helytartó katonái tisztelegtek neki. Mások is állottak Pilátus előtt, akik jelvényeket tartottak, s amikor Jézus belepett, a jelvények is meghajoltak és tisztelegtek előtte. Mikor Pilátus a történteken
csodálkozott, a zsidók így szóltak: „Uram nem a jelvények
tisztelték meg Jézust, hanem kötelességük ellenére ajelvényhordó katonák." A zsinagógafőnek így szólt Pilátus: „Válassz
ki tizenkét erős férflt és add azok kezébe a jelvényeket,
hogy erősen tartsák azokat." Mikor ez megtörtónt, Pilátus
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azt parancsolta a szolgának, hogy vezesse ki Jézust s azután
újra vezesse be. Mikor újra bejött, ismét meghajoltak a jelvények és tisztelegtek neki. Pilátus nagyon elcsodálkozott,
a zsidók pedig így szóltak: „Bűvész ez, azért tesz ilyeneketl"
2. fejezet.
Pilátus mondá Jézusnak: „Hallod mit fognak ezek rád
és te mit se felelsz 9" Jézus feleié : Minden embernek megvan
a szabadsága jót vagy rosszat beszélni, ezek is azt beszélik,
ami nekik tetszik!" A zsidók így szóltak hozzá: „Hogy mit
mondhatunk rólad 9" Elsőbb is, hogy bűn gyermeke vagy,
azután meg, hogy miattad, amikor születtél, leölték a csecsemőket, harmadszor, hogy atyád ós anyád Egyiptomba menekült, mert nem volt biztonságuk a nép között." Erre a jelenlévő istenfélő zsidó férfiak azt felelték: „Mi azt mondjuk, hogy
nem bűnből ered az δ születése, mert tudjuk, hogy József
az ő anyját annak rendje-módja szerint eljegyezve vette
őrizet alá." Pilátus szólt: „Ti tehát hazudtok, akik azt mondjátok, hogy bűnből való az ő születése." Azok pedig ismét ezt
mondták Pilátusnak: „Az egész nép bizonyítja, hogy ez bűvész."
Az istenfélő zsidók ellenben így feleltek: „Mi a jegyváltásnál
is ott voltunk ós zsidók vagyunk s ismerjük az ő egész
nemzetségét, de hogy bűvész volna, arról mitse tudunk!" Az
istenfélő zsidók, akik ezt mondták, ezek voltak : Lázár, Asztárius, Antonius, Jákob, Zaras, Sámuel, Izsák, Fineás, Kriszpus, Dagrippus, Amesze és Júdás.
Ekkor így szólt hozzájuk Pilátus: „Azt akarom, hogy a
császár életére esküdjetek meg, hogy bűn nélkül való volt-e
csakugyan ez ember sziiletése9" Azok felelék: „Nekünk azt
parancsolja a törvény, hogy egyáltalán ne esküdjünk, mert
az esküvés nagy bűn! De azért megesküszünk a császár
életére, hogy az ő születése bűn nélkül való; ha pedig hazudunk, úgy fejeztess le valamennyiünket!" Mikor azok ezt
kimondották, a vádoló zsidók így szóltak Pilátushoz: „Hát te
inkább hiszesz csak tizenkét ilyen zsidónak, mint az egész
népnek ós nekünk, akik biztosan tudjuk, hogy ő bűvész,
istenkáromló és önmagát istenfiának mondja?"
Akkor Pilátus mindnyájukat kiküldte a prétoriumból, kivévén a tizenkét beszélőt, akikhez azután titokban így szólt:
„Úgy látszik, hogy ezt az embert irigységből és haragból
akarják a zsidók megöletni. Mert csak azzal az eggyel vádolják
őt, hogy a szombatot megtöri, pedig ő akkor is jó dolgot
cselekszik, mert meggyógyítja a betegeket. Ez pedig nem ok
arra, hogy egy embert megöljünk." A tizenkettő is az mondta
neki: „Igen Uram, így van!"
Tlieol. Szaklap XI. évf.

8
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3. fejezet.
Erre Pilátus ingerült haraggal ment ki és így szólt
Annáshoz, Kajafáshoz és a néphez, akik Jézust odavitték:
„Tanúm a nap, hogy semmiféle bűnt' nem találok ebben az
emberben!" A tömeg feleié: „Ha ez nem lett volna pogány,
bűvész és istenkáromló, akkor nem hoztuk volna őt Nagyságodhoz!" „Vizsgáljátok ezt meg ti magatok és mert van
törvényetek, tegyetek úgy, amint a törvényiek parancsolja."
„A mi törvényünk nem enged embert ölni," mondák a zsidók. „Ha ti nem akarjátok őt megölni, feleié Pilátus, mennyivel kevésbbé én!"
Akkor Pilátus megfordult a palatiumban és így szólt
Jézushoz: „Mondd meg nekem, te vagy-e a zsidók királya?"
Mondá Jézus: „Magadtól kérdezed ezt, vagy pedig a többi
zsidók mondták, hogy kérdezd meg tőlem?" Pilátus feleié:
„Zsidó vagyok tán én i s ? Én nem vagyok zsidó! A t e néped
és a főpapok adtak téged az ón kezeimbe. Azért mondd meg
nekem, te vagy-e a zsidók királya?" Feleié Jézus: „Az én
országom nem való e világból. Mert ha az én országom e
világból való volna, akkor nem engednének engem megfogni,
de hát az én országom nem e világból való". Mondá Pilátus:
„Különben király vagy?" „Te mondod," feleié Jézus. Én
azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és
ha valaki az igazság embere, hisz az én beszédemnek és azt
cselekszi. Pilátus mondá: „Mi az igazság?" „Az igazság,
feleié Jézus, az egekből való!" „Hát a földön nincsen igazság,"
kérdé Pilátus. „Én vagyok az igazság, mondá Jézus, és a
földön hogyan bírálhatják el az igazságot földi hatalom
birtokosai?"
4. fejezet.
Pilátus ekkor Jézust egyedül hagyva kiment és mondá
a zsidóknak: „Én semmiféle vétket nem találok ebben az
emberben." „Majd megmondjuk mi Nagyságodnak, felelék a
zsidók, hogy mit mondott ez! Azt mondta, hogy ő képes az
Isten templomát lerontani ós három nap alatt felépíteni."
„Micsoda templomra értette azt, hogy lerontja?" kérdé
Pilátus. „A Salamon templomára, felelék a zsidók, amelyet
Salamon 46 éven át építtetett."
Akkor Pilátus egyedül a főpapokhoz, az Írástudókhoz
és a farizeusokhoz szólt: „Kérlek benneteket, ne bántsátok
ezt az embert, ha bántjátok, bűnt követtek el. Mert nem
igaz dolog az, hogy ilyen ember meghaljon, aki oly sok
emberrel annyi jót tett!" Azok így szóltak Pilátushoz: „Ha
valaki a császárral szemben tiszteletlen, méltó a halálra,
mennyivel inkább ez, aki az Istennel szemben tiszteletlen."
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Pilátus ekkor döntött és valamennyien kimentek. Aztán
így szólt Jézushoz: „Mit tegyek én teveled?" „Tégy velem
úgy, feleié Jézus, amint el van határozva." „Hogyan van
eldöntve?" kérdó Pilátus. „Mózes és a próféták megírták,
mondá Jézus, hogy kereszthalált kell halnom és fel kell
támadnom." — Mikor ezt a zsidók hallották, mondák Pilát u s n a k : „Micsoda nagyobb sértést akartok még ettől hallani
az Isten ellen!?" „Ez a mondás nem sértés az Isten ellen,
mert a próféták könyveiben van megírva," feleié Pilátus
A zsidók azonban így szóltak: „A mi írásunk ezt m o n d j a :
Ha egy ember a másik ellen vét, vagy megsérti azt, negyven
csapásra méltó, ha pedig az Istent sérti meg, méltó arra,
hogy megköveztessék."
Akkor Pilátus feleségétől, Proklától, egy küldönc jött
az üzenettel. „A jelenés azt mondta, vigyázz, nehogy részed
legyen abban, hogy Jézusnak, ennek a jó embernek, valami
baja essék, mert ez éjszakán borzasztó álmaim voltak miatta."
Erre Pilátus mentő szót intézett a zsidókhoz, mondván : „Ha
azt állítjátok, hogy Jézus valami sértést követett el az
Istennel szemben, vigyétek ós ítéljétek el őt a magatok törvénye szerint." A zsidók így szóltak Pilátushoz: „Mi azt
akarjuk, hogy őt keresztre feszíttesd." „Nem helyes dolog
ez!" felelt Pilátus.
Mikor Pilátus a nép felé fordult, látta, hogy sokan sírnak ós így szólt: „Ugy látszik, nem az egész nép akarja,
hogy ez az ember meghaljon." A papok és írástudók mondák: „Mi azért vezettük ide az egész népet, hogy megbizonyosodjál róla, hogy valamennyien kívánják az ő halálát."
„Mi rosszat t e t t ? " kérdó Pilátus. „Azt mondja magáról, hogy
ő király és istenfia!" válaszolák a zsidók.
5. fejezet.
Ekkor egy Nikodémus nevű istenfélő zsidó állt a
középre és így szólt Pilátushoz: „Engedje meg Nagyságod,
hogy néhány szót szóljak." „Beszólj," mondá Pilátus. Nikodémus így beszélt: „Mikor a zsinagógában voltam, azt mondtam a papoknak, levitáknak, az írástudóknak és a népnek:
Mi vádatok lehet ez ember ellen." Hiszen ez oly sok csodát
tesz, amennyit ember még soha nem tett és nem is fog
tenni. Bocsássatok el hát. És ha istentől van az, amit tesz,
állani fog, de ha emberektől van, akkor összeomlik. Amint
az akkor is törtónt, mikor Isten Mózest Egyiptomba küldte
és a Fáraó, Egyiptom királya azt mondta neki, hogy tegyen
csodát és tett. Volt Fáraónak két bűvésze: Jannész ós Jambrész, akik szintén tettek csodákat bűvészi mesterkedéssel,
de nem olyanokat, mint amilyeneket Mózes cselekedett. Az
8*
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egyiptomiak ezeket a bűvészeket isteneknek tekintették, de
mert nem Istentől voltak, összeomlott mind, amit csak tettek,
a Jézus is Lázárt feltámasztotta és az ól. Azért arra kérlek,
uram, ne engedd meg, hogy megölettessék."
A zsidók megharagudtak Nikodémusra és így szóltak
hozzá: „Ha Jézus igazát pártolod, akkor sorsában is osztokodni fogsz 1" „Úgy legyen, mondá Nikodémus, úgy legyen,
amint ti mondjátok 1"
6. fejezet.
Mikor Nikodémus ezeket elmondta, egy másik is felkelt ós így szólt Pilátushoz: „Kérlek Uram, Pilátus, hallgass
meg engem is." „Mondd el, amit akarsz!" feleié Pilátus. A
zsidó mondá: „Én 38 éven át feküdtem az ágyon betegen
s δ meglátott engem, megkönyörült rajtam és így szólt hozzám : Kelj fel, vedd fel az ágyadat és eredj haza! S alighogy
e szót kimondta, felkeltem és jártam." A zsidók ezt mondták: „Kérdezzétek csak meg, a hót melyik napján törtónt ez
a dolog?" Az pedig mondá: „Szombatnapon." „Nos hát,
felelték a zsidók, nem igazán mondtuk-e, hogy nem tartja
meg a szombatot?"
Ismét egy másik állt a középre és mondá: „Én vaknak
születtem és amikor Jézus az úton ment rákiáltottam mondván neki;" „Könyörülj rajtam Uram, Dávid fia!" „És δ sarat
vévén, megkente vele a szemeimet ós tüstént láttam."
Másik is mondá: „Béna voltara ós őt meglátva rákiált o t t a m : Uram, könyörülj r a j t a m ! És ő megfogta a kezeimet és én tüstént felkeltem."
Más meg azt mondta: „Én bélpoklos voltam, de ő a
puszta szavával meggyógyított engemet!"
7. fejezet.
Volt ott egy Veronika nevű asszony is, aki azt mondta:
„Én 12 éven át voltam vérfolyásos ós a ruhája bojtjának
puszta megérintésétől tüstént meggyógyultam!" De erre a
zsidók azt mondták: „Asszony bizonyságtótelét nem fogadja
el a törvény."
8. fejezet.
Más emberek meg azt kiáltozták: „Én az ember próféta
ós a gonosz lelkek félnek tőle!" Mondá Pilátus: „Hogy lehet
az, hogy a gonosz lelkek senkitől, a ti szülőitektől sem félnek ennyire?" „Nem tudjuk!" feleltek azok.
Mások meg így szóltak: „Lázárt, aki négy napig feküdt
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a sírban, egyetlen szavával életre keltette." Mikor Pilátus
Lázár feltámasztásáról hallott, megrémült és így szólt a néphez: „Miért akarjátok az igaz ember vérét kiontani?"
9. fejezet.
Azután odahívta Nikodómust és a tizenkét istenfélő
zsidót és így szólt hozzájuk: „Mit tanácsoltok, hogy cselekedjem, mert a nép zavarog." „Nem tudjuk, felelók azok,
cselekedj, a hogy akarsz. A mit a nép tesz, helytelenül teszi,
hogy ezt halálra juttatja." Pilátus ekkor megint kiment ós
így szólt a néphez: „Tudjátok, hogy a kovásztalanok ünnepén szokás általatok a fogságban letartóztatottak egyikét
szabadon bocsátani. Van most a tömlöcben egy Barabbás nevű
elvetemült rabló, de ott van Jézus is, aki soha gonosz dolgot el nem követett, mit akartok hát, melyiket bocsássam
el a kettő közül?" A nép feleié: „Barabbást bocsásd el nekünk."
„Mit tegyek hát Jézussal?" kórdó Pilátus. „Feszíttessék meg!"
felelók azok. Mások meg így kiabáltak közülök: „Ha Jézust
bocsátod el, nem vagy barátja a császárnak, mert az Isten
fiának és királynak nevezi magát. És ha szabadon bocsátod,
király lesz ós magához ragadja a császár uralmát!"
Erre Pilátus megharagudott és így szólt: „Mindig gonosz
és hitetlen volt ez a ti nemzetségtek ós mindig ellenkeztetek a ti jóltevőitekkel!" A zsidók mondák: „Hát kik voltak
azok a mi jóltevőink?" Pilátus feleié: „Az Isten, aki titeket
Fáraó kezeiből megszabadított ós a ki titeket szárazon vezetett át a Vörös tengeren, aki a pusztában mannával táplált
és sziklából fakasztott vízzel itatott benneteket, aki törvényt
adott nektek, amelyet ti istentagadással megszegtetek. Es
ha Mózes nem állott volna oda kérvén az Istent, keserű
halállal kellett volna elpusztulnotok. És ti mindezt elfelejtettétek? Sőt most is azt mondjátok, hogy nem szeretem,
hanem gyűlölöm a császárt és az δ uralma ellen akarok
törni!"
Ezt mondván, haraggal kelt fel Pilátus a trónusáról s a
faképnél akarta őket hagyni, de a zsidók kiáltozva mondották neki: „Azt akarjuk, hogy a császár uralkodjék fölöttünk és nem Jézus, mert Jézus a bűvészektől szerezte a
maga képességeit! Heródes is meghallotta,] hogy δ király
akar lenni, ezért meg is a k a r t a őt öletni, s ebben a dologban
küldötteket bocsátott ki és Betlehemben az összes csecsemőket megölette. Ezért menekült az δ atyja József és az δ
anyja is tőle való féltében Egyiptomba!"
Mikor ezt Pilátus hallotta, elcsitította az egész népet
és mondá: „Hát csakugyan ez az a Jézus, akit Heródes
meg akart öletni?" „Ez!" felelék azok. Mikor Pilátus meg-
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tudta, hogy Jézus, mint született zsidó, a Heródes hatáskörébe tartozik, elküldötte Jézust δ hozzá, aki Jézus láttára
nagyon megörült, mert már rég szerette volna őt látni,
hallván az δ csodáiról, amelyeket cselekedett. Fehér ruhába
öltöztette hát őt s azután kérdezgetni kezdte. Jézus azonban
nem adott neki feleletet. Heródes szeretett volna Krisztustól
valami csodatételt látni, de nem láthatott, hanem mert a
hozzá intézett kérdésekre mit se felelt, újra Pilátushoz küldötte őt. Mikor ezt Pilátus látta, megparancsolta a szolgáinak, hogy hozzanak neki vizet, s mikor azok azt elhozták,
megmosta a kezeit ós így szólt a néphez: „Ártatlan vagyok
ez igaz embernek vérétől, ti lássátok, hogy igaztalanul hal
meg, miután sem én nem találtam, sem Heródes nem talált
benne semmi vétket, mert ezért is küldte öt ismét vissza
hozzám. A zsidók mondák: „Szálljon az δ vére ránk és a
mi fiainkra!"
Akkor Pilátus leült a trónusára, hogy ítéletet mondjon.
Döntött tehát és Jézus odament eléje. Töviskoszorút hoztak,
rátették a fejére, nádat adtak a jobb kezébe. Azután kimondta
az ítéletet: „A te néped mondja és bizonyítja, hogy te király
akarsz lenni. Ezért arra ítéllek, hogy elöször negyven veszszőütést mérjenek rád, amint ezt a királyok törvényei rendelik, azután hogy megcsúfoljanak s végül hogy megfeszítsenek."
10. fejezet.
Miután Pilátus ez ítéletet kimondotta, a zsidók ütlegelni
kezdték Jézust, ki vesszőkkel, ki kezeivel, ki lábaival, némelyek
meg az arcába köptek. Azután sietve elkészítették a keresztet és reá tevén, útnak indították. így ment hordozva a
keresztet is, amig Jeruzsálem városának kapujához érkezett.
Azonban a sok ütleg és a kereszt súlya miatt nem volt képes
tovább menni, de mert a zsidók mielőbb szerették volna őt
megfeszíteni, elvették tőle a keresztet és egy Cirene városából való Simon nevű embernek adták át, aki velük szembejött, s akinek két fia is volt, nóvszerint Alexander és Rufus.
Ennek adták át a keresztet, de nem azért, mintha Jézuson
akartak volna könyörülni vagy a terhén könnyíteni, hanem
amint mondtuk, mert mielőbb szerették volna őt megölni.
Tanítványai közül János követte őt. Ez aztán elfutott
az „istenanyához" ós mondá neki: „Hol voltál és miért nem
jösz, hogy lássad mi törtónt?" „Hát mi történt?" kérdó az.
„Tudd meg, feleié János, hogy a zsidók elfogták az én Mesteremet ós elhurcolták, hogy őt megfeszítsék!" Mikor ezt az
anyja meghallotta, nagy fennszóval kiáltotta mondván: „Fiam,
fiam, mi rosszat tettél, hogy elhurcolnak ós megfeszítenek !"
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Mint egy eszelős ugrott fel ós jajongva ment végig az utcán.
Asszonyok is követték őt: Márta, Mária Magdaléna és Salome
és több szűz. De János is vele volt. Mikor a nóptömegbe
belekerültek, az „istenanya" így szólt Jánoshoz: „Hol az én
fiam?" „Ott látod őt, mondá János, akinek töviskoszorú van
a fején, kezei pedig össze vannak kötve." Mikor ezt az „istenanya" meghallotta és őt meglátta, elájult és hanyatt esett a
földre és ott feküdt sokáig. Az asszonyok pedig, akik
követték, körülállták őt és sírtak. Mikor aztán magához tért
és felkelt, nagy hangon így kiáltott: „Uram, fiam, hova lett
a te alakod szépsége ? Miért kell látnom, hogy ilyeneket
szenvedsz!" így szólva, felhasogatta körmeivel az arcát és
verte a mellét. „Hova lett, úgymond, az a sok jó, amit Júdeában cselekedtél? Mi rosszat tettél a zsidóknak?" Mikor a
zsidók látták, hogy így kesereg és jajong, odamentek ós elkergették őt az útról. De ő nem akart elmenni, hanem ott
maradt és mondá: Engem öljetek meg előbb, ti törvényt
tipró zsidók!"
Akkor az u. n. Koponyák helyére jutottak, amely kődarabokkal volt telve ós ott állították fel a zsidók a keresztet.
Azután levetkeztették Jézust, a ruháit a katonák vették
magukhoz és felosztották egymás közt, reá pedig vörös köntöst adtak, aztán fölemelték és a napnak hatodik óráján
keresztre feszítették. Azután két rablót is vittek oda, egyiket
jobb, másikat baloldalra.
Akkor az „istenanya" megállott ós odanézve nagy hangosan kiáltozott mondván: „Fiam, fiam!" Jézus feléje fordult
és meglátván Jánost ő mellette, aki a többi asszonyokkal
együtt sírt, így szólt: „íme a te fiad!" Azután Jánosnak
mondá: „íme a te anyád!" Az (anya) pedig nagyon sírt és
mondá: „Azért siratlak fiam, mert igaztalanul szenvedsz,
hogy a törvénytipró zsidók kínos halálra adtak tégedet! Mi
lesz belőlem nélküled? Hogy fogok én nélküled élni? Miféle
eletem lesz nekem? Hol vannak a tanítványaid, akik azzal
kérkedtek, hogy veled együtt halnak meg? Hol vannak azok,
akik tőled nyertek gyógyulást? Miért nein segít senki r a j t a d ?
És felnézve a keresztre, így szólt: „Hajolj meg kereszt, hogy
átkarolva megcsókoljam a fiamat, akit emlőimen mintegy
vendégként tápláltam ón, aki férfit nem ismertem. Hajolj
meg kereszt, meg akarom ölelni az ón fiamat! Hajolj meg
kereszt, hogy a fiamtól mint édes anya elbúcsúzzam!"
A zsidók ennek hallatára odamentek és elkergették őt·, meg
az asszonyokat és Jánost mosszire.
Azután Jézus nagy felszóval így kiáltott f e l : „Atyáin
ne ródd fel nekik ezt a bűnt, mert nem tudják, mit cselekszenek!" Azután azt mondá: „Szomjúhozom!" A katonák
egyike tüstént odafutott s egy spongyát vévén, megtöltötte
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azt epével kevert ecettel ós egy nádszálra téve meg akarta
Jézust itatni, de az mikor megkóstolta, nem akart inni. Az
ott álló zsidók, akik őt nézték, nevettek rajta és ezt mondták:
„Ha igazán mondod, hogy fia vagy az Istennek, szállj le a
keresztről és mi tüstént hiszünk benned 1" Mások meg nevetgélve mondták: „Másokat megtartott, másoknak visszaadta
egészségét, és a betegeket, mint a nyavalyatörötteket, a bélpoklosokat, az ördöngösöket, vakokat, sántákat, a halottakat
meggyógyította, önmagát meg nem képes meggyógyítani!"
Hasonlókép szólt hozzá a baloldalán megfeszített rabló is:
„Ha fia vagy az Istennek, szállj le és mentsd meg magadat
ós minket." A jobb oldalán megfeszített Düszmás nevű korholta azt a rablót, mondván : „Te nyomorult nyavalyás, nem
félsz az Istentől! ? Mi tetteinknek megfelelő nyomorúságot
szenvedünk, de ez semmiféle rosszat nem cselekedett." És
Jézus felé fordulva így szólt: „Uram, ha majd országolsz, ne
feledkezzél meg én rólam! Jézus pedig így felelt: „Bizony
mondom neked, még ma velem lész a paradicsomban!"
11. fejezet.
Azután Jézus nagy felszóval ezt kiáltván : „Atyám, a
te kezeidbe teszem le az én lelkemet!" — kiszenvedett. És
tüstént látni lehetett, amint a sziklák meghasadtak, mert
nagy földindulás lett az egész föld kerekségén, ós ettől a
roppant nagy földrengéstől a sziklák is meghasadoztak. Megnyíltak a holtak sírjai is, a templom kárpitja pedig meghasadt és sötétség támadt a hatodik órától a kilencedikig.
Mikor mindezek megtörténtek, azt mondták a zsidók nagy
ijedten: „Bizony igaz volt ez az ember!" Longinus százados
pedig, aki ott állt, így szólt: „Bizony az Isten fia volt ez!"
Mások meg, akik odamentek és ennek tanúi voltak, a mellüket verve a félelemtől, nyomban visszafordultak.
A százados mindezen csodálatos jelenségeket észlelvén
Pilátushoz ment ós elmondotta neki. Az hallván ezeket
elcsodálkozott, megrémült s félelmében és szomorúságában
aznap se enni, se inni nem akart. Mikor erről tudomást
szerzett, az egész nagytanács is hozzá szállingózott a sötétség kezdete óta és Pilátus így szólt a néphez: „Látjátok,
hogyan elsötétült a nap, látjátok, hogyan hasadt meg a
k á r p i t ? Én igazán helyesen cselekedtem, mikor semmikép
sem akartam megöletni ezt a jó embert." A gonosztevők
pedig azt mondták Pilátusnak, hogy az ilyen sötétség nem
más, mint napfogyatkozás, amint az már máskor is megtörtónt. Ezután azt mondták n e k i : „Mivel holnap a kovásztalanok ünnepe lesz, arra kérünk, hogy miután a felfeszítettek
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még lélegzőnek, töresd meg a csontjaikat és vetesd le őket."
„Meglesz! feleié Pilátus. Katonákat küldött, akik úgy találták, hogy a két lator meg lélegzett, azért megtörték a lábszáraikat. Mivelhogy pedig Jézust halva találták, egyáltalán
nem érintették, csak egy katona szúrt bele dárdájával a
jobb oldalába s tüstént vér és víz buggyant ki.
Az előkészület beálló napjának ( = péntek) estéjén
József, egy előkelő gazdag és istenfélő zsidó ember, találkozott Nikodómussal, akit a hír már tájékoztatott s így szólt
hozzá: „Tudom, hogy szeretted Jézust életében és szívesen
hallottad a beszédeit s tanúja voltam, hogyan harcoltál érte
a zsidókkal. Ha úgy tetszik, menjünk Pilátushoz és kérjük
el Jézus testét temetés végett, mert nagy bűn volna, ha
temetetlenül heverne." „Félek, feleié Nikodémus, hogy Pilátus megharagszik és valami bajom lesz vele. De ha te magad
elmégy, elkéred és megkapod a tetemet, akkor ón is veled
tartok majd és együtt szerzem be veled a temetéshez szükséges dolgokat." Mikor Nikodémus így szólt, József a szemeit
égre emelve imádkozott, nehogy hiábavaló legyen a kérése.
Azután elment Pilátushoz s köszöntve őt leült ős így szólt
hozzá: „Kérlek, uram, ha valami olyant kérnék Nagyságodtól, ami nem tetszik, ne haragudj meg r á m ! " „Mi az, amit
kérsz?" mondá Pilátus. „Azt az idegen, jó embert, akit a
zsidók gyűlöletből juttattak keresztfára, azt a Jézust kérem
ón, hogy add ide nekem eltemetós végett." Pilátus mondá :
„De hogy engedhetnénk meg, hogy ezt a holtat, aki ellen
saját népe bűvészkedés és a császár birodalmának alattomos
elvétele miatt bizonyságot t e t t ós akit mi halálra adtunk,
most ismét ilyen tiszteletben részesítsék ?" József elszomorodva és könyezve borult Pilátus lábaihoz, mondván : „Uram,
ne gyűlöld e holtat, mert minden rossz dolognak kell, hogy
véget vessen az ember halála. Én tudom, mennyire buzgólkodott azon Nagyságod, hogy ne feszítsék meg Jézust ős
hányszor beszélt a zsidókhoz az ő érdekében, hol elismeréssel,
hol nehezteléssel, végül pedig hogyan mosta meg a kezeit,
hogy elhárítsa magától a részesedést azokkal, akik őt meg
a k a r t á k öletni. Mindezért a r r a kérlek, ne fordulj el az én
kérésemtől." Látván Pilátus, hogyan fekszik ott József és
hogyan könyörög ós könyezik, felemelte őt mondván: „Eredj,
átengedem neked azt a halottat s ha megkapod, tégy vele,
amint tetszik."
Akkor József hálálkodván Pilátusnak s megcsókolván
kezeit és ruháit, szivében ugyan, mint aki sóvárgásának tárgyát megnyerte, örülve, de a szemeiben meg könyeket
hordozva szormorkodó örömmel kiment. Mikor Nikodémushoz ért, elmondta neki a történteket. Azután szmirnát
és száz mérce aloét meg egy ú j sírboltot vásárolván, az
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istenanyával, Mária Magdalénával, Saloméval és Jánossal,
valamint a többi asszonyokkal együtt fehér gyolcsba burkolták (Jézust) és szokás szerint elhelyezték a sírban.
Az istenanya pedig sírva mondá: „Hogyne siratnálak,
fiam! Hogyne szántanám végig arcom körmeimmell Hiszen
ez az, fiam, amit az agg Simeon előre megjövendölt énnekem,
amikor negyveunapos csecsemő korodban felvittelek téged a
templomba. Ez az a tőr, amely most áthatol az én lelkemen!
Kicsoda szüntethetné meg az én könyeimet, óh én legkedvesebb fiam! Senki más, egyedül csak te, ha amint mondottad,
harmadnap feltámadsz!"
Mária Magdaléna sírva mondá: „Halljátok meg népek,
törzsek és nyelvek és jegyezzétek meg, micsoda halálra
adták a bűnös (gaz) zsidók azt, aki érettük ezernyi jót tett!
Halljátok ős csodálkozzatok! Ki cselekszik a hallottakhoz
mért dolgokat az egész világért? Én egymagam megyek el
Rómába a császárhoz. Elmondom neki, hogy Pilátus a gonosz
zsidóknak engedve micsoda rosszat követett el!"
József is jajongva ugyanígy szólt: „Jaj nekem, legkedvesebb Jézusom, akit az emberek közül legjobban szerettem,
ha már embernek kell is mondanom tégedet, akihez hasonló
csodákat soha ember még nem cselekedett! Hogyan göngyöljelek be, hogyan temesselek e l ? ! Most kellene itt lenniök
azoknak, akiket a kevés kenyérrel megvendégeltél, mert
akkor nem látszanál annyira elhagyatottnak."
Ezután József Nikodémusszal együtt hazament, hasonlókép az istenanya is az asszonyokkal és János is velük ment.
12. fejezet.
Mikor a zsidók megtudták, hogy József és Nikodémus
mit cselekedett, nagyon felháborodtak ellenük s Annás és
Kajafás főpapok Józsefhez menvén azt mondták neki: „Miért
végezted Jézuson e temetési szertartást?" József feleié:
„Én Jézust mindenben igaz, derék és jó embernek ismertem
és rólatok is tudom, hogy csak irigységből törtetek halálára.
Ezért temettem őt el." Akkor a főpapok megharagudtak és
megragadván Józsefet, börtönbe vetették s így szóltak hozzá:
„Ha nem holnap volna a kovásztalanok ünnepe, téged is
úgy ölnénk meg, mint őt. Most csak őrizetbe vetünk s
vasárnap korán reggel halálra adunk." Ezeket mondván, a
börtönt lepecsételték, a rajta levő zárakat mindenfelől
megerősítették.
Mikor az előkészület napja elmúlt, szombaton reggel a
zsidók Pilátushoz mentek ós így szóltak hozzá: „Uram, az
a hitető azt mondta, hogy harmadnapon feltámad. Nehogy
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tehát a tanítványai éjjel ellopják és azzal a hazugsággal
ámíthassák a népet, őriztessed a sírját." Erre Pilátus 50 katonát bocsátott rendelkezésükre, akik aztán őrizetül a sír
köré telepedtek, sőt pecséteket is raktak a sírnak kövére.
Vasárnap virradatkor a főpapok tanácsot ültek a zsidókkal s kihozatták Józsefet a börtönből, hogy megöljék.
De mikor kinyitották, nem találták őt. És tanakodtak rajta,
hogyan lehet az, hogy az ajtókat zárva, a zárakat csukva,
a pecséteket épen találták, József mégis láthatatlanná lett!
13. fejezet.
Mialatt ezek történtek, a sírt őriző katonák egyike így
szólt a zsinagógában : „Tudjátok meg, hogy Jézus feltámadt!"
„Hogyan?", kérdezték a zsidók. Az pedig mondá: „Előbb
földindulás támadt, aztán az Ur angyala csillagformán leszállott az égből, elhengerítette a követ a sírról és reá ült. Tőle
való féltünkben mi katonák mind holtra váltunk és se
elfutni, se beszelni nem voltunk képesek. Hallottuk azonban,
hogy az angyal a sír látására jött asszonyokhoz így szólt:
Ti ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek. Nincsen
itt, hanem feltámadott, amint előre megmondotta nektek.
Tekintsetek be és nézzétek meg a sírt, ahol a teste feküdt.
Hanem menjetek el és mondjátok meg a tanítványainak,
hogy feltámadt a halottakból. Aztán menjenek el Galileába,
mert ott rátalálnak. — Ezért mondom én el ezt legelőször
tinektek."
Akkor a zsidók így szóltak a katonákhoz: „Kik voltak
azok az asszonyok, akik a sírba bementek és miért nem
fogtátok meg őket?" „A félelemtol ós az angyal látásától
se beszélni, se mozdulni nem voltunk képesek," felelték a
katonák. „Él Izráel Istene, mondák a zsidók, hogy nem hiszszük, amit beszéltek." A katonák felelék: „Oly sok csudát
tett Jézus és mégsem hittetek s most nekünk hinnétek ?
Jól mondtátok, hogy él az Isten, de bizony az is ól, akit ti
megfeszítettetek. Különben hallottuk, hogy Józsefet börtönbe
zártátok, mikor azonban az ajtót felnyitottátok, nem találtátok őt. Adjátok hát ide Józsefet és mi is odaadjuk nektek
Jézust." A zsidók felelók: „Józsefet, aki a börtönből megszökött, megtaláljátok a falujában, Arimathiában." „Menjetek el ti is Galileába, mondák a katonák, és megtaláljátok
Jézust, amint azt az angyal megmondta az asszonyoknak."
Erre a zsidók megijedtek és így szóltak a katonákhoz:
„Meglássátok, hogy ezt a történetet senkinek el ne mondjátok, nehogy mindenki higyjen majd Jézusban." Ε célból sok
pénzt is adnak nekik. A katonák ellenvetették: „Félünk,
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hogy Pilátus megtudja, hogy pénzt kaptunk és megölet."
„Csak fogadjátok el, mondották a zsidók, ós biztosítunk
róla, hogy megvédelmezünk titeket Pilátus előtt; csak azt
mondjátok, hogy elaludtatok s ez alatt eljöttek Jézus tanítványai és kilopták őt a sírból." Akkor a katonák elvették
a pénzt ós úgy beszéltek, amint őket kitanították. És a
zsidóknál máig is fenntartotta magát ez a hazug beszéd.
14. fejezet.
Néhány nap múlva három ember ment Galileából Jeruzsálembe. Az egyik egy Finéés nevű pap, a másik egy Angajos nevű lévita, a harmadik egy Adas nevű katona volt.
Ezek a főpapokhoz mentek és ezt mondták azoknak, meg
a népnek: „Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, mi láttuk
Galileában az olajfák hegyére menni a tizenegy tanítványával,
amint őket tanította mondván : Menjetek ei az egész világra
és hirdessétek az evangóliomot s aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. S ezeket
mondva az égbe szállt fel és ezt mi is láttuk, meg sokan
az ott lévő ötszáz ember közül."
Mikor ezt a főpapok és a zsidók meghallották, így
szóltak ahoz a három emberhez: „Magasztaljátok Izráel Istenét és térjetek meg e hazudozásokból." De azok felelék:
„Él a mi atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak ós Jákobnak
Istene, hogy mi nem hazudunk, hanem az igazat mondtuk
el nektek." Akkor a főpap szólt és kihozták a zsidók törvényét a templomból, és megeskették őket, majd pénzt is
adván nekik, más helyre küldték őket, nehogy a jeruzsálembelieknek a Krisztus feltámadását hirdessék.
Mikor az egész nép tudomást vett ezekről a hírekről,
a sokaság a templomba gyülekezett s nagy izgalom keletkezett. Mert sokan azt hangoztatták, hogy „Jézus, amint
halljuk, feltámadt a halottakból, miért feszítettétek őt meg?"
Annás és Kajafás azonban így szólt: „Ne higyjétek, zsidók,
amiket a katonák beszélnek, azt se higyjétek, hogy látták
az angyalt az égből leszállani. Hiszen mi pénzt adtunk nekik
hogy senkinek se mondják el ezeket a dolgokat, de ugyanígy a Jézus tanítványai is adtak nekik pénzt, hogy azt hírleljék, Jézus feltámadt a halottakból."
15. fejezet.
tüzes

Nikodémus mondá: „Oh Jeruzsálem fiai, Illés próféta
szekéren szállt fel az ég magasságaiba, ne hitet-
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lenkedjék hát senki, hogy Jézus is feltámadt. Mert Illés
próféta csak Jézus előképe volt azért, hogy ha majd halljátok, hogy Jézus feltámadt, ne hitetlenkedjetek. Én tehát azt
mondom és tanácsolom, hogy legjobb, ha katonákat küldünk
Galileába oda, ahol az emberek bizonyítják, hogy látták őt
a tanítványaival, hátha kinyomozzák és feltalálják őt is, így
valami kiegyenlítést találhatunk vele ama gonosz tettre
nézve is, amit vele szemben elkövettetek." Elfogadták a tanácsot és harcosokat választottak ki s elküldték őket Galileába. Jézust azonban nem találták meg, hanem megtalálták
Józsefet Arimathiában.
Mikor a katonák visszatértek s a főpapok megtudták,
hogy Józsefet megtalálták, összegyűjtötték a népet ós mond á k : „Mit tegyünk, hogy József idejöjjön?" Tanácskozás
után a következő levelet írták neki: „József apánk, békesség
neked s a te egész házadnak és barátaidnak! Tudjuk, hogy
az Isten ellen és ellened, az ő szolgája ellen vétket követtünk el. Ezért arra kérünk, jöjj ide hozzánk, a te gyermekeidhez. Mert mi sokat álmélkodunk azon, hogy szöktél ki
a börtönből és nyíltan megvalljuk, hogy gonosz szándékunk
volt veled. Az Isten azonban látva, hogy igaztalanul törünk
ellened, megszabadított téged a mi kezeinkből. De jöjj hozzánk, mert te vagy a mi népünk tisztessége."
Ezt a levelet a zsidók hét harcossal, József barátaival
küldték el Arimathiába. Ezek elmentek, megtalálták őt, tisztelettel járultak hozzá, amint utasítva voltak és átadták
neki a levelet. Az pedig, miután átvette és elolvasta azt,
hálát adott Istennek, megcsókolta a katonákat s asztalt
terítve, egész nap és egész éjjel lakmározott velük. Másnap
aztán elment velük Jeruzsálembe. A nép pedig eléje ment
és megcsókolta őt, Nikodémus meg a lakásába vezette. Másnap a templomba hívták őt, ahol Annás és Kajafás főpapok
ezt mondták n e k i : „Dicsőítsed Izráel Istenét ós mondd meg
nekünk az igazságot. Tudjuk ugyanis, hogy Jézust eltemetted, amiért mi elfogtunk és börtönbe vetettünk tégedet,
mikor azonban kerestünk, hogy a halálnak adjunk át tégedet, akkor nem találtunk, amin csodálkoztunk ós nagyon
megijedtünk. De az Isten megengedte, hogy feltaláljunk
és megkérdezzünk téged. Mondd meg hát nekünk az igazságot."
József ezt mondta nekik : „Az előkészület napjának
(péntek) estéjón, amikor engem börtönbe zártatok, imádkoztam egész éjjelen át és az egész szombati napon. Éjféltájban
látom a börtönben, hogy felemelte azt négy angyal, megfogván a négy sarkánál fogva. S Jézus „jött be, mint egy
csillag s én a félelemtől a földre estem. Ο azonban a kezemnél fogva felemelt és mondá: József, ne félj! Azután átka-
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rolt, megcsókolt és szólt: Fordulj ide és nézd meg, ki vagyok!
Megfordultam s látván őt mondám: Uram, nem tudom, ki
vagy! Ő pedig feleié: Én vagyok Jézus, akit eltemettél.
Akkor azt mondtam neki: Mutasd meg a sírt és hiszek.
Kézen fogva a sírba vezetett, amely nyitott volt. Ott láttam
a lepedőt és a kendőt s megismervén szóltam : Áldott, aki
jött az Úrnak nevében ! És imádtam őt. Azután kezemet megfogva, az angyaloktól kisérve, Galileába, az ón házamba
vezetett engemet és így szólt: Ülj itt negyven napig, mert
én tanítványaimhoz megyek, hogy megbízzam őket az ón
feltámadásom hirdetésével!"
16. fejezet.
Mikor József ezt elmondta, a főpapok így kiáltoztak
a néphez: „Mi tudjuk, hogy Jézusnak apja is, anyja is van,
hogyan higyjük hát ol, hogy ő a Krisztus?" A léviták egyike
így felelt: „Én ismerem Jézus nemzetségét, mind előkelő
emberek, Istennek hatalmas szolgái, akik a zsidó néptől
tizedeket is kapnak. Ismerem az öreg Simeont is, hogy
csecsemő korában reámutatott ós így szólt neki: Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat!"
A zsidók így szóltak : „Meg kell keresnünk azt a három
embert, akik látták őt az Olajfák hegyére menni, hogy megkérdezzük azokat ós pontosabban tudjuk meg az igazságot."
Mikor megtalálták ós elvitték őket az egész nép elé, megeskették őket, hogy az igazat mondják. Ázok pedig mondák:
„Él Izráel Istene, hogy láttuk Jézust élve a hegyre menni
és felszállani az égbe."
Akkor Annás és Kajafás elkülönítette őket és mindhármukat külön-külön kérdezte ki, de azok egyenként is
egyértelműleg ugyanazt mondták. A főpapok erre így szóltak:
„A mi törvényünk azt mondja, hogy minden dolog két-három
bizonyságon állapíttassák meg. Ha hát József azt vallja,
hogy Nikodémussal együtt eltemette és sírba tette őt, hogyan
lehet igaz, hogy feltámadt?" 1 )
Raffay
Sándor.
') Itt következik az „Evangelium Nicodemi pars II., sive Descensus
Christi ad inferos", a m e l y e t m á r a Jézus gyermekségéről szóló evangéliomok
függelékében közöltem. Meg kell még jegyeznem, hogy e történet a „Gesta
Pilati" című latin szövegben is olvasható. A latin szöveg, úgy látszik, h ű
fordítása a görög szövegnek. Csak a 16. fejezetben v a n n é m i , lényegtelen,
eltérés. A görög Mami hl hegyet a latin szöveg Mambre n é v e n nevezi. F ö l d rajzilag egyik elnevezés sem ismeretes. A történet befejezése m á s a latinban,
mint a görögben, de ú j a t nem mond.

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története
1520-1741.
Mívelődéstörténeti

korrajz.

Irta: Μ i k u 1 i k J ó z s e f . 1 )
BEVEZETÉS.
(Előszó.)

Általánosan elismert tény, hogy a magyar protestáns
egyház múltját és viszontagságait nem ismerjük; ami eddig
napfényre került részint igen kevés részint pedig helyi érdekű,
melyre történetíróink rányomták az általánosság bélyegét.
Hazai történetünk ezen „gyenge oldala" legújabban felismertetvén, a történetírás ezen része érdekében hatalmas
mozgalom indult meg, mely egyelőre az elszórva található
egyháztörténelmi adatok felkutatását ós összegyűjtését tűzte
ki feladatául. Ilyen, nagyrészt még fel nem használt adatok
Gömör vármegyében is feles számban találhatók és midőn
azokat összegyűjtöttem ós egymással, valamint irott történelmünk kétségtelen tényeivel összehasonlítottam: arra a
meggyőződésre jutottam, hogy Gömör vármegye egyháztörténete Magyarország eddig ismert egyháztörténetével teljes
összhangzásban nincsen. (így pl. 1644 körül a gömöri ág. hitv.
ev. egyház virágzása tetőpontján állott, holott ugyanakkor
az új hit történetíróink szerint nemcsak háttérbe szorúlt, de
általános üldözés alatt is nyögött). Ezen meggyőződés indított aztán arra, hogy kutatásaimat folytassam, az összeszedett
adatokat kritikai összehasonlításuk után rendezzem és az
ekkép nyert képet közrebocsássam.
*) f Mikulik József volt rozsnyói ügyvéd kézirataiból közöljük e művet
a melyből több kiváló historikus, többek közt Acsády Ignác a legnagyobb
elismeréssel nyilatkozott, de amely eddig kiadót nem tudott találni. Egyháztörténetírásunknak óhajtottunk szolgálatot tenni e kiváló mű közlésével, mely
méltán odaillik a szerzőnek „Magyar kisvárosi élet" (Rozsnyó története) c.
értékes könyve mellé. A kéziratot, mely különben az eperjesi collégium
tulajdona, Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár rendezi sajtó alá. Mikulik
1882. előtt irta a művét.
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Az egyház története, nézetem szerint oly fontos, hogy
nélküle általános történet nem is képzelhető. Hiszen az egyház nem egyszer képezett államot az államban, a közerkölcsiség felett is őrködött és a mi főfontosságú: a közoktatásügyét a legújabb időig kezében tartotta, azonkívül irányt
adott a kornak és befolyása még a XVIII. században is
döntő volt.
Jelen dolgozatom csak „a gömöri ág. hitv. ev. egyház
története" címét viseli homlokán, de amennyiben főkép azt
tettem vizsgálatom tárgyává: milyen befolyást gyakorolt az
egyház a köz- és magánéletre? és így a hit, meggyőződés,
közerkölcs és közoktatás történetét írtam meg, és amennyiben
Gömörmegye „Magyarország képe", a XVI—XVIII. századokban
lezajlott országos eseményeknek színhelye volt és kebelében
régente méginkább mint most, Magyarország nemzetiségeit a
magyart, tótot ós németet együtt találjuk: szerény munkám
közérdekű és azt hiszem, hogy nemcsak e vidéken, de másutt
is akadhat jó barátja.
Egy körülményt nem szabad hallgatással mellőznöm.
Szerintem egy lényeges hibában szenved történetírásunk:
legtöbb esetben t. i. nem egyéb, mint királyok ós egyes kiváló
alakok életrajza, harc és háború leírása, melynél a nagy
tömeg, a nép állapotára semmiféle tekintet nincsen, szóval egy gyűlés jegyzőkönyve irott történetünk, mely tele van
fényes vagy silány beszédekkel, de a többség véleménye —
hiányzik belőle. Mi fontosabb? a cifra beszéd-e, mely minket
könnyen tévútra is vezet, avagy pedig az általános vélemény ?
Én azt hiszem : az utóbbi. Engem nem az ember, de első
sorban az érdekel, ami az embert életcéljához segíti, vagy
attól távol tartja. Jelen esetben is hiába csábított egy-egy
kimagasló alak, hogy viselt dolgait, ne pedig hitét, erkölcsét,
jellemét ós befolyását, melyet a nagy tömegre gyakorolt,
írjam le. Legyen Széchy Mária élete még oly regényes,
nem vele, hanem halhatatlan nevű édesanyjával, Homonnay
Máriával foglalkoztam, aki iskolákat ós egyházakat alapított
ós aztán arról is gondoskodott, hogy ezekben az iskolákban
jól fizetett, derék tanítók és nagy számban tanítványok
legyenek. Nem hiba-e, hogy Széchy Mária kalandjait mindenki ösmeri, holott a jámbor keresztyén élet példányképét,
az egyháznak 25 éven át támaszát, a míveltség ós tudomány
buzgó terjesztőjét, Homonnay Máriát a történelem lapjain
hiába keressük? A kalandor nő, a kihoz hasonlót minden kor
és minden falu kópés felmutatni, történelmi alak, ledérsége
és női gyöngesége ott tündököl a komoly történelem lapjain,
holott anyja, ki minden jóért lelkesült, minden nemesért
buzgólkodott és ezer meg ezer ember jótevője volt, a hálátlan utókor előtt majdnem teljesen ismeretlen!
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A történetírók ezen egyoldalú eljárása feladatom megoldását is szerfelett nehezítette. A „híres történelmi a l a k '
vagy „egy német hadnagy rettenetes hőstette" előtérbe hurcoltatván, minden másnak a feledékenység jutott osztályrészül
és a kutató csak itt-ott talál egy-egy vonást, melyekből
teljes képet alkotni aztán nehéz, sőt gyakran lehetetlen is.
Megjegyzem még azt is, hogy kivált a 16-ik század
állapotára világot vető vonatkozásokat megtörténtök helyén
említem fel ós elbírálásukat, valamint az azokból vonható
minden következtetést a szíves olvasóra bízom, vázlatom
tehát oly szerves egész, melyben egyik részletet a másikkal,
korábbi állítást későbbi vonatkozással igazolok és fejtek
ki bővebben.
Ha ezek tekintetbe vételével sem mondható sikerültnek
a kép, mentsen ki az, hogy nem volt aki világító szövétnekkel
j á r t volna előttem ós hogy bizony kevés forrás és segédeszköz és ebből folyólag igen kevés „vonás" állott rendelkezésemre. A szándók, nem pedig az eredmény feleljen értem.
„Et sí desunt vires, tarnen est laudanda voluntas."
Mielőtt tulajdonképeni feladatom mogoldásához látnék,
szükségesnek tartom a forrásokat is megnevezni, melyekből
az anyagot merítettem és ama kitűnő szerzőket elősorolni,
kiket szerény elbeszélésem folytán követtem, ilyenek:
1. Az esperesség hiteles jegyzőkönyvei, ezek közt
a) a legrégibb a Rimanovián-féle (1590—1642-ig), mely a
Stockei Lénárd-féle hitvallást, az esperesség 1584 ós 1594 évi
szabályait, ezen szabályok elfogadó záradékát (egyes egyének
és községek részéről), az egyes egyházak vagyonának összeírását, néhány esperességi gyűlést, az 1596, 1636/7 ős 1642
évi egyházlátogatásokat, néhány lelkészi és tanítói hiványt
ós több effélét tartalmaz;
b) a Péczeli-fóle (1604—1707-ig), mely az esperesség
1604 évi alapszabályait, a zsolnai zsinat határozatait, Bocskay,
Bethlen, Thurzó, Széchy ős mások leveleit, az üldözés korszakában írt folyamodványokat, az 1604 évi szabályok elfogadó
záradékait és az 1670, 1693, 1700 ós 1706/7 évi egyházlátogatásokat tartalmazza;
c) a Schröter-fóle (1602—1669-ig), melyben az esperesség
ezen időszakban tartott gyűléseit és az 1653 évi egyházlátogatást találjuk;
d) a Szentkereszti-féle (1669—1709-ig), mely az esperesség ezen időszakban tartott gyűléseit és az e gyűléseken
felolvasott okmányokat tartalmazza;
e) a Sexti-Schmal-féle (1709—1746-ig), mely az esperesség ezen időszakban tartott gyűléseit ós az ezen gyűléseken
felolvasott császári rendeleteket, felterjesztéseket ós levelezéseket tartalmazza és végre
T h e o l . Szaklap XI. é v f .
9

130

Mikulik József.

f) az A ntoni-Ambrózi-féle (1713—1742-ig), mely az 1713/14,
1720 és 1740/41 évi egyházlátogatásokat tartalmazza. 1 )
2. A gömöri ág. hitv. ev. esperesség — Csetneken őrzött
— könyvtárában, a dobsinai és más levéltárban talált eredeti
okmányok;
3. A dobsinai hiteles anyakönyvek, melyek 1626-ban
kezdődnek;
4. A Bartholomaeides László „Notitia Comitatus Gömöriensis" című a század elején kiadott műve: ugyanannak
„Memorabilia provinciáé Csetnek" című 1799-ben megjelent
monográfiája;
5. A „Solemnia Kis-Hontanea" című gyűjtemény ;
6. Klein János Samu „Nachrichten und Lebensumstände
ev. Prediger Ungarns" című 1789-ben megjelent műve;
7. Szalay László „Magyaroszág története" Lipcsében
1854-ben megjelent műve;
8. Pray György.
9. Meynert.
10. Thaly Kálmán.
11. Limberger.
I. KORSZAK.
Az ág. hitv. ev. egyház meghonosulása Gömörben
1520—1577.
A) Történelmi

áttekintés.

Magyarország a mohácsi vészt közvetlenül megelőző és
a borzasztó csapást követő időben roppant zavarok színhelye
volt. Az igazságos, de vaskezű Mátyást gyenge királyok váltották fel, kik alatt az arisztokráciából olygarchia lett és
megindult a három áramlat, mely a hont annyi vészbe sodorta.
Itt a nemzet egy tagja, Zápolya János a hatalmas olygarcha,
ott a Habsburgok idegen keze, amott a hódító török nyúlt
Szent István koronája után, nézte szabad zsákmánynak a
nemzetet. Az első óriási gazdagságára és arra a tapasztalásra támaszkodott, hogy nemzetünk az idegen fejedelmekben már eddig is igen sokszor csalatkozott, a második
érvénytelen szerződésekre hivatkozott és annak sikerét nem
látván, hatalmas testvérére (V. Károly császárra) mutatott,
azzal ámítván magát és a nemzetet, hogy e császár segélyé') Ezen jegyzőkönyvek — mint látni fogjuk — részint a feljegyzések
körül fáradozott jegyzőktől, részint pedig azon esperesek- és superintenden
sektől kölcsönözték nevöket, akiknek cselekményeit tartalmazzák !
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vei képes leend a török hódításnak gátat vetni. A nemzet
ketté vált és itt is, ott is csalatkozott. A hatalmas főúr
gyenge király volt; az idegen fejedelem pedig idegen maradt,
ígérete hiúnak bizonyult, a nagyszabású segély, a melylyel a
nemzetet hitegette, ismét és ismét elmaradt, a meghasonlott,
magára hagyott nemzet jórészben a harmadik versenytárs,
a hódító török karmai közé került.
Magyarország akkori siralmas állapotában a törvényes
rend helyét az ököljog féktelen uralma foglalta el. A gonosztevő büntetlenül maradt, mihelyt az ellenkirály táborába ménekülhetett és sem az egyik, sem a másik fejedelem nem akarta
erélyes fellépés által ellenfele híveinek számát szaporítani,
sem az egyik sem a másik nem volt az ahhoz szükséges
tekintély birtokában, mindkettő a királyi méltóság és dísz
foszlányait bírta csak felmutatni. így történt, hogy Basó
Mátyás Murányból és Bebek Ferenc Krasznahorka-Váraljáról
mint rablólovag éveken át rettegésben tarthatta a közeli, távoli
vidéket. A hozott törvény ép oly irott malaszt maradt, mint
a kormányrendelet. Ahhoz járult, hogy I. Ferdinánd is, Zápolya
János is a török felé kacsintott, ki 1529-ben az ország fővárosát ós elébb utóbb erősített helyeit is kezébe kerítvén,
majdnem az egész országra kiterjesztette dúló kalandozásait.
Zápolya Jánosnak 1540-ben bekövetkezett halála után
az általános sülyedós, közromlottság ős nehéz válság állapotában találjuk az országot. A török elfoglalta 1544-ben Hatvant,
1554-ben Füleket és ekkép megnyílt előtte az út, hogy rablókalandjait Szepesmegye határáig terjeszthesse ki; az idegen
zsoldosból pedig annyit csődítettek az országba, a mennyi
elégséges volt ugyan ahhoz, hogy a féktelen főuraktól elnyomott és ez okból a török jármot szinte kereső népet kizsarolja, de kevés ahhoz, hogy a törököt feltartóztassa vagy
visszaszorítsa. Népünk a török dúlások és az idegen zsoldosok
vaskeze alatt nyögött ős e bajon sem I. Ferdinánd, sem
Miksa király nem akart vagy nem tudott segíteni. Gömör
vármegye is osztotta hazánk e szomorú sorsát, a rablólovagoktól megmenekült ugyan, miután csolthói Basó Mátyást
1549 augusztus 15-ón Salm Miklós lenyakaztatta, Bebek Ferenc
pedig 1555 körül jobb útra tért, de a töröknek adófizetője
lett és a német katonaságtól is sokat szenvedett.
B) Mikor,

ki által

és hogyan került
hitvallás?

Gömörbe az

evang.

Minthogy Gömörmegye Hunyady Mátyás trónraléptóvel
a husziták kezében volt, bízvást feltehető, hogy a német és
tót lakosság Husz tanaival megismerkedett. Valószínű ugyan
az is, hogy a nép a „cseh zsebrákok" kipusztítása után a
9*
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régi szentekhez visszatért, de az egyszer elhintett mag megtermékenyítette a talajt, amelyen aztán Luther és Melanthon tana annál gyorsabban és annál szebben kelhetett ki.
Hogy ezen feltevésem nem hiú, igazolja Péczeli Zsigmond, 1 )
aki írva hagyta: „A pápistakorban szokás volt, hogy a plébános a feszülettel áldozva futkosott körül karácsonykor, mi
bálványimádás lévén, jámbor elődeink e helyett azt hozták
be, .hogy az evang. lelkész poharat — kehelyt — küldött
körül és így gyűjtött magának egy forintot és egy két garast!"
Azt hiszem, nem csalódom, ha a feszülettel szemben felemlített
pohárnál a huszita kehelyre gondolok.
Az isteni gondviselés tehát Gömörben is előkészítette
a Luther hirdette tiszta evangéliom ú t j á t és gondoskodott
az ú j tanok terjesztéséről, eszközül használván arra a megjavított hit ellenségeit is. X. Leo pápa bullája, mely az evang.
tant tilalom ós átok alá fogta, 1521-ben Gömörben is Szakmáry
György tanácsára minden szószékről kihirdettetvén, a nép
figyelmét a tiltott gyümölcsre fordította és ezentúl a német
egyetemeken megfordult tudósok, a Németországgal összeköttetésben lévő kereskedők vagy a Németországból ide
érkezett zsoldosok alig győztek a sok kérdezősködésre válaszolni ós így a „bátor barát" tanai, a husziták által és az
akkor elterjedt tudákosság útján is előkészített népnél fogékony keblekre találtak. Ahhoz járult a könyvnyomtatás,
mely Luther és Melanthon iratait sokszorosította és hamar
az emberek köztulajdonává tette; a költészet, mely az ú j
tanokat úton-útfélen énekelt dallamokba öntötte (nem kell
feledni, hogy ez időben majd minden jelentékenyebb helységben jó iskola és minden iskolában egy csapat, mondhatnám
éneklésből — cántálásból — élő tanuló volt, kik az új énekeken, kivált pedig az ú j tanok értelmében „kijavított"
hymnusokon kapva kaptak); 2 ) a korponai szabadság, melynél
fogva Dobsina, Rozsnyó, Csetnek, Jolsva és más helységek
lelkészöket szabadon választották, ki aztán a néppel és az
általános áramlattal úszni kényszerült, ha bár püspökétől
ellenkező utasítást vett is; az a körülmény, hogy a gömöri
plébániák az esztergomi érsek székhelyétől távol estek ; a
plébánosok a tizedért csak bizonyos censust (mérsékelt évi
bért, pactatát) fizettek, máskülönben pedig függetlenek voltak,
és hogy az országos zavarban más ügyekkel úntig elfoglalt
főpap a tőle akkor még teljesen el nem pártolt egyházközsé') Péczeli Zsigmond (Peez Zsigmond, A z m a n u s Azmani) Siléziában
N i s s á n született, 1572—1585 d o b s i n a i tanító m a j d 1586—1626-ig dobsinai
lelkész volt.
a
) Az akkori j á m b o r kor a szent énekeket, ú g y mint m a a népdalokat
igen kedvelte, felkarolta és terjesztette : szent énekkel kezdték, szent énekkel
végezték a napot és m u n k a közben is szent énekeket dúdoltak.
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gekkel bibelődni rá sem é r t ; és végre az összeköttetés a
korán lutheránussá lett Szepességgel. Gömör vármegyének
jórészben német lakosai ugyanis a szepességi sokadalmakat
szorgalmasan látogatták, bányatermékeiket Szomolnokon váltották be és nem egy szepességi ember űzte Gömörben a
bányászatot.
A hitjavítás egyszer megindulván, feltartóztatlanul haladt
előre, az 1523 évi LIV. valamint az 1525 évi IV. törvénycikk,
amelyek a lutheránusok kiirtását és megfenyitését rendelik
el, ép úgy papiroson maradtak mint az 1548: XI. tc., mely
a sacramentáriusok — kálvinisták — kiűzését parancsolja.
Nevezetes jelenség a történelemben, hogy a nagy eszmék
gyökeret vernek, a változás, melyet előidéznek, meghonosul:
ha a világi hatalom még oly erővel síkra is száll ellenök;
és még nevezetesebb az, hogy az isteni gondviselés a nagy
változások számára előre ós szinte észrevétlenül egyengeti
az útat úgy, hogy aztán általános elterjedésüket a máglya
és szurony sem képes megakadályozni. Ki mondja meg, mikor
vette kezdetét a Megváltó evangyélioma ? mikor a „merész
barát" tana, mely minden ember számára egyaránt feltörte
a tudomány és kutatás hét pecsétét? mikor a nagy francia
forradalom, mely a nópjog ós népszabadság eszméivel ingatta
meg a korhadt trónokat? A természetben nincs ugrás, de a
történelemben sincs és én meg vagyok győződve arról, hogy a
„szabadság, testvériség, egyenlőség" nagy szavaira is a Megváltó Krisztus tanította a franciákat és ha Luther Márton ki
nem csavarja a papok kezéből a kiváltságot, melynél fogva
a tudományos ismeret és kutatás kizárólag az ő közökben
volt: Camille Desmoulins sem ismeri a három nagy igét.
Igen, a történelemben sincs ugrás. Gömörben is látjuk,
hogy a hívok többsége észre sem vette a lassan és fokozatosan beállott nagy változást és róm. kath. plébánosnak nézte,
ki már az evang. tanok szerint tanított, szónokolt és egyik
szertartást a másik után hagyta el! Az egyházak még külsőleg róm. kath. plébániák voltak ugyan, de valósággal már
Luther tanainak hódoltak ; az evangyéliom igazsága már meghódította a kedélyeket, jóllehet itt-ott több-kevesebb megmaradt a régi sallangból; mert az újítás nem rohamosan,
sem egyszerre, hanem lassan, fokozatosan, minden erőszakos
felforgatás nélkül, — de annál biztosabban ment végbe. Nem
valamely hatalmas kényúr vérengző fegyvere, hanem a meggyőződós és felvilágosítás küzdött az evang. tan mollett és én
valószínűnek tartom, hogy épen a gömöri plébánosok voltak
azok, kik Kechéti Márton veszprémi püspök ós Bebek Imre
fehérvári prépost példáját követve Luther tanait hirdetni
kezdték, ós megnősültek: mert csak úgy érthető, hogy Gömörben „minden apostol nélkül" oly hamar és oly korán gyökeret
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vert a hitjavítás. Igaz ugyan, hogy Fischer András 1 ) 1529
körül és Leudischer György 2 ) 1542 körül Gömörben megfordultak, de ezek már az üldözés elől mintegy biztos helyre, tehát
„hitsorsosaik" közé menekültek, mikor idejöttek; amint
tény is, hogy 1540 körül Gömörmegye majd minden jelentékenyebb helyiségében ev. egyházat találunk, mit nem annyira
akadályozni, mint inkább kincstárának megtöltése végett megfenyíteni akart Bebek Ferenc. 3 ) Bebek azon bőszült fel, hogy
fivére, a már említett Bebek Imre 1530—1534 körül nemcsak
megnősült (a dobsinai vagy csetneki születésű Kreta 1 ) Ilonát,
mások szerint Orbonás Ilonát vette el), hanem ezen lépése
után atyai örökségét is követelte magának és a gömöri
főispánságra is számot tartott. Bebek Ferenc 1532-ben megrohanta Csetneket és miután az erődöt (kastélyt) be nem
vehette, a város polgárain kegyetlenkedett és az evangélikus egyház harangját ragadta el; majd 1540 körül
megtámadta Ratkót, Jolsvát és Kövit, honnan szintén az
evangélikusok által „tehát profán célokra" használt harangokat rabolta el és Fischer Andrást Krasznahorka-Váraljára
fogságba hurcolta, hol ezen az újrakeresztelés gyanújával is
terhelt hitbuzgó férfiút a vár legmagasabb csúcsáról ledobatta.
Fischer András vértanúságot szenvedett, de az általa bejárt
J
) Ezen férfiú születési évét és s z á r m a z á s á t nem ösmerjük, valószínű,
hogy a Szepességen lelkészkedett, míg eretneksége miatt el nem űzetett. Bolyongása közben Lőcsén, Iglón és Schvedléren „tanított" és az ú j r a keresztelők felekezetéhez h a j o l v á n többeket ú j r a is keresztelt, a miért aztán 1629-ben Katzianer
János cs. k a p i t á n y parancsából Csicsváron el is fogatott, de a vízbe fulasztástól, mire ítéltetett, öntisztázása által megmenekülvén, ismét folytatta eretnek
tanítását, n e m egy embert keresztelvén meg ú j r a Schvedléren. Innen aztán
mint „valami lator" Gömörbe menekült és itt is élt, míg 1542-ben Bebek
Ferenc-től elfogatott és a k r a s z n a h o r k a i v á r legmagasabb csúcsáról ledobatván, vértanúságot szenvedett. Barthol szerint ez Csetnek vára (lásd „Memorab.
provinciáé Csetnek") de ez a vélemény n e m helyes, mert Csicsvár Zemplén
megyében volt, ahol Csicsváralja község m o s t is van. Különben is Katzianer
Csetneken n e m parancsnokolt.
s
) Leudischer Györgyről csak annyit tudunk, hogy Fischer A n d r á s
tanítványa volt. Késmárkon egy lelkészt esketett meg és böjti n a p o n is húst
evett. Ezen eretneksége miatt száműzetvén végre 1542 táján R o z s n y ó r a menekült, hol hosszabb ideig lappangott, úgy h o g y Bebek Ferenc, ki élete után
leselkedett, kézre nem keríthette.
s
) Bebek Ferenc (Bebek J á n o s fia) g ö m ö r i főispán volt, ki testvérét, az
eretnek f e h é r v á r i prépostot, Bebek Imrét, m e r t vele az ősi j ó s z á g o k b a n osztozni
akart és a gömöri főispán címét is felvette, h a d d a l támadta meg és a Szepességre űzte. Mint Zápolya J á n o s híve, sok „profán célra" az az evangélikusok által h a s z n á l t h a r a n g o t rabolt el a környék faluiból, m e l y harangokból
aztán pénzt veretett. Zápolya János halála u t á n Ferdinándhoz állott, de erőszakos k a l a n d j a i t m a j d a törökkel is szövetkezve folytatván 1556-ban a haza
ellenének nyilváníttatott, m i n d e n méltóságát elvesztette és 1559-ben életétől
is megfosztatott.
4
) A Creta lehet a n é m e t Grete latinos rossz írása, tehát szintén
keresztnév.
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és hitökben megerősített egyházak kiheverték a bajt, az
elrabolt és „pénzzé átváltoztatott" harangok helyébe csak
hamar újakat szereztek és végre Bebek Ferenc is 1555 körül
nem hogy üldözte volna, hanem ellenkezőleg pártolta az evang.
hitet; legalább bizonyos, hogy rablókalandjaival felhagyott
és lígy fia Bebek György1) mint menye Patócsy Zsófia 1555
körül az evang. hit buzgó híve volt.
Különben, ha Bebek Ferencben az evang. hitnek kegyetlen
üldözője támadt, volt az isteni gondviselésnek gondja rá, hogy
a murányi várkapitányokban viszont erős támaszai legyenek.
Első helyen említendő köztök gróf Salm Miklós, aki 1549-ben
Murány várát Basótól elfoglalta és úgy 6 maga, mint a murányi
várkapitányságban utóda: niederláísi Maschko Menyhért nem
csak maga vallotta Luther tanait, hanem e tanok terjesztője
és védője is volt és miután a török 1566-ban e vidéket adófizetőjévé tette és az évi adóval és „basa ajándokkal" igen,
de a meghódolt nép meggyőződésével épen nem törődött: az
evang. hitvallás Gömörben oly annyira gyökeret vert és oly
általános lett, hogy 1570 körül már versenytársat sem tűrt
maga mellett és a róm. kath. vallásnak majdnem teljes
kiszorítása után a „sacramentariusoknak" is hadat üzent.
C) A gömöri ág. hitv. ev. egyház hitvallása,
viszonyai e korszakban.

belső és külső

Már fennebb említettem, hogy Gömör vármegyében a
hitjavítás nem egy férfi műve, nem is történt mindenütt egyformán vagy egy eleve megállapított közös hitvallás alapján,
hanem lassan fokozatosan, máskép itt ós máskép ott, úgy,
hogy aztán egyik községben még híven ragaszkodtak némely
róm. kath. szertartáshoz, melyet a szomszédközségben már
mint „bálványimádást" elvetettek. Ez maga utan vonta, hogy
a hitvallás, az isteni tiszteletnél és egyházi szolgálatnál
behozott szokás annyiféle volt, a hány község létezett, mi
aztán szerfelett nehezítette azok feladatát, kik későbben sokféle véleményt egy kalap alá hozni igyekeztek!
Luther tanait tehát Gömör vármegyében különbözően
hirdették és miután a bártfai tanító Stockei Lénárd által az
*) Bebek György, Bebek Ferencnek fia, úgy m i n t neje Patócsy Zsófia
(ki Szádvárt Schwendi Lázár cs. k a p i t á n y ellen oly sikeresen védte) nemcsak
hadi erényekben tündökölt, h a n e m a hitjavítás m ű v é t is előmozdította ;
1669—1562-ig gömöri fóispán volt, m a j d Baloghvára mellett a törökök elfogták és Konstantinápolyba hurcolták, h o n n a n kiszabadulván 1567-ben elhúnyt,
m i k o r is benne a Bebek család pelsőci ága férfitagjaiban kihalt. Említésre
méltó, hogy a Kálvin hitű Melius Péter 1565-ben Debrecenben kiadott művét
( S á m u e l és a királyok könyvének fordítását) Bebeknének szül. Patócsy Zsófiának,
az evangélikusok p a t r ó n á j á n a k a j á n l o t t a .

136

Mikulik J ó z s e f .

öt szab. kir város (Kassa, Lőcse, Eperjes, Szeben és Bártfa)
számára kidolgozott, 1549-ben Ferdinánd királynak és 1574-ben
Veráncsics Antal egri püspöknek is bemutatott hitvallásra, nálunk 1578 és 1594-ben hivatkozás történt és így valószínű, hogy
ezen szabályok Gömörben is nemcsak ismeretesek voltak,
hanem amennyire annyira zsinórmértékül is szolgáltak:
nem lesz érdektelen azokat e helyütt főbb vonásaikban
bemutatni.
Áll pedig ezen hitvallás a következő húsz cikkelyből:
1. Az Istenről: Egy az Isten, három személyben.
2. A teremtésről: Az Isten teremtette, teremti ós megtartja a világot, mely kezdetben, míg Lucifer — a sátán — t. i.
el nem rontotta és az embert is engedetlenségre nem csábította, egészen jó volt. Ezen csábításból ered minden, ami
rossz, mert az Isten a bűn miatt elátkozta a földet. A halál
is, mint minden baj, a bűn következménye (büntetése).
3. Az eredendő bűnről: Az első emberpár kezdetben
minden hibától ment volt, de bűnbe esvén, ártatlanságát
(justitiam) elvesztette. Minden ember bűnnel és hibával születvén örök halált erdemei és azt önerejéből el sem kerülheti.
4. Krisztus ember voltáról (de incarnatione Christi): Van
az Istennél közbenjárónk, kit az írás hol Igének, hol Isten
fiának nevez, ki érintetlen szűz méhében fogantatott (carmen
humanam - - sumpsisse) és ennélfogva szűztől született igazi
Isten és ember egy személyben, ki mindnyájunkért halált
szenvedett, harmadnapon feltámadt ős a mennyekbe felszállt,
honnan majd ítélni jő elevenek és holtak felett.
5. A megigazulásról (de justificatione): Miután Isten
fiának az egész világ vétkéért el kellett áruitatnia és halálba
mennie, az ember önerejével és (jó) cselekedeteivel az Istent
kiengesztelni és nála igazságot találni képtelen, következőleg
ingyen, érdeme nélkül ős csak a k k o r üdvözül: ha a Krisztusban hisz, a keresztrefeszítós által az atyát kiengeszteltnek
tartja és minden bizodalmát közbenjárónkba veti.
6. A hitről : A hit, moly számunkra annyi jótéteményt
biztosít, nem emberi mű vagy tudomány, mely az istentelenek
és gonosz lelkek — daemonok — által is elsajátítható lenne;
hanem a Szent Lélek ajándéka, melyet hogy (könnyebben)
elnyerhessünk, felállíttatott a lelkészi hivatal, hogy az evangélium tiszta tanát hirdesse és a szentségeket kiszolgáltassa.
Ezen hivatal által működik a Szent Lélek azon hallgatókban,
kik e hivatallal nem ellenkeznek, sőt ellenkezőleg szót fogadnak neki.
7. A jó cselekedetekről: A hit mellett nem felesleges
a jó cselekedet. Szükséges ugyanis, hogy a hívő jó lelkiösmérettel bírjon, mely távol áll attól, ki az Isten parancsolatai
ellen cselekszik és (testi) kívánságainak ellen nem áll. De a

A gőmöri ág. hitv, evang. esperesség története.

137

jó cselekedet által még nem érdemeljük ki bűneink bocsánatát,
az üdvözülést és az örök életet.
8. Az egyházról: Egyetlen egy általános egyház volt,
van és lesz, mely az idők folyamában különféle dolgokkal
elhomályosíttatott. Ezen egyház csupán az Isten igéjéhez
és a szentségekhez, nem pedig helyhez, személyhez vagy
emberi szertartáshoz van kötve és jóllehet megtestesült és
a polgári hatóságnak is alá van rendelve, mégis a Megváltó
Krisztuson kívül más feje nincsen. Elég, ha az egyház mindenütt igaz tanokat terjeszt ós a szentségek helyes élvezetet
elősegíti, bár az emberi szertartások közt kevés is a hasonlatosság; és ámbár az igazi egyházat csak azok képezik, akik
valóban j ó k (justi) ós szentek és akiket a Szentlélek az ige
által kormányoz : a gonoszok is, ha némikép az evangéliumban hisznek és a szentségeket élvezik, szintén külső tagjai
az egyháznak, sőt a Szentlélek a gonosz lelkész hivatala
által is foganatot talál, feltévo, hogy θ lelkész az igét ós a
szentségeket meg nem hamisítja (corrumpit).
9. A keresztségről: Az ember a keresztség által válik
az egyház tagjává, akár mint gyermek, akár mint felserdült
kereszteltetik meg; a keresztelés ú t j á n nyerjük bűneink
bocsánatát és leszünk igazán tisztákká, nem mintha a megkereszteltben semmiféle bűn nem találtatnék, hanem azért,
mert a bűn be nem tudatik neki, feltéve, hogy a bűnt gyűlöli
és a Krisztusban hiszen.
10. Az úrvacsoráról: Az egyház az úrvacsoránál Krisztus
valódi szűztől született és a keresztfán kiszenvedett testét
ós vérét élvezi. Közös vacsorában, vagy, mint nevezik, misében
részesülnek azok, akik a lelkész előtt hitökről vallást téve
és megjavulást ígérve hitükben megerősítést és bűnbocsánatot
kérnek.
11. A gyónásról (de confessione): A magángyónás három
okból szükséges: 1. hogy a tudatlan (rudes) megvizsgáltassék;
2. hogy az, kit lelkiösmérete különös módon bánt, különös
(megfelelő) vigasztalást meríthessen az Isten igéjéből; 3. hogy
minden egyes a bűnbocsánatban külön is részesíttessék.
12. A bűnbánatról (de poenitentia): A bűnbánatot mindig
sürgetni kell, mert nélküle senki az egyházba fel nem vehető,
illetőleg abban meg nein maradhat. Áll pedig a bűnbánat
a töredelmességből, szivünket t. i. az Isten haragja érinti és
az örök halál érzete fogja el, mely isteni törvény szerint a
bűn következménye; — aztán a hitből, az evangélium t. i. a
Krisztus érdemét és az értünk adott elégtételt juttatja
eszünkbe és szivünk az atya irgalmasságára vetett azon
bizalom következtében, amelyet Krisztus minden bűnbánó és
hívő embernek szerzett, a szorongatástól meg szabadul.
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13. A szentségek élvezetéről: Krisztus nem azért rendelte a szentségeket, hogy általok a keresztyén a nem keresztyéntől megkülönböztessék, hanem azért, hogy az Istennek
hozzánk való jóakaratát (voluntas) a hit ébresztése és megerősítése céljából megpecsételjék. Hit nélkül a szentség élvezete hiú és kárhozat.
14. A lelkészekről : Az egyházban senki nyilvánosan
nem taníthat és szentségeket sem szolgáltathat, hanem ha
törvényesen meghívatott és előzőleg hű, tanult és kipróbált
lelkészektől megvizsgáltatván és megerősíttetvén az ős egyház szertartásai szerint a rendbe felvétetett.
15. A szertartásokról: A szertartások megtartandók,
mert díszére szolgálnak a lelkészi hivatalnak és jó lélekkel
(bona conscientia) meghagyhatók. Ilyenek : bizonyos ünnepek,
prédikációk, bibliai szakaszolvasások ós szent elmélkedések az
úrvacsoránál, különös papi ruhák és más efféle, melyeket
azonban az egyház bűn nélkül mellőzhet is.
16. A polgári dolgokról: A hatóság, bíróság, tulajdon,
szerződés és más észszerű dolog, mint Istennek bölcs rendelése,
az evangélium szerint is tiszteletben tartandó.
17. A házasságról: Ezt is az Isten rendelte. A paráznaság
kárhozatának elkerülése végett arra képes emberek által
kötendő, ha a szüzesség ajándékát megtartani képtelenek.
18. A halottak feltámadásáról: Bizonyos, hogy ítélet
napján minden halott, a jó úgy, mint a gonosz fel fog támadni,
amikor a jók sorsa örök jutalom, a gonoszoké pedig örök
büntetés.
19. Az akarat szabadságáról: Első szüleink a bűnbeesés
előtt úgy, mint az angyalok, teljes szabadsággal és a tökéletesség egyéb ajándékaival voltak felruházva; nem úgy a bűnbe
esés után, mióta az ember akarata korlátolt és csak némileg
választhat a jó és rossz között. így pl. az Istent félni ós
szeretni, valamint az evangéliumban hinni nem tudunk saját
erőnkből (non est in nostris viribus).
20. A szentek segítségül hívásáról: Ki szent életet ólt,
elhúnyta után is minden dicséretre (tiszteletre) méltó, mert
tana és kitűnő példája által (akkor is) tündököl; de segítségül hívását (t. i. közbenjáróul) tiltja az első és második
parancsolat ós az, hogy erre nincs isteni parancsolat ós a
szent egyházban példa (testimonium). A segítségül hívás és
imádás egyedül az Istent illeti.
Már ezen hitvallás maga is világosan mutatja, hogy az
ág. hitv. ev. egyház tana e korban a róm. kath. felfogáshoz
még igen közel állott, pedig Stockei Lénárd, Luther és Melanthon tanítványa és hit dolgában bizonyára azoknál a gömöri
róm. kath. plébánosoknál szabadelvűbb volt, akik Luther tanait
elfogadták ugyan, do részint a hívektől kényszerítve, részint
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önként még sok tekintetben a régi szentekhez is hívek
maradtak.
Később azonban, amidőn a köznép is a hitszónoklatokból
és felolvasásokból, különösen pedig Luther irataiból az evangéliummal mindinkább megismerkedett és a plébánosokból
lett „lutheránus lelkészek" helyét is evang. iskolákban képzett
és külföldi — a wittenbergi és brégai — egyetemeken felszentelt hitszónokok foglalták el: az ev. vallás nálunk is
tisztább és a régi salaktól mentebb lett. Még jobban tisztultak
a nézetek, mikor úgy 1550 körül, a helvét hit Gömörben is
meghonosúlt és a lutheránus hitvallásban a „régi bálványimádást" találta, a „külső szertartások" megtartását korholta
és az evang. egyszerűséget magasztalta. Hogy ily körülmények
között elődeink is kisebb-nagyobb egyszerűségre törekedtek
ós a még megtartott szertartásokból nem egyet elhagytak,
igen természetes, mert a bálványimádás vádja érte őket és
a magasztalt egyszerűség az egyszer nyugtalanná tett lelkeknól hódított; ennek ereje csak úgy volt megtörhető, hogy
a lutheránus hit is végkép szakított a régi sallanggal!
A gömöri ág. hitv. ev. egyházak kezdetben a róm. kath.
hierarchia keretében és az esztergomi érsekség kebelében
maradtak; utóbbitól különben e korszak végén sem szaladt a k el teljesen, jóllehet akkor már áthidalbatlan mélység
tátongott a régi és javított egyház között. Egyházaink közt
e korszakban semmiféle összeköttetés nem lóvén, mindegyik
külön ós önállóan rendezte be magát, külön hitvallást ós
külön szokásokat követett.
Az egyes egyházak élén állott a lelkész, aki maga felett
hatóságot nem ismert 1 ) a róm. kath. hierarchia tekintélyére
ós hatalmára támaszkodván a vallás, erkölcs és oktatás
dolgában korlátlanul intézkedett, azokba senkinek befolyást
nem engedett és a jogfolytonosság alapjára állva magának
követelte mindazt, ami őt akkor, midőn még róm. kath.
plébános volt, illetőleg róm. kath. jogelődét illette. Jaj volt
a községnek, ha megtagadta a dézsmát és j a j a polgári
hatóságnak, ha a vallástalan vagy erkölcstelen embert a
lelkész kívánsága szerint meg nem bűntette.
A hitjavítás fegyvere : a tanítás, és megdönthetlon vára:
az iskola szintén a lelkész kezében volt, aki a közoktatásnak
irányt adott ós a tanítónak mint alárendeltjének paran*) Lelkészeink a r ó m . kath. érsek alatt állottak ugyan, de a „függés"
csak névleg állott fenn, amennyiben az „eretnek lelkész" édes keveset törődött
azzal, a m i t neki az érsek vagy az érsek nevében meghagytak! bár szükség
esetében pl. ha hívei n e m fizették, az érsekhez fordult segítségért. Megjegyzem,
hogy e korszakból kevés adat maradt reánk, de a későbbi emlékek kellő
világot vetnek erre is, m e l y okból egyszer mindenkorra a később elmondand ó k r a utalom az olvasót.
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csokat osztott. Köviben, Csetneken, Jolsván, Rozsnyón és más
falusi községekben is virágzó iskolákat találunk ez idétt,
a melyekben egy sereg fiatal ember oly kiképeztetést nyert,
hogy azzal egyenesen és közvetlenül a külföldi egyetemekre
mehetett! De a világért sem szabad a mai gymnasiumokra
gondolni! óh nem! egy, legfeljebb két, három tanító képezte
a „tanítószemélyzetet"; Ezek úgy, mint ma a mesterember
több tanoncot is szokott „tanítás végett" magához venni,
néhány — több kevesebb — fiút több kevesebb éven át magok
mellett tartottak és kiképeztek. Ezek a fiúk „alumneumban"
közadakozásból éltek és úgy a templomban, mint az elemi
iskolában — segítségére voltak a lelkésznek és tanítónak.
A hívek állapota e korszakban felette szomorúnak
mondható. A nép az ország borzasztó zavaraiban a rabló
lovagok, török dúlások és idegen zsoldosok véres keze alatt
nyögött, itt a földesúr, ott a török adó bilincseiben senyvedt és a babona kisórteteitől remegett: az egyházi fegyelem
is ólomsulylyal nehezedett reá. A vallásos és erkölcsös életet
az akkori felfogás abban kereste, hogy az ember az oltár
szentségeit sűrűn élvezze, az Istent külsőleg is gyakran szolgálja, a tíz parancsolatot szó szerint megtartsa és a lelkészt
— pontosan fizesse : az egyes ember folytonos felügyelet alatt
állott ós mai napon szóra sem móltónak tartott mulasztásokért borzasztó fenyíték alá esett így pl. aki az isteni
tiszteletről néhányszor elmaradt, azt már felelősségre vonták !
ki valamely alsóbbrendű — később meg sem ünnepelt szent
— nevenapján munkához nyúlt, büntetés alá került! Mint a
köznép, a földesúr (patrónus) is az egyházban sok kötelességgel igen, joggal egyáltalán nein bírt.
A hitjavítás egyszer meghonosulván és minden útjába
gördült akadályt diadalmasan legyőzvén, a XVI. század másik
felében Gömörben a szó szoros értelmében uralkodni kezdett.
Ez az uralom főkép abban nyilvánult, hogy a szentírás ama
szavait: mindeneket megpróbáljatok és a mi jó azt megtartsátok! olykép magyarázták, hogy ez tisztán ós egyedül nekik
— lutheránusoknak — szól és itt is csak annyiban követendő,
amennyiben ez az egyszer elfogadott ós „csalhatatlannak"
tartott ágostai hitvallásba nem ütközik, szóval a lutheránus
hit üldözni kezdte az eltérő véleményeket ós legnevezetesebb
e mellett az, hogy a testvéregyházat ép úgy megtámadta,
„mint a pápista bálványimádást", átok alá vetvén az „ariánus,
mohamedánus, zwingliánus és más efféle" secta (felekezet)
veszélyes tanait. Többé nem az oktatás fegyverével, nem is
a meggyőződés erejével terjesztették a javított hitet, a „tiszta
tant", hanem többségben létöket kiaknázva, visszaéltek az
abból folyó tekintélylyel és hatalommal ós midőn hitöket a
kisebbségre ráerőszakolták: felidézték az ellenreformációt, a
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visszahatást; mire Kálvin és Luther tana közt a szakadás
teljes lett és a két testvér egyház egymással elkeseredett
harcot vívott: az alapjában megingatott pápai uralom aléltságából felocsúdott és elébb titkon, a jezsuiták cselszövónyeivel, majd később nyíltan is a magával meghasonlott hitjavítással síkra szállott. Itt keresendő a XVII. században
dühöngött üldözés kútforrása. Hiába, aki szelet vet, az vihart
arat és aki mást űzőbe vesz, űzőbe vétetik!
II. KORSZAK.
A gömöri ág. hitv. ev. egyház szervezkedése.
A murányi fraternitás. 1578—1596.
A) Történelmi

áttekintés.

Magyarország borzasztó állapota Rudolf országlása alatt
is tartott. A király 1577 óta Prágában lakott, hadnagyai és
a törökök kényök, kedvök szerint parancsoltak és dúltak
az országban, a magyar nemzet sérelmei az 1581/2, 1583,
1593 évi országgyűléseken a király számtalan ígérete és
néhány egyházi és világi főúrnak jótállása dacára, orvoslást nem nyertek ós míg a sok panasz elhangzott a pusztában, megerősödött az ellenreformáció, mely nemsokára
elhagyta rejtekhelyeit és nyíltan is fellépett az újított hit
ellen.
Β) A gömöri ág. hitv. ev. egyház viszontagságai

1578—1596.

Az evang. hitvallás Gömörben meghonosulván, csakhamar minden oldalról ellenségek vették körül, melyek a tőlük
megtagadott létjog visszanyerése érdekében minden követ
mozgásba hoztak. Az alapjában megtámadott és Gömörből
— valljuk be — erőszakosan kiszorított róm. kath. vallás
nemcsak visszakövetelte régi jogait, de fényes múltjára
és az uralkodó ház támogatására számítva, csakhamar előtérbe is lépett és azon fáradozott, hogy a hitújítás elnyomásával régi uralmát is visszaállítsa. Ez volt az egyik ellenség,
mely a jezsuiták cselszövényeit már régóta arra használta
fel, hogy a hatalmas főurak áttérítésével az új hitet főtámaszaitól megfoszsza. A másik ellenség a helvét hitvallás volt,
a melyet a drákói törvények hasztalan vettek űzőbe, s mely
különösen a magyarajkú lakosság közt már 1550 körül
számos követőre talált ós hazánk más vidékein hatalmas
pártfogók védelme alatt már régebben szervezkedvén, a
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gömörmegyei ág. hitv. ev. egyházak létezését komoly veszólylyel fenyegette. Hozzá járult végre, hogy az itteni ág. hitv.
ev. egyházak közt semmi összetartás és egyöntetűség nem
lévén, a különféle színezetű felekezetek (secták) is nyilt ajtókra
találtak nálunk.
A veszélyt azonban idejekorán felismerték és egyes
kiváló férfiak a más és más szentekben hívő egyházak
egyesítésén fáradoztak, mi 1578 körül niederlaijsi Maschko
Monyért murányi várkapitány hatalmas pártfogása alatt teljesen sikerült is. A gömöri és kishonti ág. hitv. ev. egyházak akkor nemcsak egytől egyig kötelezőleg elfogadták
a Stockei Lénárd-féle hitvallást, hanem szövetséget is alakítottak magok között. Ezen „murányi fraternitásnak" nevezett szövetség élére szabad választás útján Fried Cyprián
murányi tábori lelkész állíttatott, ki „esperes" — senior —
címet viselt és a szövetség területén egyházi főhatóságot
gyakorolt. A huszonöt cikkelyből álló alapszabályzattal az
esperesnek illetve esperességnek feltétlenül alárendelt lelkészek már most vállvetve nézhettek minden megtámadás
szemébe ós a murányi várkapitány fegyveres támogatására
is teljes biztossággal számíthatván : a gömörmegyei ág. hitv.
evang. egyház jövője biztosítva volt és pedig annyival inkább,
miután az esperesség alakulását és alapszabályait a környék
világi főemberei is elfogadták ós a „tudatlan nép" ellen védelmet Ígértek. így tett pl. Maschko Menyért és 1590 február
10-én (a régi naptár szerint) Csetneky István.
Az ekkép dönthetetlen bástyákkal körülvett szövetség
most egyrészt azon volt, hogy a múlttal teljesen szakítson,
mely okból a még feles számban megmaradt róm. kath.
szertartásokat eltörülte, a sok babonás hitet kiküszöbölte és
szorosan Luther kátéjához ragaszkodott, másrészt pedig arra
törekedett, hogy a tanítás mindenütt egyöntetűen ós az egyszer elfogadott hitvallás alapján történjék, hogy ezen hitvallást minden más felekezet ellenében általános érvényre
emelje ós végre, hogy az egyházakat minden idegen befolyástól megóvja. Egy valamennyiért és valamennyien egyért
volt a jelszó és a jól fegyelmezett csapat ki is állotta aztán a
vészt, mely feje felett tombolt, a jezsuiták még oly ravasz
cselszövónyei kudarcot vallottak ez összetartással ós teljes
egyetértéssel szemben és az „ariánus, kálvinista, mohamedánus és más secta" a fraternitás kebelében zöld ágra nem
vergődhetett.
Meddig volt Fried Cyprián a murányi fraternitás ólén ?
nem tudjuk, annyi azonban tény, hogy utódja Reinhard Márton
1594-ben hagyta el Murányvárát és tábori lelkészi hivatalában
Rimanovi János követte. Utóbbi 1594 július 5-én a báró Herberstein Gyula murányi várkapitány védnöksége alatt tartott
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esperességi gyűlésen esperesnek választatván a régi — Fried
Cyprián-fóle — alapszabályzatot újból átdolgozta, magyarázta
és bővítette, mi által a gömöri esperesség második alapítója
lett. Munkálatát úgy báró Herberstein Gyula, mint tizenhét
lelkész, több földesúr (pl. Kisfaludy János, osgyáni Bakos
János) ós számos község elöljárósága elfogadta és megerősítette.
A szigor, amelylyel az esperes hivatalában eljárt, a feltétlen engedelmesség, amelyet a fraternitás tagjaitól követelt és
az érzékeny büntetés, melyet a legcsekélyebb mulasztásra is
kiszabott: csakhamar visszahatást szült, mely Rimanovi János
elhúnyta után 1596-ban abban nyilvánult, hogy Sculteti János
rimabrezói lelkész és kishonti alesperes 1596 június 15-én
Fabriczi György jolsvai lelkész (gömöri) alespereshez intézett
levelében kijelentette, mikóp ,.kishonti lelkésztársaival együtt
a fraternitás kebeléből kilép és külön esperesseget alakit". A
szakadás megtörtént, a XVIlI-ik század elejéig helyreállítható nem volt és bizonyára szintén okúi szolgált arra, hogy
Gömörben a magára maradt ág. hitv. ev. egyház hanyatlásnak
indult.
C) A murányi fraternitás
rendtartása.
Az esperesség alakulása mint láttuk a Fried Cyprián-féle
cikkelyek alapján történt. Nézzük már most ezen „a kálvinista,
mohamedán, ariánus és más secta elkerülése és egyöntetű
tanítás és egyházi (papi) szolgálat behozatala" érdekében hozott
25 cikkelyt:
1. A lelkész törvényesen felszentelt legyen és bírjon
arról bizonyítványt.
2. A lelkész önkényesen el ne foglalja hivatalát, sem
meghívás nélkül; a török hatóságtól pedig pártfogást ne
kérjen.
3. Az evangélium tisztán tanítandó és minden szentség
Krisztus rendelete szerint szolgáltassók ki.
4. A hallgatóság gyakran intendő, hogy az úr asztalához sűrűn járuljon, azt vógfeő órájára ne halaszsza.
5. A isteni tiszteletet a lelkész egyházi ruhában köteles
végezni.
6. Az oltár szentségéhez kovásztalan kenyér (panis
azymus non communis nec duplex) használandó.
7. Úrvacsora nélkül misét olvasni tilos, ós az isteni
tisztelet érthető (tót) nyelven tartandó.
8. Az úr testének felemelése (supra caput) és mutogatása,
a mise éneklése, tárgyak ós dolgok (sonka, gyertya stb.)
beszentelóse, minden körmenet, a feszület körülhurcoltatása,
az ereklyék és az úr testének (kovásztalan kenyér alakjában)
tisztelete és a máglyagyújtás (Ker. szt. János napján) tilos.
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9. A házasulandók intendők, hogy kihirdetésök közben
az úr asztalához járuljanak.
10. Az esketésnek csak háromszori hirdetés után lehet
helye és ne éjjel, sem naplemente után, sem mikor a nép
ittas, hanem a délutáni isteni tisztelet alkalmával foganatosítandó. Csak a polgári hatóság engedélyével szabad a lakoma
után egy két óráig táncolni, a mennyaszonyt pedig még naplemente előtt kell lárma ós ugrándozás nélkül legrövidebb
úton és keresztyén módon, leendő lakásába vezetni ós tilos
ott a táncot újból kezdeni.
11. A keresztelést és a keresztszülőket kikérni az atya,
távollétében egy rokon kötelessége, nem pedig a bábáé. A
keresztszülőket kötelmeikre is kell figyelmeztetni ős ha
ittasok, (a templomból) elküldendők. Keresztelő lakomát rendezni tilos.
12. A lelkész és a tanító ragaszkodjék híven a kátéhoz,
mely úgy a templomban mint az iskolában szorgalmasan
tanítandó; a nagyböjti „salve" (rex caeli et terrae item patris
omnis gratiae: 1 ) tót (azaz a nép nyelvén :) nyelven éneklendő.
Mindkettő (a lelkész úgy mint a tanító) lelkiösmóretes hűséggel járjon el hivatalában, mással pl. üzérkedéssel ne foglalkozzék, a korcsmába ne járjon ós a hívekkel (köznéppel,
cum plebis) túlbizalmas viszonyba ne lépjen.
13. A lelkész felett a superintendens 2 ) és nem a polgári
hatóság ítél; a világi embert, ha a lelkész ellen vétett, a polgári
hatóság előtt kell vádolni, de ha ez elégtételt nem ad, az
ügy a superintendens elő terjesztendő.
14. A tanító engedelmességgel tartozik lelkészének, ki
első bírája, második biró a superintendens.
15. Valamennyi egyházban egy és ugyanazon napokat
kell megünnepelni.
16. A lelkész csak a superintendens tudtával és csak
három havi felmondás után távozhatik ós bocsátható el.
17. Senki se merjen a lelkésznek az isteni tiszteletnél
válaszolni, vagy őt rossz hírbe hozni.
18. Pünkösd napján vagy bármikor régi szokás szerint
királyt választani, táncolni és játékokat rendezni tilos.
19. Ünnepen és vasárnapon az isteni tisztelet befejezőseig
adásvételt űzni és ételt, italt kiszolgálni szintén tiltva van.
20. A lelkész apró szentek napján (in die innocentium)
ne futkossék galyakkal az utcán ós a feszületet se hurcolja
') A róm. kath. világból fennmaradt alkalmi szent énekek, dicséretek,
melyek részint, mert a nép megszokta, részint, m e r t éneklésük (a lelkésznek és
tanítónak) külön díjjal járt, meghagyattak.
,
2
) A superintendens alatt 1734-ig mindig az esperest kell érteni.
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körül, a pénzt, melyet ily módon szokás volt gyűjteni, a hívek
ezen szertartások nélkül is adják meg. Hasonlóan tilos, hogy
a fiúk és leányok húsvét hétfőjén galyakkal járjanak körül.
21. A halottak feletti siránkozás, mely farkasordításhoz
hasonlít és az elhúnyt viselt dolgainak elmondása tiltatik;
hasonlóan vasár- és ünnepnapon a hibás zsoltárok helytelen
éneklése (jobb kettőt hármat érthetően énekelni, mint öt
istentelen hymnust, úgy hogy senki sem érti).
22. A hibás és fertelmes zsolozsmák (hymni vitiosi et impuri in psalterio) kivált, a melyekkel a szenteket szokás
felhívni, csak kellőképen kiigazítva énekelendők.
23. Minden lelkész köteles egy forint bírság terhe alatt
a gyűléseken megjelenni és az összehívó körözvónyt gyorsan
továbbítani.
24. Minden iskolánál kell, hogy tanitó legyen.
25. A káromkodás és hiába való esküvés a polgári
hatóságtól pénzbüntetéssel, a lelkésztől pedig dorgálással
sújtandó. (Latinból: Protocollum Rimanovianum pag. 22—29).
Felesleges munka volna ezen szabályok bővebb magyarázatába bocsátkozni, magyarázta azokat eléggé az utókor,
amelyet különösen a hitre vonatkozólag a határozatlan szövegezés csakhamar ki nem elégített, midőn a régi bálványimádástól teljesen szabadulni akart. így törtónt, hogy már 1594-ben Rimanóvi János murányi lelkész és „superintendens" új és határozottabb alakba öntötte a fennebbi szabályokat; munkálata áll:
1. egy szigorú esküformából, a melylyel magát minden
lelkész a „superintendensnek" lekötötte, neki feltétlen engedelmességet fogadott;
2 egy előszóból, mely 1594-ben Keresztelő szt. János
napján kelt és a mohamedánus, ariánus és zwingliánus hit
terjedésének veszélyeiről szól és
3. hatvannégy cikkelyből, melyek közül említésre méltók
a következők: a prédikátor ne tűntesse ki lángelméjét az egyszerű emberek előtt, hanem alkalmazza beszédét a hallgatóság
felfogó képességéhez (7); — mire másokat int, maga is tegye meg
(10); — ne járjon rongyosan (11); — a róm. kath. világból fennmaradt babonás ünnepek és profán szokások pl. a nagyböjti
Salve eltöröltetnek (24); — az esküvő előtti közösülés a hatóság
által mások elrettentése végett nyilvánosan megfenyítendő
(28) — negyedíziglen rokon — vagy sógorságban levők egymással házasságra nem léphetnek (29); — az e vidéken
szokásos elválás, mely a felek szabad tetszése szerint és
Ítélet nélkül történt, betiltatik; minden efféle ügy gondos
elbírálás és eldöntés végett a „consistorium" 1 ) és a polgári
') Consistorium alatt itt az egész esperesség illetve espereseégi gyűlés
értendő, n e m pedig a később szervezett esperességi tanács.
Theol. Szaklap ΣΙ. é r i .
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hatóság elé terjesztendő (32); — parázna, hitehagyott, esküszegő és más gonosz embert a szomszéd helységben sem
szabad megtűrni, ilyen megbélyegzett bűnöst a házba befogadni vagy nyilvánosan üdvözölni (nec publice dicat iis: Ave!)
tiltva van (33); — a földesúrnak, pártfogónak, vagy polgári
tisztviselőnek semmi köze a lelkészhez, aki csak az esperesség előtt vádolható, ahol a nemes ember ellenében isegyetemleges védelemben részesül (36); a lelkész elmarasztalásához
három — négy tanú szükséges (39); — a gyűlés napja két
héttel elébb kihirdetendő (41); — aki káromkodik, kalodába
zárandó (a polgári hatóságtól) és tilos, hogy az ifjak török
divat szerint nyírassák hajukat (47); — aki az egyházat, a
lelkészt vagy az esperességet megveti, nem kap helyet a
temetőben holta után (44); — a tivornyázás, éjjeli lárma és
török kiabálás ünnepen és vasárnapon tilos (49); — a lelkész
mindenkitől tiszteletben tartandó (scientesse obedientiam hanc
deo debere 50); — a szövetségbe lépő lelkész (fráter novitius) köteles esküt tenni és nevét a jegyzőkönyvbe beírni
miután okmányait bemutatta, megvizsgáltatott és az egy
forintnyi felvételi díjat lefizette (52);— a szövetség minden
tagja tizenkét dénárt fizet negyedévenként a közös ládába
(53); — mely összeg, úgy mint a pénzbírság a superintendens
küldötte által kétszeresen vétetik meg az illető adóson, ha
tizenöt nap alatt be nem folyik (54); csak a fenti (Stockei Lénárdős Fried Cyprián-féle) hitvallást követő lelkészt szabad felszentelni és az esperesség tagjai közé felvenni (55); — ezen
hitvallás kétes helyeit megmagyarázni kizárólag a közgyűlés
joga (56); minden lelkész mellett legyen neki és a polgári
hatóságnak felelős tanító (57); aki, ha állomást keres, mindenek előtt a lelkészhez köteles fordúlni, akitől megvizsgáltatik és az egyházközségnek ajánltatik. (58); — a tanító
nem mehet az oltár elé, a szószékre is csak a superintendens tudtával, de ha „okmányai" vannak, három sikerült
próba (prédikáció) után fel is szentelhető (60); — a tanító
első bírája a lelkész, második a superintendens (61); — a
lelkészt pontosan kell fizetni és az egyházi vagyont öregbíteni (62); — az esperességi gyűlésre idézett világi ember
(coloni) megjelenni köteles, ha nem fogad szót : mint a szentségek megvetője lakol (63); — az esperesség területéről
távozó lelkész bizonyítványt kap, de a pecsétért egy forintot
fizet (a későbbi keletű 64). (Latinból Protocollum Rimanovianum 45 -79. 1.)
Közli: Kovács

Sándor.

Lapszemle.
Neue kirchliche Zeitschrift herausgegeben von Dr. Wilh.
Engelhardt. Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung 1913.
Ára negyedévenként (3 havi füzet) 2 50 mk = 3 Κ.
A fent idézett folyóirat a jelen évben (1913.) 24. évfolyamát
kezdi meg. Az eló'ttünk lévő első három (január, február s március
havi) füzet 264 lapra terjed. Ebből is látni, mily sokat nyújt a
folyóirat csekély előfizetési díjért. Azonban ezen első három szám
tartalma is dicséri ezen régi, jó nevű tudományos theol. szaklapot.
Az évfolyam elején, mint most már néhány éve, megint Bezzel
bajor főkonsistoriumi elnök írt egy bevezető cikket, melyben
visszapillantást nyújt az elmúlt év kiemelkedő egyházi eseményeire. A folyóiratnak egyik igen szorgalmas munkatársa,
König Ede bonni tanár, megint az ó-testamentomnak a babyloni
világhoz nevezetesen annak nyelvéhez és írásához való viszonyáról ír. Míg azelőtt azt hittők, hogy az izraeliták Józsue idejéig
valamely arab tájszóláson beszéltek, addig most sokan azt vitatják,
hogy a régi héber irodalom egy része valamikor babyloni nyelvben
s írásban volt megírva, vagy hogy a héberek valamikor a babyloni nyelvet s írást használták. Ezen nézetek ellen száll síkra
— mint már azelőtt — most is König, de úgy, hogy az ujabban
felmerült érveket is figyelembe veszi. Egy másik igen érdekes
ó-testamentomi cikket írt Sellin rostocki tanár. A „Neue kirchl.
Zeitschrift" múlt évfolyamában és azóta egy önálló könyvben
is Dahse lelkész mások nyomán állást foglalt a pentateuchusnak
ma általánosan elterjedt forráskritikája ellen. Ő is, mint már
Klostermann s Lepsius rámutat arra, hogy a LXX-val való
összehasonlítás azt mutatja, hogy a maszoretikus szövegnek
istennevei nem alkalmasak arra, hogy a források megkülönböztetésének alapját alkossák. A források megkülönböztetése helyett
ő az istennevek változását a felolvasással kapcsolatos perikopákra való osztással hozza összefüggésbe. Sellin alapos és igen
jóakaró vizsgálat tárgyává teszi Dahse könyvének állításait és
bármily előzékeny is munkája értékének elismerésében, mégis azon
eredményre jut, hogy a forráselméletet megdöntenie nem sikerült.
Az újtestamentom körébe tartozik Scheiner kastenholzi
(erdélyi) ev. lelkész két számra terjedő cikke: „A keresztség
pogány magia-e vagy keresztyén kegyelmi eszköz?" Már a cím
10*
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is mutatja, hogy szerzőnk a vallástörténeti irány (Heitmüller,
Weinel stb.) felfogása ellen küzd, mely a keresztség eredetiségét
alkalmas kérdésessé tenni. A dolgozat a tekintetbe jövő újtestamentomi helyek (Rom. 6 I. Kor. 1 3 - 1 7 , 6 n , 10 2) 1213, 15 29 kk.
Gal. 3 27 , Kol. 2 l2 , Eph. 45, 52G, Tit. 3 sk. stb.) magyarázata alapján
jut el a maga eredményéhez.
A mai kort mozgató kérdésekre elvi tudományos alapon
keresnek feleletet Dunkmann greifswaldi tanár, aki a subjektivismusnak a theolőgiában való jogát, és jogosulatlanságát teszi
kutatása tárgyává és Hoppe fó'superintendens, aki azon kérdésre
felel, miért kell a modernizált keresztyénséget elvetnünk. Végül
megemlítjük még Όckeley königsbergi tanár cikkét, mely a
gyakorlati theológia körébe vág és a modem elemnek a prédikációban való jogát és jogosulatlanságát kutatja. Más cikkeket
mellőzünk, mert már a felsoroltak is megmutatják, mily gazdag
folyóiratunknak már egy negyedévi tartalma is.
Folyóiratunkkal kapcsolatban rámutatunk még „Die Theologie der Gegenwart" c. kritikai folyóiratra, mely ugyancsak az
A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung kiadásában jelenik meg
Leipzigben. Évi négy füzetben ismerteti az előző év theol. irodalmát. Most megjelent az első füzet, melyben Grützmacher
erlangeni tanár a rendszeres theológia s Uckeley königsbergi tanár
a gyakorlati theológia irodalmát ismerteti. Egy évfolyam ára
3'50 mk (=4-20 K), a Neue kirchl. Zeitschr. előfizetőinek 2"80 mk
( = 3 3 6 K). Egyes füzetek külön is kaphatók.

Könyvismertetés.
A gyermek

vallása.

(Kísérlet a katechétika módszertanának valláslélektani megalapozására. Theol.
magántanári dolgozatul irta Imre Lajos ref. lelkész. Hódmezővásárhely, 1912.)

Külföldön pedagógusok és theolőgusok egész tömege foglalkozik állandóan a vallásos nevelés és tanítás kérdésével, mert
élénken érzik a helyzet súlyosságát, érzik, hogy a mai állapoton
sürgó'sen és gyökeresen segíteni kell, ha el akarják kerülni, hogy
az egyház alapjaiban rendüljön meg. Ennek a szükségnek érzete
teremtette meg a mult év nyarán Jénában a Bund für Reform
des Religionsunterrichts c. szövetséget, mely közös irányba igyekszik összeolvasztani azt a sokféle törekvést, melyet eddig a
különböző német államokban létrejött ily célú egyesületek"! és
folyóiratok provokáltak. Nálunk azonban, ahol a viszonyok e
téren még sokkal rosszabbak, meglehetó's csend uralkodik.
Egyedül a belmissziői mozgalmakkal kapcsolatosan hallunk valamit errö'l a témáról, de akkor is inkább a család és iskola vallásos
nevelésének kiegészítéséről, mintsem annak gyökeres magjavításáról folyik a szó. Bizonyára nem azért van ez így, mintha
nem éreznénk nagyon sokan, különösen, akik foglalkoztunk vagy
foglalkozunk vallástanítással,· a mai állapotoknak a protestantizmus szempontjából erkölcsi lehetetlenségét és nem látnánk azt
a veszedelmet, mely egyházunkat fenyegeti, ha gyermekeink és
ifjaink lelkét szinte tervszerűleg idegenítjük el a vallástól. Úgy
hiszem, nem tévedek, ha annak a véleményemnek adok kifejezést,
hogy a fó'ok egyháztársadalmi életünknek az a szerencsétlen
berendezkedése, mellyel az ilyen dolgokat és az azokban való
intézkedést könnyű lélekkel rábízzuk a nehézkesen mozgó és
mindennemű újítást elsősorban anyagi szempontból megbíráló
hivatalos testületeinkre, hatóságainkra, mi pedig, mint akiknek
semmi sem fáj, nyugodt lelkiismerettel vonulunk vissza egy
képzelt világba s ha a való élet itt-ott mégis besurran hozzánk,
sietünk azt a formalizmus rideg békóiba szorítani. Nem szatirikusán, csak szomorúan jellemző tényként említem itt fel, hogy
valamelyik egyházmegyénk (valahol a felső Tisza tájékán) idén
ősszel a közgyűlés előtt tartott lelkészi értekezletén mai állapotaink
között nem talált sürgősebb és fontosabb tárgyalni valót, mint
azt, hogy hétköznap vegyünk-e fel palástot vagy ne ?
A vallásos nevelés kérdésével is így vagyunk. Nem gondolunk arra, hogy a kérdést tudományosan megalapozzuk, meg-
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vitassuk, hanem egészen egyszerűen ráhagyjuk a dolgot felsőbb
hatóságainkra, megnyugodva boldogan abban, hogy amit azok
bölcsesége jónak talál, az valóban jó is lesz. Csak a legnagyobb
örömmel üdvözölhetünk azért minden olyan munkát, mely lándzsát
törve, a modern vallásos nevelés mellett a kérdés elméleti megalapozását munkálja. Enélkül minden intézkedés csak kapkodás
és félrendszabály lehet, amint ezt élénken illusztrálják a konvent
tantervreformáló kísérletei is. Rá kell azért erélyesen mutatni a
sebekre. Nem szabad megelégedni azzal, hogy szépségflastrommal
elleplezzük azokat, hanem sürgetni kell a gyökeres gyógyítást
és meg is kell mutatni annak a módját.
Az úgynevezett orthodoxia a maga dogmatikus vallástanításával teljesen csődöt mondott. Ennek természetszerűleg be
kellett következnie attól a pillanattól fogva, amikor a protestantizmus talajáról való teljes lesiklással a vallást tanítani akarta,
a katholikus egyház példájára reánehezedvén az egyház tekintélyének egész súlyával az önértékű egyéniséggé fejlődni még
csak kezdő gyermeki lélekre. Ezen az állásponton van Imre Lajos
is, kinek könyvével foglalkozni kívánunk. Igen helyesen látja e
veszélyes állásponttól való megváltást abban, hogy a katechetikát,
mint a pedagógia egyik részét fogjuk fel, amivel együtt jár az,
hogy „a katechézist, mely eddig vallástanítás néven ós jelleggel
szerepelt, a vallásos nevelés tudományának tekintjük (5. o.).u
Fejtegetéseit, melyek Böhm Κ. filozófiáján nyugszanak, a tárgy
körének és a módszer kérdésének megállapítása után három
részre osztja: az első a vallásos tudat fejlődósét és a gyermek
lelkét vizsgálja, a második a gyermek vallását lélektani úton,
végül a harmadik ezek alapján a katechétika módszertanának
alapelveit adja.
Az alapvető részben a vallás szerepét igyekezik megállapítani az emberi szellemben és a történelem folyamán. Mellőzve
az orthodox kijelentési elméleteket, elsősorban a psychologiai
kísérleteket veszi kritika alá, ide számítva a biologizmust is.
Elismerve a racionalizmus érdemeit, rámutat annak hamis psychologiájába rejlő hibáira. Áttérve az érzelemfilozófiai irányra Niebergallt igyekszik cáfolni az érzelem, majd a harmadik irány egyik
jellegzetes képviselőjét, Pfenningsdorfot az akarat túlbecsülése
miatt. Megemlíti végül a Bergson metafizikai filozófiáján alapuló
uj irányt, kimutatva, hogy ennek magyar követője, Szász Béla,
helytelenül kapcsolja össze a Freud-féle psychoanalizist Bergson
intuitiójával. A világos és tartalmas fejtegetések bővebb taglalásába ehelyütt nem bocsátkozunk, csupán annyit óhajtunk megjegyezni, hogy szerettük volna, ha szerző kevesebb ridegséggel
és több megértéssel viseltetnék Niebergall iránt, továbbá, ha
nagyobb érdeklődéssel fordulva a tudatlan felé, több időt és
helyet fordított volna annak vizsgálatára. A tudattalan elemek
felett Breuer, Freud, Jung stb. psychoanalitikai kutatásainak
eredményei után sem a vallásos jelenségeknek, sem a gyermek
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lelki életének a vizsgálatánál egyszerűen napirendre nem térhetünk.
A történeti, közelebbről szociológiai irányok módszereinek,
a biológiai evolucionizmusnak és a néppsychiolőgiai vizsgálatoknak hiányairól szólva, végül a pneumatológia útján igyekszik
helyes eredményre jutni, mely a régi dualizmussal szakítva azt
tanítja, hogy az ember egység és pedig, mint egység : szellemiség. Az önmagát megvalósító év az öntét, ennek megvalósulása
az önfentartás. Ha a hiánykielégedés helyes pótlék megtalálása
által történik, az a megváltás. Az öntét célja a kielégedés, mely
kettős, az ösztön és az öntudat kielégedése. Ezt az állapotot
nevezzük szeretetnek. Ezen az úton találjuk meg a vallás alapjait is. Az öntudat megalkotván a világképet, ennek célját és
okát keresi. A proiciált cél és ok szerepel a vallásban, mint
istenfogalom. Mikor azután az ember a megalkotott világképet
értékeli, belép a vallás az axiológia terére. Vallásának és ideáljának hordozója mindenki saját maga. „Minden egyes ember
saját maga alkotja meg a világát, vallásos világnézetét és saját
maga szabja meg az útat a kielégedés, megváltás, vallásos nyelven
üdvösség felé (24. ο.)." A theológia feladata a szentséges értékjelzőjének, tehát az igaz, jó és szép értékei summitásának elemzése. A történelem folyamán az elemzés különbözősége szerint
különböző irányok jöttek létre: 1. dogmatizmus vagy érzéki
realizmus ; 2. racionalizmus vagy értelmi realizmus ; 3. pietizmus ;
4. a subiectiv idealizmus theológiája, az axiológiai theologia.
Áttérve a gyermeklélektan alapelemeinek meghatározására,
visszautasítja a kísérleti lélektant, mint önálló tudományt, igyekezvén kimutatni, hogy a belső megfigyelést ez sem nélkülözheti
s így ellentétbe jut saját elveivel. A gyermektanulmányozás tárgya
nem a felnőttel teljesen ellenkező vagy legalább tőle különböző
gyermek, hanem az emberi öntét, amint magát kifejti. A kísérleti
lélektan megfigyelései, csak az egyes lelki tevékenységek jelentkezésére és nem lényegére vonatkoznak. Épen ezért újból a
pneumatológiához fordul s végig kisérve az öntét kifejlését a
pete fejlődésétől fogva, az emberi szellem fejlődését három
korszakra osztja : első az érzéki tendencia kora, hol a fiziológiai
funkciók viszik a főszerepet, értékelése a hedonizmus, második
az értelmi tendencia, a fantázia kora, alaphangja a sexuális
ösztöné, értékelése az utilizmus, harmadik az önmagát és tevékenységeit szemlélő ész tendenciája. Végül a kísérleteknek és
adatoknak jelentőséget tulajdonít az egyes gyermeknél a nevelő,
de nem a psychológia szempontjából. Megállapítja ezután, hogy
vallás, mint hittételek rendszere vagy mint világnézet a gyermekben nem kereshető. A vallás a szellem önnyilvánítása, tehát a
szellem fejlésével fejlődik és tisztul.
A psychológiai részben szól a vallásról, mint értelmi működésről az érzéki tendencia korában, mikor a gyermek vallása
tisztán a meseszerű dolgokra vonatkozik. Lassanként kialakul a
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gyermek előtt az ok és célviszony hálózata, majol az átmeneti
fokon kialakul előtte az otthon fogalma s kb. 12—14 éves korában belép az értelmi tendencia korába. A vallásos képzetek
eleinte szegényesek, mig végre a fejló'dó' értelem a világot egységnek tudja felfogni s okkeresése legfelsőbb fokán eljut, ha
esetleg más elnevezés alatt is, az Isten fogalmára. Döntő befolyást gyakorol itt a sexuális ösztön, melynek azonban kimerítőbb s az előbbi korba is visszanyúló fejtegetését szerettük volna
látni. Az ujabb kísérleti, különösen a psychoanalitikai kutatások
nyilvánvalóvá tették, hogy a sexuális ösztönnel sokkal nagyobb
mértékben kell számolnunk, mint eddig szokás volt, még pedig
nemcsak a pubertás korától fogva, hanem már a kisebb gyermekkorban is.
Az önértékű vallásosság foka teljes tisztaságában már nem
tartozik a gyermek életkorába, de azért már itt is találkozunk
az erkölcsi értékeléssel, mint átmeneti fokkal, mikor szabadulni
kezd a fantázia uralmától ős az utilizmustól s lassanként az ész
tendenciájának befolyása alá kerül. Szerző az érzéki tendencia
fokának vallásos szempontból igen kis jelentó'séget tulajdonít s
a mesemotivumokat nem vizsgálja elég behatóan. Az erre következő átmeneti (9—12 éves) korban pedig megfontolt Ítélés oly
mértékben még alig mutatkozhatik, mint szerző állítja A Kabisch
és saját maga által is tapasztalt eseteket nem tartom eléggé
ellenőrizetteknek. A magam tapasztalatai és kísérletei alapján
a gyermekeknek a bibliai történetekre vonatkozó kételkedő kérdéseit többé-kevésbbé környezetük által suggeráltaknak tartom.
A vallás, mint érzelem az első fokon lassan kezd kialakulni,
még pedig először a félelem formájában, tehát nem épen vallásosán. A szülők nevelő hatása alatt tágulnak a vallásos ismeretek.
Az istenfogalom a családi tekintély elvóvó lesz s ha ennek
motívuma a bizalom, megtörténik a fokozatos átmenet a szeretetre, mely már az értelmi tendenció fokát jellemzi. Ez az érzelmi
vagy az értelmi elem túlsúlya szerint a mystica vagy pedig a
jogi istenfogalom korszaka. Igen fontos jelenség itt a megtérés,
mely kb. a pubertás korához csatlakozik. Intellektuális alakját
az jellemzi, hogy az illető kételkedésből szabadul ki, sexuális
alakját pedig nyomasztó bűntudat és bűnbánat. A depresszióban
levő öntudat a folyamat alatt explózió által felszabadul, önfentartási szempontból a bűnbocsánat, értékelési szempontból a
kegyelem állapotába jut, az Istentől való elhagyatottság érzéséből
az Istennel való egység érzése : üdvösség lesz. Kívánatos lett
volna, ha szerző munkájának sokszor túlságos tömörsége mellett
is a lélektani igazoláson kivül foglalkozott volna e folyamat
jelentőségével és hatásának erejével, valamint azokkal a veszélyekkel, melyeket a mesterségesen, sőt olykor erőszakosan előidézett megtérések ill. megtérítési kísérletek magukban rejtenek.
Lehet, hogy saját megfigyeléseinek a hiányossága gátolta meg
ebben, mert valóban általános tapasztalatot erősít meg Richert
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véleménye, hogy a mi ifjaink életében a megtérés nem játszik
oly szerepet, mint az amerikai milieuben, melyre Starbuck megfigyelései vonatkoznak. A Starbuck által összeállított percentuális
táblázat bizonyítja azonban, hogy mint általában e kor mindennemű lelki funkcióinál, a megtérésnél is a sexuális ösztön játsza
a főszerepet, ami igazolja ezt a nézetemet, hogy erro az öntudat
kifejtésének a vizsgálatánál nagyobb súlyt kellett volna fektetni.
Az értelmi tendencia korának végén egyetemes világképpel
és egyetemes istenfogalommal együtt a bizalom, boldogság érzelme
uralkodik. Megindul az átmenet az észtendencia fokára a mindjobban előtérbe lépő nemességi értékelés hajlandósága által, mely
után a társadalmi tekintélytől felszabadult értelem reájut világa
és saját maga önértékére. Ε legmagasabb fok uralkodó eszménye
a szentség. Ε világ annyiban lesz szent., amennyiben a világot
értékelő ész maga az.
A vallás, mint cselekvés az érzelmi tendencia fokán, mikor
a gyermek világos vallásos képzetekkel még nem rendelkezik, a
félelem előidézte reflexben nyilvánul (vallástörténetben áldozatok,
gyermekeknél alkudozások). Mint pótlóképek a hagyomány és
szokás jelentkeznek, melyek ereje igen nagy. Az otthon jelentésegységének kialakulása által megkezdődik az átmenet a következő fokra, hol leköszönt a formák uralma. Az egész uralma.
Az egész kor alaphangulata a formalizmus. A kötelességet nem
a saját belső követelménye, hanem a societas sanktionálja. A
vallástörténetben az értelmi tendenciák fokán keletkeznek az
egyházak és itt különbségül a világkép és istenfogalom különbségén, gyakorlatilag bizonyos formák különbségén nyugszik. Ezen
a fokon lesz a vallás, mint sociális tényező, a gyermek lelkében
döntő faktorrá, amiben ismét jelentős szerepe van a sexuális
ösztönnek. Az észtendencia fokának, mint az értékelés legmagasabb fokának jellemzője a szabadság, ellentétben az előbbi
fok formalizmusával. Alapelvét a keresztyénség alapelve : Isten
szellem, fejezi ki s kultusza egy élet, mely e szellemiség szentségének megvalósításában folyik le.
Az eddigi megállapítások alapján építi fel szerző a katechétikai részt. A vallás a legfelsőbb fokon axiológiai tény. Minden
önértékű személyiség vallásos is. A nevelésnek mint axiológiai
tudománynak célja az embert az önértékű személyiség fokára
emelni. Minden nevelés, mely erre törekszik, egyúttal vallásos
nevelés és minden vallás, mely a legmagasabb fokra törekszik,
egyúttal nevelés is. Peabody mondja: „a vallás első célja az,
hogy kivonjon a fejletlen élet zavaros indokai és küzdő vágyai
közül egy öntudatos megszentelődésbe, mely a képességnek,
ellenállásnak, kezdeményezésnek és erőnek, uj tudatává válik".
A vallásos nevelésnek két alapelve van. Az egyik meghatározza
a célt, az önértékű vallásos személyiség alapvonásait, a másik a
módszert, a fejlődő vallásos személyiség kifejlésének módját és
eszközét. Ami a vallásos nevelés és vallástanítás viszonyát illeti,
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a vallástanítás csak egyik része a vallásos nevelésnek, melyet
azonban értékessé nem az tesz, ha élő lexikonokat produkál,
hanem, ha eminenter nevelés.
A vallásos nevelés anyagának rendszere cím alatt (86—90. o.)
tömör és jellemző előadásban tünteti fel a ker. hitrendszer egyes
fázisainak kialakulását. Vizsgálatának eredményét így foglalja
össze : „Vizsgáltuk, hogy a vallásos nevelés célja hogyan valósult meg egyes korokban és láttunk három fokot. Az érzéki
tendencia fokán a Jézus személyéről és életének eseményeiről
indul meg a mytholőgizálás ; e kor a csodás történetek és
mythosok kora. Az értelmi tendencia teljes kifejlődésében a
keresztyénség a sociális körbe lép be, egyházat alkot, hitrendszert
képez ki és csodálatraméltó lelkesedéssel veti bele magát ennek
propagálásába sociális kategóriák (állam, szerzetrendek), intézmények (iskolák) és egyének által (tudományostéren). A harmadik az önérték foka, hol rájut a keresztyénség lényegének, az
önmagában értékes személyiségnek tudatára, innen nézi, sőt
értékeli a symbolumokat a bennük rejlő jelentés, a társadalmi
intézményeket a bennük megnyilvánuló elv szerint. Mindez tehát
nemcsak a keresztyónségnek, hanem az emberiségnek története,
az értékelő és folytonos fejlődésének menete, mely a vallásos
nevelés anyagának leghelyesebb rendszerét is látszik adni épen
azért, mert a gyermek fejlődő szellemiségével megegyezik (90. o.)a.
Az anyag beosztására vonatkozó főbb nézeteket ismertetve,
Paulsen ős Pfleiderer nézetéhez csatlakozik, hogy t. i. ebben a
történelmi szempont legyen az irányadó. Nem tesz különbséget
a család és az iskola vallásos nevelése között s ehhez képest a
tananyagot így osztja b e : a) mesék kora, a 3—4 évben inkább
állatmesék, a 4 - 5 . évben népmesék, hősmondák, népregék,
melyekben egy személyiségben nyilvánuljon meg az erkölcsi
tanulság; b) az ószövetségi fok (népiskola I —III.): első évben
népmesei jellegű elbeszélések összefüggés nélkül egy személyiség
kidomborításával, második évben a világ teremtéséről, pusztai
szervezkedésről stb. szóló elbeszélések vallásos theológiai hátterünkkel, harmadik évben pedig próféták, királyok következnek,
c) Az újszövetségi fok (népiskola IV—VI.) első évben adja Jézus
életét Péter vallomásáig, második évben Jézus paraboláit és
beszédeit, harmadik évben Jézus életét egészen az előbbiek ismétlésével és az apostolok működésének megemlítésével. Ε három
kor az érzéki tendencia fokát és az átmenetet képviseli. Az
értelmi tendencia fokának első kora a gyermek hőskora, anyaga
a ker. egyház története a reformációig jellemrajzok alakjában,
hol az u. n. eretnekségek története sem elvetendő. A második a
sociális korszak, anyaga a ker. egyház mint egység. Az előbbiek
áttekintése után az egyház története a reformációtól, szervezete,
jelentősége, sákramentomai. Ez a konfirmáció kora, melyet Paulsen
is a 15 - 16. évre kíván helyezni. Az észtendencia korának első
fokán tárgyaljuk a vallástörténelmet, melynek eredményeképen
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megállapítjuk a Jézus személyiségének örök vonásait, ez a ker.
hittan. A második fokon az egyháztösténeten keresztül jutunk
el hozzá, ki ma is mint cél áll élőttünk és ez adja a ker. erkölcstan törvényeit.
Az anyag helyes földolgozásának és átadásának feltétele a
gyermek ismerete. A nevelőnek minden egyes gyermeket ismernie
kell. Az érzéki tendencia vagyis a bibliai történetek fokán a módszer kizárólag a szemléltetés, az elbeszélésekben, a személyiségre
helyezendő' a súly. Az értelmi tendencia vagy egyházt. fokon a
módszer szemléltető, de rá kell mutatni az eszmék harcára, a
személyiségek belső világára. Ebben a korban a vallásos nevelésre irányuló egyesületek alakítása jogosult, de szem előtt tartandó, hogy ezekben a személyiség nevelése a cél. Ennek a kornak
a végén az ifjú előtt tisztán áll világa s ezért szerző ide a
16 — 17. évre kívánja tenni a konfirmációt, amit feltétlenül csak
helyeselnünk lehet. Mert gyakorlatilag bármily nehéz legyen is
ez ifjúságunk vallásos nevelésének már szervezetlensége, sőt
hiánya miatt, ez nem ok arra, hogy e fontos cselekmény értékét
illuzóriussá tegyük.
Az észtendencia fokát az önértékű vallásosság jellemzi. Az
egyén e fokon szigorúan tudományos tárgyalásmód által megérti,
hogy amit eddig nevelőitől nyert, formájában lehet mulandó, de
tartalmában örök. A vallástörténelmen keresztül eljut a ker.
értékelés abszolút voltához, amivel adva van a ker. hittan.
Azután végig vezetjük a protestantizmus történetén, az orthodoxia,
pietizmus, racionalizmus korán, megismertetjük vele Schleiermachert, Haeckelt, Nietzschét, a materializmust, de elfogulatlanul
s úgy, hogy ő Ítéljen. És ekkor az ifjú meg fogja érteni, mit
kell cselekednie, mint önértékű személyiségnek s ez lesz a ker.
erkölcstan alapvetése.
„így neveljük igaz keresztyénné és igaz protestánssá a
gyermeket. Lehet, hogy nem hódol vakon az egyháznak és nem
nyugszik bele abba, hogy lelkiismerete fölött az legyen a legfelsőbb forum, de ha protestáns egyházról van sző, az egyháznak
ez célja nem is lehet. A mi meggyőződésünk szerint az egyház
csak létforma, csak eszköz, melynek értékét csak a személyiség
adja. De ez a személyiség csak addig maradhat annak keretén
belül, míg az szabadságát és önértékét szociális formáknak nem
akarja alája rendelni (107. o.)tt.
Talán kissé hosszasan foglalkoztunk e munkával s nem
mindenütt mutattunk rá tévedéseire. Ám, ha fejtegetései ellen
itt-ott tehetünk is kifogásokat, a fődologban egyetértünk vele.
Vallásos nevelésünk sürgős reformokat kiván. Parancsolóan
követeli ezt az egyháznak, mint vallási intézménynek nevelői
kötelessége, de lótfentartása is. Örömmel kell fogadnunk azért
minden olyan munkát, mely komoly tudományos alapon foglalkozik e kérdéssel és csak sajnálnunk lehet, hogy szerző e mun-
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káját, mint magántanári értekezést forgalomba nem bocsátja.
Ezért is szükségesnek tartottam fejtegetéseinek részletesebb
ismertetését.
Vincze Sándor.
Das kirchliche Leben Schottlands von lic. dr. Otto Dibelius.
— A „Studien zur praktischen Theologie" sorozat 5 köt. 2 füzete.
A. Töpelmann Giessen. 7 Μ.
Α „Studien zur praktischen Theologie" cimű sorozatban,
amelyet Eger, Schian és Clemen adnak ki, értékes könyvet jelent
meg a praktika theologia köréböl. Schleiermacher a praktika
theologiát a theol. tudományok koronájának nevezte. Szerinte a
theol. tudományok másik két része a gyökér ős a törzs (scientificus és históriai), amelyek arra szolgálnak, hogy a koronát
elégséges nedvvel, növelő erőkkel lássák el. A modern praktika
theologia igyekszik kitüntetett helyzetéhez méltó munkát végezni.
Haladása, növekedése lépést tart a gyökér és a törzs erősbödésével. És ami fő, ujabb időben a theoriák klasszikus földjén, a
német protestáns keresztyénség körében is közvetlen kapcsolatokat keres a reális élettel.
A mult évben elhunyt Drews volt legagilisabb szószólója
annak az elvnek, hogy a praktika theologia egyik legnélkülözhetetlenebb segédtudománya az u. n. Kirchenkunde, vagyis az
egyházak mai helyzetének alapos ismerete. Mert hiszen a praktika
theologia e nélkül valami olyan levegőben lőggó, theoriákon
nyargaló, nem sok haszonnal járó Studium. A praktika theologiának reformáló célja van, ideálokat tűz ki, de ennek „sine qua
no η"· ja az, hogy ismerjük meg a ténylegest, azt, ami van. így
adott Drews egy egész értékes sorozatot, amely az egyes német
tartományegyházak beható ismertetését tartalmazza.
Ebben a sorozatban, amelyről sző van, a szerkesztők olyan
könyveket is adnak, amelyek odaállítják a német theologus elé
a nagy zászlóvivő külföldi protestáns egyházak egész életét.
Érthető érdeklődéssel vettem kezembe Lic. dr. Dibelius
Ottónak könyvét, amelyben a skót egyházi életet ismerteti. Mondhatom, nagy élvezettel olvastam ezt a könyvet, amelynek szerzője
igazán objektiv szemmel ős valódi német alapossággal figyelte
meg a skót egyházi élet minden mozzanatát.
Előszavában mondja, hogy nem kicsinyes részleteket, nem
fényképet, hanem a jellegzetes vonásokat feltüntetni óhajtó
festményt akar könyvében adni; azt a szellemet igyekszik olvasói
elé állítani, amely az aránylag kis skót nemzet körében sajátos
és megragadó nagyszerű életet termelt. Ez a feladat pompásan
sikerült a szerzőnek, mert könyvét, azt hiszem, még a skótok is
haszonnal és élvezettel olvashatják.
Az első fejezetben adja a történelmi előzmények rövid,
megkapó ismertetését. Ismerteti a skót népet, annak rövid történetét és rámutat különösen arra, hogy mily nagy befolyással
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volt ennek fejlődésére, naggyátételére a protestáns-kálvinista
keresztyénség, amely ott, miután a 16. és 17. században megvívta a maga kemény, győzelmes harcait, a legtisztábban érvényesíthette egyéni, társadalmi és nemzeti élet fejlesztő hatásait.
Reámutat különösen arra, mily nagy jelentőségű eset a skót
nemzet életére az, hogy Chalmers és a többi nagy férfiak példája
és működése folytán az egyházi életet elernyesztő u. n. „moderatismus" vereséget szenvedett és a nagy disruptio (1843) következtében az intenzív egyházi, illetve gyülekezeti élet a maga
teljességében megindulhatott. A széttagolás egyik eredménye az
volt, hogy a régi nagy, kellő gondozás nélküli parochiák kisebb
gyülekezetekre oszoltak, amelyek így igazán „élő", munkás
gyülekezetekké lehettek.
Legnagyobb érdeklődéssel a könyv Y. fejezete felé fordulunk,
mert ebben adja az éles szemű szerző a gyülekezeti élet ismertetését. „A kálvinizmus büszkesége", így szól, — a gyülekezet
szervezése és a kálvinista világban Skócia a gyülekezeti élet
klasszikus földje.
Azok, akik ott valamelyik egyház körében gyülekezeti
közösségbe tömörülnek, nemcsak nevezik magukat gyülekezetnek,
hanem valósággal átérzik és megvalósítják annak az egyesülésnek
a követelményeit. Skóciában nincsenek parochiális gyülekezetek ;
t. i. nagyobb városokban nem a területek és kerületek szerint
történik a beosztás, ott mindenki tetszése csatlakozik valamely
gyülekezethez. Ez a „személyes gyülekezet" (Personal Gemeinde).
Ennek persze megvan a maga árnyoldala, de megvan az a jő
hatása, hogy ez az önkéntes csatlakozás teljes odaadásra, részvételre és munkára kötelez. Gondos és sokaldalú életre mutat reá
a szerző könyvében.
Egy táblázatban feltűnteti egy glasgowi népesebb gyülekezet munkaprogrammját és rámutat arra, hogy ott mennyi alkalmas segítség sorakozik a lelkipásztor köré a gyülekezetre bízott
széleskörű lelkigondozásiUszolgálat végzésére. Nem passzív, hanem
aktiv gyülekezetek élén áll ott a lelkipásztor; mindenki vállal és
végez a neki adott charisma szerint munkát. Nem pap- és
prédikációt kritizáló, hanem Istenért és az egyházért dolgozni is
óhajtó emberek tömörülnek ott gyülekezetté.
Innen van azután az, hogy Skóciában úgy a bel-, mint a
külmissziónak hordozói első sorban az egyes egyházak, illetve a
bennük lévő gyülekezetek. Minden gyülekezet maga gondoskodik
a gyermekekről, ifjakról és általában arról, hogy a gyülekezet
minden rendű és rangú tagja hallhassa Isten igéjét, és ha kell,
érezze az egyház segítő kezét. Minden gyülekezet folytat befelé
és ahol erre szükség van, kifelé irányuló evangelizáló és u. n.
szociális, vagyis charitativ munkát. Minden városi gyülekezetnek
megvan a maga misszionáriusa, sokszor theologusok, akik egy-egy
sötétebb városrészben evangelizálnak. Épen azért ott nincs olyan
nagy ellentét a belmissió és az egyház között, mint aminővel
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sokszor találkozunk a német protestantizmus körében és nem
nem egy esetben nálunk is.
így van ez kicsinyben és nagyban is. Skóciában magok az
egyházak a? külmisszió organumai. Minden nagyobb egyház végez
külmissziói munkát. Hogy a misszió és általában az egyházi ügyek
iránt mily nagy az érdeklődés, annak egy kiváló bizonyítéka az,
hogy pl. a skót szabad egyház körében megjelenő' lapnak, a
„Missionary Record"-nek mintegy háromszázezer (!) előfizetője
van, pedig az úrvacsorával élők száma körülbelül ötszázezer.
Az élénk gyülekezeti életnek egy másik kézzel fogható
bizonyítéka az egyháznak budgetje. A skót államegyház tagjainak
száma (úrvacsorával élők) hétszázezer; évi bevétel több mint
tizenkét millió korona. A skót egyesült egyháznak (félmillió
úrvacsorával élő) pedig évi kiadásaira mintegy huszonöt millió
korona fedezete van önkéntes úton begyült bevételeiben.
De ezenkivül élvezetesen és behatóan tárgyalja a szerző a
skót egyházak szervezetét, az istentiszteleti rendtartásokat, a
különböző theologiai irányzatokat, hitvallást, szóval a skót egyházi élet összes megnyilvánulását, és végül az utolsó fejezetben
a látottakból levonható tanulságokat.
Németországban is erős munka folyik arra nézve, hogy a
gyülekezeti élet elevenebbé legyen. Ismerjük a mult évben 80.
évét betöltött Sulze törekvéseit a ,,Gemeindeprinzip" érvényesülése érdekében. Dibelius is azzal az intéssel fejezi be szép és
tanulságos könyvét, hogy a német protestáns keresztyénség életének fellendülésére nézve egyik legfontosabb teendő : úgy rendezni
a gyülekezetet, hogy ezek körében az intenzív pasztorális gondviselés lehetővé tétessék. Természetesen ő is első sorban a nagy
városi parochiákra gondol, amelyek nagyságuknál, berendezésüknél fogva nem végezhetnek beható, eredményes munkát.
Elő gyülekezetek! ez a cél, és ezek a skótoknál a lehetőségek szerint szinte ideális állapotban meg is vannak, és a szép
kép, amelyet a szerző ezeknek életéről adott, bizonyára sokaknak
lelkére inspirálólag hatott az ideál megvalósítására irányuló
munkában.
B. Pap István.
Lic. E. Fr. Fischer (Pfarrer) Das Gottesproblem. Grundlegung
einer Theorie der christlich-religiösen Gotteserkenntnis. Leipzig.
A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl) 1913. (VIII.
és 286 1. 8.) Ára 7 mk ( = 8.40 Κ).
„Az isten problémája," könyvünknek tárgya, a theologiában
természetesen a kérdések kérdésé. Az isten létének bizonyossága
vagyis az a kérdés: van-e isten és ha van, honnan tudom, hogy
van, az a mi problémánk veleje. Régebbi időben általában hitték,
ma is még egyesek azon a nézeten vannak, hogy isten létezéséről
való meggyőződésünk gondolkodásunkon azaz azon alapszik, hogy
észszerű okok, gondolkodásbeli következtetések alapján győző-
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dünk meg arról, hogy isten van. Ezen nézetről, melyet intellectualismusnak neveznek, azt is mondhatjuk, hogy a hitet azonosítja az egyéb tudományokban is szereplő u. n. theoretikus tudással.
Azt lehet mondani, hogy, problémánk megoldását célzó más
kísérleteket nem tekintve legtöbben, akik a mi időnkben, kérdésünkkel foglalkozunk, a hitet a tudástól lényegileg megkülönböztetik és e különbség alapját az ember akaratának valamilyen
szerepében keresik. A vallásos tapasztalat vagy általában a hit,
az értékelés értékítéleteivel stb. lehet isten létezéséről való meggyőződésünknek alapja.
Ezen fontos kérdésben akar a mi könyvünk szerzője is állást
foglalni. Azonban — mint könyve előszavában meg is mondja
— a fentnevezett műben a problémánkra vonatkozó fejtegetéseknek
csak első részével van dolgunk. Még pedig — miután a szerző
csak a keresztyén istenhittel akar foglalkozni, amely az isten
kijelentésével és itt főleg a Jézus Krisztus történeti személyével
áll szoros kapcsolatban —, az istenben való hitnek ezen szerinte
érzéki észrevételünk alá eső alapjával akar foglalkozni. Azonban
a természetes kijelentésen alapuló s isten létezését bizonyító észbeli következtetésekkel sincs szerzőnknek dolga könyvében. Az
itt tekintetbe jövő elméleti istenismeret nem alkotja könyvünk
tárgyát, hanem a szent írásban foglalt kijelentés, illetőleg annak
középpontját alkotó Jézus Krisztus történetében fellelhető oly
események sora, melyek az istenismerettel vonatkozásban vannak. Ily események Jézus létezése, bűnnélkülisége, csodái és feltámadása. Ezekről akarja bebizonyítani, hogy a róluk való meggyőződésünk teljesen elméleti úton, a történeti tudomány segítségével alapítható meg. S nyomban hozzá is fog Jézus létezésének
történeti úton való bizonyításához s szembeszáll Kalthoff, Drews,
Jensen Jézus létezését tagadó állításaival (16. skk. 1.) Ugyanígy
mutatja ki Jézus emberfelettiségét (20. skk. 1.) bűnnélküliségét
(38. skk. 1.) feltámadásának (53. skk. 1) s csodáinak (69. skk. 1.)
hitelességét, mindenütt súlyt helyezve arra, hogy megállapításaiban
semmiféle „hit" vagy „tapasztalat" nem játszik szerepet, hanem
egyedül az elméleti történeti gondolkodás vezérli. Azt állítja szerzőnk, hogy fejtegetéseivel „auf dem Granit des geschichtlichen,
vorurteilslosen, theoretischen Urteils" áll (88. 1.). Hogy ily Ítéleteket igazaknak elismerjünk, nem szükséges, . . . hogy mint
„hivők" a keresztyén vallásnak hívei legyünk. Ennyiben intellektualisztikus az ő álláspontja.
Ezen alapvető fejtegetései után aztán szerzőnk kritika tárgyáváteszi Ihmelsnek (104-188. 1.), Kaftan Gyulának (189—222 1.)
és Häringnek (223 — 259. 1.) idevágó eltérő nézeteit, akik nemcsak
általában az istenben való hitünknek, hanem Jézus élete fent
nevezett mozzanatainak hitelességéről való meggyőződésünknek
alapját is nagyobb-kisebb mértékben nem —elméleti, gyakorlati
okokban látják s így az intellektualizmus ellenfelei. A történeti
kutatás jelentőségét ezen theologusok sem veszik semmibe, amint
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Fischer is hangsúlyozva elismeri, de míg az szerzőnk szerint
egyedül minden gyakorlati szempont érvényesítése nélkül jön
tekintetbe, addig ellenfelei ebben nem értenek vele egyet. Szerzőnk — mondhatni — nagy ügyességgel és éles elműséggel
puhatolja ki ellenfelei fejtegetéseinek gyengéit a nélkül, hogy
velük igazságtalanul bánna. De azért még sem hisszük, hogy
egészben igaza volna. Nézetünk szerint a szerző és nevezett theologusok álláspontja különbségének oka a történeti módszer hatalmáról táplált különböző felfogásban rejlik. És itt mi is kénytelenek
vagyunk állást foglalni szerzőnk ellen, mert meggyőződésünk,
hogy könyve első részében található fejtegetéseinek eredménye
egyáltalán nem csak a történeti módszer alkalmazásán fordul
meg. Ellenkezőleg azt hisszük, hogy pl. Jézus csodái, feltámadása
hitelességének megállapításában a szerző gyakorlati hite is érvényesült, amit abból is láthatni, bogy sok történész nem fogja az
ő eredményei helyességét elismerni. S ha szerzőnk pl. szemünkre
veti, hogy a tudomány nevében nem lehet a csoda lehetősége
ellen protestálni (70. 1. jz.), úgy mi igazat adunk neki ebben, de
ellenfelei bizonyára azt fogják mondani, hogy ő sem jogosult a
tudomány nevében a csoda lehetőségét kimutatni. Szóval, ha
bizonyos mértékben szerzőnknek törekvéseit honorálhatjuk is és
fejtegetéseiből tanultunk is, de álláspontját teljesen magunkévá
nem tehetjük.
A továbbiakban aztán szerzőnk oly theologusokkal foglalkozik, akik az ő nézetéhez hasonló állásponton vannak (Luthardt,
"Wrede, Kunze, Kaftan T.), míg az ő vele legrokonabb lelkületű
König Ε. felfogásának túlzásait elutasítja. Egy rövid befejezésben
szerzőnk összefoglalja fejtegetései eredményét és itt mint fejtegetései folyamán is sokszor utal arra, hogy az istenről való ismeretünknek könyvében hangsúlyozott elméleti megalapozása
mellett elismeri annak psychologiai és metaphysikai alapjait is.
Szerzőnk könyvéből igen sokat tanulhatunk, csak kár, hogy nagykiterjedésű fejtegetései a problémának csak egy oldalát, egy szempontját ölelik fel, de ebbe aztán beható s erélyes gondolkodással
igyekeznek behatolni és az olvasót bevezetni. Azért a könyv
tanulmányozását minden érdeklődőnek melegen ajánlhatjuk.
Dr. Daxer György.
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A Magyar államvasutak
nyári menetrendje most jelent meg s olvasóinknak kívánunk
szolgálatot tenni, ha a menetrend nevezetesebb változásairól
már eleve tájékoztatjuk őket. Ε fontosabb és közérdekű
változások a következők :
A b u d a p e s t — k i r á l y l i i d a - b é c s i vonalon a reggeli grSci gyorsvonat 5,
a bécsi gyorsvonat pedig 10 perccel korábban indul. A Grác felől reggel 7 óra
10 perckor érkező személyvonat 50, az ugyancsak Grác felől délután 1 óra
30 perckor érkező gyorsvonat, 15 az ugyanakkor Bécs felől érkező gyorsvonat
pedig 10 perccel későbben fog érkezni. Budapest és Bicske közt uj színházi
vonat kerül forgalomba, 5 perccel éjfél előtt indul a keleti pályaudvarról.
A b u d a p e s t — l a w o c n e i vonalon I.awocne felé egy uj személyvonat,
Budapest felé pedig egy uj gyorsvonat helyeztetik forgalomba I—III. osztályú
'kocsikkal. Az uj gyorsvonat Budapesten Fiume felé kap csatlakozást és
miután Lavocnén már felvette a lembergi gyorsvonatot, a legközvetlenebb
összeköttetést fogja szolgálni Galícia és a tengerpart közt.
A b u d a p e s t - íniskolc s á t o r a l j a ú j h e l y i összeköttetés annyiban javul,
hogy a Miskolcról jelenleg reggpl δ óra 25 perckor Sátoraljaújhelyre induló
személyszállító tehervonat személyvonattá lett átminősítve. Miskolcról reggel
6 óra 12 perckor indul és igy fölöleli a Budapest felől Miskolcra reggel 5 óra
54 perckor érkező vonat csatlakozását.
A b u d a p e s t p r e d e á l i vonalon igen jelentékeny változások történek,
a b u d a p e s t s z é k e l y k o c s á r d m a r o s v á s á r h e l y i uj gyorsvonatpár, mely a
nyugati pályaudvarról este 10 ó. 50 p.-kor indul és Marosvásárhelyre másnap
délelőtt 11 ó. 24 p.-kor érkezik. Visszafelé a vonat Marosvásárhelyről délután
5 ó. 07. p.-kor indul és a nyugati pályaudvarra m á s n a p reggel 6 ó. 50 p.-kor
érkezik. Ε vonat néhány órával j a v í t j a a közlekedést, de még igy is elég
sokáig fog tartani az ut.
Budapest és Nagyvárad k ö z t szintén uj gyorsvonatot állítottak be,
ez abban fog eltérni az erdélyi fővonal többi gyorsvonatától, hogy a keleti
pályaudvarról indul délután 5 órakor, Szolnokra 6 ó. 57 p.-kor, Nagyváradra
éjjel 10 ó. 20 p.-kor érkezik. Ellenkező irányban Nagyváradról reggel 6 ó.
15 p.-kor indul és már délelőtt 11 ó. 30 p.-kor érkezik a keleti pályaudvarra.
Az a gyorsvonat, amely reggel 7 órakor indul Nagyvárad felé s onnan mint
személyvonat folytatja útját Kolozsvárig, a nyári menetrend szerint egész
Kolozsvárig gyorsvonat lesz és már délután 3 ó. 16 p.-kor odaérkezik, orvosolván a kolozsváriak régi sérelmét.
A n a g y v á r a d - s z e g e d r ó k u s i vonalon uj gyorsvonatpár közlekedik, csatlakozással Nagyváradon az uj budapest—marosvásárhelyi gyorsvonatpárhoz.
A b u d a p e s t — í u a r h e g g b é c s i vonalon a délután 2 ó. 30 p.-kor Bécs
felé induló gyorsvonat nem fog megállani Galántán, e helyett Németdiószegen
áll meg egy percre.
A b u d a p e s t o r s o v a - r e r c i o r o v a i vonalon a keleti expressvonat
menetidejét javították, mert Orsova felől reggel 20 perccel korábban érkezik,
éjjel pedig 15 perccel későbben — 11 ó. 45 p.-kor — indul.
Arad és T e m e s v á r közt u j vonatpár kerül forgalomba, csatlakozással
a második délutáni, illetőleg második reggeli gyorsvonathoz.
A budapest— b e l g r á d i vonalon szintén expressvonat forgalmát tették
kedvezőbbé, reggel negyed órával korábban érkezik, esle pedig 10 perccel
későbben indul az express. A Budapestről Zimony felé jelenleg este 10 ó
10 p.-kor induló személyvonat Budapestről 1 órával későb indulva, Szabadkára éjjel 4 órakor érkezik, menetrendje Szabadkától Zimonyig a mai marad.
A s z e g e d r ó k u s - S z a b a d k a - n j d o m b o v á r i vonalon, melyet fiume—
nagyváradi vonalnak is neveznek, uj gyorsvonatpár közlekedik. Szegedrókuson csatlakozással az uj nagyváradi gyorsvonathoz.
A b u d a p e s t - fiumei vonalon örvendetes gyorsítás áll be, a mennyiben
a Fiúméból este 6 órakor induló gyorsvonat reggel 8 óra helyet már 7 órakor
Budapestre érkezik és csatlakozást nyer az onnan reggel 7 ó. 20 p.-kor
Mármarossziget Lemberg felé induló gyorsvonathoz.
A b u d a p e s t — t a p o l c a i ( b a l a t o n i ) vonalon, uj személyvonatpár helyeztetik forgalomba, mely Budapestről délelőtt ' / 2 l l - k o r indul, ellenvonata pedig
délután 4 órakor érkezik. Közlekedni fog ezenkívül a tavalyi nyári gyorsvonatpár is.

Wgiand Κ. F, könyvnyomdája, Pozsony.
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Szerkesztőség

Budapest, IY., Deáktér 4. szám,

a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő
n e m ű közlemény és küldemény intézendő.

minden-

Jézus messiási tudatának kialakulása.
Fokozódó örömmel mind mélyebben győződhetem meg
arról, hogy a személyiség pedagogikáját Jézus Krisztus az
δ személyiségével és működésével, tanításával is illusztrálja.
A fejlődésnek törvénye, hogy a geniusban megjelenő
újat nem egyszer a régi képzetkör appercipiálja (az újbor
a régi tömlőbe kerül), s ekkor megtörténik az, hogy az ú j
— mert alakja a tartalomnak nem felel meg — megmerevül
s így eszközül szolgál a régi szellem céljainak. Bekövetkezik
az a szomorú eset, hogy az új kiforgatva sajátos lényegéből
elhal s piedestálul szolgál a régi szellem győzedelmes alakjainak. — Ezért is érthető, hogy a keresztyén vallás sohasem
azonosítható az egyházzal. A keresztyén vallás Krisztusnak
vallása. — Ezt pedig éppen úgy mint Péter apostol, úgy
annak utódai is az egyházban, az egyházakban nem egyszer
megtagadták. A keresztyén vallás érdeke tehát megkívánja
azt, hogy a keresztyén egyházhoz tartozók, valamint általában a vallással foglalkozók Jézus Krisztust lehetőleg tisztán
állítsák szemük elé, szívükbe, hogy az ő erejében és világossága mellett ítéljék meg az egyházban is azt, a mi valóban
keresztyéni, krisztusi.
Az egyház dogmatikus Krisztusa nem fejlődik. Ő benne
tökéletesen, tisztán megjelent Isten. Isten nem fejlődik,
hanem van. Ε metaphysikailag, sőt kosmikusan megalapozott λόγος-szal szemben egyéniségről s ennek személyiséggé
való fejlődéséről nem lehet szó. — A dogmatikus Krisztus
a történeti összefüggés keretéből ki van emelve (immaculata
conceptio), vértestvérei nincsenek. Istennél, Istennel szemben
(7igög την ϋεόν) létezett — csudás módon σαρξ εγένετο s így
természetes, hogy mindent átlátva, mindenhatósága alapján
csudák által imponálva, önkényt szenvedve az emberek
bűneiért, azokat vérével megváltotta s halálából föltámadva
Ura a megváltottaknak, megáldója azoknak, kik benne való
hitük alapján hívei, s elátkozója azoknak, kik benne nem
hisznek. A benne való hit a megváltatás subjectiv feltótele
(az objectiv feltétel Krisztus áldozati kereszthalála). —
Miután földi élete utáni élete az ítélkező bírónak az élete, a
keresztyénnek természetes főérdeke az, hogy bírója előtt
Theol. Szaklap.
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megálljon. A mennyiben az ember éppen bűnös volta alapján
önönmagát sohasem válthatja meg: az egyházhoz és azok
protectiójához fordul, a kik Krisztusra vannak befolyással.
Az egyháznak jó cselekedetekből álló kincse egyrészt, másrészt Mária és a szentek közvetítő működése s nevezetesen
a papi hatalom útján a misében naponta ismétlődő krisztusi
áldozat bebiztosítja még a nagy bűnöst is a megváltottak
seregebe.
Ez a Krisztus nem egyéniség, nem fejlődik, nem is válhat személyiséggé vallás-ethikai értelemben. Ez a Krisztus
a háromságnak metaphysikai hypostázisa.
Nem tagadom, hogy Krisztus e dogmatikus képének
egyes vonásaival már az evangéliomokban találkozunk. Csak
hogy ezek a vonások történeti szempontból másodlagos,
nem eredeti természetűek. Kosmikus elv Krisztus — János
evangélioma szerint: s ezzé válik azáltal, hogy az evangóliom szerzője Krisztust az alexandriai philosophia körébe
helyezi s ennek hatása alatt őt minden emberi s így még
az erkölcsi fölé is helyezi. (L. Jézus Krisztus a nevelés elve
17—24. 1. de kül. a 18. 19. 1. jegyzeteit). A synoptikus evangéliomokban az eschatologiai részletek e rideg, majestatikus
ítélő bírónak képét mutatják be: csakhogy e kép ellenkezik Krisztusnak szeretetben fenséges személyiségével és
tanításának gyöngyszavaival. Csak a későbbi kor zsidó
keresztyénei, akik az ó-testainentomi messiási kép varázsa alatt
a szenvedő és a keresztfán kimúló Krisztus valóságában
nem tudtak megnyugodni, — teremtették meg a végitélet és
örök uralkodásnak királyi alakját (L. u. o. 20—23.1.) A hívőknek
Krisztust istenítő kegyeletes érzülete fonta körűi repkénykónt
a Jézus születésére vonatkozó tényt s mythosokban érzékító meg a kegyes érzület melege által hevített képzelet
alkotásait. Az ég megnyílik s az angyalok chorusa zengi el
Krisztus életének nyitányát vezető motívumaival: az Istenés emberszeretet s így a békesség s mind ezáltal Isten dicsőségének hymnusát. A juhokat őrző, az egyes elveszett juh
után élete veszélyeztetésével járó pásztorok serege az emberiség lelki pásztora előtt meghajtja térdét s a bölcsesség
királyai ajándékokkal hódolnak Isten országának prófétája
előtt. Az agg Simon a csecsemőben az üdvöt, de végső itélet
urát látja, Anna jósnő az urat áldá. Csak az önző zsarnoki
érzület irtózik az önző hatalom föle emelkedő, Istent a
kölcsönös szeretet és tisztelettel dicsőítő országától: gyáva
félelmében a gyermekek ellen fordul, ez ártatlan védteleneket
gyilkolja le, hogy semmisítse meg csírájában ez új ország
nemzedékében annak vezérét, királyát. — Ε vezér, e király
nem semmisül meg. Isten gondoskodik megmeneküléséről
angyala által. Különben nem is igen függ össze természe-
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ténel fogva θ nemzedékkel. Szűztől születik, 1 ) a kire a Szentlélek száll s kit a Legfelségesbnek ereje megárnyékoz s kinek
magzatja ezért is Isten fiának neveztetik. (L. Luk. 1, 35 stb.)
Még mielőtt megszületne Erzsébet magzata, Ker. János az δ
méhében már is repese feléje, Erzsébet mint Urának anyját
üdvözli Máriát s Mária hymnusban magasztalja e felmagasztaltatásáért az Urat. Luk. 1,4fi stb. Szép mythosok ezek, mint
minőkkel vallásalapítók, világnézetet átalakító philosophusok
életében találkozunk s melyek mély igazságokat is tartalmazhatnak. — Tisztán kell azonban látni, hogy ezek csak
másodsorban tartalmaznak történetet; nem azt, akiről szólanak,
hanem azokat akik szólanak jellemzik; s így Jézus életére
nézve történeti forrásokúi nem tekinthetők. 2 )
Ε korlátok közé szorított evangéliomi források alapján
állíthatjuk, hogy Krisztus nevezetesen a synoptikusok szerint
határozott egyéniségként lép elénk. — Magunkóvá tesszük
a mythikus elemekből a természetfölötti nemeztetós, teremtés gondolatát is, amennyiben mi is az egyéniség keletkezésének főfaktorát nem a szülőkben, az ősökben látjuk,
*) Hogy a szűztől való születés későbbi kegyes — bár materialistikus
a l k o t á s : azt tulajdonképen ép úgy Máté, mint Lukács evangélioma elismeri,
a m e n n y i b e n a mindkettő által közölt származási tábla egészen n a i v módon
J é z u s atyjaként Józsefet említi. A szűztől való származás felvétele különben
e k o r b a n el volt m á r terjedve. Ezzel számol Máté, midőn hozzáteszi Jákob
nemzé Józsefet, Mária férjét, a kitől (Máriától) született a Krisztusnak nevezett Jézus. Mát. 1, 1 6 . Lukács pd. azt m o n d j a 3 , 2 3 , hogy Jézus — a közvélem é n y szerint (ώ? ινυιι(ςιτο) Józsefnek volt fia.
A két törzsfa Dávidtól lefelé elágazik, a mennyiben Máténál Salamonon
át j u t el Józsefig: mig L u k á c s n á l n e m Salamonon, h a n e m Dávidnak Náthán
fián át j u t el Józsefig.
Jézus tehát mind a két törzsfa szerint Józsefen át Dávidtól származik.
Ha még sem volt Józsefnek fia: akkor n e m volt Dávid fia sem s akkor
mire való ez az egész törzsfa?! hisz nem tartozik Jézusra!
2
) Ε mythosok — még evangéliomainkban is m á r a történetírás lejtőjén
á l l a n a k , amely egyenes v o n a l b a n elvezet az úgynevezett a p o k r y p h evangéliomok gyerekes, drastikus csudaszerű elbeszéléseihez. ( E z e k e t — R a f f a y S á n <1 ο r történeti- kritikai megjegyzésekkel adta ki — m a g y a r nyelven először
s ezzel nagy hálára kötelezte azokat, kik t u d o m á n y o s a n kívánnak az evangél i o m o k k a l foglalkozni.) Azelső időben alakult mythosok a hívők kegyeletének
közvetlen termékei. Később fellép a reflexió: egy vallás hívője sem a k a r elmaradni másétól, s így vallásalapítójának is tulajdonítja m á s vallásalapító csudáit.
Az eredeti mythosi önálló alkotásokhoz rakódnak le e részben m á s vallástól
kölcsönzött
mythosi rétegek. — A mi evangéliomainkban buddhisztikus
v o n á s o k a t keresett m á r R. Seydel (Das Evang. von Jesu in seinen Verhältnissen zur Buddha-Sage und Buddha-Lehre 1882. Buddha-Legende und das
Leben Jesu 1884 és 1897). Restringálja inkább a későbbi a p o k r y p h u s evanséliomokra e h a t á s t : Bergh van Eysinga
(Indische Einflüsse auf evang.
Erzählungen 1909); Albert F. Edmunds (Buddhist and Christian Gospels 2 k.
1908. 1909). Ernst
Windisch
(Die vergleichende Wissenschaft 1908),. Otto
Wecker (Christus und Buddha). Hopkin (India old and n e w 1901). Összefoglalóan ismerteti e kérdést Bichard
Garbe: (Was ist im Christentum
buddhistischer Herkunft? Deutsche R u n d s c h a u XXXVI. 73 sköv.) A buddhizmus
és nev. Buddhára nézve a legértékesebb m u n k á k a t írta Oldenberg és Kern.
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(tőlük származnak az energiák) hanem az egészet fenntartó
ós fejlesztő azon erőben, mely ennek érdekében mindenkit
egy egészen sajátságos feladatra, célra determinal s mely
így az energiákat egy ily vezető, központi gondolat köré
csoportosítja s ezzel megadja az energia complexumának
sajátos, egyéni voltát. Az egeszet fenntajtó és célok felé
fejlesztő bölcs erőt Istennek nevezzük. 0 Krisztus egyéniségének, úgy mint minden egyéniségnek végső alapja. —
Az érzéki gondolkozás ez egyetemes szellemi tényt konkretizálja érzéki alakban s az egyházi dogmatika ez érzéki
alakot helyezi a hitvallás és a theologia központjába. Alant
járó materializmus 1
Az ily értelemben vett istenflúságban mi tehát semmiféle egyéni, Krisztust sajátos voltában jellemző vonást nem
látunk. Egyéniségét, még mielőtt az személyi tudatos erővé
fejlődött volna ki — csak igen gyéren Lukács evangéliomában előforduló adatok jellemzik. Igaz értelemben gyermek,
ifjú volt; ékeskedett annak legfőbb erényével: engedelmeskedett ; engedelmeskedett nevezetesen szüleinek. Luk. 2, S l . Az
érzéki éniség álláspontjáról az engedelmesség emelte a történeti éniség álláspontjára. Részt vett atyja munkájában,
megtanulta az ácsmesterséget (Mc 6, 3 , ahol ácsnak nevezik)
s végezte szívesen teendőit. Ezért is környezetének öröme
volt benne: az emberek χάριςα nyugodott rajta Luk. 2, 52 . Kedves, példás gyermek-ifjú volt. Sok ily gyermek, sok ily ifjú
van. Ez nem Jézusnak sajátosan jellemző, tehát egyéni vonása.
Éppen az a körülmény, mely Lukács evangélistát az
engedelmesség hangsúlyozására indította s mely magában
véve az engedelmetlenségnek, vagy legalább is a szülők
iránti figyelmetlenségnek látszatát mutatja — ez a körülmény mélyebben világít be Jézus egyéniségébe. — 12 éves
korában ő is a „törvény fiává" vált s ekkor megy fel szüleivel együtt nagyobb karavánban Jeruzsálembe. A templom
melletti zsinagógában ültek a tanítók, akikhez a hallgatóság
kérdéseket is intézhetett. A zsidók szent irataikból merítettek erőt különösen elnyomatásuk idejében. A köztudat
éppen a rómaiak uralkodásának nyomása, másrészt Izrael
országának herodesi félszeg autonomiája következtében élénken foglalkozott a Messiás országának eszméjével, annak előkészítése gondolatával. Az essaenusok szektája, a tisztaság
sürgetésével erre készült elő s Keresztelő János hírnöki
szava éppenséggel nem hangzottéi a pusztában: mindenünnen,
mindenféle társadalmi osztályból oda sereglettek a Messiás
előkészítője köré. A lelkek elmélyedtek a szent iratokba,
hogy azokból megtudják, hogy minő alakja lesz Isten emez
országának, minő jelek hirdetik„annak jövetelót. — Ily légkörben növekedett fel Jézus, ü maga Dávid nemzetségben
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volt: e kérdések őt még közelebb éredekelték. Már otthon
is, még mielőtt a „törvény fiává" vált — foglalkozott a
zsinagógákban a zsidónép tradíciójával, reményeivel s így
érthető, hogy mily nyugtalansággal számlálta a napokat,
hogy végre ott Jeruzsálemben, a templomban nyerjen függő
kérdéseire, a legkiválóbb tanítók részéről feleletet, világosságot. — Ε tanítók lábainál telepedett le, hallgatta azokat,
kérdezte őket lelke teljes odaadásával. Most nem mulaszt
otthon semmit, oszthatlanul élhet nemzetének, vallásának
életkérdéseiben. A zarándokok jeruzsálemi napjai eltelnek,
Jézus szülei készülnek haza, Jézust nem találják; bizonyára
a szintén ide zarándokolt rokonokkal, ismerősökkel elindult
ő is. Este, az első pihenő állomáson Jézust azonban nem
találják; másnap visszatérnek Jeruzsálembe, s harmadnap
reggel óta keresik őt a nagy városban; s végre megtalálják
őt ott a templomban a tanítók lábainál. Jézus mindenről
megfeledkezett, mert megtalálta azt, amire őt Isten teremté.
A vallási probléma, ez az ő életének problémája, lelkének
igaz otthona. A tanítók, s mind azok, akik érdeklődéssel
hallgatták feleleteit, kérdéseit, ámulva bámulták őt, az ő
összefoglaló nagyszabású és másrészt a részletekbe elmélyedő,
megkülönböztető gondolkozását (αννεσις — άηότιρισις Lc 2, 47
= synthetikai és analytikai gondolkozását). — A remény
népe, a remény tanítói mily szeretettel gondoskodtak e
reményteljes ifjúról. A napok elröppentek s ő ott maradt a
zsinagógában, hogy lehessen ott, ahol mélyebben bepillanthatott Izrael történetébe, lelkébe s ahol a maga lelkében
is megtalálta azt az Istent, ki népéről mindig gondoskodott,
azt szerette akkor is, midőn s ú j t o t t a ; ki azt a törvény és
a próféták által nevelni akarja s ki nemcsak e népről,
hanem minden egyes tagjáról, róla is mint szerető atya gondoskodik. Oly természetesnek találja, hogy itt maradt, hogy
megfeledkezett Nazarethről s csodálkozik azon, hogy az őt
szemrehányással illető szülők nem keresték ott, ahol lennie
kell, Atyjának a házában. (Luk. 2, 49).
Jézus egyéniségének fővonása a theocentrismusa, vallási
geniálitása, amely nem merül ki a részletek tudásában, nem
szublimálódik általánosságokba, mely az általánosban látja a
részleteket oly életteljes valóságba egybeforrani, hogy e
vallás ő benne él, Istent mint atyát önmagában is tapasz^
talja, úgy hogy egész lényével, ülésével, menésével az Ο
atyjáé akar lenni; atyjánál akar maradni. A növekedő Jézusnál
éppen ezt a bensőséges elteltséget emeli ki. (Lukács 2, 40). Ő
nemcsak gyarapodott és erősödött szellemében, — mint keresztelő János, (Luk.l, 8n) hanem megtellett az ó-testamentomi chokmával, bölcsességgel (σοφία), azzal a bölcsességgel, (Lc 2, 40 , 52·)
amely a törvényen és a profétákon át, az összes üdvtör-
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tóneti tényezőket egybefoglalva a Messiásban megjelenik. A
mindent részletei szerint értékelő és mindent egységesen
egybefoglaló, Istenben megnyugvó ismeret és érzület kedélyét derültté teszi, egész egyéniségét oly kedvessé, hogy
láthatóan Isten χαρσα nyugodott rajta és serdülő élete nem
volt egyéb, mint e kedvességben való növekedés Isten és
ember előtt. (Le. 2, 25 ).
Lehetetlen, hogy magának Jézusnak fel nem tűnt az a
nagy külömbség, mely az ő és környezete vallásossága közt
létezett. — A farizeusok betűhöz kötött és ezzel másokon
uralkodni kivánó fanatizmusát, nemzeti chauvinizmusát ő
nem ismerte; s amint elfordult e kicsinyes és önző vallásosság materialismusától, massivításától: úgy hidegen hagyja
őt a hatalomhoz símúló sadducaeusok szellemeskedő ós általánosságokban mozgó rationalismusa és eleganciája. Az ő
vallásossága nem gyűlölködő pártoskodást, nem külső, üres
simaságot kívánt, hanem Istenben megnyugvó kegyes életet.
Ily kegyes, tiszta életűek kívántak az essaenusok lenni.
Ezek azonban gyáván kivonultak az élet zajából, a Herrenhutiakhoz hasonlóan külön koloniákat alkottak s mivel az
élet szennyétől, porától meg akartak szabadulni, itt a mosásokra, a tisztaságra, a fehér ruhára, ily külsőségekre fektették a súlyt. Önző visszavonulás, a küzdő és küzködő
élettől való idegenkedés; a vétkezés lehetőségének kizárása
minden alkalomnak kikapcsolása által, hogy így ők, ők a
Messiás jövetelekor megmentessenek: ez az önző, a nemzettel,
a világgal, mással nem törődő asketikus, remetei vallásosság
Jézusnak nem kellett. — Az ő Istene nem e kiváltságosak
Istene. Neki más az Istene. A szent történetben, a szíve
mélyében megnyilatkozó Istene — mind e pártok, e gyávák
fölé emelkedő Isten. Egészen más vallási eszmény, egy mind
ezek kívánsága fölé emelkedő messiási remény hatja át lelkét.
Ekkor lép fel Keresztelő János s hirdeti az ú j eszmény, a
régi messiási remény megvalósulásának közeledését. Ü az ó-testamentum utolsó prófétája, aki egyengeti a Messiás útját. Meg
kell újulnia nemzetének: ezért is be kell vallania eddigi élete
hiábavalóságát, bűnös voltát. Ε régi fának gyökereire sújtanak
le a fejsze csapásai. Csak a töredelmesség, a bűntudat alázatosságának mélységéből emelheti fel Isten a nemzetet a messiási
ország fenségességóre. A hol nincs a bűn beismerése: ott
nincs javulás, nincs gyógyulás. Keresztelő János zord alakja
kemény szavával felrázta egész nemzetét, úgy hogy nemzete
társadalmának minden osztályából kiözönlött a sokaság,
hogy hallja szavát s elmerüljön a bűnbánatra való keresztelés hullámaiba. Jézus is kimegy a pusztába. Ő is megkeresztelkedik, ő is bevallja a bevallók seregével saját bűnösségét, eszményétől való elmaradását; s megalázkodása mély-
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ségéből imában sóhajt fel Istenéhez s Istene megszólal s
lelke mélyében megérti szózatát: Te vagy az én kedves
fiam, akiben gyönyörködöm. Fiúi érzettel fordult ő már
eddig is atyjához s most ime az atya is az ő sajátos atyjának
vallja magát, őt szeretett fiának, akkor midőn bűntudatában
megalázkodik előtte. Subjektive érezte Jézus már régóta
azt, hogy más az ő viszonya Istenéhez, mint a többieké.
Nem az Urat, atyját látja ő benne. Lelke derültsége, személyiségének kedvessége az emberek előtt is bizonyságot tett a
mellett, hogy ő jó csapáson jár. De még csak most tudja
objektive is, most midőn maga az Isten tanúskodik mellette,
hogy néki külön, sajátos missziója van, hirdetni az Isten előtt
megalázkodónak, bűnbánónak, törekvőnek azt, hogy Isten
az ő szerető (άγαπψης) atyja, aki benne gyönyörködik. A legmélyebb megalázkodás sötét órája a legnagyobb felmagasztaltatás dicső órájává vált. Krisztus saját Énjét központi
isteni célgondolatját, sajátos hivatásának tudatát megtalálta.
Ő a szent iratok által igért Keresztelő János által hirdetett
Messiás.
Wer nie sein Brod mit Thränen ass .. der kennt euch nicht
Ihr himmlishen Mächte. Csakis önmagunkba való elmélyedés
s Istennel szemben a mi gyarlóságunk őszinte bevallása
engedi meg azt, hogy imában felemelkedve megteljünk isteni
erővel s eljussunk isteni hivatásunk tudatára! 1 ) Krisztus
megtalálta önmagát, jobb énjét, amelyért teremtetett!
S már most kérdés az, hogy miképpen érvényesítse
e hivatását. Erre felel a kísértés történetében. Igen érdekes
e történet! Krisztus felmagasztaltatásának, Isten fiúságának
objektiv tudata után megrázkódik egész valójában; lelki
életének sötét hátteréből szállnak fel a kisértő gondolatok!
A reá nézve objektiv valósággal bíró, mert jobb énje által
igenelt hallucinációval járó túlfeszültsége után bekövetkezik
a lelki élet törvénye szerint szükségszerű relaxáció, elbágya') Mily tanulságos az, hogy ezt a legemberibb és leginkább isteni
tényt J á n o s evangélioma egészen elhallgatja, elsímitja. Krisztus kereszteltetéséről δ n e m szól, mivel a bűnbevallást az ő logosi Krisztusával meg n e m
egyeztetheti. Máté evangélioma is idegenszerűnek, illetlennek tartja, hogy
Krisztus a J á n o s i keresztelésnek alávesse magát. Ezért vonakodik is J á n o s
ot megkeresztelni s ezt még csak Krisztus e jellemző szavára teszi m e g :
Üifts ίχοτι οΰιως γάη πρ(πυι> inji ψην πληοώσαι naniiv διχαιυαννην. Mt. 3, 1 5 .
Ugyan ezen ok miatt csinál Máté a belső, Krisztusnak szóló kijelentésből — egy mutatós deklarácionális aktust. Amott Isten szól a keresztelkedő Krisztushoz kijelentésszerűen: Igenis Te és^ senki más, Te vagy az én
szeretett fiam, akiben van gyönyörűségem: míg itt a közönségnek m u t a t j a
be Isten az ő fiát. Psychológiailag mily érthetetlen a közönségnek viselkedése
ily b e m u t a t á s után s mily érthetetlen a m á r kész Jézusra nézve a m é g csak
most következő kísértés története. Mit sem nyer ethikailag Jézus, ha az emberi
vonásokat életéből kitöröljük.
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dás s ez állapotban felülkerekednek azok a képzetek, a
melyek ő benne környezetének hatása alatt akár öntudatlanul is lerakódtak. Az újat mindég a régi kívánja ily elbágyadási állapotban appercipiálni s természetesen küzd az
ellen, hogy az új lépjen a képzetkör központjába. Hullámzó
a fejlődésnek útja. — Revelatio vételekor az egész lényében
túlfeszült ember a magányt keresi; oly szent és oly sajátos
e revelatio, hogy senkivel sem kiván találkozni, ez újat
egyelőre senkivel sem kívánja közölni. A lelki élet egyensúlyának helyre kell előbb állani. Jézus ezt teszi, elhúzódik
egyedül a pusztába. — Az ily magány, ha az hosszabb ideig
tart, mindég veszéllyel jár. A társaságban azok a gondolatok,
képzetek, kivánatok, vágyak, amelyek az ember alantasabb
természetében rejtőznek s nincsenek kapcsolatban az örömmel előterjesztendő jobb énünkkel — korlátozva vannak
hatályukban, elő sem mernek bukkanni. Alvás közben álmainkban, midőn tudatunk fegyelmező erejét nélkülözzük, nem
egyszer olyasmire vetemedünk, amitől éberlétben mint
lehetetlentől irtózunk. — A teljes magány ugyancsak ily
altató s képzetei dolgában éppen oly kiszáiníthatlan, oly
elemi erővel kitörő, mint az álom. A kísértésnek senki
sincs annyira alávetve, mint az aszketikus módon visszavonuló remete. A visszautasított, elnyomott képzetek lelkünk
mélyéből kitörnek s visiok és hallucinációkban a legélénkebben alakot nyernek. — (A művészet történet, nevezetesen
a festészet e tényt a legnagyobb fantáziával alakítja ki.)
Jézus 40 napig időzött ily isteni tapasztalat után a
pusztában; s hozzá is csatlakozott az ily lelki állapotnak
és környezetnek kísérője, a kisértő.
János evangéliomában igen természetesen a kísértés
története nincsen meg; az összegező Márkus csak a sátán
által való kísértés tényét említi meg azzal a záradékkal,
hogy a vadállatok társaságában volt Jézus és az angyalok
szolgáltak neki. Mc l , l 8 . A kísértés mibenlétét egyformán
csakis Mát. ós Lc. evangelista. 1 ) részletezi.
') A kisértés Mc. 1, l s szerint megtörtént Lc. 4 , 2 szerint 40 napig
tartott: mig Mt. 4, a . 3 szerint a kisértés még csak a negyvenedik n a p végére
esik. Mt-nál a h o s s z ú bőjtöléssel j u t kapcsolatba a kisértés (kő-kenyér). —
Mc. a böjtöt n e m is említi; Mt. szerint 40 napig böjtöl s így megéhezik. Lc.
szerint absolute s e m m i t sem eszik —; ez után éhezik és ekkor lép hozzá a
kisértő. (Lc. 4 , 2 . 3 ) . Lc-nál eszerint a kisértés az ördög részéről 40 napig
tart: de az ördög még csak a 40 n a p után szólal meg. Hogy milyen az ördög
által való 40 n a p o s kisértés a nélkül, hogy megszólalna, midőn éppen Lc.
szerint a megszólalás ú t j á n kisért: ezt az ellenmondást psychologiailag is csak
úgy lehet megoldani, hogy a habozás, kisértés állapota 40 napig tartott;
kialakultak a kérdések a maguk határozottságában még csak a végén. A
habozás oka a h o s s z ú pusztai tartózkodásnak; a m i n t azonban a kérdések
konkrét alakban határozottan felléptek — : kész a felelet és így vége a
pusztai tartózkodásnak.
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Mind a hárman egyeznek abban, hogy nem a véletlen
vezette Jézust a pusztába, hanem az a szellem, amely δ
reá szállott, amelynek leszállása közben nyerte az istenfiúság objektiv kijelentését. A kisértő gondolatok is ezzel
állanak szoros kapcsolatban, amennyiben a kisértő kísértések
arra a feltevésre támaszkodnak, hogy ő Isten fia. „Ha Isten
fia vagy: tedd ezt s ezt."
Jézus Istennek fia! Kérdés: mit tegyen?! Isten az akkori
közfelfogás szerint nincs semmiféle természeti törvényekhez
kötve: tehet, amit akar. A csuda, az önkény — az érzéki
éniség álláspontján Istennek megnyilatkozása. — Ily értelemben legyen Jézus Istennek fia?! Csudákkal
mutassa-e
be magát a népnél Messiásnak?! Mutassa-e ki azt, hogy
a természet világa éppúgy, mint a szellemnek világa akaratának, hatalmának rendelkezésére állanak? Ha δ Isten fia:
úgy a pusztító kövek is éltető kenyérré válnak (Mt. 4, 8 Lc. 4, 3 )
s δ maga is ha levetné magát a jeruzsálemi nagy tömeg előtt
a templom magas szárnyáról, semmi bántódása sem lenne,
mivel az angyalok őriznék őt, karjaikon hordoznák, úgy
hogy még a lábát sem ütne meg. Miért ne tenné ezt Jézus ? !
hisz egyszere meghódíthatná magának a népet, melynek a
csuda imponál. Tehetné is ezt, hisz maga a szentírás is
támogatja a kísértés szavát: a kenyércsudát Genes. 3, x — 7 tel; a templom szárnyáról való leereszkedést Zsolt. 91, i,. 12 -vel.
A kisértő fegyverével — a szent írással, veri vissza
Jézus a támadást: — az elsőt Deuter. 8, 3 -mal, a másodikat
Deuter. 6,1G-tal. Nem ily csodaművószi, samani értelemben
kiván δ Istennek fiaként érvényesülni.
De érvényesülhetne fényesen úgy is, hogy ha e világ
szelleméhez, kivánataihoz, várakozásaihoz, reményeihez alkalmazkodna; ha e világ szellemének megtestesítője előtt mint
feltétlen értékű történeti hatalom, történeti Én előtt behódolna! A világ összes birodalmai minden dicsőségükkel az
övé lennének, ha e világ szelleme előtt meghajolva, ehhez alkalmazkodna ! Szolgálni e világnak, hogy uralkodjunk fölötte!
Mily fenséges gondolat, mily természetes áldozat ily dicsőség
fejében! Lehet-e az igazán tettre vágyónak nagyobb ambíciója? A zsidó nép világuralmi eszménye, a messiási ország
ime Jézus által megvalósítható; minden vágya egyszerre
Józus által kielégülne! Ez az eszmény oly megkapó, oly
annyira minden zsidóra nézve magától értetődő, hogy a
kisértő nem tartja szükségesnek, hogy azt a szentírással
támogassa.
Krisztus most áll előttünk majesztása teljességében. Az
isteni szellem, az isteni ige erejében állást foglal egész nemzete legbensőbb reményeivel, vágyódásaival szemben. A
történeti hatalmak ereje Isten igéjén törik meg. Az Isten-
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fia csak Istennek engedelmeskedik, az ő benne megnyilatkozó isteninek, az δ jobb énjének. Ember emberrel,
emberi intézménnyel szemben sohasem szolga. Csakis egy
Úr van a világon; csakis ennek kelj feltétlenül engedelmeskedni, csak néki kell szolgálni. — Ő mint Istenfia ennek és
senki másnak nem akar szolgálni, neki akar élni; élni úgy, hogy
igéjével, egész életevei δί szolgálja. — így megvan életének
központi gondolatja, és annak alakja. Egyéniségében levő
összes energiái, tehetségei e sajátos hivatása köré csoportosulnak, ezt a vezető energiát támogatják. Jézus ezzel betaglalódva a történeti fejlődésbe mint feltétlen értékű szerv —
személyiséggé
vált. Ε személyiségének érvényesülése élete
feladata.
Ε világosság mellett a sötétség szelleme, a kísértő
távozik. 1 ) Mennyei béke, lelkének az isteni szolgálatra
való készsége (angyalok szolgálnak néki Mt. 4, j,) száll reá.
Ε belső békesség öröme küzdő életének alaphangulata. —
Az eddig szerényen, engedelmesen fejlődő, az élettől visszavonuló, most Isten erejében kilép a nyilvános élet terére,
hogy leküzdve érzéki énje kívánságait, e világi birodalmakkal felvegye a küzdelmet.
Kérdés mily jelszóval, mily névvel, címmel lépjen ki
a küzdőtérre?! Kell, hogy ez programmszerű legyen!
I. Nem a maga, dicsőségét keresi, ίξονοία\& nem csudaszerűségben jelentkezlietik. <3 nem csudadoktor, nem bűvész,
nem saman, akinek hatalma van a természeti törvények
fölött, s ki ezek ellenében mutatja ki önmaga öncélú dicsosógteljes jellegét. Az első helyen említett kísértés legyőzésével Jézus legyőzte a hiú csudadoktor szerepében való
fellépés lehetőségét.51)
II. De tán úgy lépjen fel, mint a zsidó népnek dicsőalakban megjelenő Messiása, a nemzeti nagy királyok ivadéka, azok dicsőségének örököse? A zsidó nép tényleg ily
Messiást várt, a jerichoi vak Dávid fiától várja látását s a
nép akkor, midőn Jézus személyisége a népet magával
ragadá: őt mint Dávid fiát ünnepelte. Még az evangélio') Lukács evangelista jelentősen teszi hozzá ϋχρι xctiooü egyelőre, addig
is m i g ú j r a alkalmat t a l á l n a a kísértésre. Az elvi győzelem n e m végleges —
tényleges győzelem ! 1
s
) Igen sajátságos, h o g y éppen János evangélioma Jézust ilyennek tűnteti fel. Programmszerű n e v e : λόγος, (füg, ζωη ό'οξα. Az δ dicsősége kosmikus. IIa csudát művel, n e m azért teszi azt, hogy m á s o n könyörüljön, h a n e m
hogy h a t a l m á t kimutassa. (L. Lázár feltámasztása történetét). Az érzéki álláspontra sülyedt egyház m é g mai nap is Krisztus e csudaszerűségében látja
m a g a s a b b hivatásának beigazolását. Csuda a ker. vallás természetfölöttiségének kritériuma.
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mokban is, kivéve János evangéliomát, a szerzők — bár
különféleképen — e Dávid-fiúságra súlyt fektetnek.
János evangélioma, amely Krisztusban kosmikus elvet
lát — a földi származásra, akár Dávidtól is, semmi súlyt
sem helyez. A Dávidtól való származás, Dávid városában
való születés — csak a veszekedő népnek exegetikai kérdése 1 ).
*) János evangéliomában csak egyetlenegy helyen fordul elő Dávidnak
n e v e 7, 4 ,-ben. Krisztus János evangélioma szerint n e m követve a b e n n e
n e m hívő testvéreinek felhívását, hogy önbeigazolása céljából m e n j e n fel
J e r u z s á l e m b e a sátorok ünnepélyére — őket előre küldi — s 6 maga nem a
z a r á n d o k o k c s a p a t j á b a n , hanem titkon megy fel (7 10) s a fölötte m á r is suttyomb a n vitatkozó néptömegben az ü n n e p közepén (3. v. 4. nap) váratlanul a
t e m p l o m b a n megjelenik s a jelenlevők csudálkozására az exegetikai iratokban
is teljes jártassággal beszédet intéz a néphez. (7, 15 ) A sabbath megtartására
vonatkozó gyakorlatot absurditásában k i m u t a t j a ; s tudtukra a d j a a Krisztusi
volta fölött okoskodóknak, hogy h a csak az nem szól mellette, hogy ők
t u d j á k , hogy Jézus h o v a való — holott Krisztusról ki sem tudja azt, h o n n a n
j ő (7) 2s) — akkor bizony ő lehetne Krisztus, mivel ők tényleg nem tudják,
hogy h o n n a n jő, kinek megbízatásából jő, (7, 2 „ sköv.) sem azt, hogy h o v á
megy ? (7, 53 ff.) Még inkább m e g z a v a r j a Jézus az elfogatására készülőket,
(7, „ ) , az e célból a főpapok és farizeusok által kiküldött szolgákat (7, 3 2 )
azzal, h o g y ő az ü n n e p utolsó napján, bizonyára akkor, midőn a pap a Siloah
f o r r á s á b ó l arany k o r s ó b a n hozott vizet, a templomoltárról kiöntötte a nyugot
és kelet felé folyó ezüst csészékbe - - egyszerre odaállott s azt mondja, hogy
ő az élő viz, mely teljesen oltja a szomjat, sőt az azt befogadóban is
e viz élő viz folyásának forrásává válik. — A hallgatók e szavak h a t á s a
alatt n e m tudják, hogy minek tartsák J é z u s t ? ! Profétának-e, avagy Krisztusnak. Voltak, kik ez utóbbit lehetetlennek tartották, mivel Jézus galileai szárm a z á s ú , Galileából pedig Krisztus nem jöhet, hisz az írás (Micha 5 , , Jes. 11„
Jer. 23, s ) szerint Krisztus Dávid m a g j á b ó l , az 6 városából, Bethlehemből
j ő ! (7, 4 7 ). — A nép e kérdések miatt összevesz, egyesek elfogatásában
készek segédkezni, de senki sem teszi r e á kezét (44); sőt a kiküldött szolgák
a főpapok és farizeusok nagy megbotránkozására a n n y i r a el vannak Jézus
szavai által ragadtatva, h o g y küldőik előtt kijelentik: „ E m b e r így még soha
sem b e s z é l t ! " (46 ν.) A kiküldők nem értik, hogy miképpen hihet valaki Krisztusban, holott sem a főemberek, sem a farizeusok közt, — kik a törvényt
ismerik — nincs egyetlenegy sem, ki b e n n e hinne. (48 v.) Ezért is a törvényt
nem i s m e r ő és mégis h í v ő népet kiátkozzák (49 v . | ; a Jézust védő Nikodemust kigúnyolják, hogy ő is galileai s t u d h a t n á a törvényből, hogy Galileából,
még p r ó f é t a nem állt fel. (52. v.) Az összefüggés világosan m u t a t j a .
1. hogy Krisztus a betű szerint gondolkozókat és az élet keletkezését,
származását, valamint a n n a k célját, végét materialistice felfogókat — kigúnyolja. N e k i ily alantos folfogáshoz, gondolkozáshoz nincsen köze. Ezért is
Dávidtól, Dávid városából való származása egészen s e m m i s ; —
2. h o g y a szerző felfogása szerint Jézus nem is származik Dávid városából, h a n e m Galileából, Nazarethből. (cf. Mt. 21, u , 26,
Mc. 1, s 4 , 1 0 , 4 „
14, „,, 1 6 , 6 . Lc. 4 , s . 4 , 1 8 , , , , 24, 1 9 .) A nép is ezt így t u d j a ' ( 7 , 4 1 ) ; a főemberek
és farizeusok is (7, 5 2 ) u g y a n í g y : a szerző pedig ez ellen n e m opponál, sőt
e mellett szól, midőn a Jeruzsálembe b e v o n u l ó Krisztust — a nép mint Izrael
(nem J u d a ) királyát f o g a d j a hozsánnával, holott a synoptikusok Dávid fiát
(Mt. 21, e ) illetőleg Dávid atyánk országának örökösét (Mc. 11, 1 0 ) tehát m i n d
a két esetben nem Izrael, h a n e m Juda királyának fiát.
Ez összefüggésben jelentős, hogy Krisztus keresztjének felirata a synoptikusok, nev. Máté szerint: Ιηαονς, ä βασιλιύς των Ιουδαίων: holott Jánosnál
megtoldva ugyanezt ü iVacxupaíbí-szal.
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Szerinte Jézus — názárethi, galileabeli; nem Juda, hanem
Izraelbeli. —
A synöptikusok
ellenben súlyt fektetnek Jézusnak
Dávid házából való származására. Már csak Dávid nevének
gyakoribb megemlítése is e mellett tesz bizonyságot. Márk
evangóliomában vele 7-szer, Lukácséban 13-szor, Mátéében
17-szer találkozunk.
Márk evangóliomában a szerző' minden tendencia, állásfoglalás nélkül ismerteti a népnek és Jézusnak felfogását
Dávidra nézve. Lukács és Máté evangélioma ellenben a származási tábla, valamint a csudás előtörténet
közlésében
tendenciózusan apostrophálja Jézusnak Dávid fiúságát.1) A
nép hitétől nem emancipálhatják magukat.
Tényleg ugyanis a nép a csudásan működő Messiásban
Dávid fiát látja. A gyógyíthatlan vakok, kik hiába kerestek
gyógyulást — midőn hallják, hogy Jézus jő — az út
szélére vitetik magukat és az elhaladót Dávid fiának szólítva, (Mt. 9,27,20, 30 sköv. Mc. 10, 46 . Lc. 18, 35 sköv.) tőle kérik,
hogy könyörüljön rajtuk. 2 ) Ugyanígy könyörög az ördögtől
gonoszul gyötört leányért a kanaáni asszony. (Mt. 15,22.)
*) Máté evangélioma Jézusnak, m i n t Dávid fiának a k a r j a
származási
tábláját adni Mt. 1,, és pedig kétszer 14 es nemzetségi r y t h m u s b a n . Dávidtól
a babyloniai fogságig 14 és a babyl. fogságtól Jézusig ú j r a 14 nemzetség telt
le. Gondviselésszerűen v á r Izraelre most Jézusban egy nagy forduló, egy ú j
korszak. (Mt. 1, „, 17) Jézus tehát egészen zsidó szempont alá v a n helyezve
Dávid az ős, a zsidótörténet pedig számszerű r y t h m u s b a n vezet le Dávidtól
Jézusig. Lukácsnál közölt törzsfa bár n e m Salamonon, h a n e m Náthánon át
vezet Dávidig:, de n e m csak Ábrahámig, h a n e m Ádámig, sőt Istenig j u t el
a m e n n y i b e n Ádámot νϊης τον íffor-nek m o n d j a 3, 58 .
Ε törzsfa e levezetésében látszólag az u n i v e r s a l i s m u s gondolatának
ad kifejezést. (Pál apostoli—Jánosi felfogás). Túlsókat fektetünk e körülményre
mivel mégis csak a zsidólétrán jut el Ádámhoz, Istenhez; s mivel Lukács
előtörténete is telve v a n Dávidizmussal:
1. az angyal küldetik a szűzhöz, ki a Dávid h á z á b ó l származó József
n e v ű férfiúnak vala eljegyezve Luk. 1 , 2 J . (Máté szerint az angyal a Máriától
elválni készülő Józsefnek jelenik meg á l m á b a n , őt Dávid fiának szólítja stb.
2. Ugyancsak az angyal hirdeti Máriának, hogy az Úr Isten a Jézusnak
nevezendő fiának o d a a d j a atyjának Dávidnak a székét. Lk. 1, 3 2 .
3. A szent szellemmel megtelt Zakariás a Messiásországát érzéki
színekkel festi, Dávid házából támaszt üdvösséget. Lk. 1, 6 7 sköv.
4. Mivel Dávid házából és nemzetségéből eredt — megy József Dávidnak
városába Lk 2 , 4 , úgy hogy Krisztus, az Ur — az Üdvözítő Dávid városában
született. Lk. 2 , u .
s
) Máté evangéliomában kétszer (9, 2 7 és 20, 3 0 ) gyógyít Jézus, mint invocált Dávid-fia két v a k o t . Lukács és Márknál csak egyszer és ekkor is csak
egyet. (Lk. 18, 8 5 , Mk 10, 4 e ff.) Márk még e vaknak nevét is t u d j a : Bartimeus,
T i m e u s n a k fia (Mk. 10, 4 l i ) Mind a 3 reláció szerint Jericho közelében folyt
le ez esemény és pedig egyenlőképpen úgy, hogy a tömeg elakarja némíttatni
a segélyért kiabálókat, csak hogy ezek annál h a n g o s a b b a n kiáltják: Uram,
D á v i d fia, könyörülj rajtunk. Jézus m a g á h o z hívja — s meggyógyítja őket. —
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Ez elszigetelten elhangzó szavak a népet magát is
gondolkodóba ejtik. Látva azt, hogy a bélpoklos gyógyítása
alkalmával még a szellemek is engedelmeskednek néki:
maguk közt felvetik azt a kérdést, hogy ő nem tényleg
Dávid fia-e?! Mt, 12, 23 .
Az ország tudósaival folytatott, őket zavarba hozó,
legyőző beszédei, emezeknek pedig tehetetlensége vele szemben, akit el akarnak fogatni — megadják e kérdésre a
feleletet: Igenis δ tényleg Dávid fia! Az a várt nemzeti
király !
így értjük a jeruzsálemi bevonulás tüntető ünnepélyességét. A sokaság a szerényen bevonuló Jézus elé vonul, ruhával,
pálmagalyakkal hinti be útját. Jézus mellett, mint Dávid fia
mellett vall: „Légy üdvöz Dávid fia! Áldott, aki jő az Úr
nevében. Üdv a magasságban"! Mt. 21, 9 s az δ közvetítésével várja Mc. 11, l 0 szerint,,Dávid atyánk közeledő országát".
A lelkesedés elemi erővel tör ki s így értjük, hogy a
minden nemesért ós jóért oly könnyen lelkesülő ifjakban,
gyermekekben is elterjedt a Dávid fiáért való lelkesedés, s hogy
ők, e közvetlenül gondolkozók s ezért a körülményekkel, a
hellyel mit sem számolók még a templomban is Jézus láttára, s látva azt a nagy hatalmat, amellyel ő a templomot
az üzérkedőktől megtisztítja, a vakokat és sántákat meggyógyítja — kitörnek e szavakban: „Légy üdvöz Dávid fia!"
Mt. 21,
S Jézus?!
Ο önmagáról soha sem állítja azt, hogy Dávid fia lenne!
Ο hallja a megszólításokat: de azokra, mint ilyenekre, egyetlenegyszer sem reagál. Mégis szól Dávidról, Dávid fiáról :
mindég a farizeusokkal, az írástudókkal vitatkozva, illetőleg
azokat megszégyenítve.
Az egyik helyen Dáviddal cáfol rá az őt támadó farizeusokra; kimutatja azt, hogy ők, kik oly büszkék a törvényismeretükre, kik a messiási országra vonatkozó adatokat
készenlétben tartják, nem tudják azt, hogy éppen Dávid igazolja Jézus tanítványait a szombatnapi törvénysértés miatt,
melyet a gabonafejek szedésével és evésével követtek el,
amennyiben Dávid a kíséretével a templomban — a csak a
papok számára terített színkenyereket megette, midőn éhes
volt Mt. 12,3. (Ugyanígy Mk. 2, 25 , Luk. 6, 3 ). Dávid itt a
rituális törvény, a zsidóság külső törvényszerűségének ellensége, tehát éppen azé, amire a farizeusok Dáviddal kapcsolatosan oly súlyt fektettek. Jézus kezében egy helyen Dávid
egy a zsidóság nézetével éppen ellenkező nézetnek (az ember
a sabbath Ura) támogatója.
A „Dávid fiúságot" pedig, vonatkozással Krisztusra
egyenesen absurditásnak tűnteti fel; s így magára nézve hatá-
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rozottan visszautasítja. Mind a 3 evangéliom szerint, Jézus,
miután az egybegyűlt farizeusok (Mt. 22,42), illetőleg írástudók (Mk. 12,S5 és Luk. 20,39) őt kérdéseikkel siker nélkül
kívánták sarokba szorítani — most velük szemben lép fel
aggresszive. Kinek fia Krisztus ? 1: ez az ő kérdése s ők egyezően (Lk-nál is ez van feltételezve) azt felelik: „Dávidnak a
fia". Mire Krisztus ezt abszurdumként állítja oda, mivel Dávid
a Krisztust Urának mondja s így nem lehet fia. Jézus Krisztusnak nincsjly legitimációra szüksége. Ő nem Dávid fia,
hanem Ura. 0 ezt a nevet, címet, mint amely csak a külsőségekben elzüllő zsidóságnak van kedvére — nem viselheti.
Ez irányzat követőitől ezért is óvja Krisztus annyira, oly
kórlelhetlen kemény szavakban közvetlen ezután az őt örömest hallgató népet. A „Dávid fiúság" feleletére zúdúlnak az
írástudók és farizeusok fejére azok a hétszeres ,.jaj"-ok
(Mt. 23 u sköv.), a nép előtti kipellengerezésük. Ok kívánnak a
nép vezérei lenni: holott a nép tőlük óvakodjék, őrizkedjék
(Mk. 12, 38—40· Lk. 20 45—46)·

S mégis van egy hely és pedig Mt. (21, 15 stb.)-nál,
amely szerint Jézus — legalább úgy látszik — tudatosan ós
nyíltan a „Dávid fiúságot" helybenhagyja. Ez ama föntérintett
jelenet, amidőn a gyermekvilág őt a templomban a „Hozsanna
Dávid fia" kiáltással ünnepli.
A főpapok és tudósok, akik benne a Krisztust nem
látják — emiatt bosszankodva fordulnak Jézushoz, kérdezve
őt, hogy hallja-e azt, amit ezek mondanak ? Jézus „Hallom"-mal
felel, tehát úgylátszik helybenhagyja az ily címen való ünneplő
üdvözlést. (Mt. 21, 16 ), csakhogy a VIII. zsoltárból való idézettel teszi azt, amely Istent nem mint Izraelnek, a zsidó
népnek, hanem a világnak, az emberiségnek Urát dicsőíti,
kinek neve fölséges az egész földön, s kinek méltósága dicsőséges az egek fölött, ki csudás módon alkotta az
eget és égi testeket, s ki fölséges, dicsőséges és hatalmas
volta dacára sem feledkezik meg a gyarló emberről, sőt őt,
az embert dicsőséggel és méltósággal, csak keveset vonva
le saját istenségéből, feldíszítő, s ki őt, az embert tette Urává
Isten műveinek, mindent, a földet, a tengert, az összes élőlényeket, mind az ember lábai alá vetett, úgy, hogy az ember
hálásan zengheti fölséges voltát az egész földön. Vannak,
kik Istennek kegyelmét és az ember dicsőségét és méltóságát el nem ismerik és Istennel ellenkeznek ! Im, ezt teszik
a farizeusok és írástudók most a Jézusban megjelent isteni
dicsőséggel és méltósággal szemben s Jézus most ezekre a
farizeusokra, írástudókra idézi a zsoltár e szavát: „A kisdedek ós csecsemők szájából alkottál oly hatalmat — ellenségeiddel szemben, mely az ellenséget, e bosszúsat tönkre
teszi". (Zsolt. 8,3). J a j néktek farizeusok és írástudók!
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íme mily találó, mily mélységes felfogású idézés. Hová
tűnt el a Dávid fiúság, Izrael országa dicsőségével ? Sokkal
nagyobbról van itt szó : az egész világot magába
foglaló
Isten országáról, az Isten dicsőségét, magasztosságát visszatükröző emberről! Ez ellen küzdenek a farizeusok, az írástudók: de a gyermekek — lelkük közvetlenségével látják
mindezt, s az ő szavuk, az ő Hozsannájuk hatalommá válik,
mely tönkre teszi e kisszerű, álnokoskodó, alakoskodó,
Istennel ellenségeskedő, népet rontó, emésztő hivatalos vezetőséget !!
Krisztus nem Dávid fia; ő ennél sokkal több!!
III. 6 nem keresi mint bűvész, mint csudadoktor
önzőén a maga dicsőségét, sem a zsidó népnek dicsőségét
önző nemzeti alakban ! Tehát kiét keresi?
Már a kisértés történetében elmondta: csak Istent
kívánja szolgálni ós pedig mint a keresztelés közben tudatossá vált Istennek kedves fia. így tehát legtermészetesebbnek
tűnik fel, hogy ő mint Istennek a fia, mint ν'ίος τον ΰεοϋ
lép fel és e szavakba foglalja programmszerűen nyilvános
működését.
A synoptikusoknál a νιος τον Οεσν, illetőteg ν'ίος μ öv,
illetőleg az atyám (exclusive) összesen 33-szor fordúl elő.
így nevezi őt:
I.
a szerző Mc. 1,,
angyal Lk. l , s 2 , 3 5
II.

III.

IV.

V.
VI.

égi szózat Mt. 3, 1 7 , 17, 5, 2, 1 5 Mc. 1, u , 9, 7
Lk. 3, 22, 9j 35
hasonlat (szőllőbe küldi egyetlen fiát:
Mt. 21, S7 , Mc. 12, 6

1
2
7
2

11

ördög (kisértő) Mt. 4, 3 , 6 , Lk. 4, 3 , n
. .
tisztátalan szellem, daemon,
bélpoklosból kiszabadult
ördögök: Mt. 8, 29 ,
Mc. 3, u , 5, 7 , Lk. 4, 4 1

4

8

rosszakaró főpap Mt. 26, 63 , Mt. 14, Gl ,
Lk. 22, 7n
a keresztfán őt gúnyoló Mt. 27, 40 . . .

3
1

4

Meghatott hívő, Péter, Centurio : Mt. 14, 33 ,
16, 16 , 27,54, Mc. 15 i39
Mt, 11 ,2-· Az o atyja (exclusive) Mk. 8, 38 .
Mondod, én vagyok. Mt. 27, 4 3 , 26, 64 ,
Lk. 22, jó

4

4
5
33
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Ε csoportokat egyszerűsíthetjük :
Az I. csoportotot adhatjuk az V-höz s így nyerünk = hívők
= 5 = 15. 15 %
A II. Isteni kijelentések
= 11 = 33.33 „
A III.-I-IV. gonosz szellemek, rosszakaró,
ellenséges emberek
= 12 = 36.3e „
A VI. Krisztus maga elismeri
= 5 = 15.]S „
99.99°/O
Ez egyszerűsítésben még tovább mehetünk \
Krisztus elismeri
Mások nevezik őt Isten

fiának

δ-ször == 15.15.
28-szor =
84. Sv
33-szor = 100.00.

Már e számok is mutatják, hogy nem ő, hanem sokkal
inkább mások nevezik Krisztust Isten fiának. Még inkább
jelentősek e számok, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy
Jézus egyetlenegyszer
sem nevezte magát directe
Isten
fiának. Háromszor ugyanis egy ideig való hallgatás után, a
főpapok kikényszerítettók az Isten-fiúság elismerését. Ekkor
sem mondja, hogy ő Isten fia, hanem azt: mondod, illetőleg
én vagyok az. Kétszer pedig egy egészen sajátos fiúi viszonyt
konstatál Istennel szemben. Csak ő ismeri az atyját, csak az
atyja ismeri őt, s ismerik, akiknek δ azt kijelenti; a másik
helyen eschatologikus vonatkozásban az δ atyja dicsőségében
való megjelenéséről szól.
Méltán feltűnhetik ez! s méltán kérdezzük, hogy mi
indíthatta Jézust arra, hogy δ Isten fiának a címétől, elnevezésétől idegenkedett, azt annyira kerülte, hogy directe
egyetlenegyszer sem nevezte önmagát Isten fiának ?!
Elsősorban az, hogy nem akart a zsidó kedvenc képzeteknek behódolva, mint a zsidók Messiása fellepni. „Isten fia"
akkoriban a Messiás legünnepélyesebb jelzője volt. Ha Jézus
ezt a nevet használja nyíltan, politikai jellegűvé válik az δ
szereplése s nem a cél: Istennek országa, hanem az δ személye lépett volna e szereplése központjába. Látjuk, hogy
éppen szereplése e kettős alakját (öndicsőítés — és a zsidó
várakozásoknak való behódolás) győzte le. a kísértések alkalmával. Hogy e cím tényleg olyan volt, amely iránt a nemzeti
párt érdeklődött, illetőleg amelytől fázott: azt Mt. 26, 63 sköv.
Mc. 14, 6l ff. és Luk. 22, 67 sköv. egybehangzóan mutatja. Kaiafás
udvarában együtt vannak a főpapok, írástudók, hogy ítélkezzenek Krisztus fölött. Keresték a vádakat, áltanúkat is
kihallgattak. Semmire sem mentek. De akkor, midőn Jézus
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magára veszi, hogy δ igenis Istennek fia: bírái felháborodnak,
Istenkáromlást látnak e tényben, a főpap behasítja ruháját
s egyhangúlag kimondják Jézus fölött a halál-ítéletet·.
Ha Jézus e címet használja, provokálja a konservativ,
vezető, politikai pártot s a katasztrófa túlkorán bekövetkezik. Most, midőn Jézus látta, hogy a kocka már is el van
vetve — még csak most ismeri el — reáhagyásáva 1 — igenis
én vagyok az.
2. Eközvetlenokon kívül volt néki még egy másik oka. Nem
akarta maga számára lefoglalni az Isten-fiúságot. Mindannyian
lehetőség szerint a mi Énünkben adott, abba beleteremtett jobb
Énünk alapján Istennek gyermekei, Istennek fiai vagyunk !
Erre minősít Jézus szerint a szeretet és másrészt a
békesség művelése. Az Isten-fiúságnak Jézus szavai szerint
csak e két feltétele van. Isten maga a szeretet. A szeretet
Jézus szemében egyetemes természetű, még az ellenséget
ki minket üldöz, még azt sem zárja ki. Mindenkiben van
valami jó. Ha mi ebbe a jóba behatolunk, azt sajátosságában
felismerjük s ezt a jót a másban, még az ellenségben is
ápoljuk: akkor szeretünk igazán, szeretünk úgy, amint Isten
szeret, aki a világító, meleg napsugarat és az áldó esőt mindenkire küldi. Aki így szeret : az békességes is, mivel mindenkinek megadja azt, ami őt illeti. Akiben ily szeretet él :
az tökéletes, mint a mi atyánk. Mt. 5, 44 — 48 .
Ezért is Isten fiai azok, kik még ellenségeiket is szeretik Lk. 6, 35 . Mt. 5,44 sköv., továbbá, kik a békén munkálkodnak
Mt. 5, 9 . Ezek nem e világnak, hanem a világosság világának
gyermekei. Lk. 16, 8 . Ők az Isten országának fiai. Mt. 13, 38 .
*) Hogy Krisztusnak éppen ily alakban ez központi gondolata : ezt világosan m u t a t j a P á l apostol, aki b á r gyakran a zsidó theologia ködén át, mégis
legmélyebben behatolt Krisztus gondolatvilágába. Szemben a törvény szolgaságával — m i Krisztus által, Istennek mibennünk ténykedő szelleme által az
Isten-fiúság szabadságára emelkedtünk. Krisztus csak a πρωτότοκος (ν πολλοίς
ϋδελφοΐς. R o m . 8, , 8 . — Akiket I s t e n szelleme mozgat, οντοι υϊοι eioi &cov
R o m 8,
Ez Isten fiainak külső érvényesülése (άποχάλνψις) után s ó v á r o g az
egész teremtett világ. Rom. 8,,,. N e m zsidó szabadalom ez : m á r Hozseas
próféta is látta, hogy éppen a pogányok neveztetnek Isten gyermekeinek.
Rom. 9, j e . Krisztus eme szeretet szellemének első hirdetője és megtestesítője,
így az Isten-fiúság szempontjából elvi jelentőségű Eph. 1,,,. Vele együtt
alkotják e szellemtől áthatottak Istennek templomát, a m e l y n e k ezért is sarkköve
Krisztus. Eph. 2 , 1 9 — „ . Ha Krisztus e szeretet szellemével szivünkben lakik :
úgy megteltünk Istennel. Eph. 3, 1 7 - 1 9 . Kiki sajátos hivatása által a szeretet
erejében kölcsönösen kiegészítve, segítve egymást — építi ki mintegy
Krisztusnak testét, Eph. 4, u , „ , i e , azt a testet, avagy templomot, amelyet Isten
szelleme tölt be, úgy, hogy az Isten az, ö ím πάντων xai διά πάντων xal iv
πι«dir. Eph. 4, β . Midőn tehát így Isten szelleme Krisztus által szíveinkben
megnyilatkozik: Istenben atyát lát, úgy, hogy n i n c s már szolga, h a n e m
m i n d n y á j a n Isten fiai. Gal 4
A törvény csak nevelő volt Krisztusra,
Theol. Szaklap. X I . é r f .
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Mintha bizony Jézus szeme előtt lebegett volna ijesztőleg az Isten-fiúságnak materialisztikus felfogása, amelynek előhírnökei ama főpapok voltak, kik az Isten-fiúságban
Istenkáromlást láttak.
3. Hogy tényleg ily materialisztikus lehetőségek lebegtek
Jézus szeme előtt, mi sem igazolja inkább, mint Péter vallomására adott felelete. Jézus különböző gyógyítások, csudás
megebédeltetés után hajóra száll és Magadanba jő. Farizeusok
és Sadduceusok körülfogják őt rossz szándékkal s felszólítják arra, hogy tűntessen fel számukra jeleket az égen.
Jézus megengedi nékik azt, hogy ők ennek a látható égnek
jeleit ismerik, tudják azt, hogy az ha reggel vagy este piros,
jó időt vagy zivatart jelent; csakis külső csudák, jelek után
lesnek érzéki, romlott, nyomorult lelki irányuk alapján (/«»-ία
•πονηρά v.cti μοιχαλίς αημέϊον επιζητεί Mt. 16, 4), de az idők jeleit
nem ismerik. Faképnél hagyja őket.
S most tanítványaihoz fordul s inti őket, kik elfelejtettek magukkal kenyeret hozni, hogy óvakodjanak a Farizeusok és Sadduceusok kovászától. Ezek is érzékiek, ők is
a kovász hallatakor a materiális kenyérre gondolnak; s csak
azután, miután Jézus őket figyelmezteti arra, hogy a materiális kenyérről való gondoskodás egészen alárendelt valami,
ez a kenyér magától majd megjő, nagy nehezen értik meg
azt, hogy Jézus szellemi értelemben beszélt a Farizeusok
és Sadduceusok kovászáról, tehát azok tanairól. (Mt. 16, 12 )
így küzdve a materialisztikus felfogás ellen s bensőitve
tanítványainak gondolatait, felveti Caesarea vidékére jutva
azt a kérdést, hogy az emberek minek nézik őt az ember
fiát. Egyesek a keresztelő Jánost, mások az Eliást, újra
mások a Jeremiást avagy a próféták egyikét látják benne.
Ti pedig ? így fordul tanítványaihoz, a mire Péter megadja
e nagy feleletet: „Te a Krisztus vagy, az élő Istennek a fia."
S Jézus felelete: e vallomásban bennrejlőnek elfogadása. Nem
zsidós érzéki, hanem ily általános emberi, szellemi értelemben
az Isten-fiúság eszméjében igazság rejlik. Krisztus meg van
arról győződve, hogy ő Istent és Istenhez való viszonyát
oly mélyen ós oly sajátosan fogta fel és ezáltal oly Istenországot alapított, mint ő előtte senki sem. Ő ezzel Istenhez
egyetlen viszonyba jutott s azok, kik ezen országnak
εκκ^σία-nak tagjai, egy új életrend alá jutnak.
akiben m á r m o s t πάντες vioi 3eov Ιστε Gal. 3 . 1 4 - „ . Az Apostolok cselekedetei
igen helyesen a d j á k ily mélyebb értelemben Aratus és Kleanthes szavait P á l
apostol s z á j á b a : lv αυτω γαρ ζώμεν χαϊ χινονμε9α
χαϊ έσμέ γ, ώς χαϊ τ ίνες
ιοϊν χα&ΰμάς ποιητών (ίρίχααιν Του γαρ χαϊ γ'νος ίαμέ ν. γένος ονν νπ άρχοντες
τον »eoii Act. 17, , 9 , 1 β .
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Ε gondolatnak felelnek meg teljesen Krisztus további
szavai, σΰρξ és αίμα, tehát az ember a maga érzékisógében,
a végességben mozgó gondolkozásában, okoskodásában ide
el nem j u t ; csakis az emberben működő isteni: ez az, a
mi kijelentésszerűleg (αηοκαλνπτειν) fölfödi azt, ami tulajdonképpen az embernek Isten által ós Istenre való teremtetésóvel megvan, el van rejtve, az embernek lelkében. Az
isteni célgondolat, a jobb Én, csakis ez vezet az érzéki fölé
s nyitja meg Istennek szívét, úgy hogy az ember benne látja
az atyát végtelen szeretetével. Ide pillantott be Péter e
vallomást téve. Jézus pedig vonja tovább a logikai következményt. Ε vallomás egy új εκκλησία alapja, sziklája. 1 ) A
Hades ajtai bezúzódnak, Isten országának, az εκκλησία-nak
kulcsai, melyek a farizeusok és írástudók kezeiben voltak,
s melyekkel beengedték, kizárták bűne;k mértéke szerint
az embereket: ezek hasznavehetetlenek! Új épület, test emelkedik fel, melynek sarkköve — feje Krisztus, melynek téglái,
tagjai mind azok, kik Krisztust úgy fogják fel, amint azt most
Péter tette, úgy hogy kulcsra, mely ez épületbe bevezetne,
külső feltételre, amely e test tagjává teszi az embert —
szükség nincs. A bűn e hitben meg van bocsátva, e hit nélkül
fennmarad. Az atyaságnak, a fiúságnak, tehát a szeretetnek
elvén, amely vagy megvan az emberben, vagy nincs meg,
abban nyugszik az Isten országban való létnek vagy nem
létnek a kérdése !
Hogy ez a hatalom nem Péternek szól, hanem a Péter
hitét képviselőnek: ezt világosan mutatja Mt. 18, l8 , ahol is
v. 15 a testvérek, tehát általában Isten országa valóságos
tagjai bírják e kötés és oldásnak a jogát; bizonyítja azonfölül a 16. valamint a 18. fejezetnek folytatása. Mintha Jézus
maga akarná mondani, hogy nem Péternek, hanem hitének
szól; mivel Péter magában véve, bár neve sziklára utal —
mégis bizony könnyen visszaesik az érzéki, a nemzeti
' ) Ε πέτρα szava a maga találó vonatkozásával Πέτοος-\ιοζ tlinik fel.
Ε g y a n ú azonban eloszlik, mivel Jézus kedvenc tanítványait részben m á r első
látásakor, (így Ján. 1, 4J ) részben akkor, m i d ő n apostoli hivatásuk magasl a t á r a emeli, (Mc. 3 , , , ) szellemüket jellemző melléknévvel, appellativumma!
látja el. így János szerint Jézus Simont első látásakor m á r Κηψΰς-nak
(i
ΐρμηνινίται
Πέτρος) nevezi el, Náthánaelt pd. άληβώς ίοραηλ(ιτης·Τϊβ\:\ Marcus
evangélioma szerint pedig a jelzett körülmények közt Simont
Πέτρος-nak,
Jakab és J á n o s testvéreket pedig vlol βροττης-τιβί héber nyelven: Bené-regesch,
a r a m a e i n y e l v e n : boené-regesch. így került az új-testamentomi görög szövegbe.
Ιϊοανηο} ές, δίοτι víoi βροντής). Nem vitatkozunk a fölött, hogy mikor nevezte
el S i m o n t Jézus P e t r o s n a k : a n n y i azonban áll, hogy a helyzetet véve leginkább talál a Mátéi helyzet az elnevezéshez. S i m o n Jézust Krisztusnak nevezi
el, m o n d j a őt Krisztusnak. ,.Σν ιϊ ι'χριστός": Jézus pedig Simont P e t r o s n a k :
Σν el Πέτρος. Krisztus működésének alapköve, sziklája, az ó általa alapított
ország megértésének és tagságának feltétele: Péter ezen vallomása.
13*
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Messiásnak hitébe! Jézus az első helyen Mt 16, 21 sköv. azt
gondolja, hogy e vallomás nagy órájában szólhat arról, a
mi nevezetesen a zsidó gondolkozásnak legkevésbé sem felel
meg: Krisztusnak, a Messiásnak szenvedéséről, haláláról. A
hallgatók erre eliszonyodnak s köztük a legbátrabb Péter
apostol arra készülődött, hogy Krisztusnak négyszemközt
(παραλαβόμενος αντόν) szemrehányást tegyen: de csak annyira
jutott el, hogy Isten mentse meg ettől, hogy ne történjék
meg ez vele. Tovább nem beszélhetett, mivel Jézus hátat
fordított Péternek s így szólt: „Ne lássalak (νηαγε όηίοω μου)
Sátán" (σατανά). Minden közösséget ily gondolkozással Jézus
megtagad, sőt az ilyen az δ gondolkozásába csak is bántólag
ütközik bele, úgy hogy még az is, ki így gondolkozik néki
σκάνδαλον; és pedig azért, mivel itt a sajátos emberi beleütközik a sajátos istenibe! az emberi érdek. Istennek, Isten
országának érdekébe! S most már minden félreértést kizárólag megmondja Jézus követ6inek is, hogy ők is, mint a
keresztfára elítéltek, kénytelenek lesznek a keresztet vállukra
venni. Az δ országának életrendje egészen más, mint e világnak életrendje. A mi itt halál: az ott élet és fordítva.
(Mt. 16,24 stb.)
Hogy Péter mennyire nem képes magát a szeretet és
könyörület és így a megbocsátás országába beleélni s így
hogy mennyire alkalmatlan arra, hogy ő legyen Isten országának sziklája: ezt a 18. fejezet is világosan mutatja. A
keresztyén hívők általában nyerik itt a kötés és oldásnak
hatalmát és ezzel a bűnök, a sértések megbocsátásáét, illetőleg meg nem bocsátásáét. S ekkor újra Péter az, ki kérdésével elárulja azt, hogy még mindig ó-testamentomi,
farizeusi alapon áll. Ezt csak quantitative kívánja elhagyni!
Túl akar tenni a rabbik megbocsátásának számán. A rabbik
3-szor kívánják a megbocsátást (Babyl. Joma f. 86, 2 : „Homini
in alterum peccanti semel remittunt, secundo remittunt,
tertio remittunt, quarto non remittunt.") Péter ezeket nagylelkűen túllicitálja egészen a zsidók szent számáig a hétig.
Quantitative, materialistice magyarázza a megbocsátást.
Krisztus azt mondja nem számtól függ a megbocsátás:
Numerus certust jelöl meg pro incerto (7 és 70-szer) s a
mint az előző példázat a kereső szeretetet a maga végtelenségében, a legkisebbre kiterjedőleg (az egy elveszett juhra)
mutatja be: úgy ezután már saját érdekében is a megbocsátó szeretetet a maga végtelenségében. (Adósok Mt. 18, 23
sköv.
Péter újra meg újra visszaesik érzéki zsidós nemzeti
gondolkozásába. Nem ő a szikla, a melyre Krisztus az δ
egyházát, Isten országát építi; e szikla Krisztus, a krisztusi
érzület az alap ez országhoz való tartozásra nézve. Ez érzületnek adott Péter nagy vallomásában kifejezést.
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Jézus tudja azt, hogy a nép még erre a vallomásra
nem érett. Ezért is megtiltja tanítványainak, hogy bárkinek
elmondják azt, hogy Jézus a Krisztus!! (Mt. 16,20).
Jézus nem a Krisztus, nem a νιος τοϋ &εον címén, nevén
lép fel! Ε cím az ő szentélye, melybe csakis az élet egyes
kiemelkedő percében az erre felemelkedőket bebocsátja: de
melyet profanálni nem akar, nem nevezetesen azért, mivel
a nép, az egész környezete ezt félre érti s így veszélyezteti
sajátos küldetésének bensőséges, szellemi természetét.
Lemond e címről a világgal szemben; de meg nem tagadja
azt. 1 )
l
) Ε synoptikus felfogástól eltér az, amely J á n o s evangéliomában lép
elibénk. Az evangéliom írója az evangéliom m e g í r á s á n a k céljául azt tűzi ki,
hogy azok, akik ezt olvassák, h i g y j é k el, hogy Jézus ó Χοιατός ő νΐός τον
ösov (és hogy a hívők az ő n e v é b e n bírják az életet). Ez már az e v a n g é l i o m n a k declarationális jellegéből is következik. Nem az a lényeges a szerző
szemében, hogy m i t tett, mit művelt Jézus az emberiségért, hanem az, hogy
m i ő! Az δ Istenségét igazolja m i n d e n ! !
így már m o s t érthető, hogy a νιος τον 9fov egészen más szerepet
visz János evangéliomában, mint a synoptikusoknál. Az Istenfiúságnak az a
tartózkodó, bensőséges jelleme, m e l y a synoptikusokban oly meghatóan lép
elibénk, a János evangéliomában nyílt, hogy ne m o n d j a m hivalkodó, kifelé
szóló jellemet ölt m a g á r a .
Már a számok is beszélnek:
A synoptikusoknál a νΐός τον &εον jelző
közelebb Máté evangéliomában 14-szer )
Márk
„
6-szor !• = 29
Lukács
„
9-szer J
fordul elő. A vtős absolut értelemben, tehát
igenis mint Istennek a fia példázatban Mt.-nál = 1 ι
Mc. „ = 1 I =
.
directe m a g á r ó l Mt. „ = 1 f
Mc. „ = 1
j
így tehát összesen
= 33-szor
János evangéliomában ellenben
a vlóς τον Ssov
=12
és a νΐός absolute
= 15
összesen
27-szer

úgy, hogy ebben az egy evangéliomban majdnem a n n y i s z o r fordul elő a
Krisztusra vonatkoztatott istenfiúság, m i n t a három synoptikusnál.
Ε mennyiségi külömbségnél a z o n b a n sokkal fontösabb az, hogy miképpen
beszél, vagy beszéltet a j á n o s i evangéliom ez istenfiüságról.
Jézusnak Istenhez való kizárólagos fiúsági viszonyáról a synoptikusok
nevezetesen Mt. és Mc. és pedig mind a kettő egyszer-egyszer beszél. (Mt. 11, 27
és Mk. 8, 3 ? ), Máté valószínűleg azon alkalomból, h o g y az általa kiküldött
t a n í t v á n y a i — eredményeikről b e s z á m o l v a — visszatértek: imában Istenhez
fordul s hálát ad néki, hogy ő azt, a m i t a bölcsek és okosak előtt elrejtett:
azt feltárta az együgyüek, a tudásban csecsemők (νηπίοις) előtt. Igenis, h á l á t
m o n d azért, hogy ez Istennek így tetszett. — 0 is ily közvetlenül, teljesen
odaadó bizalmi viszonyban van Istennel. Behatolt az 6 szivébe s így igazán
fiúi viszonyban t u d j a m a g á t Istenhez. Ezért is ő az, ki Istent igazán ismeri s
Isten az, aki őt ismeri s ő az, kinek közvetítésével m á s o k is Istent megismerhetik. Mély igazság ez; csak a szeretet n y i t j a meg a dolgok lényegét. Szeretet
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IV. Más cím és név alatt, nem az istenfiúság mystikus
és mégis tüntető és félreértésre annyira alkalmas neve alatt lép
fel. Ε cím, e név, melyet Jézus állandóan önmagáról használ,
önmaga számára egyenesen lefoglal a ,,νίός τοϋ αν&ςωπου".
nélkül m i csak a dolgok felszínes ismeretéhez j u t u n k el; mig ellenben a szeretet
útján minden megnyílik, a dolgok belseje megnyílik előttünk s igy uralkodunk
a dolgok fölött. Mint ily uralkodók mi vagyunk mindenek sáfárjai, úgy hogy
tőlünk m i n t szeretőktől függ a dolgok ismerete, is, s ez ismeretnek másokkal
való közlése. A ki így szeret: az n e m fennhéjázó, m u t a t ó s , mást lenéző, büszke,
hanem szelid lelkű, az alatta levőkről gondoskodó, alázatos. Csak is ez a lelki
állapot viseli el könnyen az élet gondjait, s v á l l a i n k r a súlyosodó b a j a i t ; csak
ez állapotban nyer lelkünk is nyugtot, békességet. Ez pedig m i n d e n értéket
magában foglal. Ez minden, a m i reánk nézve v a n .
Mily térmészetes, igaz s z a v a k ! ! Ily é r t e l e m b e n m o n d h a t j a joggal Jézus,
hogy mindeneket átadott néki az 6 atyja, hogy a v i s z o n y a Istenhez egészen sajátos,
a népének bölcsei és okosaiétól egészen elütő. — A viszony a z o n b a n még
sem emberfeletti.
Hisz n e m csak néki, h a n e m νηηίοις άηεχάλν \pev αν rá Isten
s viszont a mint föntebb láttuk éppen a közvetlenül Istenbe elmerülök, tehát
a szeretettel bírók és így a békességesek, ezek Istennek fiai. Az alap, a melyre
Máté szerint e viszony felépül, tisztán valláserkölcsi és nem metaphysikai.
A synoptikusok m á s i k helye Mc. 8, 58 eschatologikus. Jézus az érzéki
és szellemi élet ellentétéből indul ki. Ez életben a tanítványok Péter nagy
v a l l o m á s á v a l (Mc. 8 „ ) fordulóponthoz értek. — Az érzéki élet elismerésre,
dicsőségre vezet: a szellemi élet önmegtagadó, a halálra itéltnek súlyos
keresztjével reánk nehezedő életre. Az örökkévalóság szempontjából amaz
élet — a szégyenkezésnek, a h a l á l n a k ; eme alázatosságos és halálos élet
— a lélek örök életének, elismertetésnek, dicsqségnek élete. A krisztusi érzületen
fordul m e g ez avagy a m a z életnek birtoka. 0 ez életnek itélő bírója, Istennek
az ő a t y j á n a k dicsőségében megjelenő a l a k j á b a n . Ezt az örök és folytonos
ítéletet a szerző egy külső aktushoz köti. Maga az aktus azonban nincs időhöz
kötve, a m i n t azt éppen a 9, í mutatja, a m e n n y i b e n az ott tett ígéret, amely
szerint lesznek még, akiket még életben talál Isten ily országának dicsőségben
való megjelenése nem következett be.
A synoptikusoknál tehát mind a két helyen e sajátos istenfiúság
ethikus, természetes, vallási szellemű. Ε synoptikusi két hellyel szemben áll
János evangéliumában a 15. — Nem valláserkölcsi, h a n e m metaphysikai
háttérről emelkedik le e kizárólagos istenfiúság.
Krisztus az, ki a világ teremtése óta Istennel szemben mint λόγος élő
kölcsönhatásban, e g y m á s r a való létében (tioöj τον Viáv) volt. Isten volt a
λόγος, ú g y hogy Istennek kifelé megnyilatkozó teremtő ereje, is a λύγος-οη át
nyilatkozott meg, úgy h o g y nincs s e m m i e λόγος nélkül. Ő b e n n e v a n élet,
benne v a n meg a világosság. S íme csudálatos, hogy éppen ezt az életet, ezt a
világosságot, a sötét világ n e m fogadta be, h o g y éppen azok, akik általa lettek,
tehát az övéi őt nem ismerték fel.
Ezt a metaphysikai, kosmikus, á l t a l á n o s elvi jelentőségű állapotot a
λο'γος, elhagyni készül (r,v ίρχόμινος)
Keresztelő János előkészíti ú t j á t ; hirdeti
praexistentiáját (ü ηπίαω μου Ιρχόμινος
ίμπροσ&ίν
μον γίγονεν,
υτι πριϋτύς
μον f/v.) Α λόγος tényleg σάρξ (γένιτο. Érzéki testén átsugárzott az a dicsőség,
mely illeti őt mint Istennek egyetlen szülöttjét (μονογενής és n e m πρωτοτοχός);
lelke pedig nem a törvénynek nem Mózesnek, h a n e m a sxeretet és az igazságnak szellemével volt telítve. Egyedül ő képes Istent kijelenteni, mert egyedül
δ látta őt és pedig metaphisikai lényege a l a p j á n , mert ö nyugodott
Istennek
az ö atyjának
a keblén.
É metaphysikai háttérről kell leemelni Krisztusnak absolut fiúságát
Istennel szemben. Istennek gyermekeivé v á l h a t n a k ugyan egyesek, bár n e m
s z á r m a z á s u k , sem érzéki, sem férfias elszántságukon nyugvó akaratuk, h a n e m
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Nagyon érdekesek itt is a számok.
Máté evangéliomában e név, e cím
Márk
„
„
„
Lukács
„
» ι .
összesen
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32-szer
14-szer
26-szor fordul elő
72-szer.

Istenből való születésük a l a p j á n : de mind ez az idő korlátai közé esik, mig
Krisztus v i s z o n y a Istenhez m i n d e n idő előtti, m e r t minden történés előtti!!
(L. Ján. 1, ,— 1β .)
,
S most m á r egészen természetes, hogy mind az, amit János evangélioma
m o n d : nem törekvés Isten felé, n e m vallási
Jézusról, mint ily μονογ€νή;-τδΙ
ethikai jellegű, h a n e m Istennek tanubizonyságtétele egyszülött fia mellett.
Nem az emberi emelkedik fel Istenhez, hanem az isteni száll le Krisztusban
az
emberhez avégett, hogy embert mentő, Istent dicsöitő művében maga
Krisztus
is
megdicsőüljön.
Nem fejlődésről
lehet szó, h a n e m csakis sajátos örök lényegnek elárnyékolásárót, s á t o r alá való vonulásáról ιϊσχήνωσα)
hogy azután a végső
Ítélet alkalmával a n n á l dicsőségesebben fényeskedjen.
Mint ily μονογινης-Ι,
ki Isten keblén nyugodott 1, 1 8 szereti az Isten.
5, !0 . Ezért is mind azt, a m i t Isten tészen — néki m e g m u t a t j a 5,' 20 sőt
több mindent az δ kezébe teszen le 3, S5 ; különösen magát az életet 5, 2 β .
— 0 az életnek birtokosa.
Ezért is élteti azokat, akik b e n n e hisznek 3, s 5 , 5, 2 1 , még azokat is, akik
ő benne a végső Ítélet n a p j á n — látva őt
hisznek 6, 4 0 —: ellenben Isten
h a r a g j a t á r g y a i v á teszi azokat, akik benne n e m hisznek 3, , 5 . Ezzel Krisztus
az, akire Islen a ΚοΙαις-1 bízta, a végett, hogy tőle épp úgy, m i n t Istentől
féljenek 6, 2 2 .
Ez az ítélkezés azonban n e m húsban való megjelenésének igaz célja,
(σωΛ)
hanem csak is következménye. Célja, hogy a világ üdvét eszközölje.
ο χύουος át αυτόν) 3, „ . — Néki ugyanis mint a t y j a házában levő szabadnak
(fiúnak) m e g v a n adva mások felszabadításának joga 8, s5 , s e . Miután pedig
ő is ϋιύς 1 , , igen természetesen önmagától mit sem tesz, csakis azt amit
az Isten tesz (ó &fós); amit Istennél lát. Nincs b e n n e tulajdonképpen „asei'tas"
5,19. Ezért is ő az ő életében Istent dicsőíti meg 14, , s s így kérheti az Istent,
h o g y viszont ő m a g a is Isten által dicsőüljön m e g 1 7 , , stb.
A μονογίνής-ιβ,
az absolut fiúra vonatkozó e helyek magyarázzák meg
azt, hogy a νίό; τον ϋ-fov ra vonatkozók azt a bensőséges, tartózkodó, szent
j e l l e m e t elvesztik. A synoptikusoknál a hivők szent meghatottságukban
nevezik Jézust Isten fiának, s Jézus maga csakis a legbizalmasabbak előtt a
legbizalmasabb ó r á b a n és ellenségei előtt, a mikor a katasztrófán a hallgatás
m i t s e m változtathatott volna vallja m a g i t Isten fiának.
A synoptikusoknál szent közvetlen vagy kényszerű v a l l o m á s b a n tör
ki végre az islenfiúság. János evangéliomában ellenben az istenfiúságnak
lényegileg declarationalis
jellege v a n . Ez kitűnik n e m annyira abból, hogy
m á s o k jelentik ki őt Isten fiának, (így Ker. János 1, , 4 . Nathanael l , s o . Péter
6, e s . Martha 11, 27 ) hanem abból, hogy ő maga n e m csak bizalmasok körében,
h a n e m nyilvánosan, közelebbi indokolás nélkül jelenti ki magát, kijelenti
a z ebben való hitnek a végzetes jelentőségét, sőt é r v v e l és cselekedete ú t j á n be
is a k a r j a ezt bizonyítani.
A bizalmasság jellegével b í r n a k Nikodémus előtti kijelentései. E j idején
keresi fel Nikodémus őt s Krisztus az újjászületésről mondja el mélységes
gondolatait. Ez u t á n utal annak végzetes következményeire, ha benne mint
Istennek egyszülött fiában nem hisznek 3, , 8
Nyilvánosan hirdeti ugyanazt a zsidók előtt, sőt hirdeti azt úgy, hogy
még a halottak is meghallják, th. urbi et orbi, s figyelmezteti őket arra, hogy
azok a halottak, kik Isten fiának szavára hallgatnak élni fognak 5 , 2 t .
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Ε szám a maga jelentőségében emelkedik, hogy ha
tudjuk, hogy ugyancsak a synoptikusoknak az Istenfiúi elnevezés, cím csak 33-szor fordul elő; úgy hogy a v)og του ard-ρώπον
több mint egyszer múlja fölül az Istenfiú — számát; vagyis
közelebb százalékban kifejezve a ν. τ.
= 31-4°/0
a ν. τ. a. = 68·6β/0.
De n e m elég a hirdetés: bizonyítani is igyekszik az δ istenfiúságát:
okoskodva, szóval érvelve 10, , 0 A jeruzsálemi templom S a l a m o n csarnokában körülveszik a zsidók ő t ; s δ utalva cselekedeteire bizonyítgatja, hogy
ily cselekedeteket csak az végezhet, aki az a t y á v a l egy s hogy így joggal
nevezi m a g á t Isten fiának. Nékik, az írástudóknak nincs okuk ezen megütközni, hisz az irás az e m b e r e k e t Isteneknek szólítja (így a 82. Zsolt. 6.)
s így lehet δ Istennek a fia.
Nagyobb súlyt fektet a szavak érvelésénél a cselekedet érveire. Jézus
csodákat végez a végett, h o g y bebizonyítsa istenfiüságát,
hogy ö mint ilyen
dicsőüljön meg. A csudát n e m a b a j , a halál elhárítása, legyőzése végett, h a n e m
önmaga dicsőítése végett végzi. A csuda n e m altruistikus, segítő, hanem
önző, epideiktikus jellegű. Ez erkölcstelen lejtőn a szerző még t o v á b b halad,
midőn n e m átalja Jézussal azt mondatni, hogy a b a j és a halál is az
illetőket csakis azért s ú j t o t t a , hogy Jézus az δ dics6sége érdekében e bajt,
e halált elmozdítsa. — Bajt okozni, hogy legyen alkalmam b a j t gyógyítani!!
Az ember csakis eszköz m á s n a k kezében!! Szabad-e azt n y o m o r í t a n i , hogy
n y o m o r ú s á g a megszűntetésével önmagunkat megdicsérjük!?, h o g y Isten
fiának ö n m a g u n k a t i g a z o l j u k ? ! — Ide jut el az ember, h o g y h a az emberi
ethikai t a l a j t elrúgja lába alól, hogy felemelkedjék metaphysikai elvontságok
fényes felhői közé.
De szóljon maga a J á n o s i ,Jézus: 9, t ff. Jézus a templomot az őt
kövezni szándékozó zsidók elől menekülve ott hagyta. Útjában egy születésétől kezdve vakot pillantott m e g . Tanítványai kérdezik őt, hogy v á l j o n a vaknak s a j á t bűnei okozták e b a j á t , avagy szüleié. Mire Krisztus azt a meglepő
választ a d j a : „Sem ez n e m vétkezett, sem ennek szülei, h a n e m (azért vak),
hogy az Isten cselekedetei nyilvánuljanak b e n n e . " v. 3. Ezeket a cselekedeteket δ végzi. Meggyógyítja a vakokat s néki, aki arról lett meggyőzve,
különösen az Írástudókkal vitatkozva, hogy az, aki őt meggyógyította Istennek fia: m i n t gyógyítója, m i n t Istennek a fia bemutatkozik.
Még sajátságosabb a L a z a r u s i eset. 11 f e j . Jézus a jeruzsálemi megkövez"
tetés veszélye miatt P e r e a b a m e n t tanítványaival. Hallja, hogy Lazarus, Mária
és Mártha testvére súlyos beteg A nőtestvérek ezt tudatják Jézussal, mint
aki a családot szereti. Jézus n e m megy el oda, de tisztában van azzal, hogy
a betegség Istennek dicsőségére való, hogy e betegség által Krisztus
dicsőitessék. v. 4. — Két napig m é g ott időzik. E r r e kijelenti tanítványainak, hogy
Lazarus m e g h a l t ; — de egyszersmind azt is, hogy örül azon, hogy nem
volt ő ott; mivel így ez a körülmény is alkalmat
ad arra, hogy benne
higyjenek. — Jeruzsálem közelében fekvő B e t h a n i á b a megy, a h o l a két nőtestvér azzal a meggyőződéssel fogadja, h o g y testvérük meg n e m halt volna,
ha Jézus itt lett volna. Jézus a személye iránti hitet kívánja, (hogy δ Istenfia)
s ez a l a p o n , hogy lássák Islen dicsőségét 40 v. feltámasztja Lazarust, a
4 nap óta eltemetettet, s i m m á r a f e l b o m l á s n a k indulót. Jézus tudja azt,
hogy Isten meghallgatja őt m i n d e n k o r o n : mégis a körülálló népért, hogy az
higyje, h o g y Isten küldte őt — imádkozik előbb, szemeit fölemelve hálát
ad, hogy Isten őt meghallgatja. Az i m a t e h á t Krisztusnál n e m egy benső
szükségérzetnek kifejezője, h a n e m itt csak az Isten dicsősége mellett tüntető
aktus 42. v. — Midőn J é z u s felhívására a pólyákkal összekötözött halott
tényleg kijött — tényleg s o k a n hittek Krisztusban. 45. v.
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Ε számnál azonban jelentősebb az a tény, hogy a νιος
τον ανόρωπου kifejezést a synoptikusoknál soha a környezet,
sem a tanítványok, avagy hívők, sem az ellenségek, gonosz
szellemek, hanem kizárólag
csakis Jézus használja. (Az az
egy hely Luk. 24, 7 nem hozható fel ez ellen, mivel itt a
Jézus sírjában levő angyalok Jézus szavait idézik: Emlékezzetek meg arról, a mit néktek még Galileában mondott, midőn
így szólott: kell, hogy az „ember fia" a bűnösök kezébe
adassék stb. Tehát nem más, hanem Jézus maga nevezte
magát így.
A kérdés az, hogy Jézus miért választotta ez elnevezést, e cimet, mit akart ezzel ő kifejezni?!
Az igazságnak leginkább megfelelő feleletet akkor kapjuk
meg, hogy ha megállapítjuk, hogy Jézus a synoptikusokban
minő vonatkozásban nevezi magát az ember fiának. Még csak
ez után vetjük fel ama kérdést, hogy e nevet honnan vette,
volt-e ez vonatkozásban korának egy határozott képzetével?!
Ha a synoptikusok helyeit összevetjük: az ember fiáról
a következő képet nyerjük:
I. Mit mivel?
Megjelenésében, viselkedésében az einber fia — Ker.
Jánosnak ellenkópe: nem vonul vissza asketa módjára, ha
nem is böjtöl, mégis eszik — iszik. Mt. 11, l 9 . Lc. 7, 34 .
Azért azonban nem lép fel úri módon, a ki másoktól
szolgálatot kívánna, hanem ellenkezőleg azért jött, hogy szolgáljon Mt. 20,28 , 8 lelke teljes odaadásával sok emberért
legyen áldozat, váltságdíj Mc. 10, 45 . s így magasabb, positiv
értelemben asketa !
Az ember fiának szolgálata közelebb abban áll, hogy a
világ szántó földjére hintse a jó magot Mt. 13, 37 ff. nem úgy,
hogy az egyesekkel egyenként nem törődve (csak elveti) hanem úgy mint az a jó pásztor, ki a nagy nyájából elveszett
A haláleset itt th. alkalmi ok Isten fiának elismertetésére, benne való
h i v é s r e , Krisztus dicsőítésére. Ugy h o g y Krisztus örül azon, hogy n e m
a k a d á l y o z t a meg jelenlétével a meghalást. Nagyobb dolog a halottat felt á m a s z t a n i , mint a beteget meggyógyítani. Hogy tényleg azt Isten segedelm é v e l tette: ennek k i m u t a t á s a végett volt szükség az i m á r a , mely különben
egészen fölösleges J é z u s n a k Istenhez való viszonya miatt. — Az egész
elbeszélés — minden közvetlenségnek, egyenes érzelműségnek ellentéte!
N e m a segítésen, a könyörülésen, h a n e m Isten fiának dicsőítésen fekszik
a súly.
Hogy ez a szerző felfogásának teljesen m e g f e l e l : ezt nemcsak az
igazolja, hogy szerinte is az istenfiúság vallomása okozza Jézusnak a
h a l á l á t 19,,,, hanem nevezetesen az a kijelentése, hogy evangéliomát csakis a z é r t irta, hogy higyje, hogy Jézus a Krisztus, Istennek a fia és így a
hivők Krisztus e n e v é b e n nyerjék el az Életet. 20, t l .
Mily mélységes külömbség a synoptikusok és J á n o s evangélioma
f e l f o g á s a között
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egy juh után jár s nem nyugszik, míg azt meg nem találja
Mt 18, n . Mentő, üdvözítő munka az δ földi küldetésének a
célja (ζητηοαι v.ut. σώσαι τη αηολωλός) Lc. 19, ] θ .
Ε magasztos feladat őt a zsidó törvényszerűség és
nevezetesen a külső életet szabályzó rituális törvények fölé
emeli. így Ura ő sabbathnak Mt. 12, 8 . Mc. 2, 28 · Lc. 6, 5 . Ura
a böjtnek Lk. 7, 3 4 .
Mindezek csak a külső embert szabályozzák. Ο a belső
embert keresi, közelebb azt, a mi azt mozgatja, a mi őt a
törvény átlépésére indítja s így szükségszerűvé teszi magát
a törvényt. Ε mozgató belső hatalom a bün. Aki a bűnt és
a bajt előidéző hatalmak fölött uralkodik: annak nincsen
szüksége törvényre és törvénynek betartására. Az érzéki hatalmak — a természeti erők kényszerűségével és vadságával,
pusztítják az emberi testet és ez által kötik le a szellemet,
a lelket is. Az Istenben megnyugvó és Isten erejében megálló
ember szemben ez erőkkel is Úr — hatalom, amely elől e
rontó, bontó erők kénytelenek bármely nehezen mégis hátrálni, majd menekülni. Az ember fia e rossz szellemeknek
is parancsol Lk. 8, 28 .
Sokkal nagyobb hatalom az, amely a lelket nem így
mintegy kívülről, a testiség útján rohamosan, indulatosan
támadja meg, hanem magából a lélekből, annak érzületéből
nö ki, mint az önzésnek, a ridegségnek, a hidegségnek, a
reflexiónak, a casuistikának a szelleme, mely mind inkább
behálózza az embert egy önző, mechanikusan, paragrafusok
útján rendezett öntetszelgő, más fölött uralkodni vágyó világba ! Ez az önző érzületből kinövő bűnnek a szelleme! Ez
ellen küzd az ember fia, — az isteni szeretetnek fegyverével !
Segít, ment, ahol csak lehet: s a szeretet melege és fénye
mellett az önző elkülönzés, kiemelkedés, önhittség más fölötti
uralkodás hideg, rideg, számító szelleme felolvad; látóköre
tágul, s látva, hogy az ember fiában élő szeretet semmiféle
félreismerés, ráfogás, fenyegetés, üldözés, és másrészt hálátlanság által sem veszt erejében, s a szenvedés fátyola mögött
Istenben, a jóban, az eszményben boldog derültség honol:
e nagy tény előtt bámulattól megáll, érzi kisszerű, alacsony
voltát, leborul e nagyság előtt, majd teljes bizalommal feltekint feléje azzal a szent meggyőződéssel, hittel, hogy ez
ember fia erejében ő is az ő jobb énjének felébredésével
erőt nyer eddigi bűnös életének abbahagyására, új életnek
megkezdésére. Ennek a jobb énnek kell amaz összes energiákat felszívni, szolgálatába helyezni, a melyek eddig a bűnnek, az önzésnek központi hatalma alatt állottak: s a bűn
menekül, mint ama gonosz szellemek. Az ember fia az embernek
lelkébe egészen beletekintett: ott látta a jobb énnek kibontakozását, erősödés utáni vágyódását, látta ama meggyőződést,
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mely szerint ha az ember fia szívében élő szeretet forrása
őt is élteti — győzedelmeskedni is fog. A bizalom, a hitnek
feléje tárt kezét ragadja meg az embernek fia. A szeretet ez
életforrásából tényleg ú j erők sugároznak a küzdő lelkébe.
A régi, bűnös Én — visszahúzódik, a jobb Én feltámad s
érzi, tudja, hogy új élet áll előtte, melyet a múltnak bűne
nem zavar. Az ember fiának, az igaz, a jó embernek hatalma
van a bűnök fölött, ő megbocsáthatja tényleg a bűnöket. Mt.
9, 6 . Mk. 2, 15 . Lk. 5, 24.
Az ember fiával egy új, újjáalakító elv lépett a világba,
mely minden törvény fölött áll — a szeretet elvéről áthatott
érzületben!!
De álljunk meg egy percig!
A krisztusi vallásnak, a reformatiónak állunk itt szülő
helyén! s felénk hangzik itt ez égi, az élet által beigazolt
szózat:
1. A bűnt semmiféle cselekvényt jóvá nem teheti.
2. A bűnsúlytól a bűnbe való mélyedéssel, a bűn fölötti
tépelődéssel, megbánással nem szabadulunk. A veszékelők,
az asketák, a remeték élete ezt világosan illustrálja!
3. Csakis a jobb Én feltámadása Isten kegyelméből, s
a szeretetbe, a jóba fektetett hit feltétlensége s ezzel az
érzület szerinti új ember megszületése: ez az egyetlen mód
a bűnnek jóvátevésére, a bűnsulytól való megszabadulásra.
Nem leszünk jobbak addig, míg a bűn körében mozgunk
akár positive, mint azt gyakorlók; akár negatíve, mint a
fölött tépelődők, töprenkedők, veszékelők. A sebekben való
vájkálódás, a rosszban való kórődzes, a pokol szenvedéseinek
és félelmeinek előidézése: csakis bénitólag hat, csakis gyöngíti az akaratot, csakis előkészíti a bűn visszatérésének
győzelmi útját.
Ördögöt ördöggel nem lehet kiűzni!
Csak a jó — a rossznak ellensége. Isten, az angyalok,
az istenes érzület, az angyali lélek csakis ez győzedelmeskedik a bűn, a baj, a rossz, az ördög fölött!
így értjük, hogy Jézus arról a Keresztelő Jánosról, ki
oly imponáló erkölcsi erővel lép elibénk mégis csak azt
mondja, hogy a menyországban levő legkisebb is nagyobb
nálánál. — A bűnről, a megbánásról prédikáló papok is még
csak a Keresztelő Jánosi állásponton, a keresztény vallás
szellemi körén kívül — állanak.
A bűnén tépelődő Luther is boldogtalan, kétségbeesett
volt. Csakis az Isten kegyelméből, a szeretetben való feltótlen hit által áthatott érzület: ez érzület világossága, melege
és ereje az az egyedüli hatalom mely minket ujjászül, jóvá,
magasabb értelemben boldoggá tesz — avagy üdvözít.
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Ε jobb Én érvényesülésére teremtett minket Isten: ebben
rejlik Pál apostol, Calvin praedestinationalis hitének ereje!
Istennek gyermekei vagyunk!! Ez az a megváltó, teremtő,
boldogító ige! mely Krisztussal a világba, lelkünkbe szállott.
— Nincs egyébre szükségünk! a ζψψαι ós οωοαι el van érve!
Ezért jött Krisztus a világba!
II. S már most lássuk: Mit mivelnek az ember fiával,
a ki ezt míveli?!
Nem fogadják be! Az üldözött állatnak is van helye,
a hová megkuzódhatik, a madár fészkében, a róka odújában
biztos helyen van; de az ember fiának nincsen holye, a hová
nyugodtan lehajthatná fejét. Mt. 8, 20 . Luk. 9, B8.
Sőt mi több üldözik! úgy hogy szenvedni kénytelen. Az
ember fiáról azt már az ó-testamentom is előre megjövendölte Mc. 9,12· Luk. 18,31. Az ember fia pedig előre tudta,
mint szükségszerűt Mt. 17, l2 . Mc. 8, 3 l . Luk. 9, 2 2 ; mely szenvedésnek meg kell előznie ügyének dicsőséges győzelmét, az
ő visszajövetelót. Lk. 17, 22 . 24 . 2fi. a0 . Ezt tudva: boldog az, a
ki érette szenved 6, 22 . A jók országában e sajátságos erkölcsi
világrend általában ismeretes. Az angyalok is tudnak erről
s mondják el a Jézustól hallottat a Jézust sírjában keresőknek Lk. 24, 7 .
Az ember fia nemcsak a szenvedésnek szükségszerűségéről tud általában, hanem tudja azt is, hogy a cohservativismasnak, a hivatalos egyháznak képviselői lesznek az
Ő első üldözői, élete után törői. A pharisaeusok ós sadducaeusok Ítélik el őt Mt. 2, l 8 Mc. 8, 31 . Elfogói a főpapoknak
és az írástudóknak adják át. Ezek ítélik őt el a halálra, adják
át a pogányoknak, kik őt kigúnyoljak, elkorbácsolják és
végre megölik. Mc. 10,33.
S tehetik mindezt, mivel bizalmasai egyike, egyik tanítványa őt elárulja. Mt. 26,24. Mk. 14, 21 . Lk. 22, 22 és pedig a bizalomnak legmeghittebb jelével, a csókkal Lk. 22, 48. Ε szerencsétlen látva azt, hogy zsidós reményeiben, a melyek őt
teljes odaadással Jézushoz fűzték — teljesen csalódott:
elkeseredésében, felindulásában őt a félrevezetőt elakarja
árulni. Sikerül feltevése. A harag, a felindulás elpárolog :
de mind tisztábban látja maga előtt Jézus mélységes, szerető
szemeit, Jézus isteni szenvedéseit. Boldogtalan. Az ember fia
látja! tanítványának e jövőjót. „Jaj annak, aki őt elárulja,
jobb lett volna, ha ő meg sem született volna." Mt. 26, 2i Mk. 14,21. Lk. 22. 22 .
így jut az ember fia az emberek (Mt. 17, 22 . Mk. 8, 31. 9, 3 1
Lk. 9,22), a bűnösök (Mk. 14, 41 ) kezébe. Szükégszerű ez
(μελλει) Lk. 9, 44 .
Ez emberek őt az ember fiát keresztre feszítik. Mt. 26, 2 .
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A halál azonban nem az δ vége. Az ember fia sírban
nem maradhat. Mt. 13, 40 .
Ο feltámad Mt. 17, 9 . Mk. 8 3 l . Lk. 9,22 és pedig Jónás
typusára harmadnapra Lk. 11, 30 . Mk. 10, 33 . Ekkor majd,
de még csak ekkor hirdethetik azt, amit ama nagy órában
felismertek, hogy δ Istennek a fia. Mk. 9, 9 .
Az Isten által feltámasztásával beigazolt ember fia, mint
örök igaz ember minden ember értékének mértéke, kritériuma.
Az δ léte által, az ember fia által ítéltetik meg ezért is
minden ember, a világ.
Ezért is ő jelenik meg a világ fölötti itélkezére Mt. 10,23,
24 ,27 és pedig most már nem a .szolga szerény alakjában,
hanem isteni tartalmának kiérett és átszellemült alakjában,
atyja dicsőségében Mt. 16, 27 . 28. Mk. 13,2G az erőnek (Mk. 14,62).
Isten erejének jobbján ülve Lk. 22, 69 . A mennyei hatalmak,
az angyalok ekkor az Úrnak szolgálnak Mt. 13, 4l ezeket
küldi el övéinek egybegyűjtésére Mk. 13, 26. Ekkor megjelenik
a felhőkön dicsőségben Mt. 25, 3 l , 24, 30 . 37 . 39 . Mk. 14,62.
Lk. 21, 27 .
Hogy mikor?! ezt a tanítványok nem tudják Lk. 12, 40
jövetelének óráját senkisem tudja Mt. 24, 44 ; sőt még az
ember fia sem tudja Mk. 13, 32. Jövetele váratlan Mt. 24, 44.
Lk. 17, 22. 2 4 . 2 6 . 3 0 , 21, 35 .
Ez Isten országának megalakulásának a mint ideje,
ugy helye sem mondható meg. Ez utóbbi azért nem, mivel
ez ország egyáltalában nincsen semmiféle helyhez kötve, a
mennyiben egészen szellemi, az embernek legelrejtettebb
bensejében lakozik. (Ιδού γαρ ή βασιλεία του d-εοϋ εντοζ υμών
εστίν). Lk. 17, 21 .
Végre az ítélkezés eredménye is kérdéses, mivel kérdéses,
hogy akkor hitet talál az ember fia Lk. 18,8. Annyi bizonyos,
hogy ez ítélkezés meg lesz Mt. 19, 28 , hogy az emberek az
ítélkezésre elővezettotnek Lk. 21,3G, s hogy Jézus akkor
majd azok mellett vall Isten előtt, kik az emberek előtt
mellette vallottak Lk. 12, 8 , s szégyenli majd azokat, a kik
az emberek előtt őt szégyenlették Mk. 8 38 . Lk. 9, 2 S .
Azonban nem az a bűn a legnagyobb, a melyet az
emberek az ember fia ellen elkövettek; sőt még az a bűn
sem az, a melyet Istent káromkodva Isten ellen elkövettek
(Mk. 3, 2 8 ): ezeket a bűnöket még mind meg lehet bocsátani.
Hisz tényleg az ember esetleg nem ismerhette meg eléggé
az ember fiát, nem eléggé élhetett Istenben. Egyet, csakis
egyet nem lehet megbocsátani s ez az, a melyet a mi
bennünk létező isteni ellen, Istennek mi bennünk ténykedő
szelleme ellen elkövetünk. Jobb énünk, e tényleg mi bennünk
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létező isteni ellen, jobb meggyőződésünk ellen elkövetett
bűn meg nem bocsátható. Mt. 12, 32 . Mk. 3, 28 . Luk. 12, l 0 .
Ezzel bemutattuk azokat a helyeket, a melyekben Jézus
önmagát es működését, mint vlog τοΰ αν&ρωτνον-ί
jellemezte.
Ha e helyeken végig tekintünk látjuk, hogy ő ós az ő
műve, a mint azt már maga a kifejezés is mutatja, nincsen
vonatkozásban egyes nemzethez, vagy azon belül egyes társadalmi, nemi körhöz, hanem kiterjed az egész emberiségre,
az egész világra. Nem Dávidnak, nem Ábrahámnak, hanem
az embernek a fia. Ember, a legeszményibb, igaz értelemben
kiván ο lenni.
Embernek lenni egyelőre azt jelenti: a szeretet alapján
sajátosságával másért, embertársaiért, az egészért élni
avégett, hogy az embereket ez igaz élet részére és így az
üdv részére megnyerjük. Másért élni, szolgálni avégett,
hogy sajátosságunk érvényesítésével mást éltessünk, üdvözíts ü n k : ez a mi feladatunk.
A világ szemében ez egy alárendelt tényleg nem mutatós
foglalkozás: de valójában a legfontosabb, mivel minden baj
és törvény által való zaklatásnak, társadalmi szolgaságnak,
hivatalos, papos mutatősságnak ós uralkodásnak végső
gyökere ellen, a bűn ellen irányul, és pedig úgv, hogy a
minden emberben Isten kegyelméből meglevő jobb Ént akarja
feltámasztani és ezzel felkelteni azt az erőt, mely appercipiálva a mi bennünk létező egyéni energiákat — a bűn központi
erejét megtöri. Az ember így a bűntől megmenekül, az ember
bűnei meg vannak ezzel bocsátva és felépül mint e jobb
énnek természetes gyümölcse a kölcsönös elismerésben és
így békében érvényesülő szeretetnek Országa.
Természetes, hogy az igaz embernek e munkásságát
gyűlöli e világ, s e világnak hatósága, e világnak vezetősége.
Inkább vesszen egy ember, mintsem hogy az ő uralkodásukért szenvedjen, vagyis, hogy az illető a népet lázítsa.
Lk. 23, 6 .
Egészen természetes, hogy ily igaz embernek szenvednie,
esetleg erőszakos halállal ki kell múlnia:
de természetes az is és ezt igazolja is a fejlődós, hogy
az ily igaz embernek végre is győzedelmeskednie kell, hogy
az emberekben is a jobb Én felkeltése, fejlesztése útján
Istennek az országa, ez egymásra teremtett egyéni jobb
énnek organikus egysége végre az egész emberiséget felölelő
országban érvényre emelkedik; felépül ós kiépül Istennek
az országa.
Ekkor jelenik meg az a belső isteni — az ő lényegének
megfelelő, tehát dicsőséges alakjában s ez ország megalapítója az ő szellemével lesz az ország építő, de egyszersmind
kikülönítő Ítélője. S ez ország szervéül mindenkit a maga
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sajátosságával befogad, még esetleg azokat is, akik Krisztus
ellen, Isten ellen küzdöttek, s így bűnt követtek el; mivel
ezekben az őszintén küzdőkben is feltámadhat a jobb É n :
csak egynek nincs ez országban helye, annak, aki az ő benne
érvényesülő jobb Ént megtagadja, az δ benne létező isteni
szellem ellen küzd, s így jobb, szent meggyőződése ellenére
cselekszik.
A ríos τον ανΰρωπον ezek szerint az igaz életet és üdvöt
kezdetben az érzületben megalapozó, s szenvedés útján végre
a világ fölött győzedelmeskedő, s így az igaz életet és üdvöt
az egész világra kiterjesztő, s így Isten országát megvalósító
igaz ember. Igaz emberré azonban csakis úgy válunk, ha
Isten teremtő ereje alapján a mibennünk létező jobb Én, a
mibennünk létező isteni győzedelmeskedik, az összes mibennünk létező energiákat assimilálja; ha mi is azzá válunk,
a minek Krisztus is vallotta magát egyszer bizalmasai, s
akkor midőn a kocka el is volt vetve ellenségei előtt i s :
Isten fiaivá!! Krisztusban ez az istenfiúságnak tudata első fellépése alkalmával megvolt: ezért nevezhette magát igaz
embernek kezdettől fogva. S azért nehogy az istenfiúságot
félreértsék, nehogy ő benne zsidó Messiást lássanak: ezért
kerülte az istenfiúság címét s nevezte önmagát kizárólag
és egyedül ember fiának.
Az emberfiúság ezek szerint a synoptikusoknál nincs
semmifele vonatkozásban Jézusnak praeexistentiájával. A
synoptikusi Krisztus nem fölülről jött le, hanem alulról
szállott fel, hogy így mint az igaz életnek és üdvnek elve
itt a földön, az egész világon a belülről kiépülő Isten országát
dicsőségesen megvalósítsa.
A synoptikusoknál nem arról van szó, hogy ki az az
igaz ember, hogy honnan jött stb., hanem hogy mit tett az
élet és üdv országa megvalósulása érdekében.
Üdvtörténet!, valláserkölcsi jelentőségű az ember fiának
elnevezése s nem úgy mint János evangeliomában metaphysikai, Jézus praeexistens állapotával összefüggő. 1 )
*) Csak n é h á n y szóval kívánok János e v a n g é l i o m á r a kitérni. J á n o s
evangélioma szerint — amint láttuk — Jézits praeexistens Isten. — Midőn
h ú s s á vált, a bírt dicsőségről lemondott. Ο tényleg n e m volt az Embernek,
h a n e m Istennek a fia, s így e kifejezés emberfia n e m is illik bele a J á n o s i
evangéliomba. Mégsem kerülhette ki a J á n o s i evangéliom ez elnevezést, m i v e l
a köztudat szerint, nevezetesen a synoptikusok szerint is kizárólag ezt h a s z n á l t a
m a g á r ó l Krisztus. így János evangéliomának nem m a r a d t egyéb hátra, m i n t
az, hogy e szó használata alkalmával is nem az emberfiúságot, h a n e m az
Istentől, az égből való származását hangsúlyozza. — Evangéliomában 5 , 1 8 - t ő l
m i n t amely helyen a j o b b codexekben csak vtos áll — eltekintve csak 11-szer
f o r d u l elő a νϊός τον ávVgúnov;
( l , s 5 . 3, I S . l t . 5 , „ . 6, „ . „ . „ . 8, J S . 12, „ . M .
13, „ ) ellenben a ι ίός τον Seoii és a vele azonos vlös 27-szer. Ε 11 hely közül
h á r o m az ember fiát praexistensnek tűnteti fel.
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Mindezek után — tudva azt, hogy Jézus maga mily
vonatkozásban használta az ember fia nevét: felvethetjük azt
a vitatott kérdést, hogy miképpen jutott e névre, honnan
vette azt.
Az exegeták két forrásra utalnak: Dániel 7, t 3 és a 8-ik
zsoltárra. Ez utóbbit fogadja el Delitzsch, Kahnis stb. az
előbbi mellett a legtöbb exegeták Meyer stb.
A VIII. zsoltár Isten dicsőítő, néki hálát adó hymnus.
Látja Isten dicsőségét, méltóságát a természetben, a világban
ós a világ fölött — elragadtatással:
s ime mind ennél
nagyobb méltóság és isteni dicsőség van az emberben!
e parányi lényben! Csak kevéssel csekélyebb a méltóság és
dicsőség az emberben, mint Istenben. Ezért is Ura ő a
természetnek, a világnak. Ezért is hála Istennek.
S van még egy másik ellentét e zsoltárban ! Ez emberek
a titánok módjára Isten ellen fellázadnak, őt háborgatják,
mint ellenségek, mint boszúállók fenyegetik Isten népét:
S Isten nem az izraeliták férfias hadi erejére tamászkodik; hanem a kisdedek és csecsemőknek ad hatalmat s e
hatalommal vet véget az ellenségnek, a boszúállásnak. A
bámulatos nagy hadi készlettel s a seregek vakmerő tömegével szemben támaszkodik Istennek országa azokra, kik a
kisdedek és csecsemők közvetlenségével és bizalmával fordulnak az Istenhez. Ebben a közvetlenségben, őszinteségben és
odaadó bizalomban rejlik az országnak ereje!!
Ε gondolatok kétségen kívül krisztusi gondolatok. Éppen
a hegyi beszéd, Jézus legmeghatóbb beszédje e gondolatokat
tükrözteti vissza. Az ember több mint a liliom, több mint a
madársereg: ós éppen azok, kik szellem szerint szegények,
kik szerények, kik tisztaszivűek (közvetlenül megnyilatkozók):
1, , a . Az ember fia a távollevőket is látja. Nem csuda, mivel δ az éggel
folytonos kapcsolatban áll. Az égből reá és róla az égbe szállanak fel — le
az angyalok.
3, 1 S . A földön, az emberekkel újjászületésükkor történőket meg n e m
értik: mennyivel kevésbé értik meg az égieket, nevezetesen azt, hogy az
ember fia az égben v a n ; s csak azért szállhatott fel az égbe, mivel o n n a n jött.
6, J 2 . Oda megy fel, ahol e földi léte előtt volt.
Ε helyek mind egészen jól illenek a j á n o s i értelemben vett exlusiv
istenfiúságra ; de éppenséggel sem az emberfiúságra, mint éppen ennek
tagadásai. — János evangéliomában nem a soterián, h a n e m a „soter u -en fekszik
a hangsúly és pedig k o s m i k u s szempontból is. — A doketismus a jánosi
evangéliomnak természetes gyümölcse
Ezzel merő ellenkezésben áll az a n a g y o n figyelemreméltó igaz gondolat,
m e l y 5, ,,-ben nyer kifejezést.
Ε helyen a szerző arról, hogy Isten Krisztusnak megadta az Ítélkezésre
a teljhatalmat és ezt azzal indokolja „Jri νίϋς άν&οώπου έατίν"; vagyis m á s
szóval Ítélkezni igazságosan csak az képes, aki a másiknak lelkébe teljesen
bele t u d j a magát helyezni, aki az emberrel egylényegü. Mert Krisztus ember,
azért δ a hivatott, igazságos bíró. — Helyes: de a j á n o s i evangéliom szellemével e gondolat n e m egyezik.
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öröklik a földet, a menyországot és látják az Istent Mt. 5, 3 . 4 . 8
és 6,24 ff· A gyermekeket hívja magához Jézus s bennük, az
ő érzeletükben látja a menyország hivatott polgárait.
Az emberi fönség szemben a^természettel és másrészt
a kisdedek és csecsemők közvetlensége és odaadó bizalma,
vagyis az egyszerű és szerény ember érzülete és éppen
ennek végső győzelme — szemben a sokszínben tündöklő, uralkodni vágyó, tülekedő, mindent tudó indulatos és végre is
tönkremenő emberek Krisztusnak tényleg alapgondolatai.
Jézus lelke alaphangulatával tényleg egészen egybeforr e
zsoltárnak hangulata.
S hogy Jézus minden nemzetiségű és társadalmi állású
tülekedőkkel szemben semmi más mint igaz ember kívánt
lenni s feltűnni, s hogy ez volt a hivatása ós munkássága
alapgondolata: ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
Pál apostol, az ő legigazabb tanítványa — Krisztusban is az
embert, az igaz embert látta, aki szembe helyezkedett az első,
érzéki, tülekedő, csakis önmagát még Istennel szemben is
érvényesíteni kivánó, tehát bűnös, χοΐχός (ίνΰρωιιος-szal, ő mint
ΰεντερος 'Λδάμ — a jrpwTOg-szal.
S ha Jézus önmagát „ember"-nek nevezte volna a zsidó
stb.-vel szemben: úgy egészen nyugodtan a zsoltár e helye
mellett megállapodhatnánk. így azonban 6 önmagát ember
fiának nevezte, és pedig éppen e fiúságon van az él. A zsoltárban az ember fia előfordul: de nincs azon semmiféle
hangsúly, az ott csakis a parallelismus membrorum-nak
kedvéért van s nem jelent semmi egyebet ós pedig minden
célzat nélkül, mint embert.
Lássuk, hogy megvan-e az él, s így a vonatkozás Krisztusnak sajátos hivatására a másik ó-testamentomi helyen ?
Dániel próféta álmában látja, amint az égnek négy szele
által felkorbácsolt tengerből egymás után négy egymástól
különböző állat száll ki. Ismert állatokhoz hasonlított a
három első: az egyik egy oroszlánhoz, a második egy medvéhez,
a harmadik egy párduchoz : de a negyedik az összes állatoktól egészen különböző volt: nagy vasfogakkal, 10 szarvval
stb. — lábaival pedig eltapodta a többi állatokat.
Ekkor jelenik meg Isten és pedig Ítélkezésre, hófehér
ruhában, gyapotfehér hajzattal, kocsin, melynek kerekei égő
tűz, melynek széke tűzláng vala. — Előtte tűzár folyik, számtalan szolgák szolgálják.
A törvénykezés megalakul, az ítélet könyvei megnyílnak:
a negyedik állat megsemmisül, tűznek lesz martaléka; a
többi állatok hatalma csak ideiglenes!
Ε rettentő ítélet lángoló tüzes képe egyszerre változik.
Az ember fiához hasonló alak az ég felhőin közeledik az
ős agghoz, s Isten néki adja a hatalmat, a dicsőséget ős a
Theol. Szaklap.
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királyságot s az összes népek, törzsek és nyelvek néki
szolgálnak. Örök a hatalma, mely el nem enyészik és uralma,
mely meg nem semmisül. A fölséges szentek nyerik el az
országot s bírni fogják ezt örökkön örökké.
Tehát négy földi világi hatalom, mely iszapos, felkorbácsolt elemből nő ki, és mely mulandó s vele szemben
egy égi felhőn közeledő világhatalom, amely örökké uralkodik. — Amott e hatalmak képviselői állatias lények : itt
emberies lény; ott az ember állatiasságában: itt az emberfölötti emberies alakjában.
Ott maguktól törnek fölfelé az állatias királyok és
ragadják magukhoz a hatalmat a többiek fölött: itt az égi
felhőn közeledik az ítélkező Istenhez az ember Ha, Isten
szolgái vezetik oda s nem ő küzd a hatalomért, hanem Isten
adja ezt, ós a dicsőséget és a királyságot néki, hogy örökké
uralkodjék. Egy érzéki és egy szellemi világ, egy önhatalmú
törekvés, és másrészt egy Isten kegyelméből jutott ténykedés
állanak szemben; ott a végesség: itt az örökkévalóság
jegyében. — Istennel ellenséges hatalmak uralkodnak ott:
itt ellenben Istennek szentjei. Ottethnikus itt messiási ország!
Ezek mind oly vonások, amelyek analógiát mutatnak
a synopt. ember fia országának képével; az ember fiának
felhőn való megjelenése is közös vonás ; s közös az is, hogy
e képének központjában az ítélet aktusa áll.
így tehát igenis támaszkodhatott Jézus az ember fia
névnek felvételénél a dánieli képre.
S ez a feltevés annál inkább igazolt, mivel éppen abban
az időben keletkeztek azok a titokzatos, apokryphikus könyvek, amelyeket mint minden időben éppen a nép szeretett
olvasni, s amelyekben nev. a salamoni zsoltárokban és a
zsidó Sibyllákban a messiási király, a szent uralkodó, a legrégibb Targumimban az Isten szolgája, az eszményi
ember,
az emberi alakban megjelenő megváltó szerepelnek.
Henoch könyvében pedig a „kiválasztott" „a felkent" „az
asszonynak fia" (52,4, 65, 5 ) mellett egyenesen az „Embernek
fia" mint messiás jeleztetik. 46, j. 60, l 4 . 63 j,. 69,26·29·
Hogy az ember fiának ezen eschatologikus kepe mily
mélyen vésődött be az emberek lelkébe: ezt mutatja az apostolok cselekedeteiben István martyrnak látománya akkor,
midőn közvetlenül köveztetése előtt beszédje közben a szent
szellemmel megtelve, szemeit mennybe függesztve azt mondja:
„ímhol nyitva látom az egeket és az ember Hát állani Isten
jobbja felől". Akt. 7,55. 56 .
Mind ezek alapján a Danieli ember fiában meg van a
határozott vonatkozás egy magasabb rendű messiási ország
alapítójához.
A képnek minden egyes vonásai nem illenek a synoptikus képéihez. Ez azonban minden analógiának egyik termé-
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szetes tulajdona: Analógiáknál nem szabad a részleteket
hangsúlyozni, hanem az alapgondolatot. A legfőbb eltérés
nevezetesen az, hogy míg a synoptikus evangéliomok eschatologiai képében egyik fővonás az, hogy a központi ítélkezésnél Dániel képe szerint maga az Isten az ítélkező, a
bűntető és jutalmazó, addig a synoptikusoknál az Ítélkezés
az ember fiára van bízva, Krisztus az ítélkező. Egy másik igen
sajátságos vonás Dániel látományában az, hogy az ember
fiának adatik át Isten által a hatalom, a dicsőség és a királyság, és pedig örök időre, úgy hogy minden nép, törzs és
nyelv néki szolgál: de később az angyal által nyert magyarázat szerint „a fölséges szentei nyerik el az országot és
bírni fogják ez országot örökké és mind örökkön örökké."
7, is- vagy a mint a 27. v. mondja: Minden országok uralma,
hatalma és nagysága az ég alatt a fölséges szentei népének
adatik; országa örök ország és az összes hatalmasságok neki
szolgálni és engedelmeskedni fognak."
A synoptikusok eschatologiája képétől eltérő e két vonás
nem ellenkezik Jézus ember fiának kepétől; sőt ez eltérés
egyenesen megerősít abban, hogy Jézus tényleg Dánielből
vette ez elnevezést.
A synoptikusi eschatologia ugyanis nem Jézusé, hanem
a Jézus halála utáni koré. Máté evangélioma, amely inkább
zsidós szempontot képvisel, amennyiben Jézusban az ó-testamentom ígéreteinek beteljesítőjét látja s így Jézust a zsidó
messiás képének egyes vonásaival látja el — különösen
bőven tárgyalja az eschatologiát. A zsidó elme szükségszerűséggel alkotja meg e kép vonásait. Messiás, ki csak
a nyomorúltakon könyörül, ki szerényen és alázatosan viselkedik s mindenkit szolgál, kit üldöznek, ki szenved, kit
a legnagyobb gonosz módjára keresztre feszítenek: ez nem
lehet a zsidók Messiása. De Jézus ilyen volt! Ha ilyen volt
s ő mégis a Messiás : úgy ezen megalázkodás ideje után meg
kell jönnie a megdicsőülésnek, az uralkodásnak, a végső
ítélés idejének. Ο lesz akkor a központban. Isten adja nékie
e hatalmat s ő hajtja ezt végre mennyei pompában, szabadon
rendelkezve az égi hatalmasságok fölött! így már most nem
szégyenli a zsidó sem e Messiást, annál kevésbé, mivel rövid
idő alatt váratlanul egyszerre csak megjelenik e felmagasztalt Krisztus a gunyolodók, a Krisztust szégyenkezők rémületére s vétkes bánásmódjuk megtorlására!
Belső szükségszerűséggel nő ki e krisztusi kép a hívő
zsidóknak lelkéből. Értjük a synoptikusok ez eschatologikus
képének keletkezését.
Csak hogy e kópvonásai nem egyeznek meg a földön
járó Krisztusnak képével, az δ vallott meggyőződésével és
hirdetett hivatásával.
13*
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Képtelenség,
hogy ugyanaz, aki hivatását abban látja,
hogy mint orvos a bűnösökön és bajosokon segítsen: ugyanaz
mint itélő és örökre kárhoztató bíró jelenjék meg Mt. 14,28. stb.
Lehetetlenség,
hogy ugyanaz, aki az alázatosságot, a
szerénységet, a gyermeki lélek egyszerűségét mint boldogító
eszményt állítja oda — a legnagyobb pompával, dicsőséges
széken ülve lépjen fel. Mt. 25, 3 l . 19, 28 29.
Lehetetlenség,
hogy ugyanaz, ki tanítványainak a kölcsönös szolgálás elvét hirdeti: Zebedeus fiainak hiú anyját
egy Kanapéprocessusnak kedvező elintézésével vigasztalja.
Mt. 20,2()—23.
Lehetetlenség, hogy ugyanaz, ki az üdvözülhetest tisztán
csak Isten ítéletétől teszi függővé : éppen az ő tanítványait
a kérkedő Péter indítására a végitéletkor 12 székre ültesse,
hogy ők Ítéljenek Izráel 12 törzse fölött. Mt. 19, 28·29·
Lehetetlenség,
hogy ő, ki az Isten országát kovászhoz
hasonlítja, mely lassan, fokozatosan hatja át e világot
(Mt. 13,33.); s
helyen mustármaghoz, amely jólehet
minden magnál kisebb mégis mikor felnő a vetemények közt
a legnagyobb és fává növekedik annyira, hogy az égi madarak
szállanak reá és fészket raknak ágain (Mt. 13, 32 .); ki állítja,
hogy majd akkor jövend vissza, amikor azok a jeruzsálembeliek, akik a prófétákat üldözik, megölik, megkövezik —
őt az Úr nevében áldva fogadják (Mt. 23, 39 .); ki a gabonának
a konkollyal való lassú kiérósét és e kiérésnek türelmes
bevárását hirdeti (Mt. 13, 29 .): hogy ugyanaz a végitéletet
rögtön hirtelen bekövetkezőnek mondja (Mt. 24. fej.), s állítsa
azt, hogy a most élő nemzedék e napot még megéli
(Mt. 24,33.34.), hogy a környezetében állók közül némelyek
a halált meg nem ízlelik, míg nem látandják jönni az emberfiát királyságában (Mt. 16, 28 .); sőt hogy a térítő útra kiküldött tanítványok meg be sem járják Izráel városait s már
is elérkezik az ember fia (Mt. 10, 23.).
A synoptikusokban (különösen Máté evangéliomában)
ezek szerint evidens ellentétek léteznek a földi és az eschatologikus Krisztusnak felfogásában, amennyiben a végső ítélkezés alanyára, módjára és idejére nézve ott közölt adatok
éppenséggel ellenkeznek a földi Krisztus kijelentéseivel,
jellemével. S íme mindezek az eschatologikus vonások a
Dánieli képből hiányoznak, amennyiben — amint erre már
is utaltunk az ítélkezésnek alanya ott nem is a Krisztus,
hanem Isten; tárgya a múlt, az ember fia előtti világhatalmak
képviselői s az ítélkezés ideje nem egyszerre áll be, hanem
folytonos az ember fia uralkodásának folytonos, mind intensivebb érvényesülésével. A Dánieli ember fia vonásai e szerint
Krisztusnak kijelentéseivel, az ő történeti jellemével egészen
egyeznek s így éppen ez az eltérés a synoptikusok escha-
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tologiájától amellett bizonyít, hogy Jézus tényleg az ember
fia nevének felvételekor Dániel ember fiára gondolt.
Ebben megerősít még egy sajátságos vonás Dániel
próféta látományában. Ellenmondásosnak tűnik fel. Isten átadja a hatalmat, a dicsőséget és a királyságot az ember
fiának és pedig örök időkre s az angyal magyarázó kioktatása
szerint a fölséges szentjei fogják örökkön örökké az országot
birni s az összes hatalmasságok fognak a szentek népének
engedelmeskedni. így tehát elvileg Krisztus, Krisztusnak
szelleme az uralkodó, de tényleg azok, kik e szellemtől át
vannak hatva, a szentek 1 Mily megható szépen illik ez a
vonás is a földi Krisztus jelleméhez, ki a maga személye
szerint nem uralkodni, hanem szolgálni jött ide : de akinek
szelleme erejében minden gonosz, minden rossz fölött fognak
uralkodni az ő szellemének örökösei, a szentek.
Meglepő és mélységesen bizonyító, hogy Pál apostol
tehát ugyanaz, aki az ember fiának a gondolatát a πνευματικός
ά'ν&ρωηος, a όεί-τερης Αδάμ-ban oly mélyen megértette ugyancsak a szentek uralkodásának gondolatát is érvényre emelte.
Ők (άγιοι) azok, akikben Krisztus szelleme όοξα alakjában
nyer kifejezést s ők azok, akiknek megdicsőülése után még
az egész természet (κτιοις) vágyódik.
A synoptikusoktól eltérő Dánieli vonások tehát a legékesebben bizonyítják, hogy Jézus ember fiának képe Dániel
prófétának látományára ámaszkodhatott minden nehézség
nélkül.
Nézetem szerint azonban nincs is szükség az ember fia
címe felvételének megmagyarázása céljából az ó-testamentomra rekurrálni.
Ha Jézus lelkébe belehelyezkedünk s az elmondottakra
visszagondolunk : úgy természetesnek találjuk, hogy környezete, köznézete és érzéki messiási reményeivel szemben ember fiának nevezte magát. Ο nem, Dávid fia, nem Isten fia a
köznózet ós várakozás szerint. Ο nem Dávid fia, nem zsidó
királyfi, hanem az egész emberiségnek fia, mivel az ő Istene,
nem Izráelnek, hanem a szeretetnek Istene, ki éppen ezért
az egész emberiséget szeretetével gyermekeként átöleli. Ο
nem Isten fia, hanem az ember fia, mivel az Isten fiával vallja
magát a zsidók messiásának : az ember fiával pedig az egész
emberiség Krisztusának s így sokkal mélyebb ós tágabb
értelemben Isten fiának.
Értjük tehát, hogy Jézus a zsidó nép előtt nyilvánosan
nem Dávid fiának, nem Isten fiának, hanem az ember fiának
vallotta magát s kizárólag mindvégig e címet használva indult
az emberiséget megváltó, üdvözítő útjára.
Jézus — az ember fia! : ez az ő programmja, ezzel a
tudattal lép ki a küzdő térre!
Dr. Schneller
István.

Hit és tudomány.1)
Előszó.
Ε munkának, — talán túlságosan naiv, de mindenesetre
komoly és őszinte célja nem annyira ú j ismeretek terjesztése, mint inkább a figyelemnek a már szinte feledésbe menő,
nagy, egyetemes emberiségi hiteszményekre terelése.
Szerző lelke mélyéből megvan győződve róla, hogy
elközelgett az idő, mikor sürgősen kell egyengetni az útját
az emberi nem egy eddig soha nem ismert vallásos megújulásnak. A régieknek méhéből születnie kell egy új evangéliomnak, mely a földgolyó minden nyelvű és fajú népét
egyetlen óriási embercsalád meghitt szeretetében egyesíti.
Erre a külső, a gazdasági ós technikai föltótelek már meg
is vannak; belső okok pedig mindegyre ellenállhatatlanabb
erővel kényszerítenek rá.
A nemzeteknek vagyonelosztó gazdasági forgalma már
régóta világközeppontokon át kering. Különösen a haladottabb
nyugati népek kultúrkörében alig is képzelhető el ma állam,
mely önmagába zárkózottan, az összes többi államokkal való
együttélés, szünetlen érintkezés nélkül létezhetne. Testi,
érzelmi és szellemi jólétünk fogyasztási cikkeit a világ minden
részéből kapjuk és vesszük. Az árú-, hír- és eszmeforgalomnak az a sűrűsége, mely most talán a földnek két legtávolabbi művelt állama, — mondjuk angol és japán országok
között — fennáll, a középkorban elég volt ahhoz, hogy —
a politikai kötelék kiegészítésében — egy állam külön tartományait egyetlen államközösségbe kapcsolva tartsa.
Igaz, akkor is, — mint most is, — a területi, faji, vallási és kulturális okokból széthúzó országrészeket mindennél
inkább a központi főhatalom tartotta össze. Ámde az az
indok, mely régen kisebb politikai egységeket önkényt, vagy
hódítási kényszerből arra vitt, hogy békés létbiztosságukat
nagyobb politikai közület kebelében keressék — épúgy fennáll
most a nagy nemzetekre nézve az összes emberiséggel szemben, amint fennállott hajdan a kis népekre nézve a nagy áila') Részlet szerzőnek egy nagyobb munkájából, amelyre ezennel felhívjuk az érdeklődő szakkörök figyelmét.
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mokkái szemben. Hisz, — hogy egyebet ne említsünk, —
az elvakult, vad emberi szenvedélynek minden országot sárba
tipró fegyverkezési őrjöngése olyan sorvasztó teherként nehezedik minden nemzetre, hogy kétségtelenül nemcsak a teherhordó tömegek, de a parancsoló „felső tízezer", sőt maguk
az uralkodók is megváltó megkönnyebülósként fogadnának
valami nemzetközi egyesülést, mely a nemzeteknek egymásközötti jogviszonyát a fegyveres erőszak állati alapjáról az
emberi okosság érdektelen birói ítéletének emberséges alapjára emelne.
Hiába hirdetik s védik az államok ós uralkodók a vallást az erkölcs, az erkölcsöt a jog, a jogot az állam biztos
alapjaként: a jámbor hit emlegetése merő hazugság ott, ahol
a fegyver, a gyilok az úr.
Amikor és ahol a keresztyénség s a többi „világvallás"
üdvözítő tanával föllépett, akkor és ott az egyes emberek,
nemzetségek, népek állottak szemben egymással az esztelenül vérengző ádáz kegyetlenségnek azzal az önhitt, önkényes és romboló indulatával, amellyel most az államalkotó
nemzetek néznek farkasszemet. A nagy vallások bölcs, békés
bizalomtól s szeretettől sugalmazott tanai megszelídítették
az emberek szenvedélyeit. Az emberek politikai szervezetei,
az államok azonban meg mindig vadak ós vérengzők. Az
önvédelem hazug címe alatt még mindig egymás megrontására, telhetlen kapzsiságuknak erőszakos kielégítésére
áldoznak legtöbb vért és vagyont. Most e nemzetek között
pusztító, gyilkos, bűnös „pogányságnak" a megszüntetése, —
hittel, okossággal, szeretettel való meggyőzése a vallásnak
dicső, megváltó föladata, — csak úgy, mint hajdanta a nemzetek egyes fiai között dúló pogányságuknak a megszüntetése volt.
Ez a föladat, — bár látszólag — a nagy vallások hitéletében eddig is létezett lényege szerint egészen új. Mert,
amíg hajdan hasonló műveltségű népcsoport kebeleben,
külön-külön egyéni vallással, észjárással s temperamentummmal bíró embereket s embercsoportokat kellett ugyanazon vallásnak, ugyanazon életszabályokat adó hitelvekkel,
ugyanazon kulturkörben egyesítenie: addig most a már
világszerte hasonló tudományos ós technikai műveltséggel
bíró összes emberiség kebelében külön-külön vallással, észjárással s temperamentummal bíró egész nemzeteket és
nemzetcsoportokat kell egyetlen, egyetemes emberi kultura
körében egyesíteni.
Más szavakkal, éppen azért, mert egyetemes emberisógi
államnak egyetemes jog, ennek egyetemes erkölcs, ennek
meg egyetemes vallás az alapja : a nemzetek egymásközötti
magaviselete romboló bűnösségének a megszüntet nem gon-
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dolhatjuk el, nem remélhetjük egyetemes vallásos hit előzetes
keletkezése és újjáteremtő hatása nélkül.
Ez a munka a legfontosabb történeti világfelfogások és
hitrendszerek bemutatásával az ily egyetemes hitnek az
erkölcsi és logikai szükségét állapítja meg, s egyszersmind
ama hitnek, a mai tudományos szempontok figyelembevételével — az emberi nem általános vallási tapasztalásából
folyó legfőbb tételeit vázolja.
A vallási gondolkozás mélyítésén és általánosításán
sarkalló, ezt a — nálunk talán kissé szokatlan célját e munka
némi sikerrel is csak úgy szolgálhatja, ha azt az olvasó a
szokottnál nagyobb türelemmel, az eltérő és ellentétes nézetek
igazai iránt a szokottnál nagyobb rokonszenvvel veszi a
kezébe.
A munkának mindazt a fogyatkozását, mely méltó
bírálatra, vagy ellenállhatlan ellenvéleményre indít, kiki
keresse szerző gyarlóságában, — hogy annál szilárdabban
szegődhessék a szem a dicső, szeplőtlen célra: e földgolyón
minden emberfiának testvéries egyesülésére.
A hit és tudomány

célja

közös.

A legszentebb emberi törekvéseknek lelkesítő, magasztos
célja mindenütt és minden időkben az élet igazsága s boldogsága volt. Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság,
az elet — s az 5 megváltó örömüzenetének a magváúl tekintett „hegyi beszéd" (Máté 5—7 részei) az igaz élet útmutatója; a hegyi beszédnek is a magva pedig a boldogság
meghatározása. (53-12.)
Buddha azt mondja: Akiben az igazság tűköre megvan,
az a választott tanítvány biztos lehet a végső üdvözülésről.
(Sacred Books of the East 112G.) (E sorozatot S. B. E.-vel
jelöljük; a nagy arab számok a kötetet, a kis számok a lapot
jelzik). A buddhista hittan művészi épületének a négy szögletköve pedig „a négy nemes igazság". Ezek a szenvedésre,
a szenvedés eredetére, a szenvedés megszüntetésére s a
nyolcszoros üdvözítő életútra vonatkozó igazságok.
A bramanizmusnak is alaptételei közé tartoztak ezek :
A világok igazságon nyugosznak. A halhatatlanság az igazságtól függ. (S. Β. E. 8 1 7 0 , 33 93, 48 540·)
A Zarathusztra vallásának négy főparancsa közül az
egyik: „Legyetek igazak és őszinték s távoztassátok el magatoktól a hamisságot!" (S. Β. E. 24 329 , 3 l 79 , 63.)
Amint a helyes élet szabályozójáúl az igazságot, úgy
annak legfőbb céljáúl a boldogságot ismerik el a nem-keresztyének is. Az életét önsanyargatással gyötrő indiai fakír,
csak úgy, mint a keresztyénség önkínzó aszkétája a sok testi
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szenvedést az örök boldogság reményében viseli örömmel.
(S. Β. Ε. 24 212 ·) AZ üdv, a boldogság birtokáért tagadja meg
a kinai testi életének érzéki vágyait, hogy teljesen az ég
akaratának engedje oda magát. (i. 39, u 9 . 40, j-4).
Az igazságnak és boldogságnak e minden más földi cél
fölé állításában nem különbözik a tudomány sem a vallásoktól. A tudománynak nemcsak célja, de egyszersmind életereje is az igazság. Mihelyt a tudomány az igazság keresésével fölhagy, elveszti jogcímét a tudomány névre. Oly tételek,
vagy következtetések, melyeket sajátos egyéni hajlamaink
szerint magán- vagy pártérdekünk szolgálatára állapítunk
meg, nem a tudományhoz tartoznak, hanem a mi gyarló
énünk mulandó függelékei, saját létért vívott küzdelmünk
törékeny fegyverei.
A tudományban is megfér azonban — a tudomány céljaként — a lót igazságával együtt a lét boldogsága. Nem,
mintha külön az igazság és külön a boldogság egyik a másik
célja, vagy eszköze lehetne; hanem együtt az igazság és
boldogság, mint eszményi teljességükben azonosak. A tudomány élete kézzelfoghatóan igazolja ezt. Mert a tudományos
elmélyedés legmagasabb foka ugyanaz a lelki odaadás, melyben
a hívő a vallás szavaival ezt mondja: élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus; ugyanaz az önmegtagadás,
mely a buddhistának az üdv teljessége, a véges ént egészen
elfeledtető nirvána. Mikor érdekfeszítő jelenségek észlelése
a figyelmünket egészen leköti, akkor megfeledkezünk hollétünkről, az idő folyásáról, létezésünkről; akkor öntudatunk
mintegy azonosul a tanulmány tárgyát képező jelenségekkel.
Ez az önfeledós önmagában is boldogító, mert az isteni okosságnak és akaratnak a világban megtestesült csodálatos
életével egyesít, untudatunkon át a mindenséget, az Istent
látjuk és érezzük élni; s e végtelenben végességünk érzete
megsemmisül. De boldogító mindenekfölött akkor, amikor a
világ életrendjének lényeges szabályait szemléljük. Minél
magasabb, minél értékesebb az öntudatunkat betöltő igazság,
annál nagyobb az igazság befogadásával járó boldogság. Innen
van az, hogy olyan emberek, akik nagy igazságok birtokába
jutottak, mint például Sokrates, Bruno, Ferrez és mások, az
igazságban találtak nagyobb boldogságot, mint az életben;
mert amikor választaniok kellett az életük és az igazság
között, habozás nélkül lemondottak az életükről, hogy ragaszkodhassanak az igazsághoz.
Épp a tudomány legkiválóbb képviselőinek ez az önfeláldozásra kész magatartása azonban az igazság ós boldogság
érzókfölötti voltáról tesz ténybeli tanúságot. Mert, ha az
igazság, melyért annak ismerője életét adja áldozatúl, az
igazság apostolára nézve csak addig létezik, ameddig az ő
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földi öntudatának a fonala meg nem szakad, akkor rá nézve
épp az lenne a legnagyobb oktalanság, hogy az életét az
igazságért eldobja. Mert, ha az igazságot az élete megmentéseért mások előtt meg is tagadja, a saját öntudatára nézve
mégis csak az marad, ami volt. Ellenben, ha az eletét tagadja
meg, akkor többé az δ számára, mint érzéki lényre nézve
egyáltalán nem létezik az igazság. Már pedig el nem képzelhető az, hogy éppen azok, akik egyebekben e világ legrejtelmesebbjelenségeiről a leghelyesebb fölfogással bírnak, ebben
az egyben saját vesztükre, a leghelytelenebb nézetet követnék. Ennélfogva az igazság vértanúinak vértanúságát bizonyságúl kell elfogadnunk arra, hogy nemcsak a hit, de a tudás
hívei előtt is az igazság és a boldogság nem csupán legfőbb
életcélt, hanem egyszersmind olyan életcélt is képeznek,
mely a földi élet keskeny korlátain túlterjedő elévülhetlen
értékkel bír.
Különbség a létcél vallásos és tudományos

felfogása

között.

Ámde mikor a tudomány és a vallás szerinti életcélnak
ezt a közösségét ekként megállapítjuk, akkor egyszersmind
a tudományos és vallásos létcél közötti különbségre is rá kell
mutatnunk.
Röviden azt mondhatnók, hogy a vallásban a boldogságból következik az igazság; ellenben a tudományban az
igazságból következik a boldogság. Ez a különbség magában
rejti a hit és tudomány egész lényének minden külön sajátosságát. Itt azonban, kizárólag a célbeli különbségek megértése érdekében, csak . pár legkiemelkedőbb vonást vázolhatunk.
A vallásban az igazság az üdv igazsága. A hívőt az üdv
bizonyossága a lelki újjászületésnek, egy új világ látásának a
bűvöletével lepi meg. Jézus fölött a megkeresztelkedésekor
megnyilatkozik az ég ; a Lélek rászáll fehér galamb alakjában
és szózat hallatszik, mely ezt mondja: Ez az én szerelmes
fiam! És Jézus azóta hirdette Isten fiaként az evangéliomot.
Saulnak a Damaszkusz fele vezető úton egyszerre fényes,
megrendítően fönséges látomásban jelenik meg a Krisztus és
azóta lett Saulból Pál, azóta nyíltak meg Pálnak a lelki
szemei; azóta lett ő a keresztyénség kegyetlen üldözőjéből
annak legnagyobb, megigazulásra vezető kalauzává. Buddhát
hét évvel családi otthona elhagyása után, a Bodhi fa alatt
egyszerre éri a megvilágosodás. Ε megvilágosodás világossága mellett egyszerre látja meg a kapcsolatot a szenvedés,
a rossz minden oka és következménye között; egyszerre
látja meg minden földi baj kezdetét és végét. Ennek a megvilágosodásnak a fénye áradott aztán szét száz meg száz
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millió ember között. Ézsaiás egyszeri, de örökre feledhetlen
jelenésként látja trónján ülve az Urat, amint körülötte az
angyalok zengik : Szent, szent, szent a seregek Ura. A lelke
tisztátalansága miatt remegő prófétának az Ur angyala eleven
szénnel égeti ,le az ajakáról a bűnt, hogy tiszta szájjal hirdethesse az Úr igazságát ós ítéletét.
Mindez esetekben és a vallásos meglátásnak minden
hasonló megszámlálhatlan eseteben az öntudatnak, a természetfölötti megismerésnek egyetlen, de átható fényével mindent a maga világossága szerint megvilágító fényes pontja
szolgál vezetőül az élettapasztalás és természetismeret szövevényes útvesztőjében. Jézus a léleknek egyetlen villanására a Mennyei Atyja Istenországában látja meg a világrejtély
megfejtését. S ez a belátás olyan mérhetlen, olyan szótáradó
boldogsággal h a t j a meg őt, hogy azután minden értelmi
képességét, minden akaraterejét e boldog belátásnak másokkal
való közlésére fordítja. Pál, a Krisztus megjelenése mennyei
fényének döbbenetéből fölocsúdva, az üdvöt ós az igazságot
a Krisztus váltságában: a Krisztussal, mint örök emberisógi
eszménnyel való egyesülésben ismeri föl. S azután lankadatlan buzgalommal mindenkit arra tanít, hogy igazán csak
a Krisztus boldogíthat. Buddha a Bodhi fa alatt érti meg a
nirvána üdvét s azután minden gondolata arra törekszik,
hogy a földi lót fájdalmas forgatagából való megszabadulás
útját minél megbízhatóbban megismertesse. Ézsaiás jellemének foltjait kiégeti a prófétai hivatásórzet öntudatba törésének tisztító tüze s a Jávó megváltó szentségének e fölfogása után a törtenelem is, a természet is csak annyiban bír
előtte jelentőséggel, amennyiben azok Jávénak az δ dicső
céljai megvalósítására vezető eszközei. Egyszóval, a hívő a
legfőbb boldogságot az értelmi és lelki erőknek egy összpontosított, vallásszerű kitörésében ellenállhatlan elragadtatással ismeri meg a let céljaként. Ε boldogságnak egyszeri
megízlelése a szívet mindenkorra megejti s az elemző értelemnek csak az a föladata marad, hogy az erkölcsi tapasztalás meg az érzéki észlelet ismeretanyagát az uralkodó főcél
szolgálatának engedelmes eszközeivé gyúrja.
Az egyetemes belátás helyett a részletismeretekből
kiinduló tudomány ellenben az ellenkező útat követi. A
tudomány a viszonylagos hatású tapasztaláson és az érzéki
észleleten kezdi s az egyetemes létcéllal végzi. Itt az igazság
megismeréséből ós alkalmazásából következik az üdv és nem
az üdv minősége szabja meg az igazság mibenlétét. Sokrates,
Bruno, Darwin, Haeckel az emberiség tapasztalati ismeretét
foglalják össze s abból következtetnek a lét egészére és
annak céljára. De, amint az igazság megismerésének és a
boldogság megközelítésének a módja a vallásos módszernek
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a fordítottja: úgy maga a tudomány adta boldogság is ellentétes természetű a vallási boldogsággal. Amíg ugyanis a
vallási boldogság a tapasztalati és érzéki világ forgandóságától, anyagi javaitól független: addig ez a boldogság,
amit a tudományban, — az alkalmazott tudományok közjólléti és gazdasági gyümölcseiben bírunk, a tudományok
mulandó eszközeitől s tárgyaitól függ.
Igaz, a vallás közvetlenül nem teremtett a javak bőségét osztó gépezeteket; sőt a hívő örömestebb lemond még a
természetnek önfentartásra fölösleges szabad javairól is,
mintsem azokat másoktól elvonja s eget ostromló szellemét gépek gyártmányaival nyűgözze le. Holott a tudomány
bámulatos eszközeivel dússá varázsolta a földet; ámde
az élvezetek mérhetlen fokozása által a vallásos megnyugvást és bizalmat mérhetlen elógületlenséggel s gyilkos bizalmatlansággal szorította ki a szívekből.
Ε szomorú valóság oka könnyen érthető:
A vallás az egyéni vágyakat egyetemes célokba összpontosítja.
A tudomány az egyetemes elveket egyéni vágyakká
osztja.
Miért? — Mert minden vallásnak lényeges tulajdonsága
az, hogy minden egyéni tapasztalásnak és részletismeretnek
egyetlen közös tapasztalásban, egyetlen közös ismeretben
való részesedése által ad értéket és értelmet. Amint Pál
apostol mondja: Mi mindannyian Krisztus tagjai vagyunk;
és e nélkül nem is lehetünk keresztyének, nem lehetünk
igazi, lelki emberek. Nem így a tudomány. A tudományos
elv igazságának az értéke abban áll, hogy az egyetemes
igazság alkalmazható és hasznosítható legyen az egyéni
esetre.
Erkölcsi vonatkozásában ez így formulázható: míg a
vallás megköveteli az egyes önfeláldozását az egészért; addig
a tudomány, — érzéki irányzatának anyagelvű végletében,
— megengedi az egésznek részleges áldozatúl esését az
egyesért. „Aki megakarja tartani az életét, elveszti azt; és
aki elveszti az életet én érettem, megtalálja azt" (Máté 16,25)
— így beszól a vallás. Ellenben a materiálista tudomány,
mely a természeti erők működési törvényeinek az analógiájára, — az ember társaséletóben is az erőt kénytelen az
igazság végső mértékéül elfogadni, — köteles igazságként
elismerni — mondjuk — azt az embertelenséget, mellyel
egy ember érdeke vagy hatalma ezrek és százezrek gazdasági
lótföltételeit vagy éppen életét semmisíti meg.
Tehát az igazságnak és boldogságnak, mint legfőbb
létcélnak a közössége dacára is, e célok követésében lényeges különbségeket látunk hit és tudomány között. A hit a
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boldogságnak sokkal nagyobb mértékét adja, mert különben
nem szenvedett volna hitéért halált a vértanuknak oly nagy
serege. Az ember legnagyobb földi kincsénél az életnél is
föltétlenül becsesebbnek kell ugyanis lennie annak a hitnek,
melyért a hívő életét dobja el. Viszont, a tudomány az igazságból nyújt sokkal többet, minthogy a természeti világ szerkezetének a föld és az ember történetének az ismeretét
mindenek fölött a tudomány szolgáltatja.
De éppen azért, mert a boldogság és az igazság a vallásnak és a tudománynak is közös, együttes célja, semmiesetre sem szorítható a vallás a boldogságnak, a tudomány
ellenben az igazságnak egyoldalú keresésére és szolgálatára.
A hit minden egyesítő elvének a kizárásával a merő érzékiségbe sülyedő tudomány az embert istentelen féreggé, aranyimádó rablógyilkossá alacsonyítja. Másfelől, a tudomány
minden tapasztalati ós érzéki ismeretének a mellőzésével a
hit az embert élhetetlen bolonddá teszi.
Korunkban a hitnek szellemi elszegényedésével ós
erkölcsi legyöngülésóvel szemben a tudománynak erkölcsromboló veszedelemmé válása a céljuk szerint egységes hit
és tudomány természetellenes szétszakadásából származik.
Ma a tudományos fejlődés aranykorát éljük. Azért önkényt
érthető, hogy a hit és tudomány versenyében most a hit
hátra van maradva. Ez állapot miatt pedig az emberiséget
óriási csapások sújtják. Ε csapások csupán az eredetük és
céljuk szerint ainúgyis egységes hitnek és tudománynak
lehető egyesítésével háríthatók el. Azért a hit és tudomány
funkcionális egyesítése rendkívül fontos föladat. De, hogy e
föladat fontosságát kellőleg méltányolhassuk, vetnünk kell
egy futó pillantást a hit és tudomány egymástól való eltávolodásából származott veszélyekre.
A régi vallásos

hit erkölcsi

ereje.

Vegyük csak szemügyre, miben is áll a hitnek és tudománynak egymástól való eltávolodása ?
A régi hit — különösen a sémita származású vallásokban, — a szószerint értelmezett írott kijelentés közvetlen
isteni eredetének a föltevésén épült. Ezen az alapon alkotta
meg a vallás fő fogalmait. Ε föltevés alapján Isten, — a szó
betűszerinti értelmében, — a világot semmiből teremtette
hat nap alatt. Bizalmas embereivel, a prófétákkal és a szentekkel meghitt érintkezésben állott. Választott népét különös
kegyekben részesítette, és különös csapásokkal büntetve
javította. Kegyeltjeiért a természet jelenségeinek rendes
folyásába gyakran beleavatkozott. Sőt személyesen résztvett
irtózatos harcokban. Buddhát, Ilyést egyenesen a mennybe
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ragadja. Másokat haragjában egyszerre agyonsújt. A felhők,
szelek, vizek, csillagok járását kezével közvetlenül kormányozza. Az egek csatornáit megnyitja vagy elzárja. És így
tovább.
Ugyancsak az irott kijelentés szószerű értelmében a
világ berendezése is egészen sajátos. A föld lapos; a széleit
roppant sötét vizek szegik. A föld korongját szörnyű állatok
t a r t j á k hátukon. Az ég a föld felett nagyszerű fényes boltozat. Az égnek több fokozata van: ezek a mennyország
alsóbb és magasabb osztályai. Ezekben laknak az angyalok,
— a mennyország szerényebb vagy dicsőbb fokozataiban
szállásolva el, érdemök és tökéletessógök szerint. A nap, a
hold, a csillagok az ég boltozatára erősítve keringenek a
föld körül. Az alvilág a föld alatt sötét, nedves, félelmes
üreg. Itt rejtőzik a világosság elől az ördögöknek, a gonosz
lelkeknek bűnöktől undok sátáni serege. Innen ront a rossz
az emberekre s csábítja őket gonosz tettekre, — a jókat
segítő angyalok védelmével szemben.
Az ember, — a régi hit szerint, — közvetlenül Isten
kezemunkájának a műve. Testét Isten formálta — szobrász
módjára; lelkét Isten lehelte testébe. Az első emberek megteremtése után is, az emberi nem állandóan Isten különös
kezelése és gondozása alatt élt. Isten az ő angyaloktól népesült udvarában jegyzőkönyvet vezetett, melyben a jónak
is, a gonosznak is minden tettét megörökítették. Ε tettek jó
vagy rossz volta szerint érték a tettest már a földön áldások
vagy csapások. Viszont a szerencse vagy szerencsétlenség,
mellyel a sors valakit emelt vagy sújtott, jó vagy gonosz
jellem bizonyítéka volt.
A lélek, — a verbális isteni kijelentést hívő felfogás
szerint, — a más világon a test halála után Isten birói
széke elé kerül. Isten az elhalt földi életéről följegyzett
adatok szerint, kimondja a lélek fölött a kárhoztató vagy
üdvözítő ítéletet. Ez ítélet útmutatása értelmében helyeztetnek el a lelkek a mennyország vagy a pokol jobb vagy
rosszabb osztályában. De vannak szétszóródva test nélküli
lelkek a földön is, a testben élő emberek között. Ezek is, a
gonosz vagy másvilági szellemek is megszállják egyik-másik
embert s nemes tettek végzésére vezetik.
Az ember és Isten között az érintkezés a régi hitben
hasonlóan csodás. Emberi mintára képzett tulajdonságainak
megfelelően az Isten emberi módon bánik az emberekkel.
A hívők a mindenhatót kérésekkel ostromolják. Hogy kegyét
megnyerjék s kérésük céljához jussanak, áldozatokkal, adómányokkal járulnak elébe. De áldozatok nélkül is maga az
állhatatosan ismételt puszta kérés, vagy valami titokzatos
bűvészi fogás is alkalmas az Isten akaratának az emberek
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kívánsága szerint való befolyásolására. Ebből eredett a régi
braminokról az a nézet, hogy ők az istenségnél hatalmasabbak, mert áldozataikkal és imáikkal az istenség akarata fölött is ők rendelkeznek.
Ezeken a hitelveken állott a régi erkölcsiség. A szent
könyvek szószerű isteni inspirációjának a hite határtalan
tisztelettel töltötte el az embereket a szent iratok vallási és
erkölcsi szabályai iránt. Ez a tisztelet az akaratnak hatalmas
ösztönt adott a szent szabályok megtartására.
Ennél is nagyobb erővel sarkalt az erkölcsösségre az
Isten emberies jellemének a hite. Az a remény, hogy a neki
tetsző magaviseletet Isten a földi és földöntúli létben egyaránt számtalan testi ós lelki áldással jutalmazza, földi jutalmaknál erősebb hatással biztatta a hívőt állandóan jó magaviseletre. Ellenben a rettegés attól, hogy a gonosz tetteket
maga a mindenható Isten bünteti válogatott földi és másvilági szenvedésekkel, az állami büntetéseknél is inkább
visszariasztotta a gonosz hajlamú hívőt bűntetteknek nemcsak tanúsítható, de föltétlenül titkos elkövetésétől is.
A jótett jutalmának csábjait, valamint a bűnök büntetésének iszonyát még fokozta a mennyország emberfölötti
gyönyöreinek és a pokol ördögi borzalmainak az osztályozása és részletes kiszínezése.
Az a közelség, melyben az ember az istent, mint alkotóját és mint sorsának intézőjét úgyszólván mindenkor saját
társaságában érezte, nagyszerű nevelő hatással járt. Az isteni
közellét ez érzete a hitnézetek életszabályaihoz valami olyanszerű hatalommal és következetességgel kötötte az emberek
magaviseletét, amilyennel a természeti erők hajtják a természeti élet anyagmozgását a természeti törvények útján.
Az indulat is, mellyel a vallásosan kötött akarat a
magaviselet erkölcsös irányát követte, épp olyan örökreszólónak mutatkozott, mint a természeti törvények. Mert
hisz az emberi élet az örökkévalóságra rendeltetett. A lélek
halhatatlanságánál fogva a hívő minden tettének jó vagy
rossz következményei követték őt az idők végtelen végéig.
Másfelől, ugyancsak a lélek halhatatlanságának a hiténél
fogva, — a hívő a hasonló törekvésű rokon lelkeknek egész
segélycsapatát érezte s tudta maga körül. Ez érdeklődő szellemeknek helyeslő biztatását hallotta, ha jól és lélekismerettel, lelkiismeretesen cselekedett; szemrehányásától, boszszújától rettegett, ha álnokul járt el.
Nagy nemesítő hatalom rejlett a régi hitben, a halál
utáni istenítélet hiténél fogva azért is, mert a gonosz tetteket
eltitkolhatlanokká tette. Isten, a mindenütt jelenvaló elől
sem az éjszaka sötétje, sem erdők sűrűje, sem bűnbarlangok
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rejtett zugai el nem Jfödöznek. Isten mindentudása belát a
velők megoszlásáig. Ο ismeri legtitkosabb gondolatunkat is.
ítéleteit nemcsak a nyilván ismert cselekedetekre, nem is
pusztán a külső tettekre; hanem egysermind a száj minden
szavára, a szív minden indulatára, az elme minden meggondolására is kiterjeszti.
Az isteni akarat hajlfthatóságának a hite is, — bár
számtalan visszaélésre adott okot — általában a vallás egyik
legfontosabb nevelő eszköze. Az a gyakorlat ugyanis, mely
szerint a jót a rossz felett diadalra juttató Istenhez, mint
minden jó és tökéletes kútfejéhez, bizalommal fordulunk, —
a jót valóban erősíti, a rosszat ellenben gyöngíti. Mert a
figyelmet, a rokonszenvet, a hajlamot ismételten a jó mellé
és a rossz ellen állítja munkába s ezzel a jó irányában fejleszti a jellemet. Azonkívül, az a hit, hogy Isten a mi kéréseink meghallgatásával a jó érvényesítésére és a rossz megsemmisítésére fokozott mértékben hajlik, egyfelől ember- és
természetfölötti erőbe s bizonyosságba helyezi a jót a rossz
fölé; másfelől a jó törekvéseknek ember- és természetfölötti
méltóságot ad; — minthogy a jó törekvéseket az isteni jóakarat részeiként mutatja.
Mindezeknek a meggondolása után éppen nincs miért
csodálkoznunk azon, hogy amint az újkori tudományos fölfogás és világnézet elterjedésével meginogtak a vallásnak
az isteni sugalmazás hitére alapított hitelvei, ama hitelvekkel
együtt ijesztően meglazultak a közerkölcsök is.
Az újkori tudomány

erkölcsromboló

hatása.

A tudomány haladásának minden nagyobb lépése a
vallás régi, járt útjának egy-egy darabját hányta szét s az
erkölcsiségnek azon mozgó rendjét zavarta fel.
Az Amerika fölfedezését megelőző és követő nagyszámú
utazások, majd az egész világot behálózó sűrű kereskedelmi
forgalom a legkülönbözőbb hitű embereket hozta egymással
érintkezésbe. A maga szent könyvei számára mindenik az
egyedül üdvözítő igazságot igényelte ; a maga vallását mindenik a legtökéletesebbnek állította. Amikor pedig tudomást
szereztek róla, hogy szent irataik, vallásalapítóik, imádatuk
tárgyai, szent hagyományaik, vallási parancsaik, vallási szokásaik és szertartásaik mennyire különböznek egymástól:
önkénytelenül föltámadott öntudatukban a kétkedés a saját
isteni kijelentésüknek ós vallásuknak egyedül isteni és
egyedül üdvözítő volta fölött. Ε kételyeket erősítette az a
tapasztalás, hogy a máshitűek, az ő hitöknek állítólagos
ördögi eredete és hitetlen hamissága dacára, az egyedül igaz
Istentől meg nem semmisíttetnek; hanem gyarapodnak s
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talán kiváló erényekkel ékeskednek. És amint erősödött a
kétely, úgy gyöngült a vallásnak az erkölcsi tekintélye.
A szakadás, mit a hit védő gátján az első kételyek
vágtak, a kultura és tudomány roppant folyamának minden
újabb áradásától szélesebbre tágúlt. Gondolkozó emberek
okoskodással rájöttek, hogy a föld nem lapos, de gömbölyű.
Merész utazók igazolták ezt az állítást azzal, hogy állandóan
egy irányban utazva, a kiindulási pontra jutottak vissza, —
vagyis a földet körülutazták. Majd kimutatták, hogy a mindenség középpontja nem a föld, — hogy a többi égi testek,
nevezetesen a nap, nem forognak a föld körül; hanem ellenkezőleg, a föld forog a nap körül. Tudományos természeti
vizsgálódások a szelek fúvását, a vizek folyását, a testek
esését, a csillagok járását s más efféléket mind-mind természeti erőkkel és természeti törvényekkel magyarázzák: s
meglepő összefüggéssel, gyönyörű egyöntetűséggel adták
értelmét a legkülönfélébb jelenségeknek, anélkül, hogy értelmezéseikben Istennek bárcsak a nevére is hivatkozni kénytelenek lettek volna. Legalább látszólag, a világ ós természet
életének minden titkát megfejtették, anélkül, hogy ahhoz a
teremtő, a gondviselő, a mindenható, mindenttudó isten fogalmára szükségük lett volna. Egyszóval: a tudomány fölöslegessé tette Istent a mindenségben.
Az egyházak háborogtak a valláson esett e szörnyű
serelemért. Isten veszélyeztetett fönséget minden erejökkel
megvédeni igyekeztek. De maga a mindenható igazságos isten,
a látszólag ellene elkövetett ördögi merényletek miatt a
tudománynak egyetlen hősies vakmerénylőjét sem sújtotta
példás büntetésül a semmiségbe, sőt a legtöbbnek irigylésre
méltó dicsfénnyel övezte nevét. Ez a föltűnő tény minden
hívő előtt kézzelfoghatóan igazolta vagy azt, hogy Isten maga
is hallgatólagos hozzájárulásával a merész tudósok elméleteit erősíti meg; vagy azt, hogy Isten — egyszersmindenkorra a lét magasabb régióiba vonulván vissza, — ezt a mi
világunkat a maga mentére hagyta. A tudomány tanításából
vont bármelyik ellenállhatlan vallásikövetkeztetés csaknem
oly messzire vitte a hívőt Istentől, mint amily messzire távozott tőle maga a tudomány.
A hit és tudomány között tátongó ezt a veszélyes űrt
meg szélesebbre s mélyebbre ásta a tudományok fejlődéstani fejezete.
A föld és az égi testek állapotának s alkatának összehasonlításából a kutatók arra következtettek, hogy az égitestek kialakulása évmilliókra, sőt évmilliárdokra visszanyúló hosszú, szakadatlan elváltozás eredménye. Maga a föld
alkatának mostani képe a föld életének több százezredéves
múltja nélkül teljesen érthetetlen. Mindezek érzéki észleTheol* S z a k l a p . XI. é v f .
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letre támaszkodó megállapítások. Emiatt az igazságukban
éppúgy nem kételkedhetünk, mint közvetlen érzéki benyomásaink adataiban. De ha e megállapításokat igazaknak kell
elfogadnunk, akkor mi lesz az összes vallások szent könyveiben a világnézet alapjaként szereplő világteremtési történetekkel. S ha nem hihet a hívő a semmiből teremtett világ
kezdetében, akkor hogyan hihet a világ végében ? És ha nem
hisz a világ végében, akkor hogyan hisz a végítéletben. Ha
pedig nem hisz a végítéletben, akkor — a polgári törvények
vasvesszőjétől való félelmen kívül — mi tartja vissza attól,
hogy gonosz tetteket kövessen el olyankor, amikor az hasznára válik s a törvényekkel összeütközésbe nem hozza ?
Az ember az állatok szervezetének, valamint a fogamzás
pillanatától a teljessé növekvés koráig tartó fejlődési változataiknak az összehasonlításából arra a tudományos meggyőződésre jutott, hogy az állatok sokágú életfájának a törzse
közös és hogy az ember csak e közös törzs legmagasabb
kiágazása; — de nem az isten különleges teremtménye.
Eszerint az is, amit a vallás — lélek név alatt — az emberben
és az emberen kívül önálló léttel bíró résznek tekint, lényegében az állatok lelkétől nem különbözik; sem az állat, sem
az ember lelke külön léttel nem bír, hanem a lélek csak
puszta név az idegrendszer érző, ösztöni, akarati és értelmi
tevékenysége csoportjainak az együttes megjelölésére. Az
ember állati eredete máris általános, a léleknek idegműködésként fölfogott értelme pedig csaknem általános tudományos meggyőződés. Ε meggyőződés mellett az ember elveszíti
Istentől való függésének érzetét. Mert ha létünket a természettől nyertük, a k k o r a természetnek vagyunk érette felelősök. Ha lelkünk csak idegeink működésének a neve, akkor
nincs mit törődnünk a jellemnek az érzékeken és testen
kívül a földön túl is boldogító, vagy kárhoztató lelki tulajdonaival.
Az embernek Istenhez való viszonya minden vonatkozásában gyökeresen átalakult. Isten akarata helyett most a
természeti törvények ölelték föl úgy a természeti, valamint
az emberi életnek minden mozzanatát. Az isten gondviselő,
igazságszolgáltató beavatkozására tér nem maradott. Oly
istenhez, aki a világ érzéki tüneményeinek örök és változhatlan' szabályoktól megszabott lefolyási módja ellen nem
tesz ós nem tehet semmit, céltalanná vált imádkozni. S ha a
vakmerő emberi kutatások, vagy fölfedezések, bámulatos
találmányok és fölismerések által napvilágra hozott végtelen
erők és anyagok örökös elemek és mozgások magát Istent
is annyira kiszorították szerepéből, annál inkább kiszorították
az istenség hírnökeit, prófétáit, apostolait, szentjeit és mindama lényeket, kiket a hívő alázatos hódolattal tisztelt, akiknek
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élete példáját a saját jellemének mintájáúl választotta, akikhez, mint Isten és ember közötti közvetítőkhöz fordult kéréseivel. A templomjárás értelmét veszítette: a szívek vallási
tartalma s az imahelyek hívő közönsége egyszerre fogyott
ki, vagy apadott el. Leghamarabb s legfeltűnőbben következett be ez ott, ahol az újkori műveltség a leghamarabb és
leghatalmasabban virágzott fel. A nagy világvárosok voltak
e helyek.
London, Páris, Berlin, New-York etc. lakosságának nagy
része semmiféle összeköttetésben nem áll semminemű vallásos
mozgalommal. A százezreket, sőt milliókat számláló alig
művelt nagyvárosi néptömegek számára (melyek, értelmi
korlátoltságuk miatt, az érzéki fölfogást meghaladó vallási
szempontra fölemelkedni képtelenek) — oly riasztó hatással
bír minden vallási fogalom, mintha a vallás lényegével járna,
mintha a hitéletet mindig nyomon kísérné mindaz a tömérdek
vérontás, mindaz az irtózatos üldözés meg pusztítás, amit a
hit farizeusai a vallás nevében elkövettek. A régi vallásos hit
a maga erkölcsjavító és lélekmegváltó hatalmával már csak
rejtett vidéki zúgokban, mint példáúl Tirol ós Svájc hozzáfórhetlen völgykatlanaiban, valamint a világkultúra fő útjaitól
távol eső orrszágokban és országrészekben, mint példáúl
Írországban, Oroszország pusztáin s a félművelt népeknél
uralkodik a lelkeken. Sajnos, nagyon is általánosan ismert
mindennapi tapasztalás igazolja, hogy ahol a természettudományos művelődós előrenyomó!, ott visszahúzódik a vallásosság.
A természettudományi

felfogás

és az

osztályharc.

Egészen természetes hát az, hogy az újkor teremtette
negyedik néposztály, az (ipari) munkásosztály leghívebb képviselője a vallástalan természettudományos világfelfogásnak.
Csak ezt az osztályt nem zavarhatja meg e nézetében sem
történeti hagyomány, sem ideálizáló elmerengés. Habár az
isten (fogalma) helyébe állított könyörtelen anyagias erő őt
nyomhatja a legkegyetlenebbűl, — mert a gazdasági és fegyveres hatalom egyaránt a magasabb uralkodó osztályok
kezében van, — a szociáldemokrata tanokat követő munkásosztály mégis elszántan hadat üzen minden vallási eszmének
és intézménynek; jóllehet a társadalmi harc élességót ez
eszmék ós intézmények enyhítik a legtöbb hatással.
Ámde a szociáldemokrata munkásosztály csakis azt a
jelenséget mutatja teljes tisztaságában, amely az összes többi
osztály gondolkozására is rányomta a maga jellemző bélyegét.
Az a tudomány, mely a világot gépies szerkezetek mérhetlen
szövedékévé, gépies erők roppant rendszerévé tette, az embert
14*
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pedig a létért küzdő fejlett agyvelejű állattá alacsonyította,—
az a tudomány az δ leleményes találmányaival a társadalmi
élet gazdasági és politikai berendezését is a vagyoni és harci
erők nyers hatalmi rendszerévé, az emberek egymásközötti
viszonyát is róka-fúrfanggal és farkas-kegyetlenséggel egymás ellen vívott öldöklő versennyé változtatta.
Érdemes egy kis képet rajzolni róla, hadd lássuk, hogyan
fest a gazdasági és politikai viszonylatokban testet öltő
közerkölcs ebben a mi nyugati, modern természettudományos
világunkban. Nehogy valaki rosszmájú túlzásokkal vádolhasson, azt az államot veszem példáúl, amelynek a megalapításában és nagygyátevésében a jellemnemesítő vallási erők
kivételesen hatásos szerepet vittek és amely államnak a
jelene talán a legboldogabb, a jövőre való kilátásai pedig a
legdicsőségesebbek. Értem az Északamerikai Egyesűit Államokat.
Az Egyesült-Államok lakósságának lélekszáma 1870-től
1900-ig 38 millióról 76 millióra emelkedvén, éppen megkétszereződött. És hogyan változtak ugyanakkor a közjólét
vagyoni föltételei, a vagyoneloszlás arányai ? A gazdasági
termékek pénzértéke" csupán 1880-tól 1900-ig a kétszeresnél
többre emelkedett (amennyiben 2,212 millió dollárról 4,717
millióra nőtt). Külön az ipari termelés eredményének az
értékemelkedése pedig szinte kétszerte rohamosabb a népességi
létszám emelkedésénél. Az ipari termelés pénzértéke ugyanis
1870-tol 1905-ig teljesen megnégyszereződött, amennyiben
4 ezer millió dollárról 16 ezer millió dollárra emelkedett. A
bányászat fejlődése még ennél is nagyobb arányokat mutat.
Ugyanez idő alatt ugyané termelési ágakban az alkalmazottak
száma 2 millióról 6"6 millióra, — háromszorosánál kovéssel
többre szaporodott. Mi következik ebből? Nemde az, hogy
abban az esetben, ha a termelés eredményének az eloszlását
a vallásos erkölcs emberséges elve, — nem pedig a vagyoni
erő nyers ereje szabályozza, — akkor a termelt fölöslegeknek
arányosan kell megoszlaniok munkaadó és munkás, gazdag
ós szegény között. Az állami segélyre szorúlók kimutatásából
ellenben azt olvassuk, hogy míg e nyomorúltak száma
1880-ban 66,203 volt, 1903-ig 81,764-re emelkedett. (A népességi létszám emelkedéséhez viszonyítottan csökkenést jelent
ugyan ez a szám, de nem nagyot. 1880-ban 106 ezer ember
közül 132, 1903-ban 101 volt ínséges). Hova lett tehát a termelés megsokszorosodásából eredő tőkeszaporulat, ha megszüntette az ínséget? A gazdag tőkések zsebébe gyűlt! Az
ipari tőkék ugyanis 1870-től 1905-ig 2 1 ezer millió dollárról
138 ezer millió dollárra, vagyis közel hétszeresükre nőttek.
Ezt megközelíti a földbirtok — ós fölülmúlja a bányászati
tőke halmozódása.
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Ugyanaz a változás, mely az Egyesült-Államokban gyors
ütemben alakúi, folyik más államokban is lassúbb ütemben.
Azért, — minden istentelensége dacára is, — nem csodálkozhatunk a vagyontalan munkásosztálynak a tőkehalmozó
vagyonos osztály ellen táplált elkeseredett gyűlöletén. Közös
alapon, az erő- és anyagimádó természettudományi alapon
áll mind a két osztály s éppen innen van összeférhetlen
ellenkezése. A munkás, mint a természet fia, mint pusztán
ember, mindenki másban a természetnek hozzá hasonló, természettől vele egyenlő jogigónyű teremtményét látja. Ez
okból nem boldogíthatja őt a magas munkabér. Pedig az
Egyesült-Államokban a közönséges napszámos-munkának is
5 korona a legkisebb napibére; de nem ritka a napi 15—20
korona sem ! Nem boldogítja a munkást a tisztes jólét. Pedig
Amerikában közönséges látvány az, hogy egy munkás-család
egyedül emeletes villát lakik és reggelre is, ebédre is, vacsorára is három-három tál ételt eszik. De mégis, — egy-egy
hadjárat csapásait megközelítő áldozatok árán, — óriási
sztrájkokat rendeznek munkabérük és jólétük emelése végett.
Természeti nézet dacára nyilván azt sínyli, azt nélkülözi itt
a munkás, amit nem a természettől kapott. Sínyli a személyiség, az egyéni önállás, az emberi méltóság, az egyenlőség
hiányát. Bármily tágas és kellemes lakásban i lakjék, bármily bő és választékos eledelekkel is táplálkozhassék, jó keresete mellett bármily gondtalan is legyen az élese : a roppant
gyárakban ez a nagy jólétet élvező munkás is tcsak úgy a
tőkehalmozás üzleti eszköze, mint a vaspörölyök, az érckerekek, az acélrúgók. Az emberi jellemből a becsvágynak, a
méltóságérzetnek ezt az ős tulajdonát, mely a megaláztatás
ellen szintoly kétségbeesetten harcol, mint az éhhalál ellen,
nem írthatja ki sem a szociáldemokrata tudományos világnézet, sem a magas munkabér. Azért a jóllakó amerikai
munkások is éppúgy, sőt inkább sztrájkolnak tele gyomorral,
mint az ínséggel küzdő orosz munkások éhesei. Az itt jelzett
indokolás nélkül valóban teljesen érthetetlenek is azok az
óriási amerikai sztrájkok, melyek oly kínos, oly pusztító
gazdasági válságokat idéztek föl.
Mindamellett e sztrájkok, — amint azt fennebb láttuk,—
a tőkének a munka fölötti elhatalmasodását semmiképen meg
nem gátolják. Marxnak a kapitalizmus ellen irányított minden
éleselméjű bírálata s a tőke csődjét jövendölő próféciája
ellenére (de történelmi materializmusa szellemével egyezően)
a tőkék egyre nagyobbra duzzadnak. A tőkés ugyanis, ugyancsak a természettudományos világnézet alapján, a termeles
tényezőjeként nem önmagát, hanem a tőkéjét tekinti. A
munkás személyeket számít; a tőkés ellenben dollárokat. De
minthogy a termékeketa tőkés adja el és minthogy a tőkésnek
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dollárokat fizetnek: a közgazdasági forgalom mindenkor a
tőkésnek ad előnyt. Mert a tőkés az ő nagy vagyoni tartalékjaira támaszkodva és jobb iskolázottságtól s szélesebb
látókörtői segítve, általában állandóan képes a munkapiacon
a munka árát annyira lenyomni, az árúpiacon ellenben a
termelvények árát annyira fölemelni, hogy a tőke hozama
nagyobb arányban gyarapítja a tőkét, mint ahogy a munkás
munkabér-fölöslegéből esetleg megindúlt tőkeképzés haladhat
előre. S ha a munkás gyűjt is némi tőkét, az a nagy tőkék
pusztító versenyében, a legelső gazdasági válság idején, megsemmisül s a bukott önállóság ismét a tőke kelletlen szolgálatába szorúl vissza.
Ugyanazzal a természettudományos világfelfogással tehát,
amellyel a munkások a személy, a munkás győzelmét remélik
a munka eszközei, a tőke felett, a tőkések viszont egyre
megközelíthetlenebb és ellenállhatlanabb hatalmat szereznek
a munkásosztály felett. Következőleg az anyagelvű Marxistaalapon a társadalmi probléma teljesen megoldhatlannak bizonyúl. Eszerint az anyagelvű világfelfogás, míg egyfelől vagyonos
és vagyontalan osztályt egyaránt eltávolított a régi hit régi
erkölcseitől, addig másfelől e két osztályt egymással kibékíthetlen harcba állította.
A természettudományos

felfogás

és a

militárizmus.

Emberek, akiknek kemény a szive s gyönge az elméje,
a munkások bérküzdehneinek könyörtelen módszerén és
haszonleső célján gyakran megbotránkoznak ugyanakkor,
amikor talán egy véres külháborút helyeselnek. Valóban, alig
tagadható, hogy azok a nem egyszer vad gyűlölködéstől izzó
kegyetlen iudulatok, melyek számos bérküzdelem harcterét
föstik embervérrel, inkább illenek az emberben az állathoz,
mint az istenhez. De ne feledjük, mennyivel gyűlölködőbbek,
mennyivel kegyetlenebbek, mily összehasonlíthatlanúl vérengzőbbek azok a harcok, melyeket nem a nemzetek szerény,
névtelen munkásai, de az államoknak hatalomban, fényben
pompázó nagy „nemesei" indítanak más népek ellen. Egyénileg is, melyik a súlyosabb gonosztett: az-e, ha a munkás
jobb megélhetés biztosítása érdekében leteszi a munkaeszközt s mindaddig föl nem veszi, míg munkaadója nem hajlandó bevételének a munkás által teremtett s a munkást
illető részéből kevesebbet vonni el a munkástól, mint amennyit
azelőtt elvont? Vagy az-e a súlyosabb gonosztett, ha azok,
akik nem a létfentartás szükségétől, hanem a hatalmi körök,
dicsőségük, dús vagyonuk nagyobbításának vágyától indíttatva, saját céljaik elérése végett más, ártatlan, békés emberek
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százezreit küldik a halál torkába, hogy egy másik nemzetnek
ártatlan, békés fiait lemészárolják, földjeiket elfoglalják?
Ámde egyáltalán miképpen is lehetséges az, hogy az
emberi ismeretnek és okosságnak oly páratlan kibővülése,
— a jog és törvénytiszteletnek oly hosszú megszokása, a
nélkülözhetlen, békés polgári foglalkozásoknak oly általános elterjedése dacára, az államoknak a háborús öldöklésre
való szervezkedése évről-évre minden megelőző fegyverkezést
fölülmúló mérveket ölt? Mintha mindazok a körülmények,
melyeknek az önkényt, az erőszakot, a vérontást, az oktalan,
vak véletlent, az értelmetlen vagyon és emberpusztítást föltétlenül és végképpen ki kellene törülniök az emberi nem
leggyalázatosabb szégyenfoltjai közül, — mintha mindazok
a körülmények éppen égetőbbé tennék e szégyenfoltot I Hogy
lehet ez ?
Ε kérdésre egyetlen felelet látszik biztosnak : az emberiség istentelensége, a vagyon és hatalom imádás.
A vallási fölött a természettudományos világnézet uralomra jutásának a modern militárizmus a legkézzelfoghatóbb
és egyszersmind legiszonyatosabb koronatanuja. A militárizmus az, ami az embert, leginkább fölmagasztalt képviselőiben,
legbizonyosabban tünteti föl vérengző „kulturbestia"-ként.
A militárizmus az állati leszármazás ágai között is a fenevadaktól való leszármazásunknak poklokat fölidéző bizonyítéka.
A militárizmus vallásilag is, erkölcsileg is, politikailag
is, gazdaságilag is veszélyes taposó malom, mely a saját
szörnyszülötteit újra ós újra szülve örökös körben forog s
az emberiséget lelki és testi erőinek állandó leőrlésével
pusztítja.
Vallásilag a militárizmus létföltétele az, hogy az ember
bizalmát veszíti az igazságos isteni gondviselésben. Nemzetök
ügyét azok vetik a fegyveres döntős véletlen esélyére, akik
azt hiszik, hogy a mindenség s az emberi társadalom életében
nem az igaz, a jó, a célszerű van diadalra rendelve, hanem
a fegyveres erő lesz úrrá az igaz, a jő, a célszerű felett.
Akik hisznek Istenben és a világ olyan berendezésében, mely
szerint az igaznak, a jónak, az állatias erők minden pillanatnyi sikerei dacára, győznie kell amaz erők felett, azok solíásem bízhatnak semmi vitát fegyveres döntésre. Akik ellenben fegyveres döntésre bízzák ügyüket, azok ezzel cáfolhatlan
bizonyítékot nyújtottak arról, hogy a világ okos és célszerű
fejlődésében, igazságos isteni gondviselésben nem hisznek.
A harc tehát a saját szülőjét képező vallásos rosszat mindegyre újra szüli. Á háború ugyanis a harckeverők hitetlenségéből ered. És viszont a háború hitetlenné teszi azokat,
akiket hatása érint. Mert az a tény, hogy életbe vágó érdekek
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fölött nem az okosság és pártatlan igazság ül bírói széket,
az okosság és igazság tekintélyét a hívőkből is kiöli.
Erkölcsileg a militárizmusnak az a létföltétele, hogy
magaviseletünknek irányt szabó érzéseinket, gondolkozásunkat és akaratunkat az emberbecsülő, segítésre kész szeretet
helyett olyan halálos gyűlölet fogja el, amellyel inkább
készek vagyunk felebarátaink életén átgázolni, mintsem
velők békésen megegyezzünk. Egyszóval, öldöklő harcokra
csak halálos gyűlölet ragadhat. És viszont az öldöklés, mit
a vérengző harcok okoznak, a halálos gyűlölet átkos indulatait oltják a sértettekbe.
Politikailag a militárizmus létföltétele a henye, fegyveres
jogi anarchia a munkás jogi rend helyett. Ahol vannak közmegegyezéssel hozott törvények, együttes akarattal létesített
bíróságok és a birói ítéletek végrehajtására rendelt rendföntartó szervek, ott lehetséges, ott van jogi rend. Ott az
érdekek összeütközéséből származó jogviták fölött nem a
brutális erő, nem a hadi szerencse változó véletlene, hanem
a megfontolt okosság, az érdek, a cél nemessége dönt. Habár
a hágai állandó nemzetközi bíróságban dereng a hajnala
annak a boldogabb kornak, mikor a nemzetek nagy sérelmei
fölött is az ököl helyett az okosság d ö n t : mindamellett ma
még mindig az államok belső jogéletére is átragadó anarchia,
a fegyveres önkény az uralkodó. A jogi rendnek ez a hiánya
utalja a nemzeteket arra, hogy valóságos vagy képzelt igazukat egész armadiájuk fegyveres erejével keressék. Az ilyen
jogkeresós azonban minden alkalommal ismét csak inkább
meggyökeresíti az anarchiát, mert a levert fel bosszú- és
becsvágyát a leveretós mindenkor fölkorbácsolja. Azért a
megtorlásra ösztönzött gyöngébb állandóan arra törekszik,
hogy vereségének a gyalázatáért súlyosabb csapással fizessen
vissza.
De mindeneknél kézzelfoghatóbb a militárizmusnak önmagától, — hidrafejként — hatványozódva megújuló veszodelme
a közgazdaság terén. Gondoljuk csak el, hogy a világ összes
nagyobb államainak az évi hadiköltsége meghaladja a nyolc
ezer millió koronát, — a magyar állam egész államháztartási
költségének az ötszörösét! Az összes államoknak hadi célokra
szánt összes évi kiadása pedig tízezer millió koronánál több.
És milyen arányban állanak ezek a szédületes kiadások
a más, különösen lelki célokra fordított kiadásokhoz? Az
Egyesült-Államok sem bel sem kül ellenségtől nem félhet,
népe a békésebbek közé tartozik, következőleg annyira
agyon fegyverkezve nincsen, mint az európai hatalmak. Jó
lesz hát példának itt is az Egyesült-Államok.
Az Egyesült-Államok 1910. évi költségvetésében a
szárazföldi és tengeri haderő kiadása 1400 millió koronát,
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— a magyar állami költségvetésnek 7/8-át tette ki. Ha pedig
ehhez még hozzászámítjuk az eddigi háborúk költségeinek
most is fizetett 803 millió korona évenkénti törlesztési
hányadát: akkor az összes hadi költségek évi összege 2203
millió koronával — az Unió egész évi költségvetésének is a
67°/0-jénél, azaz 2/3 részénél többre megy. Ezzel szemben a
szintén jól ellátott államszövetségi belső jogrend évi fentartása ugyanakkor (1910) 45 millió koronába, — a hadi kiadásnak mintegy 2%-jébe kerül. Remélhetőleg ebben az
arányban lenne olcsóbb a nemzetközi fegyveres anarchia
helyett nemzetközi békés jogrend fenntartása.
(Magyarország még szinte szerencsésnek érezheti magát,
hogy a rendes honvédelmi és közös hadi kiadásai együttvéve
1910-ben a 230 millió koronát meg nem haladták. Ugyanakkor
az igazságügyi tárca 50, — a vallás ós közoktatásügyi pedig
78 millió koronával szerepelt a költségvetésben. Az államfenntartó nemzeti foglalkozásnak, a földművelés ügyének
pedig ugyanakkor 68 millió, — a hadügyi kiadásoknak egy
harmada sem jutott. — Sajnos, azóta ezek az arányok a
telhetetlen harci Molohnak, e legnagyobb modern szörnyetegnek adott újabb nagy áldozatokkal csak tetemesen romlottak.)
De ha igazán fájdalmas fölháborodással akarunk a militárizmus pusztításairól Ítéletet alkotni, akkor a militárizmus
okozta évi rendes vagyonveszteségekliez hozzá kell adnunk
a háborúkkal járó kivételes pusztítások becsértékét is. A
nagy napoleoni háborúk idejétől, 1793-tól számítva s csak
a nagy háborúkat véve tekintetbe, az 1910-ig, 117 év alatt
vívott összes háborúk (hozzávetőleges) költsége kerekszámban 117 ezer millió, — egyre-másra évi ezer millió koronára
becsülhető. Ε háborúk együtt 5 milliónál több katonát
mészároltak le; az összes résztvevő harcosok száma pedig:
közel 17 millió főre ment.
Adjuk hozzá az előbb idézett készpénz- ós vagyonveszteségekhez mindazt a munkaveszteséget, amit a népek legépebb, legmunkabíróbb fiai munkájának termelő célok helyett
katonai célokra való lefoglalása jelent; adjuk hozzá a csatákban elesett harcosoknak örökre megsemmisülő munkaerő
értékét s az eddig jelzett kiadások és veszteségek ijesztő
összege legalább is megkétszereződik.
Azok az óriási kiadások, miket az államok hadi ós harci
célokra fordítanak, a politika boszorkánymestereit arra ösztönzik, hogy e kiadásokért hódításokban keressenek kárpótlást. A hódított területek megszállása és megtartása viszont
a haderő tetemes nagyobbítását követeli. A hadsereg fejlesztésével jött új terhek ismét újabb hódításokra indítanak. És
így tovább! . . . A hitetlenség hegyének fagyos csúcsáról
indult lavina alább gördűltóben úgylátszik föltartóztathat-
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lanúl nő — és maga alá temetéssel fenyegeti az emberi fajnak
minden okos, békés tulajdonát.
Ez adatokat ismerve, most már teljesen megérthetjük
azt is, miképp lehetséges az, hogy bár a javak termelésére
fordított tőkék rövid időközönként megsokoszorozódnak; a
találmányok tökéletesedésével és a gépek szaporodásával a tőke
és a munka termelési eredménye rohamosan növekszik: —
mégis a munka bére arányosan nem emelkedik ; a szükségleti
cikkek ára ellenben annál szaporábban nő s az , élet terhe
egyre nagyobb súllyal nehezedik az emberekre. (így példáúl
Angliában a szegényadő alá eső vagyon értéke 1870-től
1908-ig 104 millió fontról 210 millióra nőtt. A mezőgazdasági
heti munkabérek azonban 1880-tól 1907-ig 10°/o emelkedést
sem értek el, — amennyiben 1585 kor.-ról 1740 koronára
jutottak.) Holott u g y a n a k k o r a megélhetés költsége nem 10%,
de legalább is 100°/o-el emelkedett. — Londonban, — a szakszervezetek kimutatása szerint, — a munkát nem lelő munkások arányszáma csupán 1900-tól 1908-ig 3'4°/0-ről 8i n / 0 -re
hágott. Ily körülmények között nem csoda, ha a dús Angliában is, — amely pedig a világ minden részéből gyűjti a
jólét emelésére a válogatott j a v a k a t , — évről-évre mindegyre többen válnak meg öngyilkossággal az életnek a
halálénál nagyobbaknak vélt kínjaitól). A fokozódó termelési
többletek elsősorban nem a szűkölködők bővebb táplálására,
jobb ruházására, helyesebb nevelésére, — hanem népesebb
hadseregek fölállítására, gyilkosabb hadi eszközök beszerzésére fordíttatnak. S a militárizmus vérrel, pénzzel töltött
Danaida-hordójának ez a töltése, úgylátszik, mintha véget
sem érhetne, mert egyik mindig többet akar költeni a másiknál, nehogy a szomszéd szomszédját a maga szaporább töltésébe belefullaszthassa.
A nagy nemzeti erőknek a sátáni gyűlölködés gyilkos
szolgálatára szánt mindez a féktelen pocsékolása csak inkább
eltéríti az embereket a szeretettől, csak inkább kiöli a bizalmat az érzék fölötti, az erkölcsi, lelki javakban. Az állatias
erő uralma miatt elvesz az erkölcsi igazság. Mindez a világrend merő mennyiségtani okosságának talán nem árt ugyan.
De — öntudatos lényre nézve — százszorta jobb oktalan
állattá sülyedni szeretetben, mintsem okos emberré emelkedni gyűlölködő, féltékeny, irigy versenyben.
*

*

*

Ezek szerint a természettudományos felfogástól áthatott
s e felfogás alapján berendezkedett modern kultura olyan
válságban vergődik, mely a népeket éppen az anyagelvű
tudomány által is vallott létcélokkal, a boldogsággal és igaz-
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sággal ellentétes végletbe sodorja. Boldogság helyett nyomorra visz a társadalmi osztályoknak és államalkotó nemzeteknek egymás ellen vívott élet-halál harcával. Az igazság
helyett a lelketlen erőket juttatja uralomra : az államokon
belől gazdaságilag, az államok között politikailag szolgáltatván ki az állatilag gyöngébbet az erősebbnek.
Az emberi nem belső boldogságát földúló e bűnökkel
szemben a tudomány tehetetlen. Hisz — az emberek jólétének emelésére hozott sok testi ós értelmi áldás dacára —
épp a tudomány talaján teremnek a bűnök ama dudvái.
Ε bajokkal szemben tehetetlen a régi hit is. Hisz a
törvényes társadalmi és állami gonosztettek éppen amiatt
harapóztak el annyira, mert a világnézet megváltoztatása
miatt a régi hit örökre elveszítette fékező és szabályozó
erejét. Ámde éppen abból, hogy a régi vallás hitevesztéséből
eredett az erkölcsök megromlása, következik az, hogy az
erkölcsöknek a megújulását csak újabb hitnek a tekintélyre
emelkedése hozza meg.
Korunknak is e világkorszakot jelző válságában tehát
az elhatalmasodott bajok ellen csak abban kereshetjük az
orvosszert, amiben minden hasonló válságos kor hívői keresték : olyan vallásos felfogás, olyan hit terjesztésében, mely
magában egyesíti a kornak tudományos elveivel a legteljesebb vallási tapasztalást. Csak ilyen hitet nem ingathat meg
a tudomány. Csak ilyen hit erkölcsi következtetései bírhatnak minden nyilt szívű és becsületes lelkű emberre nézve
egyenlően kötelező erővel.
A tudomány

a hit tárgyainak

a valóságát

tagadja.

Közismeretű tény az, hogy eddigelé nem sikerült sem
a múlt időknek kulturában homályba vesző ködében, sem a
jelenben, — az emberi nem legműveletlenebb vad népei között
sem, — olyan jelentős népre akadni, amely vallástalan lett
volna. Tény az is, — habár sokkal kevesebben tudnak róla,
— hogy minél értelmesebb, minél őszintébb; minél komolyabb
volt valamely nép vallása, annál fontosabb szerepet vitt
a törtenelemben.
Ez a meggondolás arra csábíthatna, hogy a vallás és
tudomány ellenlábas álláspontjainak minden további vizsgálata nélkül, egyenesen a vallásos öntudat adatai szerint
bíráljuk el az emberi boldogság belső föltételeit. A történelmi
tapasztalás ajánlotta ezt a rövid útat, azonban elzárja a
hitetlen tudomány tilalma. A kételkedő tudományos módszer
ugyanis nem fogadja s nem is fogadhatja el bizonyítékul a
történelmet nem történeti igazságok igazolására. Hisz, ha
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tudományos tételek igazságok lehetnének, csak azért, mert
a tételben értelmezett jelenségről azelőtt mindig és mindenütt
minden gondolkozó embernek ugyanaz volt a fölfogása: akkor
igazságnak kellett vó'n lennie annak a nézetnek is, miszerint
a föld lapos és helyt áll, ellenben az ég gömbölyű s „boltozatán" a napot, a holdat és a többi égitesteket hordva kering
a föld körül. Ez ugyanis az újkori fölfedezésekig minden
(nyugati) népnek az általános nézete volt.
Az induktiv tudományos kutatásoknak látszólag tisztán
negativ vallási következtetései alapján, a mai kor hitetlen
tudósai olyanszerű joggal, amilyennel a mai kopernikusi
világnézet úttörői az elavult ptolemeuszi világnézetet hamis
babonává sülyesztették vagy legalább is az emberi gondolkozásnak gyermekesen képzelődő naiv tapogatózásai közé
szórították, — följogosítva érzik magukat arra, hogy a tudományokkal szemben a vallásoknak az érzékfölötti világra
vonatkozó minden tótelét naiv, tudatlan, gyermekes képzelgés
költői szüleményének bélyegezze.
A csillagász azt mondja: δ számtalanszor átkutatta
hatalmas messzelátójával a csillagok végtelen seregét; állandóan figyelte az égitestek járását, megügyelte Napanyánkon
az új égitestek szülésének emlékét sejtető kilövelléseket
(protuberanciákat); figyelte „hulló csillagok" megsemmisülését,
látta úttalan üstökösök égi bolyongását; hanem a mérhetlen
mű okát s célját nem sejtheti; afelől azonban bizonyos,
hogy θ csodálatos gépezetben világkormányzó Istent sehol
sem látott.
A fizikus azt mondja: ő megfigyelte a természet erőit és
jelenségeit. Látta az erők hatását a viharban, a villámokban,
a sziklákban, a gépekben. Ismeri az erők kölcsönhatását,
ismeri a természeti tünemények sajátságait. Hanem a tünemények és az erők további mozgató okairól mit sem tud.
De éppen úgy nem tud a természetben élő isteni akaratról
vagy világlélekről sem.
Az anyagelvű történettudós azt mondja: 5 tanulmányozta, olvasta az emberi nem fejlődésének az emlékeit és
talált is közöttük számtalan balga, botor történetet. Sok
esemény első látszatra csakugyan olyannak tűnt fel, mintha
szereplőit nem anyagi érdek, hanem vallásos meggyőződés,
Isten szeretete, a lélek ereje s más efféle öztönözte volna
önfeláldozó „nagy" tettekre. Szigorú oknyomozással azonban
minden olyan eseményről ki lehetett mutatni, hogy a cselekvés
eszményi okai csak néhány túlságosan fejlett, vagy kórosan
terhelt képzelődő képességű kivételes ember abnormis észjárása szerint léteztek; — a tömegeket és a hatalmasakat
mozgató okok ellenben kivétel nélkül a gazdasági vagy az
ugyancsak gazdaságira visszavezethető hatalmi okok voltak.
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Az eletjelenségek kételkedő kutatója azt mondja: δ
egész életén át a növények ós állatok életműködését, az élő
szervezeteknek egyén- és fajfenntartásra szolgáló tevékenységét vizsgálta. Mindamellett akár az egyéni, akár a faji élet
kezdetének és végének a nemzésen és a halálon túl fekvő
okáról vagy értelméről sejtelemmel sem bír. De abban mégis
egészen bizonyos, hogy kivétel nélkül csak anyagoknak az
elváltozását, tápláló folyadékoknak a felszívódását, szervek
módosulását s más efféle testi dolgokat észlelt. Valami anyag
és földfeletti vagy éppen isteni életerőnek azonban soha
semmi nyomára nem bukkant.
A szkeptikus vegyész, aki a szervetlen testek alkotó
elemeinek s az élő anyagok parányi alkatrészeinek szabályos
összetételét s bámulatos magaviseletét tanulmányozza, azt
mondja: előtte ismeretlenek ugyan azok a végső okok, melyek a
vegyületek alkatrészeit kivétel nélkül azonos módon egyesítik;
nem tudja, váljon ama, — szabad szemmel egyáltalán nem
is látható, végtelenül kicsiny parányokban magukban, vagy
azokon kívül van-e az a csodálatos erő és okosság, mely az
ő magaviseletüket oly következetesen szabályszerűvé teszi.
Afelől azonban egészen bizonyos, hogy a vegyfolyamatok
figyelemmel kisérése alatt soha semmi démonnak, angyalnak
vagy szellemnek a munkás közrejátszását nem észlelte.
A boncoló orvos azt mondja: ő az ember szervezetét
ismeri. Végig szemlélte számos ember haláltusáját. Földarabolta sok egyén testét. Egyik másiknak szétszedte agyát,
idegrendszerét. Éppen nincsen tisztában azzal, mi ad az embernek értelmet, gondolatot, akaratot. Hanem azzal tisztában
van, hogy a lélekre sehol rá nem talált.
S ha megnyugszunk abban, hogy az ember és e világ
merőben érzéki természetű, akkor csakugyan lehet-e jogunk
az érzéki megfigyelésen alapuló tudományoknak a következtetéseivel szemben Istenről, világlólekről, Krisztusról, földfeletti szellemi lényekről, egyéni lélekről s más effélékről
beszélnünk? Ha következetesek vagyunk semmi esetre!
Az észlelet föltételezi

a hit

tárgyait.

Az érzékies tudomány és az ideális vallás vitájára nézvö
azonban a perdöntő körülmény éppen az, hogy a helyes emberi
értelem ítéletében lehetetlen az a megállapodás, mely szerint
az ember és a világ merőben érzéki természetűek. Mert ilyen
föltétel mellett a tudomány is éppúgy nem létezhetne, mint
a hit és a vallás.
Miért nem létezhetne? Erre a kérdésre tüzetesen kell
megfelelnünk!
Ε célból vizsgáljuk az egyszerű érzéki észlelet lehetőségének a kellékeit először az emberben, aztán a természetben.
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a) Az

emberben.

Próbáljuk megérteni a legegyszerűbb érzéki megfigyelés
tényét a materialista felfogással!
Megfigyeljük például a nap feljöttét. Mi történik bennünk
akkor, amikor e jelenségről tudomást szerzünk? A nap sugarai a szem szaruhártyáján és lencséjén keresztülhatolva
rávetődnek a sötétfalu recehártyára. Azzal most ne törődjünk,
hogy mi a napsugár. Csak azt kérdezzük, micsoda hatást tesz
ránk a napnak szemünkbe hatoló sugárzása, — aminél fogva
elmondhatjuk, hogy a nap képét észleljük.
A sugarak izgatják a recehártya idegsejtjeit. Mi ez az
izgalom? Idegmunka! És mi ez az idegmunka? Valami vegyületi elváltozás az ideg összetételében ! Olyan elváltozás, melynek folyamán főleg a szervezet által kiküszöbölendő szénsav,
(ammónia, foszfor), és vizgőz válik ki. Az így beállott anyagfogyasztást szén, nitrogén (és foszfor) tartalmú táplálékokkal
meg vízzel pótoljuk. Maga az idegizgalom mekanikai képe
tehát olyanszerű, mint egy gőzgép üzeme. Az izgalom is
munka. A gőzgép is munkát végez. A gőzgép munkája is,
az idegzet munkája is főképpen szenet és vizet fogyaszt, s
mint elhasznált anyagot földes salakot, szénsavat és „fáradt
gőzt" különít ki magából. Eddig tehát a gépiességnek eléggé
megfelelünk. De mindebben hol az izgalom?
Pusztán az idegsejtek vegyi változását még nem mondhatjuk sem izgalomnak, sem érzéki ingernek. Mert akkor
érzéki ingernek kellene neveznünk azt a vegyi változást is,
melyen a fa esik át, mikor elégetjük, vagy azt is, ami a
mésszel történik, amikor megoltjuk.
Az ideginger tehát nem csupán a kívülről jövő behatásnak magára az érző idegre gyakorolt befolyása, hanem
több valami. Az ingert nem az idegsejtben végbemenő vegyi
átalakulásért, hanem nyilván az átalakulás kapcsán keletkező
képért nevezzük ingernek. De hogyan keletkezhetik bennünk
a nap képe a napsugarak behatására ?
Az anyagelvű lélektan azt mondja, hogy az ingert fölvett
idegsejtekben támadó izgalom, — ismét csak vegyi változásokkal kapcsoltan, — a középponti idegrendszerbe futó idegvezetékeken át az agyba vezetődik. Ott aztán, — az agy
látóterületén, ugyancsak az agysejtek vegyi változása kíséretében, — megjelenik a nap képe, a külső ideginger hatásának
megfelelően. É lelki folyamat gépies analógiája a fényképezés :
miként az agyban, úgy jelenik meg a kép a fényképező kamara belsejében elrejtett érzékeny lemezen is, a kamara
szemén, a lencsén átszűrődő világosság sugarak hatására.
De hogy mi módon hoz létre a szemben fölfogott inger az
agyban látási képet, azt mégsem tudjuk!
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Van azonban e folyamathoz hasonlóan működő gépszerkezetünk a fényképező telefonban. Ez ugyanis a feladó állomáson a boszélő arcáról visszaverődött fényrezgésektől indított
villanyos rezgéseket a leadó államáson rajz alakjában mutatja.
Ennyi talán ki is elégítheti az anyaghivőt. Mindamellett ez
még nem észlelett kép. Mert, ha az lenne, akkor azt mondhatnók, hogy a fényképező telefon észlel s hogy a víz sima
tükrén megjelenő képek is észleleti képek. Pedig azt a materialista tudomány sem hajlandó elismerni, hogy élettelen,
szervetlen tárgyak észleleteket gyűjtenek.
Mi kell hát még ahhoz, hogy a feljövő nap képe a nap
feljöttének s magának a napnak az észleletévé váljon?
Kétségtelenül az észlelő, akire nézve a kép, — mint
észlelet — jelentéssel bír. Vagyis az egyébként merőben
természeti és mekanikai képképződés az által válik az emberi
ismeret egyik alkotó elemévé, hogy egy egyénben jelentést
nyer. A kép jelentésének a tudata, tudása nélkül a kép nem
észlelet. Az öntudatlan állapotban levő ember is látja a nap
feljöttét, de nem észleli. Ha pedig az érzékletnek észleleti mivoltát az érzéklő és érzéklet közötti jelentős viszony adja
meg : akkor, — az észlelet értelmének a megállapítása végett,
-- az érzéklet jelentésének a mibenlétével kell tisztába
jönnünk.
Honnan ered és mi az, ami az érzékleti benyomásnak
észleleti jelentést a d ?
Azt láttuk, hogy a jelentós a külvilágból nem származhatik, mert ami onnan jő, az csak a gépies inger. Akkor hát
a jelentést az észlelő adja az érzéklethez.
De miből meríti az észlelő az önmagából a képhez adott
jelentést? Nyilván abból a viszonyból, amelyben a belépő ú j
kép a benne már jelentést nyert vagy személyes léte kezdetétől fogva jelentéssel biró régi képekhez állanak. Mondjuk,
hidegben gyakran érezte a nap melegét, sötétben gyakran
nélkülözte a világosságot s mikor a nap feljöttét látja örvend,
hogy nemsokára ismét fölmelegedhetik, ismét világosságot
élvezhet. Ez egyszerű. És ugyanígy elképzelhető az észlelés
legősibb állati eredetében is. Bármi érzéki behatáshoz a szerint
fűződik ugyanis jelentés, amint az a hatás a befogadójának
ön- és fajfenntartására előnyös vagy hátrányos. És fogadjuk
el, hogy ezen az alapon az ember lelki alkatának egész bonyolult szerkezete fölépülhet.
De miben áll az a képesség, mely az élőlényt annak a
megállapítására teszi alkalmassá, hogy az őt érő behatás előnyös avagy hátrányos-e reá nézve ? Erre a kérdésre is elég
eléggé megnyugtató feleletet adhat a hitetlen tudomány is.
Azt mondhatja, hogy a behatások fölvevője azokat a hatásokat
minősíti hátrányosoknak, amelyek életmozgását, fejlődését
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akadályozzák, szervezetét részben vagy egészben megsemmisítik. Ellenben előnyösöknek találja azokat, amelyek szerveit
fejlesztik, életét óvják, utódok szaporítására segítik és általában életföladatai teljesítésére kedvezők.
De honnan ez a minden egyébnek jelentest adó élet
jelentése?
Mondhatnók azt, hogy azért tulajdonítunk jelentőséget
az életnek, mert az élet, az élőlények szaporodása e földön
egyáltalán minden élőlény létezését könnyíti. Hanem e tétel
igazsága éppen nem áll vitán fölül; s azonkívül visszavisz
a kiinduláshoz, mert ismét csak az életet teszi a jelentés
mértékévé és tartalmává. Holott az anyagias értelmezős éppen
olyas valamit követel, ami magának az életnek, a létnek ad
gépies jelentést, — minthogy az élet önmagában nem gépies
valóság. Ezzel arra a következtetésre jutunk, hogy a lét
érzókies fölfogásán alapuló tudomány legegyszerűbb észleletét
sem képes megtenni anélkül, hogy tettel meg no cáfolja a létnek azt a kizárólagosan mekanikai értelmét, amelyet elméletben állít. Ily helyzetben amaz önmagát megcáfoló elmélet nem
ajánlkozhatok többé az igazság álruhájában az elfogadásra.
De tovább mehetünk ós kimondhatjuk azt, hogy az
anyageh'ű tudomány mikor az értelem legközönségesebb
cselekvényével is oly okból származtatja cselekvénye jelentését, amely ok a világberendezés gépies okszövevényén kívül
áll: akkor a vallásokkal azonos területen mozog. Hogyan
van ez ?
Nemde az élet, — noha mindenkor anyagba öltözötten
jelentkezik előttünk önmagában, — mégis anyagtalan. Az életet
Önmagában, nyilvánulásaitól eltekintve, semmiképpen észre
nem vehetjük. És mégis, ez az észre nem vehető, meg nem
határozható valami az, ami ez élő lényekben a leglényegesebb.
Valaki meghal agyszélhüdésben. Azon a néhány csöpp véren
kívül, mely a véredény megrepedt falán keresztül az agyba
tolult, a halottnak minden szerve, testének egész összetétele
teljesen olyan, mint az élő emberó. De ő többé már mégsem
ember, hanem öntudatlan, lehetetlen halott. — A mezőn oszlásnak indultán hever egy nyúzott kutya. Dögész legyek megszállják, petéiket rárakják s pár nap múlva a kukacok ezreitől hemzseg a tetem. Hogy ós hová tünt el az a magasabbrendű élet? Hogy és honnan jött ez az alacsonyabbrendű?
Az esemény lefolyásának módját ismerjük. Az elváltozások,
átalakulások anyagi folyamatairól képesek vagyunk számot
adni. De az ember halálánál, az élet pusztulásánál ama titokzatos erő végéről, az alacsonyrendű lények keletkezésénél
annak ősi eredetéről, érzéki ismeret szerint mit sem sejthetünk.
Egyet azonban érzéki észlelet útján is tudhatunk. Tudjuk azt, hogy az élet mindenkor teljesebben kiformált ala-
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kokba önti és élénkebb mozgással látja el az előbb kevésbbé
formált és lomhább anyagot. Ásványi és egyéb szervetlen
vagy szerves testek a növények alkatrészeivé földolgozottan
a növényekben, — növények és állati részek az állatok szerveivé áthasonultan az állatokban az anyag világának állandó
életútját jelölik a tökéletlenebbtől a tökéletes felé, — mígnem az emberben és öntudatos, tervszerű alkotásaiban a földi
formák fejlettsége s a véges anyagmozgás gyorsasága legmagasabb fokát éri el.
Tehát az élet, mely a szerves létnek értelmet ad, —
jóllehet önmaga érzékileg érthetetlen, — hasonló lényeges
tulajdonságokat mutat ahhoz a valamihez, amely önmagában
érzékileg szintén érthetetlen, de — a vallás szerint — mégis
nemcsak a szerves, de a szervetlen világ léteiének és formáinak is értelmet ad. Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi
ismerjük azt a vonást, mely szerint Isten a világot egyre
tökélyesbülő formák és mozgások szerint kormányozza. Amely
különleges, részletvalóság pedig lényeges tulajdonában egy
egyetemes egész valóság lényeges tulajdonával egyezik, azt
a részletvalóságot az egyetemes valósághoz tartozónak kell
számítanunk. Következőleg az élet az Isten lényének
része.
Ennélfogva, az istentagadó tudomány, mikor érzéki benyomásainak észlelett jelentést adva, az élet értelmező értékét
föltételezi, akkor ezzel a vallásnak ugyanazt az Istenét tételezi föl, melynek a lételót kifejezetten tagadja.
Hasonló módon igazolható az, hogy az egyszerű észlelés
föltételezi egyszersmind a lelket, a tudat alapját, — mint
ugyancsak Isten lényéhez tartozó létezőt.
Az észlelés, mint az ismeretgyűjtés eszköze, kettőt
jelent. Egyfelől jelenti a céltudatos cselekvést, melynek
rendeltetése az érzéki jelenség megfigyelése, másfelől jelenti
az értelem minősítő és rendező munkáját, mely megfigyelt
jelenség ószmei kópét az egyéni ismeret körében a jelenség
természeti helyének s fontosságának megfelelő kapcsolatba
állítja. A céltudatos, önkényt elhatározott cselekvésben akarat
jelentkezik, amely akarat, — mint az érzéki világ jelenségeinek megfigyelésére és rendezésére irányuló törekvés, az érzéki világ mekanikai akaratiságán kívül és fölül álló eredeti
indító és mozgató ok. Az értelem minősítő és rendező munkájában ismét mutatkozik szabályozó képesség, mely a természet szótszórt jelenségeit egyező tulajdonságaik, közös
okaik vagy következményeik, okozati kölcsönhatásuk s más
effélék szerint csoportosítja. És ez megint az anyagi tüneményeken kívül és fölül álló s éppen az érzéki tünemények
okszerű megismerésére és célszerű befolyásolására szolgáló
képesség.
Az embernek pedig éppen ezek az akarati és értelmi
Theol. Szaklap.
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tulajdonságai a leglényegesebb emberi tulajdonságai. Amikor
meghalunk, az élettel együtt ezeknek a tulajdonoknak az
* elvesztése miatt szűnünk meg emberek lenni, Ε tulajdonok
hiánya miatt nem ismeri el a jog jogképes személyekül
azokat, akiknek az akarata és az értelme hiányzik
Az Isten lényében is lényeges tulajdonúi tudjuk az akaratot, mely a világ jelenségfolyásában a mozgás, a cselekvés
indítója s megtartó törvényadója; valamint az okos értelmet,
— mely a mindenség erő és anyag összetételének s mozgásának bámulatos rendszerességében tükrözik. Azok a lényeges
emberi megkülönböztető tulajdonságok tehát, melyek Istennek ez egyetemes tulajdonságaiban benne foglaltatnak, Istenhez tartozóknak mondandók. Következőleg az emberben a
lélek a végtelen isteni szellem parányi részeként tekintendő.
Ezekre az eredményekre vezet az egyszerű érzéki észlelet elemeinek a vizsgálata az észlelő alany szempontjából.
Hasonló következtetésekre jutunk akkor is, ha az érzéki
észleletnek nem alanyi, hanem tárgyi eleméből, — fölvett
példánkban a szembe hatoló napsugarak ószleleti szerepének
értelmezéséből — indulunk ki.
b) A

természetben.

Azt könnyű volt megérteni, miképpen idéznek elő képet
a napsugarak; mert hasonló anyagi folyamatokat ismerünk a
fizikában. Ámde az észlelet szempontjából az anyagi változásokban is az a lényeges, amit azokban az ész valóban meglel.
Mi az a napsugárban, amit az érzék, aztán az értelem, az
ész fog fel?
Az elszánt materialista ismét csak így felel: a napból
kiáramló hő- és fényrezgések vegyi változásokból kisért rezgéseket idéznek elő a szemkamara-szerkezeten keresztül a
fény felfogó idegvégződésekben. Ezek a rezgések és elváltozások továbbíthatnak a látási idegvezetékeken át az agy
látóterületére. A látóterület agysejtjén látszatos összeköttetésben állanak más agyterületek más agysejtjeivel, így pl.
a bőrfelületnek meleget és hideget érző sejtjeivel, valamint·
az öntudat sejtjeivel. A látóterület agysejtjeiből szétfutó
hálózaton át a fényt és meleget jelentő rezgések közlődnek
a szomszédos sejtcsoportokkal, így nevezetesen a meleget
érző, valamint az öntudati sejtekkel. A látási középpont is,
a hőérző középpont is egy-egy rezgessort továbbít az öntudati középpontba és erre a napfeljöttét szemlélő egyén
egyszerre látja a napot, érzi és képzeli annak melegét s tudja,
hogy ő az, aki látja az elragadó képet s érzi a kellemes meleget.
Ez mindenesetre elég tekervényes pálya ahhoz, hogy a
rajta végig futó fizikai és kémiai benyomások útközben külön-
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féle kellékekkel fölszerelten érjenek céljukhoz, — mint az
útközben ásványi oldatokkal telítődő forrás vize. De nyomozzuk bár az inger pályáját és értelmet szerző célbafutását
akármily aprólékos részletességgel, semmi anyagi alakulásban
vagy mozgásban nyomára sem akadhatunk éppen annak,
ami a napsugár hatását értelmesen, tudatosan minősíti. Mi
lehet az anyagi változások és mozgások között az, ami arról
értesít, hogy a sugarak a napból erednek, hogy a bennünk
támadó képnek a nap a külső o k a ? Mi az, aminél fogva tudjuk a fölénk sugárzó fölkelő napról, hogy annak ragyogó és
meleg a fénye? Mert hisz άζ idegsejteket csupán rezgések
ós vegyi változások érik; ezek azonban egészen más dolgok,
mint a fény ős meleg. A rezgés mozgás, a vegyi hatás anyagátalakulás; de egyik sem minőség. Holott mi minőségként
látunk fényt és érzünk meleget. Hogy lehet ez ? A testünket
és idegrendszerünket alkotó sejtek milliárdjainak a szerves
élet fejlődésében százezred-évekre visszanyúló tapasztalása-e
az, hogy a nap sugárzása meleg és fényes, ellenben egy bazalttömbó például hideg ős sötét? Mondjuk, hogy a testünket
fölépítő sejtek a környezethez való hosszú, önfenntartó alkalmazkodás útján ismertek meg különféle természeti minőségeket és jelenségeket s ez ismereteket magukkal hozták
belénk. Ámde, ha ezt a képzelgős föltevést el is fogadjuk,
azzal csak hátrább toljuk az előttünk álló akadályt anélkül,
hogy a nehézség jellegén bármit is változtattunk volna.
Azért, ha teljesen föl nem adjuk a reményt, hogy az
észlelet mibenlétét megérthessük, akkor az észlelet értelmi
elemeinek külvilági alapjáúl el kell fogadnunk az ingert
indító természeti jelenségben olyasvalaminek a jelentétől,
ami az általa előidézett következménnyel tulajdonságaiban
egyezik. Értelmi következményt értelmi oknak kell előidéznie.
Noha a lelki jelentést az anyagias idegfolyamathoz az észlelő
adja, mégis a jelentós adására is csak az indíthat, amiben
magában is jelentés van. Más szavakkal: a napsugarak hatása
és a napnak e hatás által előidézett képe — mint értelmi
kép - csak olyan föltétel mellett juthat be okos öntudatunkba,
ha foglaltatik benne valami, ami az ember értelmes lelki
tulajdonaival azonos lónyegű.
Hasonlóképpen bármi más természeti tünemény észlelésének az elemzése meggyőzheti az anyagelvű kutatót, hogy
a fizikai jelenségekben és e jelenségeket előidéző tárgyakban, — éppen azért, mert e jelenségek és tárgyak értelemmel
bíró lények által észlelhetők, — valami olyan lényeges, bár
testileg érzékelhetlen alkotó rész van, mely a mi öntudatunkból csak megjelenési formájában, de nem tartalma mineműsőgóben különbözik.
Egyfelől a világon bárhol található legkülönfélébb dol14*
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gokban is otfc rejlő ez az értelmi fölfoghatóság, ez az eszményi
elem az, ami Istenből való, s amelynél fogva a hívő azt
mondja: Isten mindenttudó! Másfelől az az akarat, mely értelmi tevékenységünket az általunk választott célra irányítja,
— minthogy a cselekvésre a természetileg nyilatkozó erők
jó vagy rossz hatása által ad ösztönt, — a természeti erőkben, szintén valami olyan elem ottlétére útal, amely elem
a saját akaratunknak a saját cselekedetoink fölött határozni
képes tulajdonságával azonos. Ezt az anyagi világ jelenségváltozása fölött uralkodó akaratot a hívő így jelöli meg: az
Isten mindenható.
Az észlelés egyszerű ténye tehát magában rejt olyan
kellékeket, melyek nemcsak az ember lelkes természetének
érzékfölötti minőségét, de egyszersmind az isteni léleknek
a természetben való jelenlétét is föltételezik. A teremtés
minden létalakját átható olyan valóság nélkül ugyanis, mely,
— ha az érzékek számára nem is, de az értelem, az ész számára mindenütt hozzáférhető, a világnak s abban bárminek
is a megértése elképzelhetlen.
Az

anyagelvű

világnézet az embert nemesebb
részében
csonkítja
meg.
Amennyiben az érzéki észleletre támaszkodó tudomány,
— annak dacára, hogy az észlelet bármely tényében mellőzhetlen tényezőkként szerepelnek mindazok az érzókfölötti
valóságok, melyek a vallás leglényegesebb alapfogalmait adják, — a hit tárgyait tagadó világnézetet hirdet, az embert
éppen az őt leginkább emberré tevő tulajdonaiban csonkítja
meg. Az a felfogás ugyanis, mely szerint az élettelen természet
lelketlen anyagok és oktalan erők gépies összetétele; az élő
természet pedig az élő lényeknek a maguk és fajuk fenntartásáért kegyetlen kíméletlenséggel folytatott harca: ez a
felfogás az emberben is az anyag érdekét emelve az okosság fölé, a vagyont vagy fegyveres erőt segíti győzelemre
az igazság és méltányosság igényeivel szemben.
Emez, inkább társadalmi ártalmán kivül van az áltudománynak az emberi jellem megcsonkítására egy másik, egyéni
s talán az előbbinél is ártalmasabb következménye. Ez abban
áll, hogy a mennyország boldogsága helyett a pokol kínjait
ülteti a szívekbe. Mert, lássuk csak, mit is jelent a gépies
világnézet az emberre nézve?
Nemde azt, hogy a mérhetlen világűr, az ő megszámlálhatlan csillagaival; a föld, a rajta nyüzsgő élőlények milliárdjaival; az ember, az agyat hevítő eszmékkel ós izmait
feszítő indulatokkal; az emberi faj, sok ezredéves történetével . . . minden, de minden csupán csak rideg anyagnak,
céltalan törvényeknek lelketlen szülötte.
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Mily ostoba színjáték a csillagos ég fenséges látványa,
ha azok a roppant, ragyogó testek csak azért keringenek,
azért fénylenek a végtelenben, hogy éppen keringjenek és
tündököljenek. Mily irtózatósan vad és elriasztó az állatvilág
tarka élete, ha az erősebbek csupán azért falnák fel a gyöngébbeket, hogy — a maguk fenntartása végett étvágyukat kielégítsék. Mily vérfagyasztóan kegyetlen az emberi történet, ha
a borzalmas háborúknak az a mórhetlen vérontása, mely
már minden emberlakta földet számtalanszor áztatott embervérrel, — pusztán a hatalmi vágy- s gazdasági felsőbbségórt
vívott környörtelen küzdelem volt. Mily vigasztalan az egyéni
lét, ha jelene csupán érdek-vezette szívtelen birokverseny;
jövője csupán a halálig élet ós az utódokban. Miért is no szakítanák el életök fonalát oly számosan azok, akik a világot ilyen
lelketlen gépezetnek ismerik. Pedig e kétségbeesettek között
olyanok vannak többen, akik vagyoni javak és társadalmi
állás szerint, — külsőleg boldogítónak látszó jóllétet élveznek.
Holott vajmi ritkán, vagy éppen sohasem oltják ki élőtöket
oly hivők, akiket az anyagi nyomor külső sanyaruságai rettenetesen gyötörnek. Ha semmi egyebet nein tudnánk is,
ennyi önmagára is teljes bizonyíték lenne arra, hogy a boldogság inkább függ a lelki, mint az anyagi föltételektől; —
hogy igazán boldog csak az lehet, aki a világban többet lát
egy szörnyű gépezetnél. Legyen bár egyébként az illető bármilyen szegény vagy ostoba, ha abban a tudatban tekint föl
a csillagokra, hogy mindazok vole együtt valami közös, valami
dicsőséges, valami kimondhatlanúl boldogító cél szolgálatára
vannak rendelve: akkor a végtelen erők ós nagyságok megsemmisítő nyomása helyott amaz erőknek ós nagyságoknak
maguk felé emelő vonzó hatalmát érzi. Ha azzal a gondolattal
néz az állatokra, hogy bennük és általuk az élet egy magasabbrendű, lelkes alak után törekszik: akkor a létért vívott
küzdelmükben vad vérengzés helyett a célszerűbb, a tökéletesebb megdicsőülését látja. Ha a történelmet azzal a meggyőződéssel tanulmányozza, hogy a háborúknak hajmeresztő
borzalmai, a számtalan félbeszakadt élet, az özvegyek, árvák,
barátok keserű könnyei, — mind, mind szükséges áldozatok
az emberek vad ösztönein keresztül érvényre s uralomra jutó
nagy eszmék oltárain : akkor irtózat helyett lelkesedéssel
ismeri meg faját; akkor önös, gyávalelkű elzárkózás helyett
maga is az eszmények diadaláért él önkónytes áldozatúl. Ha
saját élete végét nem a halálban látja; hanem e földi létet
is csak iskolának tekinti egy igazabb, jobb élet számára :
akkor gyönyörrel keres minden alkalmat lelki javai építésére;
akkor készséggel válialja az életnek minden terhét, — mint
jelleme képzésére hivatott nevelő eszközt; akkor örömmel
ragaszkodik az élethez s félelem nélkül, bizalommal néz a
halál elé.
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A tudomány

vádja a vallás

tudatlansága

miatt.

Ámde lehet a vallásos világfelfogás gyakorlatilag bármennyire kívánatos és üdvös, mégis minden tanítása csupán
a képzelet kárászéletű mennyei malasztja, ha a világ természeti
és társadalmi életjelenségeit a saját szempontja alá állítani
képtelen. Mit ér az az ideális nézet, mely csak addig áll meg,
míg a figyelmet s az érdeklődést az anyagiasság magára
nem vonja? Mit ér az a hit, mely áldozatul követeli a tudást
és kész azonnal átkot mondani a tudományra s követelni
a tudós fejét, mihelyt az igazságok önzetlen földerítésére
törekvő kutatások a vallás hittételeivel ellentétes következtetésekre j u t n a k ?
Ha a vallás valóban magasabb igazságot képvisel, akkor
miként leliet az, hogy Európában ebben az évezredben éppen
az egyház volt legelkeseredettebb, legvérszomjasabb üldözője
minden fölszínre törő valláserkölcsi vagy természettudományi
igazságnak? Ha a vallás a teljesebb igazságot képviseli, akkor
miképpen történhetett meg az, hogy nem a vallás, nem az
egyház emberei vezették rá az emberiseget az ujabb századok világátalakító tudományos fölfedezéseire? És végül
is, váljon nevezhető-e teljesebbnek, boldogitóbbnak az az
igazság, mely — a mellette szóló érvek dacára, — csak ideiglenesen képes rózsás illúzióba ringatni a lelket; — de mihelyt
az anyagi világ érzéki ismeretébe s az érdekhajsza mindennapi forgatagába belemerültünk, erőtelenűl szétfoszlik és
sokkal kínosabb vergődésben hagy, mintha soha nem is áltattuk volna magunkat egy érzókfölötti világ örök üdvösségével? Van-e nép, mely inkább az érzókfölötti valóságokban
élne, mint a nagy múltú hindii nép? És van-e nép, mely élhetetlenehb, nyomorultabb, tudatlanabb, mint éppen a hindú?
Bármely meghökkentően fogósoknak is látszódjanak
ezek a kérdések, a kielégítő és természetes felelet mindenikre
készséggel kínálkozik. S e feleletek csak megerősítik azt a
levezetésünket, mely szerint a vallásos felfogás a teljesebb
igazságot tartalmazza.
Mindenekelőtt meg kell állapítanunk a vallásnak a tudományétól elütő társadalmi szerepét. Végső eredményében a
természeti tudomány gyümölcse főként gazdasági jó : uralom
a természeti anyagok és erők fölött. Á vallás gyümölcse
inkább erkölcsi j ó : uralom önmagunk felett. Ez okból a tudomány teknikai szolgálatába a merész, úttörő, nyereségvágyó
magánvállalkozás szegődik. A hit igazait ellenben óppen azok
igyekeznek érvényesíteni, akik a vallásnak az érzéki szenvedélyekkel ellentétes szabályozó elveit egyéni jóból társadalmi
közjóvá akarják szélesíteni. Azaz, a vallás arra rendezkedik
be, hogy az egyszer, — kivételes egyénekben — elért hit-
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igazságokat, az erkölcsös emberi cselekvés törvényadó igazságaiként, minden emberrel közölje. Ez a közlés pedig, —
az érzéki hajlamú emberek lelki és erkölcsi kiskorúságánál
fogva, csak olyanszerfi nevelői módszerrel eredményes, amilyent a gyermekek nevelésénél is követnünk kell. Ez a nevelői
feladat a vallott elveknek és követett eljárási módoknak
annál következetesebb egyöntetűségét kívánja, minél nagyobb
az igazságok közlésére alakult szervezet. Másképpen van a
tudománnyal. Míg a vallás a testet is a lélek szolgálatába
állítja, addig a tudomány az ismerettel is inkább a testet
szolgálja. Ε szerint a tudomány az ember érzéki hajlamainak
kedvez s mint ilyen önmagától művelődik. Dicsősógvágy,
nagy gazdasági siker reménye, a közönséges erkölcsi kvalitású embert mindenesetre sokkal inkább sarkalja munkára,
mint az önmegtagadás a testi gyönyörökről való lemondás.
Épp ez érzékies természeténél fogva azonban a tudomány
nem rendelkezhetik a vallás szervező erejével. Ez erő hiányában pedig a társas életre született ember társas lelki
szükségeinek a kielégítésére sokkal kevésbbé alkalmas.
A vallás tanainak a hitterjesztós népnevelői fegyelemével
járó megrögzödése mindenesetre gyakran hatalmas gát az emberi szellem továbbfejlődésében. Ez az akadály azonban nem
a vallásos igazság belső lényegében, hanem köznapi népszerűsítésében gyökerezik. Ε tekintetben a tudomány helyzete
sem sokkal kedvezőbb a vallás helyzeténél. Ha mégis, a tudomány igazságai kapósabbak, ez onnan van, hogy könnyebbek,
— de egyszersmind kisebb értékűek. Befogadásuk az értelemnek s kivált az akaratnak kisebb erőfeszítését igényli; de
aztán kevésbbé jótékonyak.
A vallásos magaviseleti ós tanegység érdekében folytatott
üldözések az igazságnak tagadhatlanul sok, idő előtt sarjadó
csiráját irtották ki. De csak olyan csirákat irthattak ki, a
melyek a lelkekben való meggyökerezésre megfelelő életerővel nem bírtak. Bármily fájdalmas és káros is az igazság elnyomása, mikor a hirdetett, de nem általánosítható
világosabb igazság a kevésbbé tökéletes, de a tömegek közkincsévé tehető igazság uralkodó elterjedését akadályozza :
akkor az elméleti veszteség ellenére is az emberekkel az tesz
főbb gyakorlati jót, aki az elmét felzavaró koraszülött igazságot elnyomja. A vallásban ez is az erősebb fegyelmezési
képesség egyik tulajdona.
De miért nem oly hatásos a vallási fegyelem a tudomáy
fejlesztésére is, mint a vallási igazság népszerűsítésére ? Ennek
egy külső és egy belső oka van.
Külső oka az a körülmény, hogy a fegyelem csak a
meglevőre, az általánosan elfogadott tanokra támaszkodhatik.
A tudomány fejlesztése ellenben épp a létesítendővel való
kísérletezést követeli.
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Belső oka az a fegyelem, hogy segítséget nyújt ugyan
a lemondásra, önmegtagadásra szoktató olyan magaviselet
elsajátítására, mely a vallásos elmélyedést megkönnyíti; de
akadálya olyan magánkutatásoknak, egyéni találékonyságot
igénylő vizsgálódások űzésének, melyek az egyén szabad
mozgását, szabad és néha szeszélyes gondolkozását kívánják
— az eszmék születéséhez ós kidolgozódásához.
Kétségtelenül, a vallási gondolkozás önmagától is kevéssé kedvez a sokoldalú érdeklődésből táplálkozó tudomány
fejlődésének. A vallásban az elmét a lót legáltalánosabb, elvonteszméi foglalkoztatják. Ez eszmék körében pedig nehezen
támadnak a természeti világ véges viszonyait megértető, az
érzékies tudás körét kibővitő ötletek.
Hanem a vallásnak ez a mostohasága a tudománnyal
szemben a vallás egyházias hanyatlásához tapad, de nem jár
annak a lényegével. Eredeti és úttörő fölbuzogásában ugyanis,
— mikor a legsajátosabb jellemet mutatja, a vallás nemhogy
belső vagy külső akadálya lenne a tudományos részletvizsgálódásoknak, de éppen a legnagyszerűbb tudományos föllendülésnek a megindítója. Rómában a vallási műtermékek, a
hitregék az emberi szellem első nagyobbszabásu produktumai.
Ezekből ágaznak szét, ezekből merítenek ihletet — úgy szólván — a művészet összes ágai; ezekből indúl ki az egész
egykorú tudományt is felölelő bölcsészet. A keresztyénséget
megteremtő nagy vallási megújulás szellemi ösztönt adott
csaknem az összes emberi ismeretek vallásos feldolgozására.
Időszámításunk első századainak a vallásin kívül aíig is van
más irodalma. A tizenhatodik század nagy európai vallásos
reformációja szintén egy bámulatos, máig is tartó szellemi
fölébredésnek, éppen az újkori tudományos korszaknak volt
a fölébresztője. A gondolatnak és tettnek az a nekilendülése
ugyan, melyet a vallásos öntudat fölpezsdülése vezetett be,
— az első századok reformációjával ellenkezően, — messzi
túlszárnyalta saját eredetének eszme- ós hatáskörét. De
maga az az áldásos mag, melyből az újkori művelődésnek
dúsan termő terebélyes fája nőtt ki, a vallás talajában sarjadzott.
A hit, mint a tudás
kútfeje.
A hit, a vallás azonban erőt s életet ad a tudománynak
nemcsak abban a közvetett értelemben, mely szerint az emberi
szellem vallásos megélénkülése élénkitőleg hat a szellemi élet
más mezőire is, hanem élteti a tudományt abban az egyenes
és hasonlíthatlanúl fontosabb értelemben is, miszerint a
tudományt eszmékkel táplálja.
A hitnek ós tudásnak ez a viszonya önkényt következik
a kettő közös létföltételeiből. A tudásnak is, a hitnek is az
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érzékfölőtti a tárgya. Az inkább módszeri, mintsem lényegi
különbség közöttük főleg az, hogy míg a tudomány az észlelés útján szerzett rószletismeretekből építi ki az általános
elveket: addig a hit a magába mélyedő lelki látással fölismert elveket teszi az élet részletviszonyainak szabályozójává.
Ebből kettő következik. Először, hogy olyan korban, melyben
a tapasztalati megismerés eszközei és módszerei még nagyon
is fejletlenek voltak, az általános elvekkel egyedül rendelkező
vallásnak kellett uralnia az emberszellem egész életét. Ez
az oka annak, hogy a régi népeknél, — valamint az alacsony
műveltségű mai népeknél is — a vallás körébe tartozott az
emberi elme minden terméke. Következik másodszor az, hogy
a vallásnak és tudománynak ma divó szétválása, sőt ellentéte, nemcsak a történelem tananyagaival, de az okossággal
is, ellenkezik. Még pedig ellenkezik tudományos és vallásos
szempontból egyaránt.
Tudományos szempontból a vallás és tudomány szétválása ésszerűtlen azért, mert a vallás a tudmánynak is
megadhatja azokat a szabályozó irányelveket, amelyekkel az
erkölcsök útján a cselekvést is szabályozza. Hisz, amint történetileg és néplélektanilag csakugyan a hit törzséből hajtott
ki a tudás; logikailag is, a tudomány minden jelentős munkája
— mondhatni — egy tágabb értelemben vett hittétel igazolványa. Minden fontosabb tudományos igazság ugyanis, fölfedeztetése első szakában inkább a hitnek, mint a tapasztalásnak
a világában él. A hit világában él nemcsak abban a közönséges
értelemben, hogy — a vallási képzetek módjára — szükségszerű föltevést képez; hanem abban a sajátosabb értelemben
is, hogy a legfőbb lénnyel hoz kapcsolatba. Mint ilyen, mint
hitből eredő, a tudományos fölfedezés fölfedezőjót ugyanazzal
a rendkívüli kitörő boldogságórzettei, ugyanazzal a minden
lény iránt testvéries indulatot ébresztő szeretettel, ugyanazzal az önfeláldozásra késztető lelkesült odaadással tölti el,
amilyentől a vallásos igazságok apostolai vannak áthatva.
Minél szélesebb az ür vallás és tudomány között, annál
több az akadálya a tudomány vallásos ihletődésének — mert
annál inkább elzárkózik az elme az érzékfölötti behatások
elől. Es minél hevesebb az ihlet a tudományban, annál inkább
meddővé válik új igazságok világrahozatalában, annál inkább
anyagi érdekek szolgálatába szegődik.
De nemcsak az ideát ébresztő ihlet, intuíció az, amivel
a vallás a tudományt termékenyítheti, hanem az egységesítésre való az a hajlam és képesség is, melyet a vallás sokkal
kevésbbé elvont és sokkal inkább hozzáférhető alakban ád,
mint a bölcsészet. Az a tudat, hogy a természetnek oly
szédületes bonyolultsággal szótágazó jelenségszálai valahol
és valahogyan egyetlen középpontba futnak össze, a tudó-
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mányt állandóan újabb és újabb kutatásokra és fölfedezésekre
ösztönzi azokon a területeken, melyek a tudományok
ismert mezői között feküsznek. így például a természettan
legmagasabb régiója valószínűleg kapcsolatban áll a lélektan
legalacsonyabb régiójával. A természettan ismer ásványi
delejességet és ennek a delejessógnek a rezgése a lila
rezgésen túl fekvő legmagasabb fokú rezgés. A lélektan
ismer állati delejességet és ennek a jelenségeit a legalacsonyabbrendű lelki jelenségeknek minősíti, mivel az öntudatlanúl
lefolyó lelki események között is ez bír a legkevesebb értelmi
és öntudatos tartalommal. Az állati delejesség is valószínűleg
rezgés alakjában hat. Ezen a nyomon a természettan ós
lélektan közötti, jóformán ismeretlen területen, bizonyára
forradalmi fontosságú fölfedezéseket lehetne tenni. De a tudományok mai, hitetlen széttagoltsága mellett minden féreg
csak a maga tormájában rág. Földhöz ragadt lelkünkkel,
szellemünk szemeit nem bírjuk fölnyitni, hogy lássuk, de
mindig lássuk azt az egységes valót, kinek lényéből a legkülönfélébb dolgok mint ugyanazon kútfőből forrnak fel. Ha
kellő mértékben meg lenne a tudosók lelkében ez a vallásos
látás, akkor a hasonló természetű homályos ismeretterületek
bővölködnónek buzgó búvárokban és tudásunk nemcsak a
hasznos, anyagias, de a boldogító lelki ismeretekben is csodálatos eréllyel fejlődne.
A középkor a tudományt a hit szolgálójának tekintette.
Ez hiba volt, mert a tudomány a hitnek nem vakon engedelmeskedő robotosa, hanem hálás szeretettel adózó gyermeke.
A tudomány a vallás emlőin nőtt fel s a hitből táplálkozhatok
és kénytelen táplálkozni ma is. Ez okból a tudomány tartozik
a vallásnak annyi jóindulattal, hogy ezt gyengélkedésében
gyámolítsa.
Ne mondja senki azt, hogy hit és tudomány összeferhetlenek. Az érintett észbeli okokon kívül az egész művelt
emberiség vallási története mond ennek ellent. Hisz a maga
nagy korszakában minden világvallás egyik fő feladatának
tekintette az összes létező ismeretek rendszeres összefoglalását és földolgozását. És éppen e tudományos fölszerelésével
volt képes a vallás leigázni az elméket.
A vallás, mint az ismeretek

rendszerezője.

Akár töi'ténetileg, akár logikailag semmi sem természetesebb, mint az, hogy a hittudomány, a vallás nemcsak
eszmét ad a tudásnak, de egyszersmind rendszerbe foglalja
az ismereteket. Sőt a valláson kivül az ismereteknek más
általános és igazi rendszerezője nem is létezik, nem is létezhetik. Hogy ma a vallás nem tölti be ezt a hivatását, ez nem
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bizonyíték e hivatása nem léte mellett. Ez csak azt mutatja,
hogy a hit és vallás ma el van alélva, meg az, hogy az
ismereteink nincsenek rendszerezve. Hanem ha a vallás ismét
a tudás rendszerezőjóvé lesz; akkor újra születik a haldokló
hit ós páratlanúl nagy haladást tesz a tudomány.
A vallásnak ezt a szerepót soha sem vették át és soha
sem vehetik át a bölcsészeti iskolák. Mert a vallásnak éppen
az a rendszerezés a föladata, mely a bölcsészeti irányokat is
egyetemesebb szempontok alá összesíti. De nem veheti át a
bölcsészet a vallásnak ezt a tudományos szerepét különösen
azért sem, mert a bonyolult bölcsészeti okfejtések labirintusaiban csak az arra gyakorlott éles szemű kevesek bírnak
eligazodni. A vallás ellenben a legmagasabb igazságokat is
képes közölni a bölcsészeti okoskodások nyomozására képtelen
tanulatlanokkal is.
A zsidó ós keresztyén mellett az emberiség többi legnagyobb vallásai a bramanizmus, buddhizmus ós konfucianizmus
keletkezésekor mindenik egy-egy új világnézetet adott és
oltott hívei lelkébe. Ε világnézetek összefoglaló szempontok
alatt felölelték az összes egykorú ismereteket. A braminok
— miként a régi zsidók írástudó papjai, valamint később
a rabbik — nópöknek nemcsak papjai, de egyszersmind ügyvédjei, orvosai, természettudósai, politikusai, sőt nemzetgazdászai is voltak. Buddha előbb környezetének összes kiváló
bölcsészeti és aszkéta telepét és tanát fölkereste és tanulmányozta, korának minden jelentős ismeretét elsajátította és
csak azután, azoknak az alapján állította föl saját hittanait.
Konfucius áttanulmányozta az összes, előtte összehalmozódott
szentiratokat és történeti fölfedezéseket s a saját munkáit
csak a régiekben foglalt tanítások kivonatának tekintette. Ez
az életbölcsesóg töltötte el őt, ezt hirdette honfitársainak,
amint száműzetésében az országot bejárta. A zsidó Talmud,
valamint a perzsa Avesztá-hoz meg a mohamedan Koran-hoz
írott kommentárok egész ősi tudományos enciklopédiákat
tartalmaznak.
Kutassuk csak a nagy vallások szent könyveit s tisztelettel kell meghajolnunk az előtt a buzgalom előtt, mellyel
a hit apostolai az emberi belátás és tapasztalás ismeretanyagát
összehordották ós összedolgozták. Amennyire fejletlen volt a
műveltségük teknikailag, olyan tökéletlenek voltak az érzéki
ismeretekre vonatkozó nézeteik; de ami nézetről tudomást
szereztek, azt okulás végett megörökítették.
Nézetek

a világról:

a) a

bramanizmusban.

A bramanizmus szent irataiban különösen a lót örök
kérdéseinek a fürkészése föltűnő és fölemelő. A hivő lelkét
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a végső ok titka nyugtalanítja, mikor ezt mondja: „Arról
szeretnék hallani tőled, hogyan j ö t t létre a világ és hogyan
fog ismét létrejönni a jövőben; és miből áll? Miből keletkeznek
élő és élettelen dolgok? Hogyan és mivé oszlott fel? s a
jövőben mivé fog ismét feloszlani?" A felelet pedig e kérdésekre: „A világ Visnuból l e t t : benne létezik; ő e világ
létezésének és föloszlásának az oka és ő a világ". (Ramanuga:
Vedanta-sutra, 1, 1,,. — S. Β. E. 48, 92 ,.v)
Más változatban: „Braman az, akiből ezek a lények
lettek, aki által a létezők élnek, akibe halálukkor visszatérnek".
„Akitől a világ teremtése, létezése és fennállása van, az Braman1'. Annak az indoka pedig, hogy Bramant megismerjük,
—• miként Pál apostolnál is, — többre becsülése a hitnek a
jó cselekedeteknél. „Minthogy a puszta cselekedet gyümölcse,
— mondja Ramanuga — korlátolt és mulandó, ellenben a
Braman ismerésié végtelen és örök, elég okunk van a Braman
lényének a vizsgálatára", (i. p. 156).
A részleges okok fölött léteznie kell a minden véges és
és korlátoltnak eredetéül szolgáló egyetemes oknak. Egyik
upanisádban olvassuk: „némely balga bölcs a természetben,
más az időben látja mindennek az o k á t ; holott Isten nagysága
az, ami a bramakereket, — a világot forgatja. Ε világot
mindig ő hatja át, ő az ismerő, az idők ideje ; ő ölt magára
tulajdonságokat ós mindenttudást; az ő parancsára bontakozik
ki a (teremtés) munkája, mely föld, víz, tűz, levegő és éter
nevet visel. — Ő az, aki miután az egyik lényeget (a lelket)
összehozta a másikkal (az anyaggal) összehozta eggyel, kettővel, hárommal vagy nyolccal, össze az idővel is, valamint az
elme finom tulajdonaival; — δ az, aki . . . mindent megtehet,
de művének elpusztításakor mégis minden nélkül v a n : igazságban létezőként halad és különbözik mindon teremtménytől.
Ο a kezdet, ki (a szellemet a testtel egyesítő) okokat hozza
létre, az idő három neme: mult, jelen és jövő fölött áll s
részek nélkül való . . . " (Svetas vateraupanisad 6, j u . —
S. Β. E. 15 260 3)· A jelenés világnak széteső tünemény tömkelegében ez amaz összetartó egység, melyet nyugati nyelvünkön Isten, Abszolutum, lényeg, végső ok s más effélék
nevén ismerünk. Az indiaiak Bramannak, a puszta Létezőnek
mondják s ők is azt tanították felőle, hogy „sem a szem
nem látja; — sem érzés föl nem fogja, — sem a fül, sem
egyéb érzékek nem érzékelhetik . . . Következőleg az (érzéki)
megismerésnek semmi olyan forrása nincsen, amely a puszta
létezőt fölfoghatóvá tenné . . . A felfogásnak csak az a tárgya,
ami a dolgok alkatát képező általános tulajdonságok és
egyéb (alkatelemek) útján jelentkező különbségek által
megkülönböztethető". Mert különben „az ismerés eszközeivel
szemben a Braman helyzete is az lenne, ami egy tárgyé".
(Ramanuga 1, ,,
— S. Β. E. 48 45.)
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buddhizmusban.

A buddhizmust már nem elégíti ki a végső ok bramin
felfogása. Nyilván éppen azért nem, mert a bramanizmus elfajulásával már nemcsak elméletileg fogták aként fel a
teremtőt, mint az ismeret egyéb közönséges tárgyait; hanem
az elbizakodott braminok Bramant egyszersmind az akaratuknak is alárendelve képzelték s azt vélték, hogy imáikkal
és áldozataikkal Bramant, — mint aki az imákból és áldozatokból táplálkozik — kívánságaik teljesítésére valósággal
rákényszeríthetik. Innen származott a braminok istenítése.
Mert ha az istenség akarata a braminoktól lett függővé,
akkor a braminok kerekedtek az istenség fölé.
Nem csoda tehát, hogy Buddha lángelméjének minden
erejével küzdött a legfőbb oknak olyan fölfogása ellen, amely
a nagy keresztyén reformációt megindító pápai bűnbocsánatnál is gyalázatosabb kicsúfolása volt a hitnek és
vallásnak. Ε miatt a buddhizmus a teremtő eszméje ellen
súlyos kifogásokat tesz. „Mert, ha lsvara-Isten — a világot
örökkön ösztönző céllal alkotta, akkor ő nem önmagára létezik." Akkor ugyanis az 6 léte is létezése céljától függ.
„Mindabban, ami él, fájdalom ós gyönyör törnek fölszínre:
legalább ezek nem lehetnek az Isvara művei. Mert ha ő fájdalmat és örömet okoz, önmagának is szeretettel és gyűlölettel
kell bírnia. Ámde, ha szeret és gyűlöl, akkor őt nem lehet
igazán önmagára létezőnek nevezni." Mert akkor szeretetének
és gyűlöletének az indoka fölötte áll. Következőleg, a buddhizmus megnyugszik abban, hogy : „minden üres! sem személy,
sem annak számára tér nem létezik, hanem az egész világ
olyan, mint a képzelet. Magunkat összetett tulajdonságok
halmazaként tekinthetjük? (Fo-so-hing-csan-hing. 4, l 8 . —
S. Β. E. 19,205-7·) A mennyország gyönyöreire vonatkozó téves
gondolatokat az érzékiség kemény kötelékei nyűgözik e földhöz. „A nemes ember számára, — amint a (lelkiismerettől)
sugalmazott törvényre ügyelt, — a sötétség felhője (az üdvösség) ragyogó fénye előtt megnyílott." (i.)
Ha pedig e lemondó megnyugvás dacára is zaklatják a
lét rejtélyei a buddhista elméjét, akkor a világ létezésének
megoldhatlan problémájára ajánlott különböző megoldási
módokat puszta értelmi formaképpen szemléli végig, de egyikkel sem azonosítja magát. Erre a kérdésre: „Melyek a mellőzhető problémák?" A feletet ez: „Olyanok, aminők ezek :
Örökkön tartó-e a mindenség? . . . Van-e vége? . . . Örökkön
tartó is, végtelen is? Vagy sem az egyik, sem a másik? A
test és a lélek ugyanegy-e ? Különbözik-e a lélek a testtől ?
Létezik-e a tathagata (szent) a halál után ? . . . Vagy létezik
is nem is a halál után? . . . Ilyen kérdésekre, amelyek mel-
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lőzendők voltak, az áldott Buddha nem adott feleletet." (Milinda 4 2 i 5 . - S. Β. E. 35,205-6·)
Ámde ez még éppen nem jelenti azt, hogy a buddhizmusnak az érzékin kivül más világban hite ne lett volna.
„Három dolog van, — tanítja a buddhizmus, — melyeket e
világban meg nem találhatunk. És mi ez a három dolog?
Ami pusztulásnak ős halálnak alávetve nincsen, — legyen az
akár öntudatos, akár öntudatlan, — azt nem találhatjuk meg.
Bármely, — akár szerves, akár szervetlen lénynek azt a
tulajdonságát, amely nem mulandó, szintén nem találhatjuk
meg. Végűi, — a legfőbb értelemben, — nincsen olyan dolog,
amelynek létezése lenne." Különösen kettőt nevez meg a
buddhizmus, mint olyat, aminek a léte a jelenség világ okozati
kapcsolatán kívül áll. Ez a kettő : „Tér és Nirvana." (i. 4. 7, 12, 13.
— S. Β. E. 36 j102 - 3 .) Hanem ezeken kivül, vagy inkább ezekben
az érzókelhetlen dolgoknak egész rendje létezik. „A világot
— ugyanis — az élő ós élettelen (érzéki és érzékfölötti) dolgok alkotják. És a tér, amelyben csak élettelen dolgok vannak, nem-világnak neveztetik." (Gaina-sutra 36 — S. Β. E.
45, 207·) Az „élettelen" dolgok ismét alakkal bíró és alaktalan
dolgokra osztatnak. „Az alaktalan dolgok tízfélék, az alakkal
bírók négyfélék." (i.) Az alaktalanok végtelenek. Közéjök
tartoznak: a dharma (buddhista hittan) és részei, a tér és
részei, meg az idő. Az alakkal bíró dolgokhoz tartoznak az
összetett dolgok és részeik, meg az atomok. „A tökéletes
lelkek a nem-világból ki vannak zárva. Ezek a világ csúcsán
székelnek: tökéletességre jutva a testüket ide (lenn) hagyják
és oda mennek," (i. p. 211.)
c) A kinai

vallásban.

A kinai tao-vallás is a buddhizmuséhoz hasonló határozottsággal ismeri föl a lét végső kérdéseinek a fölfoghatlanságát. Ennek dacára szintén komolyan igyekezik megadni e
kérdésekre a józan értelmet kielégítő feleletet.
„A régi emberek tudása elérte a legszélső határt, —
írja Kvang-cse, a Lao-cse tanítványa. — Mi volt ez a szélső
határ? Némelyek úgy tartották, hogy kezdetben nem volt
semmi. . . . Mások így vélekedtek: volt valami, de anélkül
hogy azt ismerhették volna." (Kvang-cse 2, 1, 2, 5 . — S. Β. E.
39,185·) Mások ismét „azt gondolták, hogy (kezdetben) voltak
lények, s az eletet fokozatos elmúlásnak, a halált az eredeti
állapotba való visszatérésnek tekintették." (i. 23,3, 1, 10, —
S. Β. E. 40,85.) „Ismét mások úgy hitték, hogy meg volt amaz
ismerős, csak nem kezdettek még felőle véleményt nyilvánítani." (i. 39,18δ.) Aztán voltak olyanok, akik azt mondották:
„Kezdetben nem volt semmi. Az éiet rendre keletkezett. Nem
sokára azután halál követte az életet." (i. 40,8G.)
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Kwang-cse élesen megbírálja a kezdetnek és a végnek
ezt a végére mehetetlen keresését. „Volt kezdet, — mondja
5. Volt kezdet az előtt a kezdet előtt" és így tovább a végtelenig. „Volt lót; volt nem lót. Annak a nem-létnek a
kezdete előtt nem volt lót." (i. 39, 187 .) „Halál és élet nincsenek
egymástól messze; de hogy miért vannak, az nom tudható.
Az, hogy valaki okozta őket, avagy hogy cselekvő okuk nem
volt, kétséges okoskodás. Ha a kezdetüket keresem, az a
végtelenbe nyúlik vissza; ha a végüket kutatom, az liatártalanúl tovatűnik." (i. 40, 130 .) „ítéljük el az ilyen okoskodást
és egyszerűen álljunk meg itt!" (i. 39, 188 .) Mindamellett ő
maga is azt mondja: „Mi azt valljuk, hogy nem-lét volt
a (kút)fő, az élet volt a test, és a halál a más világ kapuja.
Barátai vagyunk azoknak, akik elismerik, hogy lét és nemlét, halál és élet az Egyetlen Gondviselő alatt állanak."
(40, 86.) Sőt Pál apostolra ós a János evangéliomra emlékeztetőleg kijelenti ezt is : „Ég, föld és én együtt alkottattunk
s minden és én egyek vagyunk." (39,188.)
Az egyesítő lény, kinél a világ jtitkait kutató elme, a
Lao-cse hívei között megáll, a Táo. Ő az egyedül, önmagára
létező. „Az ő gyökere és alapja önmagában van. Mielőtt ég
ós föld keletkezett volna . . . ő biztosságban létezett. Tőle
származott a lelkeknek, tőle az istennek titokzatos léte. . . .
Ő alkotta az eget, ő a földet, Meg volt Thai-ki előtt és mégsem tekinthető magasnak. (Thai-ki a kezdetbeli éter vagy
ősköd, melyből a Jin és Jang együtthatására minden alakult.)
Alább volt minden térnél, s mégsem tekinthető mélynek. . . .
Régebbi, mint a legrégibb korok és mégsom mondható idősnek."
(i. 39, 243·)
De találunk Kwang-csenól egy, — tudományos szempontból ennél sokkal érdekesebb, részletesebben kifejtett világkeletkezési elméletet. Hogy kezdődött minden lénynek a
létrejövetele? — veti föl a kérdést Kwang. Jin és Jang, —
így hangzik a válasz, — egymásra fényt lövelltek, egymást
elborították és szabályozták . . . akkor, az így keletkezett
dolgokban vonzalom és ellenszenv: annak az elkerülése,
ennek a megközelítése indult meg határozott világossággal.
Ebből eredett a hím és a nő elválása ós egyesülése. . . .
Nyomor ós boldogság egymást hozták létre. Szelídség ós
szigor egymást ösztönözték. Az összetömöri'ilósnek és szétterjedésnek a mozgásai megállapíttattak. . . . Ezek azok a
szabályok, amelyek meghatározzák : az egymásra következés
rendjót, egymásra való kölcsönhatásukat, — amint most
egyenesen majd körforgással befolyásolják egymást, — amint
kimerülvén megújúlnak ós elmúlván újra kezdődnek: ezek a
polgok tulajdonságai." (40, 128 _9.) Ugyancsak Kwang szerint:
„A nagy kezdetben, a tér teljes ürességeben nem volt sem-
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mi, — nem volt semmi névvel nevezhető. Ebben az állapotban
keletkezett az első lét, — de még mindig testi alak nélkül.
Ebből keletkezhettek aztán a tárgyak, megkapván saját jellegüket. Az, aminek testi alakja nem volt, szétosztatott; s
aztán szünet nélkül a (tulajdonság) átruházás folyamata következett. Amint a dolgok teljessé lettek, létrejöttek mindeniknok a megkülönböztető vonalai, — amit mi testi alaknak
nevezünk. Az az alak a szellőmet magába burkoló test volt;
és mindeniknek meg volt a maga saját nyilvánulása, amit
ini a természetének nevezünk. Ha a természet kiművelődik,
visszatér sajátos jelleméhez; és mikor azt egészen elérte,
akkor a helyzet egészen ugyanaz, ami a kezdetnél. Ez az
azonosság tiszta üresség . . . olyan, mint az ég ós a föld
egyesülése (a kezdetben.) Ez az egyesülés . . . olyannak
látszhatik, mintha ostobaság vagy sötétség lenne; jóllehet
ez az, amit (a kezdetben létező) titokzatos tulajdonságnak
nevezünk. Ugyanaz, ami a nagy önmegadás (a természet folyásának) (i. 39, 315.)
A homályos sejtelmek e csodálatos tömkelegében mily
különös keveredését látjuk a Spencer és Aristoteles, a Hegel
és Pál apostol által megragadó szabatossággal ós szépséggel
kidolgozott eszméknek 1 Korunk tudósai kétségtelenül sokkal
könnnyebben érthető, világos nyelven tárgyalják a világnak
és az életnek keletkezési és fejlődési kérdéseit; de igazság
dolgában harmadfólezer év után is — váljon mennyivel adhatnak teljesebb képet a lótfejlődés legáltalánosabb vonásairól.
d) A parsi

vallásban.

A Zarathusztrától kijelentett parsi vallásban már a
zsidó-keresztyén világfelfogás hasonmását szemlélhetjük. A
parsizmus tanítása szerint ugyanis: „Akuramazda a világ
számára a teremtményeket testileg állította elő. Első volt
az ég, második a víz, harmadik a föld, negyedik a növények,
ötödik az állatok, hatodik az emberiség. Mindenikben benne
volt (az élet) tüze, eredetileg a hat lényegben szétoszoltan . . ."
(Bundahis: Zad-sparam 1, 20 — S. Β. E. 5 1 5 9 .) Az ég helyett
mondjuk az égitesteket, — amit a szó az ősi kifejezésben
csakugyan jelent is, — ós a világfejlődésnek egészen azt a
sorrendjót látjuk megjelölve, amelyet a mai tudomány megállapít. A föld állásáról szintén ezt a sajátságos és meglepő
leírást olvassuk; „Az ég, a föld, a víz és ami csak az égen
van tojásalakú,
mintha madár tojása lenne. Az ég a föld
felé van helyezkedve . . . és a föld hasonlósága az ég közepén
olyan, mint a tojás sárgája a tojásban . . ." (Dina-i mainogi
khirad, 4 4 , 7 _ n . — S. Β. E. 24 8 4 _ 5 ) . íme a föld és az égitestek gömbölyűségének újkori tana a régi ókorban!
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A világfejlődés módjának meg ilyen leírására akadunk :
„A világi lét a lelki lét gyümölcse; és a lelki (a világi)
gyökere . . . Abból, hogy a világi lét a gyümölcs, a lelki a
gyökér, a következés az, hogy nyílván minden látható és
fogható dolog az érzékelhetlen állapotból fejlődik érzékelhetőbe . . . Az ember és más állatok testének az érzékelhetősége az apáiktól származó magban láthatatlan és érzékelhetlen
volt. .
(Sihand-gumanik vigaz, 8, 2 4 34 — S. Β. E. 24, lft3 4.)
Mintha csak a mai erő és anyagimádok istentagadó prédikációit hallanók 1 „A földön és a világmindenségben levő
erélynek egy része — mondja Oshvald — további átváltozásra
képes: azt nevezzük szabad erélynek. Az erélynek másik
része önmagától további átváltozásra képtelen s állandó
nyugalomba j u t o t t : ezt nevezzük kötött erélynek. Az erély
e két fő fajáról tudjuk, hogy a szabad erély állandóan apad ;
következőleg a kötött erélynek éppen olyan állandóan és
szabályosan gyarapodnia kell. Ebből minden történésnek egy
egészen bizonyos és fölötte fontos egyoldalúsága folyik".
(Monistische Sonntagspredigten, S. 169.) Ez az egyoldalúság
egy szóval az erőnek, az érzékelhetlen létezőnek anyagja,
érzékelhetővé való természetszerű átváltozása.
A vallás lehetetlennek tartva azt, hogy a magasabbrendtí:
a szellem, az értelem, az öntudat, az alacsonyabbrendűből:
erőből, anyagból, tárgyakból származzon, a szellemit mondja
az oknak, a testit pedig az okozatnak. így a parsi hit szerint
i s : „Akuramazdának első gondolata a szellemi teremtés
keletkezése . . . Első a szellemi alkotás, aztán az anyagi
kialakítás és a szellemnek az anyaggal való keverése. Ettől
van a teremtmények előmenetele, — és Vohumannak (a Léleknek) bennök lakozó igazsága által: ez minden jó teremtményt
tisztaságra és örömre ösztönöz . . . A dolgok teljes megértése
Vohumannak a7, ember elméjében való laltozásából származik.
(Dinkard, 9 J S . — S. Β. E. 37, 248 )
A tudomány azt tanítja, hogy az anyag ós erő fennmaradásáról szóló „lényeg törvénye a jelenségekben mindenütt
mekanikiai okokról tanúskodik s ez úton az általános okozati
törvénnyel kapcsolódik". (E. Haeckel: die Welträtsel, S. 94.)
Ezzel szemben a hit nem nyugodhatik meg abban, hogy annak
a világnak, amely a gépiessé változtathatlan szellemi és
erkölcsi tulajdonokkal bíró embert is tartalmazza, az emberinél
ne magasabb, hanem alacsonyabb értékű okot ós célt tulajdonítson. Ezért már a régi Marda imádók meggyőződése szerint
is „a világ mindenféle ügye a végzet, az idő és az önmagától
létező örökkévalóság, a király és a hosszú életű Ür legfőbb
határozata szerint alakúi. Ez okból a különböző időszakokban
mindenkivel az esik meg, ami éppen szükséges, hogy megessék". (Dina-i mainog-i khirad, 27, 8 , n . — S. Β. E. 24&7.)
T h e o l . Szaklap. X I . é v f .
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És minthogy egy pusztán mekanikai erőktől mozgatott
és mekanikai változásokkal alaknló világnak bármilyen fejlődése sem hozhat létre más mint gépies vagy állati minőségű
eredményeket: a vallás a világ fejlődését minőségbeli átváltozásában megújuló megjavulásában látja. „A mindensógnek
a megújulása után — tanították a régi parsik — többé nincsen
démon, mert nincsen csalás; és nincs gonosz lélek, mert
nincs hamisság; nincs ördög, mert nincs pusztulás ; nincs
pokol, mert nincs gonoszság; nincs viszály, mert nincs harag;
nincs gyűlölet, mert nincs rossz indulat; nincs fájdalom, mert
nincs betegség . . . nincsen szükségemért nincs kapzsiság; nincsen szégyen, mert nincs fólszegség . . . nincs eretnekség, mert
nincs hamis állítás . . . Mindazok a gonosz gondolatoktól,
gonosz szavaktól és gonosz tettektől vannak: (az ilyen)
minden gonosszal megrakott népet az ördögnek kell szétszaggatnia". (Dadistan-i dinik, 37 i2o j. — S. Β. E. 18, I l 8 .)
*

*

*

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

emberben.

Hogyan is találhatná az ember érdemesnek élni, hogyan
tölthetne el az élet „ösztöne" minden élőlényt a legmélyebb
szenvedéllyel és a leghatalmasabb szívós akarattal az életre,
hogy ha a lét nem hozna napról-napra valami jobbat, szebbet,
igazabbat? Hogyan találhatná érdemesnek a búvár a teremtés
titkainak a mélységeit kutatni, ha a létnek az a mehanizmusa,
mely a megfigyelőnek a fölszinen leginkább szemébe tűnik, a
világrejtelynek nemcsak látszólagos, de valóságos megoldása
lenne ? Mi lenne az életigazságok megélésének fönséges gyö-
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nyöre, mi az ismerés nemes varázsa, ha látszólag rideg
mehanizmus valósággal nem a teremtő erőknek, nem az istenségnek szünetlen éledő új alkotásokba, folyton gazdagodó
újabb érzéki öltözetbe j u t á s a ?
*

*

#

Már ennyiből is elég világosan kitűnik, hogy az okosság is, a történeti tapasztalás is nemhogy ellentétbe állítanák
a hitet a tudással; de éppen ráutalják a tudományt is a vallásra. Ez nem is lehet másképpen. Hisz vallás és tudomány
ugyanazt az emberi szükséget elégíti k i : mindkettő a lót
megismerését szolgálja avégett, hogy cselekedeteinket célszerűen, bölcsen ós boldogítóan irányíthassuk. A kettő közül
azonban a mélyebb, a tágabb körű ismeretet, — eszmei természeténél fogva, — szükségképpen a hit adja. Nemcsak
azért, mert a tudományt is a hit vezeti többről-többre, hanem még inkább azért, mert a széttagolódásra hajló tudománynak csupán a hit képes megadni az éltető, az eszméket
nyújtó egységet.
Nincs megértés, nincsen tudomány olyan magyarázó,
általános elvek birtoka nélkül, melyek az elütő, szétszórt
jelenségeket valami kölcsönös kapcsolatba bírják hozni. És
épp a különfóleségekben az egyezést jelentő ezek az elvek
a lényegesek, a jellemzők a tudományban. De nincsen hit és
nincsen vallás, sem olyan belső meggyőződés, olyan vezérlő
eszmény nélkül, amely a természet eseményeit is az ember
élete történeteit is ugyanazon legfőbb lelki hatalom kormányzata alá ne állítaná. És épp a föld feletti világkormányzatnak
az egyöntetűsége, a jó cselekvésnek ős igaz gondolatnak az
a legfőbb itólő mértékadója a lényeges a vallásban. Hit ós
tudomány ebben találkoznak.
Azért a hit és tudomány viszonyát s e viszonyból mindkettőre kiható szerfölött fontos következményeket akkor a
állapíthatjuk meg leghelyesebben, ha a hitet is, a tudományt
is abban a közös vonatkozásában tárgyaljuk, melynél fogva
az egységes világnak mindkettő egységes kifejezője.
Dr. György
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A hallei magyar könyvtár.
Az idei nyarat tudományos és egyházi tanulmányozásra
óhajtván felhasználni, egy több hétre terjedő németországi
út terveivel foglalkoztam, amikor dr. Győry Tibor egyetemi
tanár kezdeményezésére dr. Haberern J. Pál udv. tanácsos,
egyet, tanár azt a kérdést intézte hozzám, nem lehetne-e
valamikép módját ejteni, hogy a hallei egyetemmel kapcsolatos magyar könyvtár végleges rendezése és katalogizálása,
illetőleg egy katalógus kiadása dolgában valaki kiutazna az
ottani könyvtári őr segítségére. Ezt az ügyet magam is
igen fontosnak tartván, vállalkoztam rá, hogy tanulmányaimat
Hallóra koncentrálva, ha kell több hétig is ott maradok s
a magyar könytár ügyét rendezni segítek. A Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsa részéről, miután báró Szalay
Imre alelnök, múzeumi igazgató és dr. Fejérpataky László
udv. tanácsos, egyet, tanár igazgató a munka elvégzését úgy
nemzeti, mint tudományos szempontból kívánatosnak ítélte,
hivatalos megbízást kaptam, aminek alapján több hetet
Halléban töltöttem, a könyvtárat s annak eddigi rendezését
átvizsgáltam s e sokszor túlbecsült, néha lekicsinyelt magyar
alapításról, mint közérdekű dologról, a következőket közölhetem.
1. A könyvtár

keletkezése.

A hallei egyetemmel kapcsolatos magyar könyvtár
alapítója Kassai György Mihály. Neve nem egyformán maradt
ránk. Hozzá küldött levelein néhol Georgius Michaelides
vagy Michalovich áll, a wittenbergi egyetem anyakönyvében
Georgius Michaelides Steinensis Hungaricus néven szerepel,
de végrendeletén ő maga „M. Georg. Michaelis Cassai Hung.
Facult. Philos. Assessor" névvel írta alá magát s így családneve Kassai volt. Steina Barsmegyei falucskában 1640-ben
született. 1656-ban a rajeczi, 1662-ben a szentmiklósi, 1666-ban
a kézsmárki, 1668-ban Radichius alatt a kassai, 1669-ben
Ladivór Illés ós Zabanius Izsák alatt az eperjesi, 1672-ben a
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boroszlói iskolában találjuk, míg 1675 óta állandóan Wittenbergben tartózkodik. Eleinte magánórák adásával tartotta fenn
magát, de 1681-ben elnyeri a magisterséget, 1702-ben a filozófiai
fakultás adjunktusa, 1712-ben dékánja lesz. Mikor állását
biztosítottnak látta, 1687-ben megházasodott, Drechsler Mátyás
kiűzött magyar lelkész Eszter nevű leányát vette el. Házasságából öt gyermeke származott, de még életében mind,
feleségével együtt maga temette el. Ez a szerencsétlen
családi állapot teszi érthetővé, hogy a mindenét elveszített
85 éves agg tudós, aki olyan sokat tanult és nélkülözött,
mindenét, amije megmaradt, a wittenbergi egyetemen tanuló
magyar ifjaknak hagyta örökségül. 1725 október 13-án halt
meg Wittenbergben. A könyvtárra vonatkozó rendelkezése
1724 augusztus 10-ón kelt és így hangzik:
„Bibliothecam quoque meam utilitati et aedificationi
Alumnorum Pannonum consecro, donec post obitum meum
liaereditaria illaque plena possessio accesserit, et ita quidem,
ut Alumnis sub aliud tectum migrantibus et habitaculum
mutantibus iidem etiam Bibliothecam secum sumant et Semper
ad latus habeant, quo integro tempore aditus ad eam pateat.
In qua licet etiam libri contineantur ad trivium spectantes,
non tarnen absque fructu inspiciuntur: quorum omnium,
imo totius Bibliothecae summám Catalogo cognoscere licebit.
Pro conservanda autem augendaque Bibliotheca conclavique
persolvendo accedentibus Alumnis Pannonibus aliquot grossi
et consensu erunt deponendi. Inscriptionem vero et curam
Bibliothecae, donec Stipendium constitutum fuerit, in se recipiet, qui mihi mortuo in Museo succedet, Convictoriumque
gratuitum, in praemium sui numeris, una cum suo cohabitatore accipiet. Ordinabuntur autem illis in annum triginta
Floreni Misnici, et quidem pro cibo vigintisex Floreni, residui
vero quattuor Floreni cedent pro Museo exsolvendo, in quo
Bibliotheca est deposita. Ubi deinde, Deo iuvante, stipendium
processerit, quinque primariis Alumnis potissimum cura circa
Bibliothecam in cumbit, non tarnen prorsus exceptis inferioribus. Piura progressus temporis melius docebit. In Bibliothecis ad haec plerumque spectantur, ornamenta, ut sunt
imagines et effigies praesertim virorum praecipuorum et
aliorum memorabilium in nostra quoque quaedam reperiuntur,
quorum specificatione exhibit inventarium. Denique consecro
Alumnis Pannonibus supellectilem propriis sumptibus comparatam quae in Museo meo et Camara simulque in Bibliotheca invenitur. Huius quoque specificationem inventarium
exhibebit. Tantum in omnem eventum". Kassain kívül a végrendeletet a következő tanúk írták alá: dr. Hiob Thieleman,
Acad. protonotarius ut testis, M. Franciscus Horváth Bibithy
ut testis, Johann Lonyay testatur idem.
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2. A könyvtár

sorsa.

A végrendelet meghagyása szerint a könyvtár Kassai
halála után is ott maradt az δ volt lakásában, ahova a
megválasztott két könyvtáros is beköltözött. Ez a lakás a
Collegium Augusteum egyik mellékhelyisége volt az egyetemi könyvtár tőszomszédságában. A Kassai által ugyanazon végrendelettel tett stipendiumi alapítvány kamataiból
az egyetemi tanács évenként 12 tallért a könyvtár és
lakás évi bérére és fűtésére visszatartott. A magyar diákok
a könyvtárosi tisztség élvezését olyan nagy jótéteménynek
tartották, hogy folytonos volt közöttük e miatt a civódás.
Az ügy nem egyszer került az egyetemi tanács, sőt a fejedelem elé is úgy, hogy csakhamar kezelési szabályzatot állítottak össze, amelynek lényegesebb pontjai a következők
voltak : könyvtárosokul csak azok nevezhetők ki, akiket a
magyar stipendisták kijelölnek; a könyvtárt csakis stipondista
hasznáthatja; a használatért évenként 16 garas fizetendő; a
könyveket zálog ellenében, a rektor által ellenjegyzett cédulával s csakis 3 hétre szabad kikölcsönözni. Ε szabályzat a
magyar diákok heves tiltakozásai miatt csak 1744-ben lépett
életbe.
Még e szabályzat életbeléptetése előtt adta ki Mária
Terézia ama rendeletét, hogy magyar ifjaknak nem szabad
a külföldi egyetemeket látogatniok. így történt, hogy 1743ban, egy magyar ifjú sem lévén kint, a magyar könyvtárt
elzárták és lepecsételték. A rendeletet azonban csakhamar
visszavonták, mert ugyanazon év augusztus 20-án hat magyar
ifjú folyamodik a fejedelemhez, hogy a magyar könyvtárt
nyittassa fel s adassa át nekik.
A hét éves háború alatt Wittenberg s benne az egyetemi
és a magyar könyvtár is igen sokat szenvedett. Az ostrom
megrongálta az épületeket. Madách Péter könyvtáros 1763.
augusztus 27-én azt jelenti a rektornak, hogy a könyveket
egy pincébe volt kénytelen áthurcoltatni. Minthogy azonban
ezt a pincét is elfoglalták az osztrák katonák, a könyvtár
igen megrongálódott s mire ismét átvehette, igen sok hiányt
talált.
Ezután is többször megesett, hogy egyetlen magyar
ifjú sem volt Wittenbergben s ilyenkor a könyvtár gazdátlanul hevert. Végre az egyetemi tanács 1776. május 15-én
alapítványba foglalta Kassainak egész hagyatékát s megállapította, hogy mintegy 2000 kötet könyv, egy csomó kézirat, 3 gyűrű (övé, feleségéé, fiáé), több régi érem és a bútorzat maradt utána. Az ösztöndíjalapítvány értéke 5169 tallér,
3 garas, 9 pfennig. Megállapították azt is, hogy ösztöndíjul
egy-egy magyar ifjú évenként 20 tallért kap, a könyvtár
költségeire pedig évi 12 tallért fordítanak.
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Sajnos, hogy a könyvtár története, amint azt a jelenlegi
direktor, Gerhard egyik jelentésében megírta, a magyar ifjakrél meglehetősen szomorú képet ád. Nemcsak az egyetemi
tanács és a fejedelem volt kénytelen ismételten fegyelmileg
is eljárni a folyton civódó magyarok ellen, hanem 1779 és
1797-ben maguk a magyarok is panaszt tettek a könyvtáros
ellen, hogy az értékes régi érmeket ós a gyűrűket elzálogosítja, a régi levelekkel és kéziratokkal pedig kályhába gyújt.
Ez a szomorú körülmény teszi érthetővé, hogy a könyvtár
kezelésének szabadsága mind szűkebb határok közé szorúl
s mikor 1799-ben egy gyűrű és 17 régi érem nyomtalanúl
eltűnt, az egyetemi tanács kimondotta, hogy ezentúl
egyik könyvtáros a másiknak a könyvtárt csakis pontos
leltár mellett adhatja át. Persze hogy ennek a rendelkezésnek sem igen tett a hanyag magyarság eleget.
A napoleoni hadjáratok idején a könyvtár különösen
sokat szenvedett. Az egyetem épületeit 1806-ban és 1810-ben
kórházzá alakították át. A magyar könyvtárt teljes rendetlenségben egy sarokba hányták rakásra. A harcok megszűntével Kalivoda András, majd pedig csodálatos szorgalommal
ós bámulatos pontossággal dr. Schulek Gáspár szedte rendbe
és katalogizálta a könyveket. Schulek katalógusa, amelynél
neki Povázsay András segített, ma is alapja minden további
rendezésnek. De még le sem zárhatták a katalógust, amikor
ismét parancs jött, hogy a könyvtárt 24 óra alatt hordják
el. A magyar könyvtár az egyetemi könyvtárral együtt
zsákokba és ládákba került, amiket a drezdai egyházi főtanács rendeletére tüstént el is indítottak Drezdába. Útközben
azonban a franciák a menetet megtámadták s a könyvtárt
csak úgy menthették meg, hogy Meiszen mellett egy lovagvárba vontatták be, ahonnét csak 1816-ben szállították vissza
Wittenbergbe.
A magyar könyvtárnak azonban még ekkor sem volt
nyugta. Wittenberget 1815-ben a porosz királyságba kebelezték, minek következtében a wittenbergi egyetemet a haliéival egyesítették, 1823-ban a magyar könyvtárt is átvitették
Hallóba. Nem csoda, ha a sok liurcólkodásban sok könyv ós
kézirat elveszett.
A könyvtárra vonatkozólag 1831-ben az egyetemi tanács
szabályzatot állapított meg, amelynek főbb pontjai a következők: minden stipendistától 2 tallért vonnak le a könyvtár
fenntartásának és gyarapításának költségeire; a wittenbergi
stipendiumot kezelő tanári bizottság a magyarok ajánlatára
választja a könyvtárosokat, akiket esküvel kötelez a hűséges
kezelésre, s akik e munkáért a stipendiumon kivül a lakás
megváltása fejében fejenként 15 tallért k a p n a k ; könyveket
csakis az eforus láttamozásával, kéziratokat csakis a fel-
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ügyelő tanári bizottság engedelmével adnak ki; a képeket,
értékeket elismervény ellenében az egyetem rektora veszi
á t ; a könyvtár szaporításánál azon könyvekre kell tekintettel
lenni, amelyek a magyar nép és állam történetével, statisztikájával és földrajzával foglalkoznak. Ez utóbbi pontot 1834-ben
oda módosították, hogy oly könyveket szereznek, amelyek
az ott tanuló magyarok szükségletének leginkább megfelelnek.
A könyvtár eddigi történetéből is kitetszik, hogy az
egyetemi tanács az alapító akaratát nem egyszer mellőzte.
Első ízben akkor, mikor a könyvtárt Wittenbergből Hallóba
vitette, bár ez az egyetemek egyesítésének a folyománya volt.
Másodízben akkor, mikor külön helyiségben való fenntartását
megszüntette, bár ez meg a magyar diákok lelkiismeretlenségónek a következménye volt. 1852-ben pedig azt határozta az
egyetemi tanács, hogy ezentúl a magyarok közül csak egy könyvtárost választ, a másik az egyetemi könyvtár egyik tisztviselője lesz. Ezt a rendelkezést a magyarok tiltakozása miatt
1854-ben az egyetemi tanács visszavonta ugyan, de mikor
1876-ban rájöttek, hogy 37 mű ismét elveszett, a két magyar
könyvtáros mellé igazi őrül az egyetem titkárját alkalmazta. Ε könyveket, miután senkinél megtalálni nem tudták,
a császár engedelmével a katalógusból kitörülték.
Eddig a könyvtár az egyetemi könyvtár épületében
ugyan, de külön szobában volt elhelyezve, de mikor az új
könyvtári épület felépült, a folytonosan megújuló rendetlenségek elkerülése végett, a magyar könyvtárt is abba helyezték
el, ahol külön polcokon, de a többi könyvek sorában kezelik
s ahova most már a magyar könyvtárosok is csak a könyvtári tisztviselők tudtával mehetnek be. 1890 november 23-án
a minisztérium elrendelte, hogy a magyar könvtárnak csak
egy magyar kezelője lehet, míg a voltaképeni felügyelője
egy könyvtári őr, aki ezért csakúgy, mint a magyar könyvtáros, évenként 45 mk. tiszteletdíjat kap. Ezzel a magyar könyvtár külön önállósága jóformán megszűnt s még inkább meg fog
szűnni, ha most, amint már elhatározták, a magyar könyvtár
betűrendes céduláit a nagy könyvtárba beosztják s a magyarok kezelésére csak egy kézi katalógust hagynak meg. Ez
ellen azonban aligha lehet valamit is tenni, mert az egyetem,
mint az alapítvány kezelője, csakis így tudja a magyar könyvtárt a magyar ifjúság máig is tartó gondatlansága miatt a
teljes szétbomlástól megmenteni. A könyvtár megmentése
pedig mégis csak a legfőbb érdek és cél a mi szemünkben is.
3. A
katalogizálás.
A könyvtár első katalógusát, amint azt végrendeletében
is említi, maga Kassai készítette el. Sajnos, hogy ez a
katalógus már a 18. század folyamán elveszett. Hogy 1755-ben
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még megvolt, az bizonyítja, hogy Latschny Ádám könyvtáros
csak az azon évben vásárolt Rotarides-féle kéziratokat katalogizálta. Latschny katalógusa ma a budapesti magyar nemzeti múzeum kézirattárában (Cod. quart. lat. 16.) van. 1780-ban
Bobor Márton készített egy katalógust. Ezt Schulek még
használta, de azután elveszett. A magyarhoni evang. egyház
megkeresésére 1786-ban Schroeckh Mátyás katalogizálta a
könyveket. A legjobb, igazán mintaszerű katalógust két
hatalmas kötetben dr. Schulek Gáspár készítette 1813. tavaszán. Minthogy azonban még ezután is sok könyv elveszett
s így Schulek katalógusa nem felelt meg a könyvtár tényleges állapotának, 1860—61-ben Torkos László ós Baphanides
Sámuel könyvtáros még hat társuk segítségével, u. m.
Horváth Sándor, Petz Emil, Raab Károly, Thébusz Jánn_s
Votisky Károly és Zsilinszky Mihály
-,,,^νιναι egy új
könvvieo·'""^-- 1 ' '
UUj aflfgíy azonban talán a munkások
auKasaga miatt nem sikerült. Sokkal értékesebb Szlávik
Mátyásnak 1882-ben készített könyvjegyzéke, amely azonban
sájnos, máig is Dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár birtokában
van.
Az igazán szakszerű, a legaprólékosabb részletre is
kiterjeszkedő katalógust dr. Reinhold Henrik egyetemi könyvtári őr, a magyar könyvtár egyik könyvtárosa készítette el.
Ez a katalógus, amelyen dr. Reinhold némi megszakításokkal 1900 óta mind máig dolgozott, s melynél Obál Bélán
kívül egyetlen komoly magyar segítőtársa nem volt, s amelynek pontossága érdekében nyelvünket is megtanúlta annyira,
amennyire a könyvek rendezésének érdeke megkívánta, teljes és
pontos képét adja a könyvtár mai állapotának. Ánnál szomorúbb,
hogy a magyar tanulók, a könyvtárosokat sem véve ki, nem
siettek segítségére s egyáltalán nincsenek tudatában a
könyvtárral szemben tartozó hazafias kötelességeiknek.
4. Mi a teendő?
Miután a könytárat és a katalógizálást átvizsgáltam,
a tévedéseket kijavítottam, az alapítvány természetét és
egész történetét megismertem, a könyvtárra vonatkozólag
a Felügyelő hatóságnak a következő javaslatokat tettem.
A haliéi magyar könyvtár kétségtelenül legértékesebb
része az a kézix*atgyűjtemény, amelynek mintegy fele a hazai
politikai és közművelődési, egyházi és családtörténeti viszonyokra nézve igen becses adatokat tartalmaz. Schulek katalógusa még 196 kézírásos kötetet említ, a Torkos-féle csak 73-ról
tud, a végleges rendezés 105 iratot állapított meg 109 kötetben,
2564 darabszámmal. Ezeket dr. Reinhold a következőkép
csoportosította:
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I. Catalogi veteres Bibliothecae Hungaricae 1—7.
II. Manuscripta Cassaiana 8—28.
III. Manuscripta a Rotaride collecta 29 42.
IV. Manuscripta variae et incertae originis.
1. Manuscripta varia ad res Hungarorum spectantia
43-54.
2. Manuscripta theologica 5 5 - 8 1 .
3. Manuscripta philosophica 82—92.
4. Manuscripta philologica 93—96.
5. Manuscripta varii argumenti (Juridica, historica,
mathematica, medica, miscellanea et fragmenta
varia) 9 7 - 1 0 5 .
Ε kéziratgyűjtemányről teljes, de nem egyformán részletes katalógus volna kiadandó. Nevezetesen az I. és a IV.
csoportról csak a címek egyszerű felsorolásával, a II. és III.
csoportról pedig teljes részleges katalógus nyomatandó, úgy
azonban, hogy a II. csoportból is a 12—28. számú köteteknek
csak a felsorolására kellene szorítkozni. Igy tehát teljes
jegyzék nyomatandó II. 8-ról, melynek címe Cassai fragmenta, manuscripta, personalia; all. 9., 10., 11-ről, melyeknek
címe Cassai epistolarum fasc. I—III. A III. csoportból részletes, teljes katalógus nyomatandó, mert itt a következő
iratokat találjuk:
29. Rotaridis: Personalia, Epistolae, Fragmenta.
30. Templum honoris virorum illustr.
31. Manuscriptorum Rotaridis vol. I. Burii apostoliéi per
Regnum Apóst, vestigia.
32. Manuscript. R. vol VI. Epist. Lochmann.
33.
„
» * VII. Acta comit. Poson. 1659.
34.
„
„ „ VIII. Series famil. Hung.
35.
„
„ „ VIII. Singulares tractatus.
36.
„
„ „ Minores tractatus.
37.
„
„ „ Fragmenta gymn. ev. Hung. Rezik.
38. Exercitia scholastica a. 1637.
39. Epistolarum fasc. I.
40.
„
„ II.
41.
„
„ III.
42.
„
„ IV.
Ezekben oly sok értékes anyag van, hogy róluk a
magyar tudós-világot részletes kimutatással kell tájékoztatni.
A kéziratokból, sajnos, idők folyamán igen sok elveszett
vagy elszármazott a magyarországi könyvtárakba. Nem
tudom, hogy ezeket vissza lehetne-e szerezni a hallei magyar
könyvtár számára, de azt mindenesetre szükségesnek tartom,
hogy a máshová elszármazott kéziratokat lehetőleg kinyomozzák s a kiadandó katalógusba mai őrzésük helyének a
kitüntetésével felvegyék. Ez iratok a következők:
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„
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II.
III.
IV.
V.
I.
II.
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Acta Diaetalia 1662.
Annalium Hung. ρ. II.
Gravamina et supplicationes etc.
Liber epist. Lachmannianus I.
Históriáé Hung. Liter, lineamenta.
Diiarium delegationis Poson. 1671. Processus indic. contra pastores 1674.
„ III. Auctorum et scriptorum Hung. cat. alpb.
„ IV. Históriáé Hung. Liter, civilis atque sacrae
lincamento.
„ V. Paria epistolarum, edictorura etc.
„ VI. Gymnasiologia. (descripsit Rot. 1746).
„ VII. Chronicon Hung.
„ IX. Liber s. registrum fraternitatis Scepus.
Volumen unicum in 8°
Personalia.
A könyvtár tulajdonképeni anyagát a mintegy 4000
kötetből álló könyvgyűjtemény alkotja, amelynek körülbelül
fele még Kassaitól származik, másik fele pedig új szerzemény. Nagyobb része a hazai könyvtárakban is meg van
s így katalógusának kiadása szükségtelen. Van azonban
mégis 195 drb. olyan könyv, a melyeknek a kéziratok katalógusával együttes felsorolását kívánatosnak és érdemesnek
tartom. Ezek közül Szabó Régi Magyar könyvei közt említve
van a 16. századból 22 drb., a 17. századból 113 drb., a 18.
századból 35 drb. Szabó által nem említett könyv van a
16. századból 5, a 17. századból 20, közülök 4 drb. unicum
Az ily módon kiadandó katalógus mintegy 4—5 nyomtatott ívre terjedne. Tudakozásom szerint a nyomás ívenként
40—50 márka volna, a sajtó alá rendezésért dr. Reinholdnak
legalább 100—150 márka volna adandó s így az egész költség legfölebb 500 koronára rúgna, amit a hallei magyar
könyvtár ismerése ós hozzáférhetővé tétele föltétlenül megérdemel. Nézetem szerint ezt a költséget nekünk magyaroknak kellene fedeznünk, miután az egyetem a könyvtárra
kiadást nem tehet, a magyar alapítványokat pedig e célra
felhasználtatni bajos és gyors eredménnyel nem is járna.
Az alapítványok ugyanis a következő módon állnak és
használtatnak fel.
A Poldt-féle külön magyar alapítványon kívül még
három magyar alapítvány volt Wittenbergben s van Halléban.
A legelső alapítvány volt Kubiny Kristófné Garamszegi Göczy
Julianna ajándéka, aki 1711-ben gyémántos karperecét a
magyar diákoknak adományozta. Ennek eladásából 60 tallér
folyt be. A második Kassai Mihály alapítványa volt, aki
1725-ben 5169 tallér 3 garas és 9 pfennigben megállapított
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vagyonát a magyar diákok segítésére hagyta. A harmadik
dr. Temlin Mátyás orvosé volt, aki 1749-ben 400 tallért
hagyott magyar ösztöndíjra. A porosz minisztérium 1831 okt.
17. és 1890 aug. 14-én kiadott rendeletei e három alapítványt, amelyeknek mai értéke 70000 márka, egyesítette s
kamataiból évenként egy-egy magyar tanulónak 300 nál nem
kevesebb, 500-nál nem több márkából álló stipendiumot adat.
Ugyancsak ebből az egyesített alapítványból fizetik ki a
kezelési díjakat, a 30 márkára rúgó viatikumokat, és két
könyvtárosnak járó 45-45 márkát és pl. a múlt évben a
könyvtár kiadásaira 6648 márkát.
Azt hiszem, s úgy is értesültem, hogy az alapítvány
kamataiból a katalógus költségeinek fedezésére is lehetne
valamit fordítani. Azt azonban szorgalmazni kellene, hogy a
két magyar könyvtárosi állás a végrendelet értelmében
visszaállíttassék, mert az alapok jövedelméből még az egyetemi őrnek is jut egy harmadik tiszteletdíj. Viszont azonban
a magyar könyvtárosok az illetékes főiskolák hatóságai
részéről köteleztessenek a könyvtár gondos lelkiismeretes
kezelésére és rendbentartására. Ε végből jó volna, ha a
könyvtárosokat a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának is bejelentenék.
II.
Kutatásaim közben a Ms. 52. jelzésű könyvben, amelyet
1701. okt. 20. Nicolaus Privigyei Nob. Pannon, látott el
dátummal s amely Favonius variarum rerum címet visel,
irodalomtörténetileg is érdekes leletre bukkantam. Ez a
könyv különböző levelek és köszöntők mintagyűjteménye.
Az első része latin, a második része német nyelvű kéziratokból áll. Közben azonban a 27., 28., 29. és 30. leveleken
(csak a levelek és nem az oldalok vannak számozva) valamint a 32. levélen is néhány magyar verset találtam, amelyek
egyik része 1686-ból, a 32. levélen lévő két vers pedig 1688ból származik.
Ε verseket, néhány elmosódó szó kétséges olvasásától
eltekintve, az akkori írásmód pontos utánzásával leírtam s
érdemesnek találom közzétenni. Megjegyzem, hogy a versek
leginkább folyó írásban vannak feljegyezve, de a sorok kezdetét legtöbb helyen nagy kezdőbetűk jelzik. Hogy a megértést megkönnyítsem, itt a verseket lehetőleg a mai nyelv
formáiban közlöm. Amennyiben azonban a megértést nem
zavarja, a régi formákat megtartom. A versek az eredeti
formában a Múzeumok ós Könyvtárak értesítőjében jelennek
meg.
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natales.

Az menyei Király, ki elűt most udvari
Sok számú seregh Angyal,
Házatok cselódgyét, Marhátok seregét
Látogassa sok jókkal
Ez szt. Innepekben Szívetek örvöndgyen
Angyali szózatokkal.
Gonosztul megh mencsen Kártul megh űrizzen
Heletekben neveilyen.
Hogy sz. Születésse Testbe eljüvésse
Idvesétekre legyen.
Engedgye megh Isten Hogy véle menyegben
Kegyelmetek örvöndgyen.
Nektek híveinek Kedves sereginek
És választott népnek
Ez új esztendőnek Kezdetit s közöpit végit
Minden részit nagy kegyessan megh álgya.
Alius.
Én mint kicsin Diákocslsa
Szólok mint egy Madaracska
Az Chrisztus szent szülésirűl
Hozzánk testben jüvésirfil.
Kérlek azért hallgassátok
Gyermekek, nagyok és vének
Beszédem megh ne vessétek,
Sut rám jól figyelmezzétek.
Im ez mai napon tinéktek
Születettet Idvözűtötök
Bethlehemben, városában
Fekszik ű szoros Jászolban,
Hidek sütét Istálóban
Takartatik kis Posztóban
Menynek és fűidnek nagy ura.
Jertek mi is Pásztorokkal
Lelki nagy buzgósággal
Járullyunk az Chrisztushoz,
Az mi kegyes Szószólónkhoz;
Térdre esvén ű Lábához,
Neki mondgyunk új Éneket,
Hangicsáló szép verseket,
Hogy mi értünk bűnesekért
És megh romlott edényekért
Leszála (a) magas menybűi.
És neki legyen dicsűssék
Most és mint örökken örökké. Amen.
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Alias.
Menny, föld, tenger csudálkozzál,
Nap, hold, csilak álmélkodgyál,
Bűnös ember ne szomorkodgyál
De vigadozzál!
Szűsz Máriátűl Testet vett
És az igaz emberséget,
Hogy minékünk üdvösséget
Szerezne örök életett.
Születik Szűsz Máriátűl
Szeplűtelen virágh száltűi
így küldettik Sz. Atyátül
Leszála az magas menybűi.
Ez első az Ábrahámnak
És amaz szent Ádámnak
Isten az mi Attyáinknak
Régen igértettet.
Alias.
Angyali karoknak Dicső királlyának
Születésse inneppét
Hogy tűrhettuképpen Az kegyelmes Isten
Idvösséges idejét
Te kigyelmeteknek Megh adta irnetek:
Most Isten szent népe Illik mi örvendezzünk,
Széppen zöngedözünk
Ineklű versekkel.
Istennek hivei, Krisztusnak juhai
Vigadgyunk tellyes szivei.
Az Úrnak kegyelmét Reánk árat szerelmét
Hirdessük nagy örömmel.
Mert az drága maghot, Kirül Isten szólt volt
Mi első szüleinknek
Az Paradicsomban, Hol örök halálban
Mindnyájunkat értenek:
Végre elbocsátván, Menybűi leszólítván
Megh adá híveinek.
Bethlehem városában Az barmok Jászolában
Alázatossan szállá,
Ez szent születésén Chrísztus érdemében
Ti is részesüllyetek,
Sokszor Egóssógben, Virrágzó életben
Ez szent napot érjétek.
Tellyes buzgósággal Áhitatossággal
Mi is szentelhessük
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Istentűi kívánom, Szivembűi óhajtom
Hogy ti kigyelmeteknek
Engedgye ezeket, Síit sok esztendűket
Eörömmel érhednetek.
És hogy jövendűben Az fényes egékben
Ti is örvöndgyetek. Amen.
Alius.
Ma vigadnak az Angyalok
És szengenek az szent Karok
Gyenerű szép énekekkel.
Ma tapsolnak az csilagok
És erűinek minden halmok
S ez fűiden való állatok.
Mert az Angyalok Királlyá
S fényes Balamnak csilagja
Mi érettünk elkárhoztakért
Ma az szent Szűz MáriátűI
Szeplő nélkül való Szűztűi
Ez világra születtetik.
Azért mi vígan erűllyünk
És erűivón hálát adgyunk
Ez értünk j ü t Messiásnak,
Ki minket Pokol kinyátul
S az ördöknek rabságátul
Születóssivel megh mentett.
Jer mondgyuk kegyes zöngéssel
S vigasságos énekléssel
Hangcsálunk Megh váltónknak:
Dicsősség, dicséret, áldás
Birodalom és óhajtás
Legyen neked mi Megh váltónk 1
Kérünk téged holtunk után
Minket is ez élet után
Vigy be örök boldogságban. Amen.
*
9

Ε vers után külön talán mint más alkalomra, nevezetesen újévre szóló pótlás (mert a köszöntések karácsonytól
újévig folytonosan tartottak), a következő rövid részlet áll,
ami azonban lehetett egészen önálló rövid köszöntő is:
Adgyon Isten néktek sok esztendűt érnyi
Illyen Enepeket békességben látni,
Szent Lélek Istennek ajándékát venni
Chrisztus születését örömmel szentelni
Ezen felül adgya jövendűben szent szinnyót meg látni.
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Itt több levél hiányzik. Ezt nemcsak az mutatja, hogy
e vers után a kővetkező lap kezdő szava, mint átviteli jegyzés
nem az, amellyel ma a következő lapon lévő versnek a
első sora kezdődik, hanem erre a következtetésre kényszerít az a körülmény is, hogy míg a teljes ívekre irott
latin és német versek és levélminták 20—30 levélre terjednek,
addig a közben lévő magyar versek csak 4 teljes levelet
vesznek igénybe. A hiányzó rész azonban kétségtelenül e
könyv bekötése előtt veszett el, mert a könyvben a hiány
nem vehető észre, amennyiben a lapszámozás csak dr. Reinhold munkája.
A következő versek mind búcsúztatók, még pedig
nagyobb részben esy gyermek koporsójánál hangzottak el.
Végül egy anya bússúzását találjuk, majd meg két darab
1688-ból való köszöntő verset. Az első búcsúztató verstöredék
az atyjától való búcsúzásból. Az utána következő s az anyához szóló búcsúztató versből arra következtethetünk, hogy
ez a vers is hosszú lehetett s ez a megmaradt kis részlet
csak a búcsúztatásnak az összefoglaló vége.
Szerelmes Jézusom, Te ártatlany bárány,
Júda nemzetébűi származót oroszlány,
Te kivül(e)d lelkem már semmit nem kíván.
Nem félek haláltul, már mérget rám nem hány.
Isten hozzád immár édes szivem Attyám,
Ki szintén holtomik gondot viseltél rám,
Kit kezedhez vettél szivem szomorodván,
Isten fizesse megh jó voltodat hozzám.
Szivem édes Attyám már Kassai Istók
Alá s fel nem járkál csendessek az ajtók,
Nem is nitatnak fel annyiszor ablakok,
Élt Kassai Istók csak szóval inondgyátok.
Matrem.
Neked hát mit mondgyak s jaj mikint búcsúzzak
Szerelmes édes Anyám!
Kinek ő kezei, kedves két karjai
Nagy könyön tartottak :
hallyad utolsó szavam.
Mikint szép kertednek, szerelmes helyednek
Legh kedvessebb oltovánnya,
Akinek ő gallyát, kedves fái allyát
Mezzünet hozták vala,
Mellynek nüvésében s megh foganásában
Vala szived vigadva;
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Ki felül éltedben, gondoltad elmédben
Hogy még gyenerűségben
Érhesd újulássát, lássad virágzássát
Gyönörű nyüvésien,
Örvöndeznél abban, szivessen óhajtván
Várnál gyömülcsíben.
Azonban hogy látván kikelet eljutván
Gyönörű oltoványodat,
Hogy szép bimbózásra, termő ágacskákra
Ereszti onnan magát,
Azt feltisztitatván s vele jól bánatván
Vehetnet neki hasznát:
íme hogy már szintén kedven nevelkedvén
Tizenkét esztendűre,
Várná, hogy kertéznek, kedves embereknek
Lehetne örömére,
Ο fáratságáórt s szorgolódásáért
Nyújtana gyümölcsében ;
Továbbá hogy már kikelet elmúlván
Az ősz is elérkeznék,
Mikoron az fáknak, kedves oltványoknak
Levelek elhullának:
Ell hula ennek is s ellszárat fája is
Az kedves csömötének ;
Ekkint szintén én is, az ki csak nem rég is
Kedvessen szép, hervadoz;
Jártam s virágoztam, sűt kedves is voltam
Előtted mindenben,
Éltem világomat, gyünörfl voltomat,
Miként liliom kertben,
Én voltam az oltovány, mellyet kertész szányja,
J a j mert már ki szárattam,
Asszony édes Anyám, én szerelmes daikám,
J a j láddi el lankadtam;
Nem virágzóm többé, nem leszek élűvé,
J a j tűled eltávoztam.
Kérlek azért szivbűl, tellyes én elmémbűi,
Oh, én szerelmes Anyám,
Hogy már végső szómat s végső szólásomat
Hagy nyujcsam tovább talám.
Ne légyen ellened, hogy már továb szived
Ne keseredgyen reám,
Csecsemő idűmtűl mind ekkoraiglan
Ellened való vétkem
Megh bocsássd szivessen s engedgy kegyeimessen
Ha miben vétettem,
Vagy szófogadásban, vagy egyben vagy másban
Ha néked nem engettem.
Theol. Szaklap. X I . évf.

17

Raffay Sándor.

Ha az én életemnek mégh az δ határa
Tovább halatta volna,
Dajkálkodásodnak, anyai voltodnak
Megh volt volna jutalma.
Dehogy már megh holtam, sirba takartattam,
Nincs annyi erőm arra,
Hogy szolgálatodnak, velem tett sok jóknak
Lehetne jutalma,
Hanem az Istentől, δ szent felségétűi
Buzgón kegyelmet kérek,
Hogy szolgálatodért, velem tett sok jódért
Légy kedves felségének.
Már részemet fűidnek sütét nyoszolának
lm én majdam ajánlom,
S csak emlékezetet Kassai Istóknak (?)
Én közöttetek hagyok,
Lelkemet peniglen Angyalok kezében
Vittetni immár látom.
Ad

sororem.

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

et

Benevolos.

Mit mongyak néked is Cassa ides hazám,
Akiknek javára szült vala az Anyám!
Óh mely soknak szeme vala függesztve rám,
Midőn utaidat sétálván nyomdossám.
Gondolhattam volna, mineműek azok,
Erdélyben (?) valának hiresek ős nagyok,
Cassai férfiak nemzetembűi azok:
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Ollyan miltóságra talán én is hágok.
Levága az halál én kisded koromban
S nem telik jó kedved az reménled jókban.
Épüly mások által hires dolgaidban,
Utánnam elmarad gyönge fiaidban.
Áldottak legyetek, kik elmaradtattok,
Véreim, Rokonyim, ismerfiim vadtok.
Szolgák és szolgálók, ha megh bántottok
Ifjússágom vétket mind megh bocsássatok.
Ad
Praeceptores.
Ell nem felejthettem, amelly jót ellvettem
Kedves Praeceptorimtul :
Tudomány, értelem, a ki volt én bennem,
Mint származót azoktul.
Azok munkája volt, a mikor nyelvem folyt,
Dicsirtettem inindenektűl.
Diáki Tudomány, menyei Adomány
Ezek által adattik,
Az fölséges Isten az gyarló életben
Velünk megh ismertettik;
Mindenffóle jóságh, állandó boldogságh
Ez fűiden szereztettik.
Óh vajha az Isten kegyeimébűi ingyen
Éltet volna továbbá,
Tanulván, elhiszem, hogy lett volna részem
Az elűhozot jóba;
Reám való külcsék, sem az jó Reminségh
Nem lett volna hiába.
De mit sovánkodom, azon fáradozom
A mi ell muló vala,
Több addattot annál az világi jónál,
Az Úrnak legyen hála.
Bölcsesség, boldogságh, minden féle jósságh
Tellyessen reám szála,
De mind azon által az hiv szolgálattal,
Hogy jóra oktatattok,
Mindenütt az Isten fizesse nagy bűven
A mikor nem várnátok.
Engedetlenségem, egyéb féle vétkem
Nekem megh bocsássátok.
Ad
condiscipulos.
Óh én kedves Barátim, Tanuló Társaim
Isten legyen hozzátok!
Mulatván veletek, jő lóvén kedvetek
Vagy mikor tanultattok,
17*
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Ha miben vétettem avagy megh sértettem
Ti is megh bocsássatok.
Bülcsességnek Lelke szállyon szivetekre,
Legyetek egésségben,
Úgy erűlkedgyetek és nevelkedgyetek
Az nemes erkülcsekben,
Ez széles világra, végső határira
Jó hiretek ell mégyen.
Többet nem szólhatok, vadnak tanítások,
Vigyázzatok szavokra,
Hallya megh fületek, mikor szólnak nektek
És mindenek javára.
Fussatok utánam, szivembűi kívánom,
Sególlyen Isten arra. Amen.
Conclasio.
Jaj, szólnék örömest többet, ha szólhatnék,
Szivesim hidgyétek,
Továb beszélgetnék, bár csak fél órácska
Mégh nekem adatnék,
Nyelvemnek csomója, szivemnek sirássa
Ha megh oldatatnék.
Megh köszöném nektek ell kisórésteket,
Kedvessen halanám megh kegyességteket,
Hogy nem kíméltétek tűlem lipteteket,
Hanem kisértétek hidek tetemimet.
Kívánom sziveim nektek az életben
Szerencsés napokat engedgyen az Isten,
S órátok ha eljő, vegyen kegyelmében
S hellyhezze titeket sok szentek kezében.
Fogjátok kis testem, tegyétek az fűidben,
Mert a mellybűl lettem, abban kell bé mennem,
Had nyugodgyam immár szerelmes Nemzetem,
Tegyétek ell, kórlek, gyengő kis (vei: már hidek) tetemem.
Mater

ad

filium.

Szerelmes magzatom, föld gyomrába menj be
Az elűted le ment véreid közibe,
Nyugodgyék testet az ell készült hellyben,
Közönséges Anyának sütét köbelibe.
Eddik volt rendelve éltednek futássá,
Házamnál elűtem való sétállása.
Nem féltlek, ell érjen az pogány rablássa,
Az ki előtt szalat országnak lakossa.
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Ide az Anyádnak vajodik a szive,
Legh nemesebb kincsem, ahol vagy le téve,
S noha szemem elűt te most vagy elreitve,
De soha elmében nem lész ell felejtve.
Ez szomorú gyászban, valamedik élek
Nyomkodik minden nap tapodnyi kiszülek
Ugy is látom fiam, nem soká ell érlek.
Holtom után veled menyben részesüllek.
A 32. levél első oldalán latin
kővetkező négy sort találjuk:

versek után

csak

a

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

Ugyanazon levél hátulsó" oldalán pedig a következő
vers olvasható:
Békességh fűiden légyen az füldi Lakosnak,
Tetzen az embernek, mi tetzik Isteninek,
Kicsoda s ki lészen oly rest köztünk már a fűiden,
Hogy hálát állyon megh mondani tiszta szível,
Neked Megh Váltónk, ki szültél Szűz Mariátűl,
Pokoltul mentvén, kintűl és ördögektűl.
Ditűsségh, áldás legyen, ditseret, óhajtás,
Hogy születéssednek napját Szüleimnek
Engettél irnedt: Attyámnak ós Annyámnak,
Nyinyém s húgomnak, mindenik Attyafinak.
Annak után nekiek adgy sok esztendűt elírni,
Jobb bikessigben s látni ilyen Enepeket.
Szent Lélek Istennek ajándikai reájok
Szállyon, láthassák ez felül az ő színét.
Aliud in natalitia Salvatoris. Dicta 1688.
Ε versek előtt egy lakodalomra szóló meghívólevelet
találunk, végül pedig a 33. levél hátsó oldalán Privigyei
Miklós egy kérő levele van, melyben egy előttünk ismeretlen
úrnőtől tanulmányútjára pénzbeli segítséget kór. Ε leveleket
megfelelő tudományos lapban szószerint közöltem.
Raffay

Sándor.

A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században.
A protestantizmus hősi korszaka már a XVI. században
lejárt. Az új igazságok csodákat miveltek, végleteket szültek,
azután kissé meghalványodtak. Az az állandó lelki viharzás,
a forráspontig vívott eszmeharc, mely az egész XVI. századot betöltötte, kifárasztja az elméket s azok vágynak a
pihenés után. A vezérek korára epigon korszak következik
s ez a második, protestánsnak született nemzedék gyöngesége érzetében egy új skolasztika falai közé húzódik vissza;
s a közkeletű, nagy gyakorlati kérdések elméleti kérdésekké
válnak, amelyeket a papok és theologusok szőrszálhasogató
polémiája, no meg a fejre menő egyházpolitika mesterségesen
tart még az érdeklődés központjában. Közben a katholicismus a tridentinumban megerősödött és most már egész hitrendszerét a protestantizmussal szemben polemikus formában
építette ki, s el kell ismernünk, nemcsak egységesen és rendszeres tökélylyel, nemcsak akkora elasticitással, amekkorát
csak a skolasztika hajszálfinomra kidolgozott tételei megengedhettek, hanem bizonyos reformátori szellemmel is,
amely a katholicismusban minden olyan elemet, amely nem
az alapelvek kiágazása, hanem fagyöngyszerű elfajzás volt,
annyira kiszorított, hogy többé központi súlylyal nem bírhatott; annál erősebben domborították ki az ősi és gyakorlati
szempontból használható vallásos elemeket. Ezt a pompás,
egységes rendszert pedig az új skolasztika hatalmas talentumai az emberi gondolkodás egész területére alkalmazták
és az összes lehetséges érvek összehordásával az összes lehetséges ellenvetések megcáfolására szinte beláthatatlan készletet halmoztak fel. Talán elég lesz a legnagyobbra: Bellarminusra gondolni. Szembe állott tehát két tábor; mindkettő
a supranaturalis dualismus alapján ős mindkettő a skolasztika fegyverzetével; azonban míg a katholicismus egységes,
tömör és egy darabból faragott igazságrendszert véd és népszerűsít, addig a protestantizmus maga legalább négyféle
typusra válva, egymásnak ellenmondó igazságait ádáz testvérharcban védve és támadva, küzd a katholicismussal, mely a
supranaturalis dualismusban és skolasztikában is egyaránt
hazai talajon állott, míg a protestantizmusnak végső eredményben ez a talaj idegen ős ellenséges, bármennyire is vitatja vala maga is ennek az ellenkezőjét. Vegyük még ehhez
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azt, hogy Középeurópában a hatalmi viszonyok a katholicismust szinte erőszakosan tolták előtérbe s mindjárt megértjük,
miért tudtak az ellenreformáció jezsuitái oly meglepő eredményeket érni el.
Magyarországon is a teljesen ki nem forrott és a lelkekben még egészen gyökeret nem vert protestantizmust
már a XVI. század végén hatalmas erővel támadja meg az
időközben öntudatra ébredt katholicismus. Eddig a katholicis·
m u s úgy viselkedett, mintha jártányi ereje sem lenne. Tűrte
a tehetetlenség bambaságával, hogy úgy szétverje a protestantizmus mint valami züllött, puha, gyáva, gyülevészhadat.
Szinte megdöbbenve kérdi az ember, hogy hát nem volt akkor
egyetlen értelmes ember sem, aki meggyőződésből lett volna
katholikus ? Sztárai az „Igaz papság tikörében" maró gúnnyal
állítja be a barátot, a püspököt és a pápát, akiknek a protestáns pap a tulajdon beviariumaikból bizonyítja be, hogy
latrok, lopók ós szentségárúlók, amire maga a pápa is
úgy elkeseredik, hogy bánatában fel akarja kötni magát.
Csakugyan valami irtózatos, szinte szenilis tehetetlenség jellemzi azt a katholicismust, amelynek hatalma alul alig félszázad alatt egy egész országot ki tud ragadni néhány lobogó
hitű prédikátor. De a XVII. század elején már az anyámaszszony katonából kurucvitéz válik, aki huszárosán vág neki
a kissé elbizakodott, megnehezedett és elkényelmesedett protestantizmusnak. Most már ő a támadó és a támadásban az
életösztön elszántsága, az alul került ellenfél végső elkeseredése forr, amelyet csak emtet a fokozatosan nyert győzelmek
mámora. A Pázmány kalauzára nincs már mennykövük a
protestánsoknak : Wittenbergából kérnek kölcsön, s kapnak
is — 13 év múlva.
1. Pázmány

és

Alvinczi.

Ennek a katholicismusnak képviselője Pázmány, aki
egyszersmind a kor szellemi vezére is. Igazi turáni jellem,
akit kálvinista bordában szőttek jezsuita kezek. Csupa ős erő,
nyers, hetyke, betyáros, akinek eleme a harc, a portyázás,
de azért a maga portáján derült, szíves házigazda, jó kedvű,
színes kedélyű bölcs. Meggyőződésében hajthatatlan, indulataiban lobogó, igazáért tűzbe menő ember, nem annyira azért,
mert igaz az ő igazsága, hanem azért, mert az az igazság
az ő becsületének a kérdése. Filozófiai szárnyalás, mystikus
mélység, költői ihletettség majdnem idegen nála : a józan
belátás, a törvény felismerése, egyszóval a positivus, logikai
elem uralkodik a lelkében Alapjában kritikai természet,
mert jobban tud vitatkozni, mint fejtegetni, cáfolni, mint
rendszerezni, s ezért volt olyan nagy a kath. polémiában,
ahol a kész igazságok megvannak s azokat csak meg kell

264

Dr. Ravasz László.

védeni azzal, hogy az ellenvetéseket megcáfolják. Nem próféta,
nem vates, nem titokfejtő bölcs, hanem nagy prókátor egy
százados pörben, amelyet a formai jog szerint meg is nyert,
de azért a legnagyobbak közül való lelki rokonai és társai
közül. Olyan, mint a párduc, könnyed, éber, gyors és rettentő
erejű, mindig harcra kész, akit sem meglepni, sem tőrbe
csalni nem lehet. Érveinek egész özöne van készletben s
mikor beszélni, vagy írni kezd, mintha egy vészjelre a gátak
zsilipjeit szakítanák fel, valósággal elszabadul az okok, a
képek ós ötletek zuhataga. Kortársai és ellenfelei jól készült,
talentumos, becsületes emberek: ő mindnyájuknál több: a
vitatkozás virtuóza és az írás művésze. Minden sora oly
színes, ötletes és változatos, hogy ma is alig lehet írásait
letenni a kezünkből; mennyire fascinálhatták ezek annak a
kornak embereit, amelyben a közvéleményt épen ezek a
kérdések foglalkoztatták leginkább és amelyben épúgy
theologus volt mindenki, mint ma politikus. Sokoldalú talentuma egyaránt csillogott tudományos és építő műveiben, a
politikában, az egyházkormányzásban, a közoktatás szervezésében és a diplomáciában, de azért ő tulajdonképen publicista és politikus volt. Publicista a professzori széken és a
templomi katedrában, politikus az érseki aulában, a király
tanácsában, sőt a gyóntatószékben is. Szellemének nincs
egyetlen nyilatkozata sem, mellyel nem gyakorlati célt
szolgált volna s^ ez a gyakorlati cél egyházának dicsősége
és uralma vala. Új gondolatokat nem adott, a szellem területét
felfedezésekkel nem gazdagította, eddig ismeretlen vallásos
élményeket sem közölt, de egymaga többet tett, mint nemzetében bárki arra, hogy a meglevő igazságokat
elfogadtassa
az emberekkel. Nem igazságokat ajándékozott egyházának,
hanem embereket egyháza igazságainak.
Egész irodalmi munkásságának kettős csúcsa van, mint
egy kéttornyú góth templomnak : a Kalauz és a prédikációs
könyve. 1 ) Amabban dogmatikai, emebben ethikai világfelfogása van hatalmas alkotmánnyá építve. S a Pázmány theologiájának tömörségéből csak természetesnek találjuk, hogy a
Kalauzt férfikora delén írja, amidőn az elvek rendszerét
legtisztábban látja, prédikációit pedig élete alkonyán adja ki,
midőn a bölcs és lehiggadt öregség minden kérdésnek építő,
erkölcsformáló erejét keresi ós mutatja meg. Kár, hogy a
könyvön látszik a siettető alkonyat. Három évig nyomják és
*) A római anyaszentegyház szokásábul, minden v a s á r n a p o k r a és egyn é h á n y Innepekre r e n d e l t evangeliomokrul, Prédikációk, melyeket élő nyelvének tanítása után í r á s b a n foglalt Cardinal P á z m á n y Péter esztergami érsek
Poson, 1636. Idézeteimet a Ρ. P. összes m u n k á i n a k egyetemi kiadásából
vettem, amelynek m a g y a r sorozatában a VI. és VII. kötetben jelentek meg e
beszédek, Bpest 1 9 0 3 - 1 9 0 5 években X L V I I l + 8 2 1 és I V + 8 0 8 11. 4°., Kanywszky
György kiadásában.
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Pázmány sokszor a sajtó alá dolgozik. Némelyik beszéde
töredékes, „üszögében levő" másik még ifjúkori formájában,
átdolgozás nélkül került bele a gyűjteménybe, de hát sietni
kellett, mert „mellye fulladási, hurutok és belső szelek szaggatást, emlékezése fogyatkozási, fogai kihullási egyéb mindennapi sok nyavalyákkal egyetemben"
rég hírűi adták már,
hogy szolgálatja vége fel közeledik. Könyvét egy alázatos
ajánló írásban az δ kegyelmes Urának, a Teljes Szentháromság
egy bizony Istennek dedikálja, megindult imádkozással esedezve, hogy fogadtassák el kisded és lengeteg ajándéka. Az
előljáró beszédekben mig magát menti, művének okait magyarázza, a keresztyén prédikátoroknak intést: egész kis
homiletikai vázlatot ad, amelynek meglepő gondolatai csak
egy lángész intuitiójából származhattak, mivel az akkori
és addigi homiletika irodalom ilyesmikkel még alig foglalkozott.
„Nem arra igyekeztem, úgymond, hogy csak tanítsam, micsoda
jó, micsoda gonosz: hanem, hogy elsőbben mindenféle erős
okokkal meggyőzzem az okosságot a jóságok követésének
és a vétkek távoztatásának szükséges voltára. Az után, mivel
tudom, non est beatus, qui seit ita sed qui facit: nem abban
áll a keresztyén tekélletesség, hogy tudjuk, hanem hogy kövessük a jót ós a gonoszt távoztassuk: azon voltam Isten
segítségével, hogy az emberek akaratja édesedgyók a jóra,
idegenedgyék a gonosztól. Mert könnyű az emberek elé adni,
mit kell cselekedni, de nehéz meggyőzni az értelmet, hogy
hasznos, szükséges ennek így lenni : annál is nehezebb felindítani az akaratot, hogy kívánja és cselekedettel teljesítse
amivel tartozik" 2 ). Tehát δ az észt akarja meggyőzni azért,
hogy az akaratot elhatározza. Természetes, hogy ezzel az
alapgondolattal szükségképen együtt jár az ethikai anyag
feldolgozása és az, ami Pázmánynál különösen szembeötlő :
t. i. hogy csekély számú quietivumai is — motívumok. Ugyancsak meglepő a XVII. század elején ez a tétele: az elmeódesítő
iskolai vélekedéseket és vetekedéseket, melyek lelki épületre
nem valók, írásomba nem elegyítettem" 3 ) s az egész skolasztika theologiát csak annyiban használja fel, amennyiben elmés
ötletei, agyafúrt megjegyzései ós tetszetős paradoxonjai
illusztráló eszközökűl szolgálhattak neki. Ez tette őt bámulatos hatású, messze fénylő és korában páratlanul álló igehirdetővé. Pázmány az egyetlen ember, akinél az első oldalon
megérezzük, hogy nála nem a prédikáció van a theologiáórt,
hanem a theologia a prédikációért. Neki nem célja, hogy a
bibliát magyarázza, a tantóteleket kifejtse, neki az a célja,
hogy hallgatóit az egyház parancsainak teljesítésére átalakítsa.
Épen ezért neki minden csak eszköz s azzal az eszközzel él
legszívesebben, amely legkönnyebben céljához segíti. A bib») VII. 799.

s

) VI. XXIV.

s

) VI. Κ. XXII.
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liában nem forrást, vagy fundamentumot lát, hanem érvek
tárházát, még inkább csodálatos, művészi képtárt, amelynek
szebbnél szebb alkotásait veszi elé, hogy szemléltessen vele.
Ez az oka, hogy őt a textusszerűség nem igen feszélyezi.
Ugyanazon alapigéről irott két beszédje közül egyik a fösvénységről, másik a bujaságról szól; egyikben a részegségről,
másikban a keresztyén özvegyasszonyok állapotáról beszél;
egy textusa van a keresztyén leányok nevelése és „a halál
kívánatos jó" tételű beszédeinek. Mikor érveket vesz a bibliából, a kiszakított és félremagyarázott szavakat rántja elé
és sohasem keresi a mögöttük rejlő személyes életet, pld.
Ezek 44. 2. versét: porta haec clausa erit, non aperietur,
quoniam Dominus Deus ingressus est per eam, erit clausa
Principi, nyilvánvaló bizonyítéknak veszi arra, hogy Mária a
Krisztus szülése után is szűzen maradt 1 ). Nem csoda, hogy a
bibliát babonás varázskönyvnek tartja és példákat hoz fel
arra, hogy akik a bibliát illetlenül forgatták vagy mosdatlan
kézzel nyúltak hozzá, megbolondultak vagy megvakultak 2 ).
S ezt nem kóplegesen mondja ! Annál gazdagabb, színesebb
és igazabb lesz, mihelyt a biblia képeit veszi alapul s azok
jelentését magyarázza, például az a képzuhatag, amellyel
Jézust halmozza el3). Vannak beszédei, melyek bibliai képek,
hasonlatok kifejtéséből állanak, pld. az egyik pünkösti beszéde,
ahol arról beszél, hogy a szentlélek víz és tűz,4) vagy másutt,
mikor az igét bemutatja, mint bort, tejet, mézet, mannát stb.5)
igen sokszor külön beillesztve, mikor pld. a világ rabjára a
zsoltáríró szép hasonlatát alkalmazza: pascit ventos. 6 ) Igehirdetésének anyaga a keresztyén erkölcs világa, amelyet
épen csak hogy bekeretez a dogmatikai elem s ez is inkább
csak a theodicea formájában jelentkezik. Motivációjában a
központi helyet a túlvilág értékrendszere foglalja el s itt
nem annyira a menny gyönyörűségeiről beszél, bár e tárgy
rajzolásánál képzelete csodálatos színeket használ,') mint
inkább a pokol borzalmairól, amelyeknek hátborzongató verismussal való ecsetelése a Cranach képeire emlékeztet.
Mindezeket a kecsegtető és riasztó képeket arra használja,
hogy bebizonyítsa, milyen hasznos dolog, mily kitűnő üzlet
keresztyénnek lenni, mert kicsiny szenvedéssel örök boldogságot, rövid és kétes örömmel pedig kibeszélhetetlen gyötrelmeket vásárlunk. „A szép, jóizű folyóvizek édesen folynak,
de végre a keserű tengerben elegyednek: a világ rövid és
kevés gyönyörűségének vége: örök keserűség". 8 ) „Meggondoljátok, mely nagy dolog a menyország, melyet ígér Krisztus;
mely kicsiny és könnyű, amit kíván tőlünk. 9 ) „Igaz itilő
szent Isten, itt vágj, itt éges engem, hogy örökké ne óges ;

β

3
») VI. 133. s ) VI. 495.
) VI. 128. 4 ) VII. 77.
β
9
) VI. 420.
') VII. 137.
) VI. 123.
) VI. 125.

5

) VI. 491.
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itt ostorozzad bűnömet, hogy örökké ne ostorozzad, 1 ) kiált
fel, mikor már a végső ítélet borzalmait a lehetetlenségig
fokozta. Általában más motívumot, mint a legvaskosabb
eudaemonismust nem ismer s bár értékelméleti megjegyzései
meglepően mutatják, hogy tudott önértékről, 2 ) de ez alig volt
egyéb nála, mint az aristotelesi tétel átvétele a gyakorlatra való
alkalmazás nélkül. Ellenségeink szeretésének mély értelmű
jelentését is tulajdonképen csak azzal tudja igazolni, hogy
dőreség, őrült választás ellenségeinket gyűlölni, mert nem
nekik teszünk vele kárt, hanem önmagunknak : nekik csak
bosszantásokra vagyunk, magunknak örök kár hozatot szerzünk.
„Ki volna tehát bolond, hogy, egy hegyes tőrt a maga szivén
átalverne, hogy más felől egy körömnyuzásnyira megsértené
ellenségét" ?3) Természetes, hogy a szeretet parancsa alul
ki vannak véve az eretnekek, akiknek számára még szánalom
sincs a szivében, nem hogy szeretet lenne. Velük szemben
a testvéri indulat csak eddig a sajátságos concessioig é r :
„Istennek csudálatos gondviselése az, hogy, noha a görögök,
rácok, örmények, moszkák, oroszok, oláhok ; noha Ázsiának
és Afrikának nagy részei, úgymint . . . stb., noha Európának
főtartományai tévelygésekbe keveredtek: de nagy részre,
megtartották, ami szükséges a keresztséghez és igazán keresztelnek. így, valakik ezek között, a keresztség után, hat
vagy hét esztendő alatt meghalnak (minthogy talán harmad
része az emberi nemzetnek akkor hal meg), mind üdvözülnek". 4 )
Ethikai szabályai nem feltétlen érvényűek, hanem az
alkalmazkodás törvényei szerint relativok. A bűn elleni küzdelmet hasznosnak ítéli, mert ha mindenki nem harcol ellene,
elhatalmasodik és kárt tesz bennünk : tehát a gonoszságot
távoztatni kell, intéssel, dorgálással. Azonban „békét hagyjunk
az olyan dorgálásnak, mely csak idegenséget szerez . . . Ha
tudjuk tehát, hogy valaki tudatlanságból más ember jószágát
bátorsággal bírja . . . és félő, hogy ha megintik, nem használ:
tartozunk hallgatni". 5 ) A profán és szent között élesen
különböztető katholikus morál látszik abból a tételéből, hogy
„a férjes asszony divisa e s t ; nemcsak arról kell gondolnia,
mint találja kedvét Istennek, hanem, hogy mint lehessen
kellemetes férje előtt," (VI, 189.) mintha ez a kettő kirekesztené s nem betöltené egymást í Magától értetődik, hogy ez
az út a teljes kazuisztikába vezet, amihez Pázmány is elérkezett, 0 ) bár szelleme a magaslatokon otthonos és el kell
ismernünk, hogy ő, jezsuita létére is, a katholicismusnak
vallásilag, erkölcsileg nemesebb tartalmát bányászta ki és
sehol sem hirdet olyan dogmát, amelynek vallásos, építő
tartalmát ki ne aknázta volna és nem hirdetett olyan
erkölcsi elveket, amelyekben a jezsuita antimoralismus tudatos
') VI. 25.

») VI. 401.

') VI. 163.

4

) VI. 436.

5

) VI. 60.

«) VII. 483.
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nyomaira ismerhetnénk. Jezsuitának csak az okoskodásában
maradt, ott is inkább azért, mert prókátor volt, aki a látszatra dolgozott. Egy oly óriás szellem, aki százada gondolatanyagán uralkodik, csakis ilyen logikai dolussal bizonyítgathatja, hogy Luther és Kálvin az absolut erkölcstelenség
hirdetői és vallásuk minden sora dögleletes métely. Ezt pedig
arra alapítja, hogy mindketten elvetették a cselekedetek
érdemszerűségét, amit Pázmány tudatos ferdítéssel úgy használ
ki, hogy amit azok a cselekedetek soterologiai
értékeléseveszi s mint
kében állapítanak meg δ ethikai értéktételnek
ilyennek vonja le a következményeit. 1 ) Legszívesebben per
analogiam bizonyít, mert érzi, hogy ez a bizonyítás a leginkább meglepő és sophismára legalkalmasabb. A fülbegyónást minden hosszas okoskodás nélkül így bizonyítja: „Ha
egy városban teli tömlöc volna gyilkos, parázna, lopó emberekkel és a bíró azt mondaná nekik, hogy kiki magának
válasszon egy bírót, minéműt szeret, ennek csak igen titkon,
de bánatos szűvel, súgja meg fülébe vétkeit és ha ezt miveli,
nyert a bocsánat, kész a szabadság, nem lészen bántása és
büntetése gonoszságáért. Azt pedig igazán megöleti érdeme
szerint, aki igazán meg nem vallja vétkét barátja előtt. Ha
ezt hallanák a szegény foglyok, vájjon nem magasztalnák-e
égig ezt a nagy irgalmasságot" ?2) A transsubtantiot pedig
elintézi ezzel: „ha az utolsó vacsora kenyerét és borát kevés
időjártára a természet a Krisztusban testté és vérre változtatta, micsoda balgatagság azt állítani, hogy Isten szavának
mindenható ereje azt egy szempillantásban véghez nem viheti."3)
Akkora szabadossággal s olyan szókimondó bátorsággal
beszél, amilyen csak egy jezsuita pátertől telhetik, ki nemek
és társadalmi szemérmetesség felett áll, mikor a bűnt ostorozza s az emberi lélek gyarlóságait irja le. Meliusz hozzáképest csak szedtevettézik, igaz, hogy mosdatlan szájjal, de
Pázmány oly hivatottsággal elemzi az élet undorító fekélyeit,
mint akármelyik boncoló a megevült sebet. Menti is magát,
hogy „mindaddig feddenie kell a bűnöket, amíg az emberek
meg nem szűnnek tőlük." (VI. XXIII.) Különösen a bujaság
ellen kel ki sokszor s a „bujaság veszedelmes voltáról" szóló
prédikációjában meg másutt is ennek a bűnnek oly színes
leírását adja, akárcsak egy sexualis pathologus. 4 ) Illusztráló
eszközei is olyanok, hogy az ember olvastukra megdöbbenve
néz körűi: csakugyan szószéken hangzott ez el, s nem gyóntatószékben, ahol még a titok és magány fátyola alatt eltárgyalható volna? Klasszikus példa erre Nicetas martyr
esetének elbeszélése, akinek hitvalló bátorságán nem fogott
a Decius kínzása, mígnem ez be nem látta, hogy szüzességében van a Nicetas ereje. Egy szép, de tisztátalan menyecskét
*) VII. 269.

2

) VI. 12.

») VII. 127.

") VI. 483.
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uszított tehát a szent ifjúra, ki gyenge selyemszélekkel egy
puhított lágy ágyra vala kötöztetve úgy, hogy tagjával sem
bírna. Itt következik a jelenet plasztikus leírása, aminek az
lesz a vége, hogy — „óh csudálatos találmány! óh isteni
Léleknek mennyei bölcsesége! — Nicetas foga közibe szorítá
nyelvét, ketté harapá, apróra rágá s vérrel együtt a veszett
asszonynak orcájára pöké: és magában nagy fájdalommal az
asszonyban iszonyú rémüléssel, megoltá az illetlen indulatokat". 1 ) Túlmegy minden határon egy másik beszédjében,
mikor arról beszél, mily üdvösséges a magunk ismerése.
Három kérdést tesz föl: mi voltál, ki vagy és mivé leszel ?
Kimutatja, hogy mennyivel alább valók vagyunk nemcsak
az angyaloknál és a szenteknél, hanem az érzéses és érzéstelen állatoknál is és többek között ilyen erősségeket hoz
fel: „Tíz hónapig egy setét, büdös rejtekbe, egy ganéjos rút
tömlöcbe rekesztettünk, melybe nem juthat semmi világosság
sugára, semmi világítás szózatja, sem kedves ételek italok
vidámítása, hanem, mit köldökén magához szíhat annya véréből, azon sindik és nevekedik a gyermek. 2 ) Mikor azt kérdi,
quis es? — egyszerű a felelet: szarsák és büdös kamoraszék.
„Nézzed, mennyi büdös ganéj, takony, nyál, vizellet takaroszik testünkből, mennyi szenny, serke, tetű származik ebből!
. . . Ha az eget éred is a fejeddel, csak egy büdös perváta
vagy! 3 )" Nincs egyetlen protestáns kortársa sem, ki hozzá
fogható volna szabadszájuságban, sőt mellette még Méliusz
is jámbor, szemérmes beszédű ember.
Másik különös sajátsága Pázmánynak, hogy közvetlenségén néha valami ősi magyar humor csillog át. A részegségnek veszedelmességéről szólva, megjegyzi, hogy „talám a
töb vétkek között egyikért azért rontotta s pusztította Isten
a mi szegény hazánkat, hogy az ő szabadságáért annyi részegítő köszönések lettek; hogy ha egy nagy völgybe vinnék
a török császár erejét és reá eresztenék azt a bort, melyet
sok részegeskedésben megittak Magyarország szabadulásáért:
nem kellene semmi vízözön a török veszedelmére; mind
borban halnának". 4 ) Vagy a spanyol barát rajza, ki Németországban egyre azt látja, hogy az emberek a gyónásban
legtöbbször a részegségről vádolják magukat s mivel ő nem
tudta mi az, nosza megpróbálja. Bele is betegedett úgy, hogy
„menten megfogadta: aki ezentúl meggyónja részegségét
egyéb penitenciát nem ád neki, hanem hogy ismét megrészegiillyön." 5 ) Másutt: ha nádmézből csinálják is a napaasszony képét, az is keserű menyasszonynak. 6 )
Káprázatos a Pázmány illusztráló készletének a gazdagsága. Igaz, hogy abban az időben könnyebb volt a példákkal
dobálózni, mert az egész akkori ismeret anyag össze volt
') VI. 452.

*) VI. 87.

») VI. 88.

') VI. 291.
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gyűjtve és be volt skatulyázva konkordanciákba, realiákba,
curiosumok táraiba, lengenderiumokba, Pázmány nagy könyvtára adott anyagot bőven, éles emlékező tehetsége fel is tudta
azokat használni, csodaötletessége és irásművészete pedig
gondoskodott róla, hogy a példák találjanak és változatosak
legyenek. A Gesta Romanorum és más gyűjtemények éppen
olyan fontos igehirdetői requisitum volt, mint ma az angol
pietistáknál a missziói történetkék, nem is említve, hogy
amazok között igen sok művészi alkotás akad, míg emezek
legtöbbször egyszerű időtlenségek. 1 )
Homiletikai szerkesztéstanáról nagyon keveset mondhatunk; annyit, hogy kerül minden iskoláskodást, de azért
kortársai között a legjobb propoziciókat és felosztásokat
csinálja. Marokra fogja a tárgyát s épen ezért a kezében
t a r t j a ; neki nem játék a dispositio, hanem fontos eszköz.
Tudja, hogy minél élesebb a kaszája, annál nagyobb rendet
vág vele s nem tesz úgy, mint a rossz napszámos, vagy a
rossz szerszámú ember, hogy mindig csak a kaszáját feni,
de nem vág bele fűbe. 2 )
Legcsodálatosabb azonban a nyelve, ez az ősi, színmagyar
beszéd, titokzatos, buja rengetege egy olyan kifejező és nyelvformáló erőnek, amelyhez újra meg ú j r a vissza kellene térnünk, valahányszor meghervadoznak és elfakulnak a mi magyar
beszédünk üvegházi csemetéi. Új fordulatok, tőrűlmetszett
magyaros szólások, közmondások, bibliai rövidségű és tömöttségű példák, ú j látásokon nyugvó szemléletek, meglepetésszerű hasonlatok, egymást kergető és viharos feszültségűvé
fokozott ellentétek olyan változatos és gazdag képet nyújtanak, aminőre csak a természet képes, vagy az istenáldotta
géniuszok. Nyelvtehetsége nem dekorativ, hanem logikai,
hasonlataiban találósság a fő s nem a szemlélet esztetikai
hatása; nem festői, hanem jelentős; numerusa sem az ezer
változatú orgona muzsikája, hanem a hadikürt szaggatott
riadozása vagy a pusztai szelek szabad és épen ezért örök
természetességű hangjátszása. Talán épen ebben ütközött
meg az elegáns Kaprinai, mikor azt mondja róla, hogy a
világ legelső szónokai között foglalna helyet „si ad argumentorum soliditatem, ad eximiam, qua pollet, styli elegantiam et copiam, affectus etiam, quibus aspergendis parcior
est, ac hodierni temporis plenius artificium adjecisset. 3 ) Sajátságos, de igaz, hogy beszédei nemhogy veszítenének, hanem
egyenest nyernének, ha Magyarország hercegprímása helyett
egy vándorbarát mondotta volna el. Pázmány annyira eredeti,
hogy csak ő tudta magát igazán jellemezni s ezt meg is tette
») Pld. VI. 274. és Haller J. Hármas h i s t ó r i a Kv. 1695 II. r. 83.
Ebből e szempontból ügyesen elemezte beszédeit Mihalovics
i. m. II. p. 116. sq.
•) U. o. 126.
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„Írásának feltett céljáról" írott elöljáró beszédben, mondván:
„Amit irtam Animis scripsi non auribus; lelki haszonért,
nem fülgyönyörködtetésre írtam. Annak okáért sem ékesen
szólásra, sem egyéb cifrára nem szaggattam, hanem amit
üdvösségesnek itiltem, együgyű szókkal gyakran előhoztam,
noha távoztattam, vékony tehetségem szerint, hogy unalmat ne szerezzek az olvasónak." 1 ) Ez az oka annak, meg a
Pázmány ős géniusza, hogy könyve ma is él még, holott a
tegnap irott művek hatása úgy odalett már, mint a tavalyi hó.
Pázmány mellett még egy pár vonással meg kell rajzolnunk az Alvinczi Péter kassai magyar pap igehirdetői
egyéniségét. Nem volt olyan kiemelkedő alak, mint Pázmány,
nem is teremtett új korszakot, de a XVII. század protestáns
papjai között kétségtelenül a legelsők egyike. Bocskay és
Bethlen bizalmas tanácsosa és diplomatája, Kassa városának
szellemi vezére, korának legjelesebb protestáns szónoka és
egyik jelentős theologusa. Annak a protestantizmusnak
typusa ő, amely megnyerte már a maga nagy csatáját s
fejedelmek, főurak, városok segítsége mellett, ha még
mindenütt nem is lett államegyházzá, de sokhelyt már uralkodott. Intézményekkel körülbástyázva, anyagi javakkal
biztosítva, a protestantizmus többé nem szenvedély, hanem
— állapot. Az igehirdetésből kivész a kériigma, s csak a
didachó marad, Nincs más célja, mint megértetni az üdvigazságokat, még pedig az ellenkező nézetek megcáfolásával,
továbbá alkalmazni azokat olyanformán, hogy az élet egyik
másik alap állapotát az elméleti hitigazságokkal kapcsolatba
hozza. Ennek a protestantizmus typusa Alvinczi. Főműve:
„Postilla, azaz egymásután következő prédikációk az úrnapi
szent evangéliumok szerint rövid magyarázatokkal és világos
tanúságokkal, melyek a nemes szabad királyi városban,
Cassa-ban prédikáltattak Alvinczi Péter pap által és mostan
kinyomtattatták ő maga gondviselése által. Cassan, Schulz
Dánielne Tipographiájában MDCXXXIII." Ezeken kívül még
vannak kisebb prédikációs művei; jelentős a „Quadragesima
vasárnapjára tartozó szent evangéliumok magyarázatja", Cassoviae 1632 és ehhez csatolva egy rövid úti prédikáció stb. a
Bethlen Péter esküvőjére írt beszéddel. Szónoki híre nagy
volt; Károli Zsuzsanna temetésére, valamint máskor is nagy
alkalmatosságokra lehívja Bethlen Gábor; útközben a patronusok elfogják és istentiszteletet tartatnak vele. Trencséntől
Brassóig mindenki ismeri nevét. Sajátos színt ad egész
theologiájának, hogy ő az első magyar unionista, 2 ) tehát egy
erőteljes, ősi protestantizmusnak képviselője, amelyet az
augsburgi hitvallásban lát legtökéletesebben kifejezve, de
') VI. XXXIII.
') Révész K á l m á n : Száz éves küzdelem a kassai
megalakulásáért. Budapest 1894.
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szívesen magyaráz a Melanchton kryptokalvinizmusa alapján.
Általában dogmatikailag a református, liturgiailag a lutheránus irány felé húzódik inkább. Prédikációinak olvasásánál
az első benyomás az, hogy itt az emberek vannak a hittanért, és nem a hittan az emberekért. Legfontosabb feladatául
mindig azt tartja, hogy egy dogmatikai tételt bizonyítson
be s nem az, hogy egy lelket rázzon meg. Karácsonyi
beszédjének az a tanúsága „igen meglássa mindenki, hogy
a két természetet egy személyben egyben ne elegyítse"; 1 )
egyik adventi beszédének csúcspontja annak a tételnek
fejtegetése, hogy miben álljon az igazi papi gyűlés privilégiuma. 2 ) A békesség lélektana helyett azt bizonyítja, hogy az
ingyen kegyelemből van; 3 ) aprószentek ünnepén azzal foglalkozik az egész első részben, hogy nem vétkeztek-e a
mágusok azzal, hogy fogadásukat megszegve, nem mentek
vissza Heródeshez, pedig ebből támadott a nagy gyermekgyilkosság, 4 ) húsvétkor — bár megkapó erővel tud vigasztalni, úgy, hogy szavainak melegsége ma is szívünkhöz ér, 5 )
— mégis oldalakon keresztül foglalkozik olyan kérdésekkel,
hogy a feltámadott Jézus miként enyészett át a hasadókon;
mennybemenetel napján hosszasan vitatja, hogy Jézus szombaton, csütörtökön, vagy vasárnap ment-e fel a mennybe ? 6 )
Tudja, hogy hány ég van, hányszor sírt Jézus, mit beszélt
az emmausi úton tanítványainak és micsoda textusokat
használt hozzá ; tudja, miből formálják maguknak az angyalok
a testüket, egy embernek egy vagy több angyala van-e?
hosszasan citálja az archonticusok és cerdonianusok eretnekségét, amely oly elvont különböztetésekkel történik, hogy
csupán skholasztikus fül érti meg első hallásra; 7 ) néha
különben is eléggé dogmatikus beszédeit megtoldja egy-egy
„szerzés"-sel s abban aztán ex thesi indul neki a polémiának.
Polémiájában távolról sincs meg az a szenvedély és
vakbuzgóság, ami Meliuszékat és Pázmányékat jellemzi. Nem
gyűlöli a ,,pápás atyafiakat," legfönnebb lenézi s kevéssé
sajnálja. Nem lát ellenfeleiben sátáni lelkeket, csak „tettetes
ámítókat," akiket nyugodt, széles mosollyal inkább leleplez,
mintsem megátkoz. A pápások híres böjtje könnyű az ú r n a k :
egyszer eszik ugyan napjában, de akkor annyit, amennyit
akar. „Húst azért ne egyék, de külömb-külömb drága szerszámmal készíttetett halaknak válogatott nemeit megeheti,
hogy penigh a halótel meg ne ártson, jó bort s bővön kell
rá innya. 8 ) Ellenben „elhitetvén az együgyű cseléddel, hogy
az hús, vajas, tikmonyas nem étel által nyerhetik bűnök
bocsánatját, az esztendőnek csaknem felén vonza el cseléde
táplálására való költséget, pedig méltán érdemli a robotás
Ί Post. I. 89. J ) Post. I. 72. ') U. ο. I. 119. 4) U. o. 125. s ) 541.
(az eredeti 426 laptól téves számozás szerint).
' ) I. 665.
') II. 166 squ.
a
) Quadragesima etc. IV. Beszéd. G. 3.
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szolga, szolgáló és akarminémű béres az naponkint való
kóstyát, melyet ők nyavalyásoktul szép szín alatt csalárdul
elfognak.' 11 ) Itt üti meg leginkább a népies hangot, példáúl
az apagyilkos remetéről szóló történet, 2 ) vagy a „tetemké"-ről
szóló adomának elmondásával 3 ) (tetemke alatt az ereklyéket
érti) sőt a pajzánságnak halvány felvillanása fut át a komoly
papi arcon, mikor elmondja: „itt is a Segestyében egy kis
üvegecskében, valami fejér liquort látunk, melyre ilyen írást
ragasztottak : Lac Beatae Barbarae Virginis. Elég mesterségh
az jó atyafiaktól, hogy a szűznek is tejét tudták venni." 4 )
De ez a mosolygó racionalista mindjárt elkomorodik,
mihely az ördögre kerül a szó. Megdöbbentő, mily vakon
hisz az ördögökben ez a magas miveltségű ember és adja
tovább bizonyító tételek, események gyanánt azokat a maszsziv fabulákat, 5 ) amelyekben a középkor minden sötétsége
úgy össze van szorítva, mint az üszkös kukoricában a korom.
Komolyan panaszkodik, hogy sokan nem hisznek az ördögben, sőt némelyek még így trófálódnak: ,,Ha valahul ördög
volna, eddig fogtak volna valahul egyet és Cassára hozták
volna, mivel mindent reáhoznak Cassára. Fajlafai beszéd:
Lelki állat az ördög, nem foghatni azt meg. Ne hozzák bár,
anélkül is eljő az büdös lélek. 6 ) Ez a félelmes ördöghit pótolja az Alvinczi orthodoxiától száraz világában a mystikát.
Ethikai kérdésekkel általában keveset foglalkozik. Bár
azt írja buzgó patronájának: Bedeghi Nyári Istvánná asszonyomnak : „minden bűnök, valamiket ember meg tud gondolni,
olyak is, amelyeket csak kimondani is szemérmetes emberhez illetlen, büntetlen, sőt dicsekedéssel uralkodnak," beszédeiből mégsem tetszik ki a kornak olyan hű erkölcsi képe,
amilyent Pázmánynál láttunk. Mikor a bűn ellen dörög, akkor
is csak az egyetemes bűnösségről, mint hittételről beszél, de
azt, hogy minden ember „tététől foghva talpig elpuffadozott
és ki folt gyengességel megruttittatott, mint az poklos," 7 ) nem
illusztrálja tényekkel, gyülekezete erkölcsi állapotából vett
adatokkal. Szól ugyan a gyermeknevelés tévedeseiről, (az
anya szoptassa gyermekét s ne idegen, mert idegen természetet szívhat magába, így lőn Tiberiusból és Biberius), 8 )
különös erővel szól a ruházkodásbeli bujálkodás ellen, főképen az asszonyi állatokhoz intézve beszédét, 9 ) míg a férfiaknak a részegséget hányja a szemükre, igen jellemző szavakkal:
„Tekintsétek meg, hol az egészséges öreg ember közöttünk ?
Hol az szép vén tanács ? Hol vannak az erős férfiak ? Nincsenek, mind megemésztette az bor!" 10 )
Μ U. ο. VI. Beszéd, L. 2. ») U. o. C. 4. ») Post. II. 501. ·) U. o. 502.
') I. 474, 482., 102.
' ) Quadr. Ε 4. b. és I. 392.
' j Uti prédikatiú B. 2b.
10
' ) P o s t . I. 209.
») II. 33. sk.
) II. 342. és I. 243.
Thool. Sziklap.
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Elődeihez képest nagy haladást mutat az Alvinczi szerkesztő képessége. Nincs egyetlen egy beszédje sem, amelyiknek
ne volna határozott tétele, bár sokszor csak az írás szavait
látszik rendre magyarázgatni. A textus felolvasása után előljáróbeszédbe kezd, amelynek a vége az, hogy egy Summában
összefoglalja, mit akar mondani; ezt a summát aztán rend,
vagy részek cím alatt felosztja 3—5 részre, sokszor nem
valami aprólékos gonddal és majdnem mindig synthetikusan.
A részek tárgyalása végtől-végig k e t t ő s : előbb kifejti a
gondolatot, azután alkalmazza. Amott idézetek és okoskodások
omlanak igen nagy bőséggel, emitt, a „tanuság"ban, a gyakorlati
alkalmazás sokszor szónoki erejű, de mindig meleg gondolatai
következnek. Summáit csöppet sem igyekszik tömören, lapidárisan fogalmazni meg, sőt bizonyos kacskaringós bőbeszédűségben való tetszelgóst árul el; a részeket is terjengősen
sorolja fel és megtörténik, hogy a beigért partíciót nem tartja
meg. Nem egyszer nyolc-tiz pontban sorolja fel, miről nem
fog beszélni, úgy, hogy alig tudjuk megjegyezni azt, amiről
beszélni fog. Általában mindenütt érezhető az a széles nyugodtság, amely egyéniségéről is elömlik; sehol semmi szenvedélyes lobogás, fojtott tűz, vagy fékét feszítő erő. Nem
próféta már Alvinczi uram, hanem oskolamester, ki a kard és vér
keresztyénsége helyett már a könyv és tinta keresztyénségét
prédikálja. Hangoztatja, hogy: az „hit igaz hit legyen és
bizonyos ismeret, ne valami hideg opinio", 1 ) de azért egészen
más a lélektana ennek a hitnek, mint Meliuszéknál.
Előadása is nyugodt, széles medrű, alapos és kora igénye
szerint tudákos. Bár nem szerette a „fülbemászó legendapepecslóst" 2 ) mégis nagyon sok szemléltető eszközzel dolgozik.
Szeret „fabulákkal", azaz apró mesékkel és példákkal, történeti
adomákkal, mendemondákkal illusztrálni. Az ilyen történeteket
sokszor egy egész részen keresztül viszi, pld. azt az elmés
mesét az ördögről, ki megházasodott és lett 9 gyermeke. 3 )
Máskor sorra veszi az ismertebb keresztneveket, mintegy 45
női és férfi nevet s hol eredeti jelentésekből, hol a hozzájuk
kapcsolt népies szólásokból elmés magyarázatokat hoz ki.4)
Kevésszer ugyan, de igen ügyes kézzel nyúl az allegóriákhoz 5 )
is, de legsikerültebbek azok a részek, ahol a bibliai helyzeteket,
képeket tropologiailag magyarázza, pld. a pusztai kísértésről
szóló szép beszédében mily gazdag fantaziával épít egy egész
beszédet erre a t e x t u s r a : „Viteték Lélektől a pusztába".®)
Képei, hasonlatai is akkor sikerülnek, ha hosszadalmasan
keresztül viszi ós apróra kifejtheti, pld. az Uti prédikációban
az örökkévalóságról szóló hasonlat, illetve auxesis. 7 ) Egyébs

2
) Ρ. I. 114.
») Ρ. II. 215.
*) Ρ . I. 153.
») Uti préd. B. 7.
B
) I. 300, 471.
) Q u a d r . I. Beszéd C. 1. — 5.
') D. 3.
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ként pedig Pázmány mellett ötletben és fordulatokban, képekben és figurákban szegénynek tetszik, pedig verselgetett
is ; igaz, hogy hárfája zöngését tulcsikorogja a csizmája.
2. Az első homiletikai

harc. Geleji és

Medgyesi.

Az Alvinczi-féle dogmatizáló typust még jellegzetesebb
formában tárja elénk Geleji Katona István, ki szinte tudományos programmszerűséggel képviseli ezt az irányt, mig
elfogult, túlzó merevségével szemben megindul a lassú, de
állhatatos forradalom: a pietismus bensősege és gyakorlatiassága a puritánusok és különösen a Medgyesi Pál igehirdetői
irányzatában. Megindul az első, s mindeddig talán a legkomolyabb homiletikai harc.
Geleji Katona István nagyméretű ember. Nagyon világos
fejű és fanatikus meggyőződésű, ki ok nélkül egy lépést sem
tesz s egyszer megállapított elvéhez egy életen át ragaszkodik,
legyen az egy jelentéktelen orthographiai szabály, vagy történelmi fontosságú egyházpolitikai kórdós. A győzelmes
orthodoxia képviselője, ki tanban, szervezetben egyaránt
biztosítani akarja egyháza uralmát. Erdélyi kálvinista Pázmány,
ki épen úgy gyűlöli az eretnekeket, mint nagy ellenfele s
épúgy gyakorolja is a proselytafogás mesterségét. Buzgón
ad hálát Istennek 7 évi püspöksége után a Praeconium evangelicum II. kötetének előszavában, hogy püspökségét megáldotta Isten, mert „numerus Ecclesiarum, non solum non
diminitus, verum etiam non paucis ex Samosateniasmo et
Semi-Judaismo, Papismoque convertis, auctus sit" ; igaz, hogy
a térítéshez nemcsak mindig ószokokat használt. Egész igehirdetői munkásságával kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy
az „ellenkezők tanításait elrontsa s a maga derék igazságát
megbizonyítsa". „Opilionibus etiam non satis est pascere gregem, sed insuper magna industria lupi gregi insidiantes arcendi
sunt". 1 ) Pedig ugyancsak tetemes munkát végzett. A Praeconium evangelicum két kötetében 212, a „Váltság titka 3 kötetében 228 prédikáció, nem is említve elszórtalkalmi beszédeit 2 )
hosszú ajánlások és harapós praefatiok oly óriási termékenységre vallanak, aminővel százada egyetlen igehirdetője sem
dicsekedhetik. Nem kis önérzettel verseli:
Akinek kell, vegye hasznát,
S akinek nem, írja mását. 3 )
*) Praec. ev. I. Praef. dedicatoria b.
') Pld. az Exequiae principalesben
beszédeit.
*) V. Τ. I. 8 c. 2.

Bethlen

Gáborné felett mondott
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S még hozzá nem is rövidek ezek a beszédek. A Praeconium evangélicumban vannak aránylag a legrövidebbek, s
mégis ezekről mondja műve előszavában (praemonitio ad
Lectores) „paucissimae sunt conciones, quae non duas aut
etiam tres horas occupent."
Érdekes az a levegő, amelyben Geleji él. Ránézve az
egész lelkipásztori hivatás nem egyéb, mint tanítás: „pascere
enim, pastoris spirituális, nihil est aliud quam docere.
Docendi vero munus dupliciter exercetur: Verbis scilicet et
Scriptis. Verbis erga praesentes, scriptis vero erga absentes" 1 ) Azt pedig, hogy a docere alatt mit ért, másutt
bőven megmagyarázza; nem szabad, prófétai igehirdetést,
mely Isten közvetlen üzeneteivel kormányozza a világot,
mint a reformátoroknál, hanem azt, hogy a dogmatikai igazságot az elmékbe véssük és felfegyverezzük a híveket
méltó tudománynyal az ellenkező nézetek legyőzésére. Ezzel
jár együtt, hogy úgy Geleji, mint az akkori hivatalos theologia az egyházi beszédeket csupán két szempontból nézt é k : igazán fejti-e ki a dogmatikai igazságokat és meg
van-e a beszédnek a szokásos formája. Jellemző, hogy maga
Alstedius, kinek Geleji kéziratban elküldötte a Praeconiumot
előzetes bírálatra, csupán annyit ír r ó l a : „in iis observavi
Exordia rara, selecta splendida, propositiones methodicas et
textibus examussim accomodatas adeoque reciprocas et adaequatas; Evolutionem propositionis cuiusquam ortbodoxam,
methodicam et textum ν.αιά ιιοόας tractantem," 2 ) holott az
egész művel annyira el volt ragadtatva, hogy körmönfont
szójátékokból álló üdvözlő versben égig magasztalja. Maga
Geleji is különösen hangsúlyozza, hogy minden beszéde hat
részből áll: exordium, argumentum, propositio, explicatio
propositionis, usus és conclusio című részekből, amelyeket
gondosan ki is jegyeztetett a lap szélére, hogy az értelmes
olvasónak módfelett hasznos útmutatást nyújtsanak. Jellemző,
hogy mit ért és mit mond el Geleji e címek alatt. A bevezetést idézetek, hasonlatok, vagy példák adják, még pedig vagy
a szent, vagy a profán (exoticus) gondolatkörből. Az argumentum, vagy a summa a textus maga (argumentatio seu summa est textus enarratio indistincta). A propisitio vagy egyszerű, vagy összetett; egyszerű maga a textus, összetett a
textus leiosztása, amely lehet dogmatikus, ha a benne rejlő tantételeket sorolja fel és textualis, ha magát a szöveget osztja fel.
A propositio kifejtése a textusból és más szentirati helyekből,
vagy tantélekből meríti anyagát. Usus ötféle lehet: tanítói
haszon, mely Istennek, az embernek, a közbenjáró Jézus
J

) P r . Ε. I. praefatio.
') P r . Ε. I. praef. ded.-ban közölve. Közölve a P r . E.-ban.
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Krisztusnak természetéről, vagy műveiről tárgyal; cáfoló
haszon, mely az Isten igejével nem egyező, hamis tanításnak
vagy tévelygésnek az elrontása; megjobbító haszon (institutio)
a keresztyén ember kötelességeit adja elé; a fenyítő haszon
a vétkekről feddőzik, végűi a vigasztaló haszon mindennemű
kisértetek ellen nyújtja a maga erejét. 1 ) A skolasztikus Geleji
aprólékos gonddal vigyáz reá, hogy valahol egy ilyen szabályt
meg ne sértsen. Művészi szépségre nem törekszik, csak
tudós pontosságra. „Caeterum a faleris et fucato verborum
ornatu studio abstinui, ne virtutem Evangelii a profana facundia suspendisse viderer," 2 ) mondja igen határozottan. Ha
pedig valaki temérdekebb tudományt és a szálak gondosabb
bogozását kívánná, vegye eszébe, hogy e beszédek jó részét
nem otthon könyvtára békés csendjében írta, hanem örökös
utazások közt, kényelmetlen szállásokon, sőt néha szűk, piszkos, füstös fészerekben, ahol még annyi hely sem volt, hogy
magával hozott könyveit elővehesse; nem egyet meg épen
hadjáratok alatt vetett papírra alacsony sátrakban, asztal
helyett a térdén Írogatva. 3 ) Tehát még azért aggódik, hogy
így sem elég tudós és gazdag a műve a theologiai ismeretek
és az eretnek tanok felsorolásában.
Sorrendben, amint egymásután jöttek a Geleji prédikációs könyvei, mind élesebb hangon védi a maga homiletikai felfogását s mind hevesebben támad egy vele ellenkezni
merő irányzatot, amelynek ez időben még nincs irodalmi
megfogalmazása. A Praeconium Evangelicum II. kötetéhez
előszó gyanánt egy püspöki pásztorlevelet ír, amelybon a
magyar igazhitű igehirdetőknek különös erővel köti a
lelkükre, hogy meg ne vessék a pericopat, az evangéliumi
textusokat, mert az a négy evangélium veleje és lelke. A
váltság titkának első egybeköttetett könyvében már praeoccupálja ezt a vádat, mintha „az ellenkezőkvel való vetélkedés, a hitnek viszálkodásban forgó ágazatainak mélyebbedskén való vizsgálások" nem a prédikáló székbe valók,
hanem a skolákba, mert az együgyű község elméjét felülhaladja ós ugyancsak odamond azoknak, akik a pródikállás
célját a pietas gyakorlásában „a lelkiesmóretnek minden
kázusainak, történhető ügyeinek, és a szüvnek minden
indulatainak, gondolatainak, kívánságainak felcirkáltatásokban és élesen való felhasogattatásokban" 4 ) látják. Azt
lobbantják neki szeme közé, hogy csak szárazon inti a
') Hi dico, sunt quinque u s u s : doctrina veri, redargutio falsi, institutio
boni, correctio mali, consolatio i n f i r m i . Pr. Ε. I. Praef. Dedicatoria.
') U. o.
') Pr. E. Praef. ded.
*) Válság titka I. A jóakaró olvasókhoz.
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hallgatókat s nem dobbantja meg őket, holott minden magok
mentegetésit megelőzve magokval kellene magokat megszentenciázni. De hát egy ember mindenre nem képes. Terhe
folyvást nagyobbodik, csuda, hogy ennyire is időt kaphatott,
nem hogy még a conscientiát is anatomizálja. Angliai nyelvet
nem tanult, s az azokon irott Praxisokból ós hosszú idők
alatt készítgetett munkás prédikációkból nem segíthetett
magán, hanem az egy deák nyelvvel és könyvekvei amit ért.
Szegény háztól ösztövér bárány, mondja maró iróniával.
Immár lát „aprólék fordításkákat", amelyek javára pöködelmes utálatosságnak mondják a postillákat. A fabulákat,
pogány históriákat nem lehet egyszerűen csak „ganéjnak"
tartani; helyesen és szűkei7, mint a bors az étekben, igen
jó eszköz. Ellenben nagyon fontosnak tartja a kezdetékbeszédet (exordium) s módfelett elitéli azokat, akik ajtóstól
rohanva be a házba, beszédeiket egyenesen a summán
kezdik. Eléggé szelíd vitáját békés hangokon, azzal a jó
tanáccsal zárja be, hogy akik a prédikálásnak módját
tanítani akarnák, a skolában tanítanák, vagy az atyafiak
között külön s nem a község előtt köz helyen; mert azval
akárki elítélheti, hogy csak magokat dicsérik s más felebarátjokat gyalázzák." 1 ) A váltság titkának második „forgatékjában" Geleji már határozottan indulatos. Neki megy azoknak,
kik mindig csak a bűnről prédikálnak „a lelkiismeretnek
titkos szugolyainak és szurdokjainak mélyebben való cirkáltatásokval és annak bibéjinek sanyarú mérges szókval való
érdekeltetésekvel."51) Az ilyen beszédben se vigasztalás, se
az üdőhoz vagy allapothoz való alkalmaztatás nincsen,
hanem csak kápolódás, mely mindenkor ugyanazon unumba
megyen el. Az ilyen prédikátor hasonló ama markaköpő,
szentségével kérkedő s szegény bűnös fukart negédesen
vádoló Farizeushoz. Polémiája vége felé durván kitör a „piszkálódók" ellen, kik mások emésztékjeit és büdös bányadékjokat abárolják és a fogyatkozások moslékjában buborókolnak. 3 ) A harmadik kötetben, melyet életének hatvanadik
és utolsó évében fejezett be, már újra békés hangokat penget
az Úrnak kissé megfáradt bajnoka. „Summája, rendi és célja
az egész munkának" c. versezetében így zeng :
Igazság állattatása
S hamisság cáfoltatása
Hitnek vastagittatása
Volt elmémnek feltett célja.
4

) U. o. h.
) V. Τ. II. A b a r á t s á g o s olvasóhoz
s
) U. o. i.
J
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Lelkisméret rostálását
Casusokről visgálódást
Hagyok jó kedvvel azoknak
Kik abban gyakorlottabbak.
A következő évben (1650) megjelenik az első magyar
homiletika, ^melynek szerzője, Medgyesi Pál volt az a meg
nem nevezett valaki, aki ellen Geleji a maga kemény támadásait intézte. Medgyesi Pál, az első magyar kálvinista pietista igehirdető, Gelejinek személyes ellenfele és antipódusa,
ki nagy kortársának vaskeze elől a Lórántffy Zsuzsánna
és Rákóczy Zsigmond szárnyai alá húzódik és küzd ellene
tollal, szóval, udvari politikával, nyílt pártszervezéssel.
Orthographiától fel az igehirdetésig vagy egyházpolitikáig
mindenben ellene mond Gelejinek, de elveszíti a csatát,
csupán homiletikai és liturgiái téren nyeri meg.1) A „Doce
nos orare quin et praedicare, azaz imádkozásra és praedicatio írásra s tételre és annak megtanulására való mesterséges táblák" 2 )-nak az volt a céljuk, hogy végre rendszeresen fejtse ki az igehirdetés szabályait; az elöljáró beszédben pedig megfeleljen a Geleji-féle támadásokra. Rendre
veszi a Geleji tételeit. Minek a cifra exordium, mikor annak
a célja az, hogy jóakaróvá tegye a hallgatóságot, már pedig
az Istennek igére szomjazó gyermekeit úgy sem kell jóakaratává tenni az iránt, amitől az üdvössége függ. De
megmondotta már Amesius is: Magnus igitur iudicii defectus
in illis, qui exordium volunt necessarium in concione sacra
esse. Büszke reá, hogy praxist prédikál, mert semmit sem
ér az a tudomány, amelynek praxisa nincs, már pedig más
,.praxis" nincs, mint hogy a bűnben elaludtak serkennének
fel, ijednének meg rettenetesen az ők rettenetes bűnökben,
mert átkos dolog az Úr Jézus Krisztusban való nagy idvességgel biztatni a lelkeket megtérés nélkül. Megdöbbenve,
megszúrdaltatva, megbúsítva, bűnbemerűit, nyavalyás voltuk
felett hadd gondolkozzanak és kiáltsanak fel a tömlöctartóval: mit cselekedjem stb. Ilyen tanítókat kellene Istentől
sűrű könyörgésekkel szorgatni. Nem ,,sómbesebbek" Esaiasnál ós nem hosszadalmasabbak — Geleji uramnál. 3 ) A perikópáról másutt beszól s bőven kifejti Amesius után, hogy
a perikópák magukban nem elégségesek, rosszul vannak
elszakasztva, némelyeknek sem elejek, sem utóllyok; hozzájuk ragaszkodva a Szentírás derék részét elrejtjük a nép
*) Zoványi Jenő Puritánus mozgalmak a m a g y a r református egyházban
Budapest, 1911.
' ) Bártfa 1650.
») Elöljáró beszéd.
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elől; középkori szokás és a mindennapi példa mutatja, hogy
az Istennek esmérete inkább bővölködik azokban az országokban, ahol elhagyták, mint ott, ahol megtartották. 1 ) Idézi
a Tiszáninnen levő Magyarországi Ecclesiak artuculasaít
(X és XLII.) A prédikátorok . . . az egész keresztyén tudományt prédikálják s nem az kolbásztöltők s rágók s meg
ugyanazonokat visszahákogva 8 szíjva megrágók módjára
csak postillákat . . . tartsanak és prédikáljanak . . . mert
az . . . efféle diribdaraboknak berbitélése . . . henyékké és
tudatlanokká teszi a prédikátorokat." 2 )
Ez volt tulajdonkópen érdekes a Medgyesi homiletikai
művében. Maga a Doce nos orare quin et praedicare az Amesius és Clark Johannes műveinek az átdolgozása, sokhelyt fordítása. Az akkori skolasztikus tárgyalási módhoz mérten
táblázatokba foglalja a maga szabályait s hosszas fejtegetések
helyett a tóteleket lehetőleg grafikailag ábrázolja. A praedicatio tétel két részből áll: elkészítés és elmondás. Az elkészítés áll könyörgósből és a beszéd megcsinálásából. A megcsinálásra szükségesen megkívántatik: Felvejendő ige, elkezdődés, a praedicatio dereka és berekesztés. Az igét kevés,
igen jó exegesissel eredeti nyelven sokat kell olvasni. Az
elkezdődés legyen rövid, vétessék a vég, ok, körülmény,
hasonlóság vagy különbség elvéből, históriákból végűi a
contextusból. A derék prédikációnak részei: az ige célja,
elosztása, magyarázása, világos kimondása, tanúság, tanuságnak magyarázása, a tanúság megállatása, az ellenvetések
megcáfolása, a tanúság haszna és rászabása. Ezek közül
fontos a beszéd célja azaz fővége, melyre a Szent Lélek
néz,3) a textus elosztása,
azután a tanúságok,
melyek
az igének tételes megfogalmazásából kerülnek ki. „A tellyes
értelmű mondások, melyeket a felvött ige szolgáltat, tulajdonságtalan szólásnak formájából kivéve azokat, tanúságok
legyenek; az azokból kikövetkező dolgok pedig azoknak
haszna. A tanúságok kifejtése áll: a megállatásból, mikor
megerősítjük szentírási helyekkel és példákkal, hogy úgy
legyen (őr/) ós okoskodással, hogy miért légyen úgy (όιότι),
ez az utóbbi bizonyítékait veszi a természet könyvéből, a
szerző okból, a végből, a gyümölcsből és tapasztalásból.
A bizonyítás legyen világos, nem hosszú, szükséges, az nyilvánvaló dolgokat nem bizonyítgató. A napot az égen mutogatni bolondság. A kifejtésnek azonban a megállatás mellett
még igen fontos része az ellenvetések cáfolása. Vigyázni kell
itt nagyon, ,,mert tyukfiaknak az öreg kakasokkal szembe>) II. Tábla.
) U. o. berekesztés végső szavai. P. 3—4.
*) Sejtése a íinalis témának.

2

A magyar protestáns igehirdetés a XYXI. században.

281

szökni nem bátorságos." Nem kell több pört indítani, hanem
csak amennyit a tanító leszállíthat. Felejtkezésbe ment s
eltemetett eretnekségeket nem kell kiáskálni, mert azokról
beszelleni nem egyéb, hanem azokat hintegetni. Az így megoltalmazott igazságot megvilágosíthatjuk egy vagy két illendő
páterek mondásival, példákkal, hasonlóságokkal, egybevetésekkel, de ritkán s igen szűkön, mert sietnünk kell a beszéd
legfontosabb részére a „haszon"-ra (usus). A haszon az, ami
a prédikáció kiváltképen való főcéljával, a hallgatók épületivel, leginkább egybeköttetett. A haszon elméleti, vagy gyakorlati. Elméleti az oktató és cáfoló haszon, amellyel már a
tanúságban foglalkoztunk; gyakorlati, vagyis az életet néző
haszon a megjobbítás (ráintés) feddés és vigasztalás. A megjobbítás a jóra való indításból áll, tehát a jónak szükséges,
könnyű és hasznos voltát írja le, vagy a rossztól való elriasztásból áll, mikor a rossznak felesleges és becstelen következményeit rajzoljuk. Itt kell legyőzni a megjobbulás akadályait, mikor azt állítja valaki, hogy van hite s megtért,
tehát ki kell mutatni, hogy vagyon-e igazán s ha van, nem
öregbedhetik-e? vagy amikor halogatja a megtérést, tehát
meg kell győznünk, hogy az idő rövid, a feladat nagy; végűi
mikor a hívő a megtérést lehetetlennek véli s meggyőzzük
kételkedésének hamis voltáról az Isten ígéreteiből s hasonló
lelkű és mégis megtért hívők példájából. A megjobbításnak
ellenpárja a feddés, mikor meglevő gonoszt távoztatunk ei.
Ezt a feddő haszonban végezzük, amikor leírjuk a bűn megsiratandó állapotát Istennek igazságos átkával együtt, ezzel
szemben pedig felmutatjuk az evangéliumi Ígéreteket, melyek
a megtérőknek tétettek. Ε haszon osztogatásánál meglássék
rajtunk a bűnösök iránti szerelem a bűn elleni háborgás minden
gerjedezése között is és az, hogy mi nem a magunk mulatságára,
hanem isteni kénytelenség alatt feddőzünk. A gyenge lelkiismeretűeket csak vesszővel kell dorgálni, a megkeményedett
és megátalkodott gonoszakat azonban rettenetes ostorral,
scorpiókkal, vaspöröllyel kell verni, sujtolni. Végűi az etető
orvossággal jól megmardosott szíveknek kiosztjuk a vigasztaló hasznot, amelyben hathatós jegyekkel mutatjuk meg,
hogy az a jó, amely emlegettetik, a hallgató személyére tartozik és megbizonyítjuk, hogy a mi gondviselő Istenünk
mindent javunkra rendel, kiváltképen a Krisztusban való
bőséges megváltásnak Ígérete és koronája által. A berekesztés
nagy mesterséget kiván. Részei a befejezés (foglalat) és az
indulatok felindítása. Mindenek legyenek erősen s buzgósággal,
mivel az végén nevekedni kell az indulatnak. A beszéd megtanulása legyen logikus, vagy táblás, áhétatos: a mondandó dolgokat
csudáló, alázatos: mindeneket magára szabó. Az előadás legyen félelem nélkül való, mert a félelmet a sátán szerzette,
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hogy akadályozza az ő országa terjedését; méltóságos és
meggyőződéssel teljes „mint ki azokat, amelyeket másoknak
javall, annak előtte magával elhitette s lelkiismeretébe valóban berakta."
Még két táblája van Medgyesinek, amelyekben valamivel
rövidebben ugyanazokat mondja el. Egész könyvét s vele a
maga prédikátori hitvallását „minden regulák regulájában"
így foglalja össze: „Mindeneknek felette pedig arról kell
gondot viselni (mely nélkül és minden Tudósság, akármely
megjegyzésre méltó dolgok, ezer Summás Táblák csak haszontalanok), hogy a Tanító maga intézze mindeneknek előtte az
ő szivét az Jehova törvényének keresésére is annak cselekedeteire stb. azaz, neki legyen mások felett szive szerónt
való dolog az isteni tisztelet, igaz kegyességgel, melyre
másokat tanít, szivét ő ékesítse meg ós isteni félelemnek
buzgoságával, szintén mint tudománnyal, ő legyen példa
egyebeknek . . . Mert nem úgy vagyon itt a dolog, mint
egyébütt; valamely nem jó ember a közönséges életben jó
orvos, jó világi bölcseség Tanító, Szőts, Varga, Szabó stb. jó
lehet, de jó ós idvösséges Szt. írás Tanító s Praedicator
senki nem lehet, csak az istenfélő és Isten dicsőségének
buzgóságával gerjedező ember. Melyhez képest, ha szorosan
járnánk el benne, senkit a Praedikatorságnak tisztére nem is
kellene felvenni, aki annak előtte magát s egész életét Istennek nem szentelte". 1 ) Meglássák azért ama tanításra alkalmatlanoknyomorultnemzetünkben, kik hacsak olvasni tudnak
is s valamennyire való szavattyúságok vagyon, azt vélik, hogy
a pródikátorságra elég értékek legyen . . . mint mérik ez
nagy tengeren, sem irjok sem szelencéjek nem lévén hozzá,
magukat szerencséltetni. Ez nyavalyás és mulandó életeket
valamint eltengetik ugyan; de félő, oh igen félő, hogy a
másikban a legeltetésbeli fogyatkozás miatt sok számtalan
éhei haló lelkeknek veszedelmekben ne ők Ítéltessenek
bűnösöknek". 2 )
Medgyesinek rendkívüli jelentőségű gondolata volt az,
hogy a prédikáció egyéni vallásos élményről való bizonyságtétel egyéni vallásos élmény ébresztésére. Öntudatosan szállott
szembe a mindent megmerevítő orthodoxiával s bár elveinek
és iskolájának hatása hamar odalett, de agitáló munkásságával és példaadásával úgy áll kortársai között, mint egy élő
tiltakozás.
Igehirdetői egyénisége nem gazdag, nem változatos, de
annál nemesebb. Irodalmi alakot öltött igehirdetői pályája
') I. m . P.
U. o. „Berekesztésnek okáért itt egy fennforgó, szükséges kérdést
igazítok el; talam nem leszen kelletlen" c. fejezetben.
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kezdődik a nagy Rákóczy György felett mondott halotti
beszéddel s végződik egy évtized multán, a Lorántffy Zsuzsánna halála évében. Ez alatt az idő alatt Erdély nagysága
lehanyatlik, dicsősége elborul s a fenesi síkon eleső II. Rákóczy
György özvegye: Báthory Zsófia, fiával, Ferenccel katholikus
hitre tér és Sárospatakra beköltöznek a jezsuiták. A lejtőn
való zuhanásnak eme szomorú évtizede minden fájdalmával
ott tükröződik a Medgyesi beszédeiben. „Szerelmes, édes
marokni nemzetének" minden romlását „jajjok"-ban siratja
el és hat ilyen jajszó hirdeti az ő neki búsult, prófétai fájdalmát, melyet egyik beszédében') így fejez k i : „Azt a
keserves jajt, hogy a népek valóságos igaz örömöknek és
minden becsületeknek fundamentoma elfordulván, megszűnik
minden örömök és becsületeknek koronája földhöz ütődvén,
csúfságra és gyalázatra kelnek : a bűnök hozzák". Dorgálja,
feddi népét, a „condorlott magyart", olyan forró szeretettel,
hogy könnye hull bele. Mindegyre visszatér alapgondolatához,
meg kell térni az „elmeált alváltoztatás" igazi módján, amelyet
részletesen leír Rákóczy György koporsója felett mondott
beszédében. 2 ) Csak ez a hit az igazi; ama drágalátos aranygyűrű, melynek csodatevő erejét a belehelyezett k ő : a Jézus
Krisztus adja. Azért „ha véled, hogy hited vagyon, vizsgáld
meg, ha ezen az úton (a leírt methodus szerint) tettél-e szert
reá, mert bizonnyal . . . ezen kellett venned; egyébként
tudjad, hogy nincs hited". 3 ) Nemes pathosz, prófétai szenvedély
ömlik el beszédein ; egy prédikátor, kinek átforródott beszédje
tulkiáltja kortársaink theologia kérdéseket vitató szent lármáját. Korának legjobb stilisztája, kinek szava igy szárnyal
a nagy Rákóczy Györgyhöz intézett búcsúzásnál: „Tégedet
penig már, oh igyefogyott s csaknem elfogyott szegény
nemzetünknek jó fejedelme; nagy gondviselő, nagy hitű, nagy
kegyességű kegyelmes U r u n k : Szemünk ragyagó világa,
amelynél láttunk ; fejünk ékes koronája, mellyel dicsekedtünk;
Nagy szerencséjü, sok áldású édes Dávidunk, kinek árnyékában sokszor reménység felett megmaradtunk . . . isteni
szolgálatban . . . buzgó Jósiasunk, tovább óh már nom tartóztathatunk : fényes földi fejedelemségednek friss palotájából
szomorú boltod felé meg kell indítanunk" !*) Ennyi zokogó
numerus csak száz év múlva, a Rákócziak utolsó diákjának:
Mikes Kelemen prózájában lüktet.
') Ötödik j a j és siralom Sp. 1658. p. 15. a sok jajjokkan s b á n a t o s
szívvel ejtett könyhullatásokba m e r ü l t szegény igaz magyarok e g y n e h á n y
kesergő siralmai c. gyűjteményben. R . Μ. Κ. I. 934.
a
) U. o. H a r m a s j a j p. 1 2 - 1 6 .
") U. o. p. 18.
4
) U. o. p. 24. V. ö. József p a t r i a r c h á n a k E g y i p t o m b a érkeztéről szóló
festői leírását. U. o. p. 46
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Medgyesi az érzelmek embere volt s nem a logikáé.
Beszédeiben nincs egység, négy-öt tanúságot ölel fel bennük
s mindenikből uzust hoz ki. De érdeme abban áll, hogy
lélektanivá akarta tenni a keresztyénséget. Azonban hatása
nem volt állandó. Az orthodox skolasztika ellenmondás
nélkül érvényesítette a maga feltétlen tekintélyű szabályait.
Az unalmas, lelketlen igehirdetésbe csak néhány kivételes
ember ajakán harsan bele meleg, egyéni hang, az is a nemzeti
fájdalom hatása alatt. De fordul a századvég s megkezdődik
a lassú sekélyesedés, mely végre is a racionalizmus homoktengerében vész el. Ez volt a legáltalánosabb, legtovább dívó
magyar prédikátori irány, amely egész a jelenkorig elér.
Jelenkori igehirdetésünk sok nyomorúságának legfőbb oka
az, hogy mi az orthodoxiából a XVIII. századelején a pietizwus
nélkül eveztünk át a racionalizmusba.
Dr. Ravasz

László.

Lutheri és kálvini vallásosság."1)
Irta: Lic. Preuss

Jánös lipcsei egyet., fordította Dr. Szlávik
a k a d . theol. tanár.

Mátyás eperjesi

Távol áll mi tőlünk a régi prot. dogmatikai harcokat
fölidézni. Ez ellen egész multunk és felfogásunk a leghangosabban tiltakoznék. Nem egy alkalommal szószólói valánk
az egyházirodalmi- sőt kormányzati uniónak a hazai prot.
egyházban, s annak idején volt védő szavunk Ballagi Mór
lapjában még az unitáriusok mellett is. Elég nagy ellenségünk
a vakhit és a hitetlenség. Ezek ellen és ne egymás ellen
forgassuk a prot. apologótika és polemika tudományos fegyvereit. És aztán minden igaz polemikának irenika azaz
béke a végső célja. A két testvér prot. vallásfelekezet különbségeinek tárgyilagos, szenvedelem nélküli ismertetése
azonban mindkét részen csak vallásos erősítésükre vezethet.
Ha betegség a S e p a r a t i s m u s és a babonás vakhit, úgy káros
a homályos és zavaros ismeret is a vallás világában.
A tisztább tudományos felfogás erdekében tehát jó
dolgot végezünk, ha Preuss lipcsei theol. tanárnak a Luthardtféle „Alig. Evang.-Luth. K.-Ztg." jelen évfolyama 9—14. számában „Lutherische und reformierte Frömmigkeit" c. hosszabb
cikksorozatát szerző engedélyével megismertetjük. Különben
erről a kérdésről Dr. Masznyik Endrével, ezzel a jellegzetes
magyar lutheri theológussal is bővebb eszmecserét folytattunk
a nyári szünidő alatt az ő balaton-fonyódi tusculumában.
*

*

*

Szerzőnk mindenekelőtt cáfolja azt a felfogást, mintha
a két prot. egyháznak ugyanazok volnának a vallásos alapelvei. A porosz unióval szemben azt vitatja, hogy azok még
Rómával szemben sem egyek. Ennek beigazolásáúl idézi
Kaftan, Kahler és Kim dogmatikáinak ide vonatkozó meghatározásait. Az első azt mondja: „A két evang. hitfelekezet
határvonalai a tudományos theológiában eltűntek, s immár meg
sem is állapíthatók." A másik arra utal, hogy „a keresztyénségnek két alapelvileg különböző értékeléséről nem
szólhatunk s az egyházi tudomány tankülönbségei többé
') Hálásan elismerem, hogy e dolgozatot
pozsonyi theol. akad. igazgatótanár revideálta.
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fenn nem tarthatók." Kirn pedig a lutheri és a kálvini
keresztyénségben „az evangélium közös alapján két teljesen
egyenjogú vallásos individualitást" lát. De jellemző, hogy
úgy Kahler mint Kirn mégis csak két külön prot. vallásos
typus között tett különbséget, — Kahler azzal, hogy hangsúlyozza a lutheránusoknál a vallásos bensőséget s a reformátusoknál az istenországa javaiért való buzgólkodást, és
Kirn azzal, hogy különbséget tesz a vallásos bensőség s az
erkölcsi tetterő egyháza között. Sőt Kaftannál is észrevehető,
hogy „felfogásában két igen fontos kérdésben inkább a
lutheri tan typusát követi.
Tehát mégis csak van különbség a két prot. tanrendszer felfogásában ós Troeltzsch is kimutatta, hogy „ezek a
különbségek a történelem folyamán különböző irányú és
hatású tanerőknek bizonyúltak."
Melyek azok? Ez épen a megoldandó feladat.
Közönségesen az úrvacsorában s a művészethez való
viszonyban keresik a különbséget, sőt némelyek még hozzáveszik a predestináció, a krisztolőgia s a szervezet különbségeit
is. Preuss szerint ezek csupa részletek, a melyek nélkülözik az
egységes és szerves felfogást, s az egységes alaptörvényből
való levezetést. Ehez még hozzátette Kattenbusch,
hogy
„egy vallásfelekezetnek teljes szívverése egyedül a hitvallásokban meg nem található." Annak egész életét és cselekvőségét kell tudnunk megértenünk. Más szóval kifejezve : Nem az
abstraháló dogmatika, hanem a vallásosságnak konkrét megnyilatkozásai vezetnek a belső tankülönbségek elvi megértésére. Azért szerzőnk is így formulázta kérdését: „Lutherische
und reformierte
Frömmigkeit."
A luth. s a kálv. hitfelekezet hite alapjában véve egy és
ugyanaz: az isteni kegyelemben való szabad, személyes evangéliumi üdvhit, mely számunkra a Krisztusban megjelent. De megnyilatkozásának módja, vagyis a konkrét vallásosság lényegileg különböző. Hogy egy hasonlattal éljek: a két typus
úgy viszonylik egymáshoz, mint az a két planéta, mely egy
és ugyanannak a napnak a központi tüzéhez és fényéhez
van kötve s mégis különböző irányban halad.
I.
Az alapvető különbség a lutheri s a kálvini vallásosság
között az Isten és a világ egymáshoz való viszonyának
eltérő felfogásában van. Erre az alapra az összes eltérések
visszavezethetők. Sőt erre vonatkozhatott Luther ama kijelentése, hogy „más a szellemetek, mint a miénk."
Luther és a lutheránusság hangsúlyozza az istennek a
világban való immanentiáját
vagyis mindenütt jelenvaló
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szeretetét, — Kálvin es a kálvinizmus ellenben annak transcendentiáját,
vagyis a világ feletti majestását, a miből a
lutheránusoknak és a kálvinistáknak egészen eltérő világfelfogása következik. Rövidebben: Luthernek ethikaibb, Kálvinnak mereven ószövetségibb istenfogalma van a világhoz
való viszony értelmezésében.
1. Kezdjük Kálvinnal. Minduntalan visszatérő gondolata
az istennek megközelíthetetlen fenségessége („maiestas Dei").
Az atheistának örökös félelme — így tanítja nagyhírű
Institutiójában — az isteni majestás bosszújától való félelem,
mert a bosszú a majestás korrelátuma. Ép azért az igaz
vallás az isten komoly félelmével függ össze s a legnagyobb
bűn megsérteni az isten felségessógét („Dei majestatem sua
glória spoiiare"). S ha a gyülekezetet az istenhez való
viszonyában a házasság képében tűnteti föl, úgy a „tertium
comparationis" nem annyira a szeretet, hanem inkább a
tisztaság és a féltékenység.
Ez az „imperatórius majestás" engedelmes szolgálatra, a
világnak Isten számára való meghódítására kötelez bennünket. Az Institutio I. kiadásának i. v. klasszikus helye így
szól: „A lelkészek az isten igéjével, a melynek szolgáivá és
kezelőivé hivattak el, bízvást mindent kövessenek el avégből,
hogy a majestásnak minden világi hatalmat, dicsőséget és
nagyságot alávessenek, azzal és általa a legfelsőbbtől a legalacsonyabbig mindenekfelett uralkodjanak, a Krisztus házát
megépítsék, a Sátán birodalmát lerontsák, a juhokat legeltessék, a farkasokat megöljék, a tudvágyókat intsék és
oktassák, a makacs ellentállókat elfogják, följelentsék, feloldják vagy megkötözzék, sőt villámoljanak és menydörögjenek, de mindent isten igéjével."
S most nézzük Luthernak az istentől és a világról való
felfogását! Az ő istene nem a megközelíthetetlen uralkodó,
hanem a teremtő, fentartó és mindenkor szeretettel gondviselő mennyei atya. S bár az istennek ereje és hatalma
„megfoghatatlan és mérhetetlen", de azért mégis „mindenütt
jelenvaló, még az egyszerű falevélben is." Mert ő „teremt,
munkál és fentart mindeneket". „Azért jelen kell lennie
minden teremtményben, a legbensőbben ópúgy, mint a legkülsőbben, köröskörűi,, át meg át, fent és alant, elől és
hátul, úgy hogy nincs jelenvalóbb és bensőbb minden teremtményben, mint maga az isten és az ő hatalma."
Az isten lényegéről szóló ez a benső felfogása együtt
jár a mennyei atya iránti gyermeki szeretettel.
Utalunk
Luthernek a „Miatyánkról" szóló magyarázatára s az „Egy
istenben hiszünk mindnyájan" c. énekére, — itt és mindenütt
a mennyei atyában bizó és őt szerető gyermeknek szívbeli
hangjára akadunk.
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2. S annak természetes folyománya a világhoz való
sajátos viszony. A kálvinistára nézve a világ még csak lesz
Isten világa. Azért kell azt meghódítania és nevelnie. A
lutheránus emberre nézve ellenben a világ máris istennek világa,
mert a Krisztusban minden meg van szentelve. „Szent testével a világot is szentséggé avatta." A ker. ember örüljön
a világnak, mert annak jó dolgai istennek adományai, sőt
abban bízvást szenvedjen is, mivel minden istennek jó tetszése szerint megy végbe. „Ha sírsz, aranytálcán vagy tálban
fogja föl könyeidet." A lutheri vallásosságnak ezt a benső
lényegót találóan fejezi ki köv. énekverse:
„Schweig, leid, meid und vertrag,
Deine Not allein Gott klag,
An Gott ja nicht verzag,
Dein Glück kommt alle Tag."
Mint látjuk a lutherizmus inkább benső, passzív, a
kálvinizmus ellenben aktiv s aggresszív jellegű." (V. ö. az
éber kakast a ref. tornyokon). Előbbi inkább vallási, utóbbi
ethikai jellegű szellemi mozgalom. S bár a lutheránus is
ismer isteni majestást és kötelességtudatot a világgal szemben — „félnünk kell mindenekfelett az istent" tanítja Luther
k á t é j a ; s természetesen a kálvinizmus is ismeri istennek
jelenvaló szerető gondoskodását — olvassuk csak meg az
Institutiónak a „providentiáról" szóló gyönyörű fejtegetéseit
— mindazonáltal a vallásos érdek súlypontja itt is, ott is
más és teljesen különböző.
II.
Ebből egészen természetszerűleg következnek a két vallási typusnak egyes jellemző sajátságai.
Mindenekelőtt a dogmatikai különbségeket említjük, aztán az egyházi, állami és gazdaságiakat s végűi a házassághoz
s a természethez, az irodalomhoz s a művészethez való eltérő
viszonyuk különbségeit.
1. A dogmatikai

különbségek.

Ezek érintették a két typust a XVI. ós XVII. században
a legfájdalmasabban. Ebben a dogmatikus korszakban az
„artikulusok" hangsúlyozása mellett teljesen szem elől tévesztették a különbözőség lényegét. A harcias hév hozta magával,
hogy a lényeg iránt bizonyos ellenszenvvel s az esetleges
dolgok iránt különös előszeretettel viseltettek.
A főbb dogmatikai különbségek illetik a predestinációt, a
krisztológiát, az úrvacsorát s általában a kegyelemeszközöket.
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a) A predestináció. Köztudomású, hogy nemcsak Kálvin,
hanem Luther is predestinaciánus módon gondolkozott. De a
kót reformátor gondolkozásában más ós más a felfogás. Míg
Luthernél a predestináció az absolut üdvbizonyosságnak
vallási kifejezése, úgyszólván a sola gratia segédvonala,
addig Kálvinnál az az δ vallásosságának kezdő-, köz- ós végpontja egyaránt. S ennek így kellett lennie, mert egyszerű
folyománya ez az ő souverain isten fogalmának.
Egyedül „az isteni majestás" dönti el, hogy ki üdvözül
s ki nem. A lutheránusság viszont mindig arra utalt, hogy
a predestináció fogalmát csakis a Krisztus keresztjére való
tekintettel kell felfognunk s csak erős vigasznak, az isteni
hűség kifejezésének tekintenünk. A kálvini predestináció
elmélete felségesen rideg, mint a Genfet körülövező jéghegyek,
(vagy nálunk télen a lomniczi csúcs). A lutheránus polemika
tehát, anélkül hogy lényegét megértette volna, a predestináció hátvédőjét képező istenfogalmat, mint a kálvinista
vallás fundámentomát támadta meg.
Ε predestináció elméletéből aztán szüksógszerűleg következik a vallásos lelkeknek bizonytalansága az ő üdvük felől.
Kiválasztása felől bizonyossá a hívő csakis erkölcsi
cselekvősége folytán lehet. S ezzel az üdv kérdése a cselekvőségtől van
függővé téve s ismét előállott a régi boldogtalan vigasztalanság
állapota, a melynek eltüntetése pedig Luther legnagyobb reformátori tette vala. Az evangélium vigasztaló ereje s a bűnért
való tartozás miatt az istenfiúság abszolút bizonyossága háttérbe szorul e gondolatkörben. Ebből aztán kiviláglik, hogy
a lutheri vallásosság a vallás központjában szilárdabb helyet
foglal el, mint a református s előbbinek ez az előnye oly
fontos, hogy e mellett minden más, ami vallásfelekezetileg
kedvező vagy kedvezőtlen, csak másodrangúnak tűnik fel.
b) A krisztológia. Itt Krisztus kettős természetének
egymáshoz való viszonyáról, az u. n. „communicatio idiomatum"-ról van szó. A reformátusok elvetik a „genus majestatiucmot," amely szerint az emberi természet az isteninek sajátságaiban részesül. A nestorianizmus s a monophysitizmus
vádjával illették egymást kölcsönösen s újból ellentétbe került
a régi Antiochia és Alexandria egymással.
De itt is rögtön feltűnik a kót felfogás különböző eredete
és lényege. A kálvinizmus óvakodik az emberinek az isteni,
világfeletti majestással való összekeveredésétől, mert philos.
axiómája: finitum non est capax infiniti. A lutheri felfogás
ellenben hangsúlyozza az isteninek ós az emberinek egységét,
mivel az természetes valami ama alapelve alapján, amely
szerint az isten a világban immanens.
S ez közvetlenül eredményezte azt a nagy ürt is, mely.
c) az úrvacsora eltérő felfogása között tátong. A vita
Theol. Sisklip II. ívt.
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tudvalevőleg Krisztusnak az úrvacsorában való testi jelenléte
körűi forog. Krisztus emberiségére nézve a lokális mennyben
isten jobbján űl, mert hiszen mennyei fenségességének sérelme
volna az, ha az úrvacsorai elemekkel, tehát e világ érzéki
elemeivel egyesülne. Az ellenkező felfogás az igazi, a mely
szerint nem Krisztus száll alá, hanem a lélek emelkedik föl
s a vele való közösségben élvezi az általa szerzette üdvjavakat.
Izzó lelkesodéssel és szemléltető szenvedelemmel utasítja
vissza Luther ezt a felfogást. Zwingli lokális egét „gyermeki
hintaégnek" nevezi, a hol arany széken Krisztus arany koronával űl, a mint a festők őt rajzolják. Sőt inkább: „Isten
jobbja mindenütt található." „Megtalálható úgy a világ felett
mint azon kivűl, a menny és föld felett s még a legkisebb
magvacskában is." S ha így Krisztus emberségére nézve is
az isten jobbján trónol, akkor mindenütt minden és mindenekben Krisztus /" S eliez a gondolathoz köti aztán Krisztus
testének mindenütt jelenlétét. Krisztus emberségére nézve is
mindenütt jelenvaló, de csak ott található, ahol meg is fogható, már t. i. az úrvacsora szentségében.
Ez az eltérő felfogás megint csak a hit alapvető különbségére vezethető vissza. Amott megközelíthetetlen fenség, itt
a mindenütt jelenvaló isten, a ki folyton szeretve él és hat
a maga világában. Kálvin Krisztus zálogát, Luther magát a
Krisztust akarja. „Oly frissen ős elvenen — mondja Luther —
tűnik föl most nekem Krisztus, mintha ebben az órában ontotta volna vérét." ,,Αζ úrvacsora maga a jelenvaló megfeszítés."
d) A kegy elemeszközök mélyreható különbsége is magára az eltérő alapra vezethető vissza. Kálvinnál az ige és
a sákrámentom kegyelemeszközei az istennek üzabályszerű
eszközei ugyan, de azért az ő souverain felségessége azokhoz
nem kötheti magát. A mint ő határoz üdv és kárhozat felett,
ügy egyedül ő dönt az arra szolgáló eszközök fölött is. Méltán vádolták tehát a kálvinistákat azzal, hogy náluk a két
kegyelemeszköznek üdvelvi jelentőségéről alig lehet szó. A
Krisztusban való isteni üdvkijelentésnek az egyes lélek vallásos megtérésével való történeti összefüggése elvileg van
megszűntetve. Ennek egyik természetes folyománya a subjektivizmus ós enthuzianizmus, vagy Lutherrel szólva: a
rajongás („Schwarmgeisterei") a kálvinizmusban, a melynek
klasszikus tetőpontja a quilkerség.
III.

2. Az egyházi élet
különbségei.
Asákrámentomok az egyházi élet különbségére vezetnek
át bennünket a maga elágazásaival a szervezet,
fegyelem,
istentisztelet,
szeretetmunkásság
és külmisszió terén.
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A kálvinizmus életét a biblia betűje szigorúan szabályozza. A biblia inspirált isteni ige, a melynek minden betűje
általánosan kötelező törvény. Mint az isteni majestásnak
akaratnyilvánítását magát is sérthetetlen „majestas" illeti
meg. Luthernek a bibliához való állása tudvalevőleg nem
egyenletes. Egyes részeivel, főleg az ószövetséggel "szemben
gyakran souverain állást foglalt el. A lutherizmus is vallja
— bár inkább elméletileg — az inspiráció hitét, de annak
teljes gyakorlati
következményeit egyedül a kálvinizmus
vonta meg. Ismeretes, hogy ezzel az egyházi élet bizonyos
merev, törvényszerű, ószövetségi jelleget nyert. Oly „bibliás"
élet van ott, a mely a lutherizmusban sehol sem található.
Istenfogalmának ez az imperatórius jellege hat át mindeneket.
a) Szervezet. A bibliához, mint törvénykönyvhöz való
ragaszkodás mindenekelőtt a szervezet terén tűnik ki. A
Páli levelek őskori egyházi életének követése Kálvinra nézve
nemcsak ajánlatos, hanem egyenesen irásilag elrendelt követelmény. A szervezet kérdései egyúttal a hit kérdései.
S ebben hatalmas erő rejlik. Kálvinnak, az egykori
jogásznak szervező talentuma egyházának méltó örökségévé,
hatásának kiapadhatatlan forrásává vált. (Antal Géza szerint
az ószakainerikai államok ennek köszönhetik hatalmas kulturális lendületüket.) A világnak a felséges Isten számára
való meghódításában nyugalmat nem ismer, ami teljesen
hiányzik Luthernél s a lutherizmusban. S ha e ponton
Luther a világ meggyőzése tekintetében értékes gondolatokat
vallott is, azok gyakorlati megvalósítására alig gondolhatott.
Luther a szervezeti kérdéseket, mint az ige mellett mellékeseket, sokszor eléggé naivul a gyakorlat terére utasította.
A lutheri egyházszervezet története a szenvedések hosszú
története. Ez épen a tisztán vallási, gyermekded benső és
passzív lutheri vallásosság másik oldala.
b) A gyülekezeti fegyelem. Csakis a Kálvin-féle szigorú
szervezet mellett lehet szó arról a merev egyházfegyelemről,
mely a valódi kálvinizmusban mindenütt megtalálható. Kálvin
iratai minduntalan a „disciplinát" hangoztatják. Augustinussal
az engedelmességben látja „az összes erények atyját, őrét ós
eredetét". „Semmit sem szeret annyira az Isten, mint az
engedelmességet", mert fegyelem és engedelmesség nélkül
rend nem lehet az egyházban, mely pedig „mindnyájunk édes
anyja". Mint valódi nevelőintézet a méltányosságot a szigorúsággal párosítja. Szükség esetén utóbbit átokkal, kínpaddal,
fegyverrel ós tűzzel is gyakorolja. így Zwingli „könyörtelenül"
befulasztotta ifjúkori b a r á t j á t : Manz-ot, mint kezdő újrakeresztelőt; Kálvin lefejeztetett egy gyermeket, ki megverte
szüleit. 1542—46 között csak Genfben 58-an ölettek meg.
Ezek élén áll Servet megégettetése, a mely fölött kár több
20*

292

Dr. Szlávik Mátyás.

szót vesztegetni. Loesche joggal mondja: „Ez a rémuralom
a konventra emlékeztet". Kálvin itt úgy szerepel, mint Éliás
próféta vagy Michelangelo „haragvó Mózese", de mindeneserre
mint ótest.-alak. Azt is mondhatjuk : mint prot. nagy Inquisitor a szónak betű szerinti értelmében véve. Az erkölcsi
uralom megállapításának eszközei között az „inquirens" is
szerepel, mely erkölcsi fegyelmezésnek alapját azok a „privatae monitiones"-ek képezték, a melyeket akkoriban az arra
hivatott egyházi tényezők házanként érzület ós életmód kipuhatolása céljából gyakoroltak. A bűnösöket megbüntetésük
céljából a világi hatóságnak jelentettek föl. A följelentők
büntetési pénzekben részesültek. Még gyermekek is vallhattak
szüleik ellen. Havonkint űlt össze bíráskodás céljából az
erkölcsi tanács. Még az Institutio is megengedi a biróság
előtti följelentést („accusatio aut iudicaria denuntiatio"). Ilyen
kémkedés vérében volt Kálvinnak. Béza azt beszéli, hogy már
párisi diák korában szigorú cenzora volt társai hibáinak s
azért akkuzativusnak nevezték. Azért azonban csodálatraméltó, hogy mit ért el Kálvin e fegyelem eszközeivel. A laza
Genf egy nagy kolostorrá alakult át. Hasonlítsuk össze ezzel
a lutheri Wittenberget, amelyet Luther lakosainak erkölcstelen élete miatt elhagyni készült.
c) A gyülekezet nevelésének valódi evang. eszköze az
istentisztelet.
A ref. istentisztelet puritán egyszerűsége ismeretes. Az
őskeresztyénség egyszerű formáinak átvételével igazolták. A
lutherizmus ellenben a maga istentiszteletét a megtisztult
római miséből vette ős kezdettől fogva gazdagon átalakította.
Hisz a világ Istennek világa s „minden a tiétek", sőt „mindenek Istenországa javára szolgálhatnak".
Ezek a különbségek is okai a kifejlődött összeütközéseknek. Hisz az átlagos egyházi ember az egyházi
formákon csüng. És Loofs találóan mondja, hogy az úrvacsorai vita hevessége az úrvacsorai szertartás különböző
alakulásaiból magyarázandó.
d) Az egyházifegyelemhez és istentisztelethez az apostolok
óta a ker. gyülekezet szeretetmunkássága,
csatlakozik. Azórt
az ige és a fegyelemhivatala mellé Kálvin is a : zeretethivatalt
(„ministerium charitatis"): a szegény- ós betegápolást szolgáló
diakónokat helyezi. Lutheri helyeken az u. n. kasztrendezeteket találjuk, a melyek jó kezdet után csakhamar eltűntek.
Ezen a ponton is a ref. vallásosságnak nagyobb praktikus
érzéke és akaratólete, tehát a világuralom vágya konstatálható.
Itt érinthetjük a ref. vallásosságnak szerepót a pietizmusban, a praktikus szeretetszolgálat eme föllendülésében.
Bitschl állította föl ezt a tételt, hogy a ref. egyház alkalmasabb volt a pietizmus keletkezésére, mint a lutheri. Azt
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hiszem, hogy gondolatmenetünk értelmében helyes a tétele.
A pietizmusnak praktikus, hódító, disciplináló s kritizáló
jellege párosulva annak merev törvényszerű enthuziasmusával
s precizismusával egészen lutheránus-ellenes s határozottan
kálvinista vonás. Éhez járul, hogy Spener fejlődési menete
egészen kálvini jellegű (p. o. strassburgi születése, genfi s
berni tartózkodása, angol aszketikus irodalommal való foglalkozása s Labadieval való sűrű érintkezése). Francke a szegényügyet s az árvaházat Hamburgban tanulta ismerni, ahová a
ref. Hollandiából jutott el s józan vallásossága is egészen
ref. hitű, bár a lutheri egyház híve volt. Zinzendorf műve végűi a
lutheránusok és reformátusok első uniója volt.
A pietizmus szűkkeblűségót a XIX. század belmissziója
törte mog, mely pedig a lutheránus
Wichern-tői indult ki.
Ε klasszikus hívünk életműve valódi lutheri szellemtől van
áthatva s a „Rauhes Haus"-ban játék, ének, természeti
öröm s mindenféle vígság az uralkodó. Épúgy a lutheri nap
süt azon is, a mit Bodelschwingh apó kezdett meg. A lutheránusságnak költészetben és művészetben való örömét Löhe
praktikus cselekvősége megtestesíti. Azért azonban jellemző,
hogy ez az első igazi lutheránus diakonissza intézmény a XVIII.
századból való s a lutheri módon keresztelt, de kálvini módon
érző Fiiedner indította meg.
e) A gyülekezet intenzitásának annak külső extenzitása,
azaz a missziói erő szeretettevékenysége felel meg.
Csak természetes, hogy a kálvinizmus itt is a régebbi
és hatékonyabb munkás volt. Mindenekelőtt néhány szót a
keresztyének
közötti missziójáról. Hogy a kálvinizmus lutheránus országokban is propagandát űzött, nem dicső lapja az ő
történetének s ez a helytelen eljárása magyarázza meg részben
a lutheránus tábornak iránta való ellenszenvét (L. nálunk a
lutheránus diasporában a kéri szerződés kijátszását). A kálvinizmust épen a világ feletti uralom vágya jellemzi. Olvassuk
csak meg Kálvin latin kátéjának előszavát, a mely szerint azért
írt latinul, hogy az elszórt egyházak egységét helyreállítsa. A
szervezett központosítás épen kálvinista vonás. — S a reformátusok figyelme a pogány világra, is irányult. Az első prot.
misszionárius: Villegaiguon kálvinista volt, ki 1550 körűi
Rio de Janeiróban működött. A XVII. században gyarmataikon
a hollandusok misszionáltak s a puritánok 1620 óta Amerikában. Az első prot. missziói társulat, — az angol, államilag
támogatott társulat — ref. volt A lutheránusság csak a
XVIII. században, nagyobb stylban a ΧΙΧ.-ikben követte, ha
kivételesen ós elméleti irányban sok jót is tett vagy mondott.
A tetterős kezdeményezés itt is a kálvinistáknál keresendő.
3. Hogy ez igy van, az a két vallásfelekezetnek az
államhoz való viszonyából is kitűnik.
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IV.
a) A lutheránusság passzív, szenvedő jellegű. A lázadás
Luther szerint a legnagyobb baj a földön. A lutheri egyház
a körülményekhez alkalmazkodott s jogait, mint keresztyén
felsősőgnek, az államnak engedte át. Azt mondta Luther:
„Ilyen világi dolgokban nagyon gyermekies („kindisch")
vagyok", s az a világiakban való gyámoltalansága jellemző
sajátsága a lutherizmusnak.
A kálvinizmus ellenben szabad akar lenni s még inkább
ura akar lenni az államnak. Mert „az Úr királya a királyoknak"
s „ne féljünk a rendőri hatalomtól, a bíbortól s a koronáktól,
— itt miénk a nagyobb hatalom". Itt is az ószövetség a
tükörkép s a büntető jogot a bibliából kell merítenünk.
Annak háttere I. Károly vérpadja (és Cromvell forradalma).
b) De a politika „megrontja a karaktert." A kálvinizmus
kigyóokosságából igen gyakran hiányzik a galamb szelídsége.
Észlelhetjük azt úgy Zwinglinól, mint Kálvinnál. A zwingliánusok Bugenhagen zsoltárosában ós Luther templomi postillájában
befeketítették Zwingli úrvacsora tanát s Kálvin egyháza, gyakrabban álnevek alá rejtőzött, (amit Melanchton gyakrabban
is, Luther ellenben sohasem művelt), sokszor görbe utakon
is tudott csúszniésboldogulni. Gondoljunk csak János Zsigmond
brandenburgi-porosz uralmának az újabb időkig terjedő uniói
törekvéseire, amelyekről Uhlhornnál nem épen épületes dolgokat olvashatunk. S aztán azt is tudjuk, hogy az egyháztörténelem kriptokálvinizmust igen, de kriptolutherizmust
nem ismer. (Nincs is hát semmi történeti alapja nálunk sem
az u. n. „lutheránus kétszinűségnek"). A lutheri polemika
gyakran esetlen, sőt goromba, de mindig nyílt, a kálvinistáké
ellenben külsőleg előkelő, de néha nagyon is finom. Van valami
a kálvinizmusban az ő francia eredetéből, a melylyel szemben
Luther azt mondotta, hogy „a Szentlélek nem csúszik, hanem
nyilván az égből száll alá" s csak „a kigyók csúsznak, de a
galambok repülnek".
c) Az állami ós politikaihoz tartozik a katonai.
Hilty
kálvini felfogása szerint is „van a keresztyénségnek (főleg a
katholikusnak) valami katonai jellege". „Az Isten számára
meghódítani a világot", — ez a kálvinista csatadal, (s „Erős
várunk nékünk az Isten" — ez a lutheri egyház diadaléneke).
Jelzi ezt a gondolatot a Institutio 1550. kiadásának címképe
is. Még Genfnek katonai operációján is tervezgetett Kálvin,
ami egy Luthernél merő lehetetlenség. Helyesli ugyan ő is
a háborút, de csakis annak védelmi alakját s a leghatározottabban elitéli a támadást. Ez a pozitívum nem hiányzik
ugyan egészen Kálvinnál, de nem lép annyira előtérbe,^mint
Luthernél. „Az istenteleneknek a föld közepéig való leigázása",
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„a fegyverteleneknek győzelme a fegyveresek fölött" s „a
keveseknek a majoritás fölött", a melyről Kálvin a maga
Institutiójában szólt, élénk visszhangra talált az ő egyházában.
Követői e harcias szózatot híven és sokszor szószerint követték Franciaországban, Hollandiában és Angliában egyaránt.
Bár Luther lelke is harcias dalokat énekel : Erős várunk
nékünk az Isten s jó fegyver és védelem, — de ez a harcias
jelleg nála csak symboluma a ker. ember hősies jellemének
s a ker. ember küzdelmének a bűn és nem a gonoszak ellen.
Itt is felismerhetjük a kálvinizmus külső s a lutherizmus
belső főlényét, s utóbbit kell maradandóbbnak tartanunk,
mert Zwingli és a hugenották fegyverhez nyúltak és fegyver
által semmisültek meg. Így hát megállapíthatjuk, hogy a
lutherizmus jobban közelíti meg Jézus evangéliumát, mint a
kálvinizmus, mely inkább ószöv. hangokat szólaltatott meg
ismét. (L. Luthardt érdekes beszélgetéseit a ref. svájciakkal,
„Erinnerungen" 199 s köv. 1. c. művében).
4. A világ meghódításához a gazdasági élet szabályozása
és uralma is tartozik, Itt is jóval megelőzte a lutherizmust
a kálvinizmus. Már Kálvin gondoskodott Genfben a tisztaságról
és egészségről, és 1544. tervet készített a szövet és bársonyipar meghonosítására is. Sőt még a fűtési viszonyok megjavításán is komolyan gondolkozott. Nem esetlegesség az, hogy
a praktikus angolszász törzs kálvinista hitű, míg másrészt a
költők ós gondolkozók népe kezdettől fogva lutheránus!
Itt érintenünk kell azt az elméletet, a melyet Weber
Miksa állított fel és módosításokkal Tröltzsch fogadott el, s
ez az, hogy a modern (nagyobbára zsidó) kapitalizmus a
kálvinizmus folyománya. A kálvinista ember csak erkölcsi
állása által győződik meg a maga üdvre való kiválasztásáról,
amelynek ez állása épen gyümölcse és bizonyítéka (az u. n.
syllogismus practicus). És lázas tevékenységre sarkalja s oly
munkaóletre, a mely nem annak élvezetét, hanem egyszerű
konstatálását hirdeti. Ez a buzgalom aztán a vallásos jelleget
levetve a kapitalizmusra vezetett és pedig annak korábbi
hugenotta, hollandus, angol és amerikai alakjára épúgy, mint
a későbbi modern ipari és nagy kapitalizmusra. Természetes,
hogy ez a modern jelenség nem kizárólag a kálvinizmusból
vezethető le, mert annak más okai is voltak. Igy Tröltzsch
joggal utal az egész nyugati kereskedelemre s a dissentereknek
az államéletből való kiszorítására. De meggondolandó az, hogy
éppen a kálvinista országok kezökbe vették sőt felvirágoztatták a fokozott pénzgazdaságot. Kálvin p. o. elvetette a
római egyház kamattilalmát, megszüntette a nehezebb genfi
pónzviszonyokat s maga is bankot létesített (V. ö. a „prot.
bank" ügyét Magyarországon). S ha Sombart ezt a kálvini
pénzgazdaságot a zsidóéval hasonlította össze, úgy az ismét
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csak a kálvinizmus rokonságát igazolja az ószöv. népével.
A lutheránusság Tröltzsch szerint „sohasem viselte magán az
erosebb gazdasági fejlődés impulzusát" s a pénzgazdaság
gondolata Luthertől teljesen távol állott. Mindig korholta a
kereskedelmet s közvetlenül küzdött annak zsidó alakja ellen.
A kamatszedést valódi evang. okfejtéssel mindig elitélte és
pedig negative; Máté 5. 40. v. szerint „szenvedjünk és adjunk"
és positive:
„jól tudom azt, hogy sokkal istenesebb volna
emelni a földművelést, vagy a bányászatot." „Mert minden
munkánk Isten javainak keresése és felhasználása." A világ
az Isten világa, az mindenben és mindenütt Luther centrális
gondolata. ( K u y p e r szerint is „a lutherizmus mindenütt egyházi és theol. jellegű maradt, míg a kálvinizmus a világi
élet összes köreire reányomta praktikus bélyegét.)
így hát Luther szellemi mozgalma megakadályozta a
kapitalizmusnak Németországban való kifejlődését. Jelenkori
felfogásunkkal azt sajnálhatjuk vagy nevethetjük. De hogy
ez a felfogás a nép igazi javát szolgálja-e, oly kérdés, a
melyre a találó feleletet Nietzsche adta meg azzal, hogy „oly
időben élünk, a melynek kulturólete közel van ahoz, hogy
saját eszközein megy tönkre."
5. a) A perifériáról ismét a centrumra térve vissza az
állami és gazdasági viszonyok megvizsgálása után vessünk
egy p ' 1 ' « " · " * "
?ságra. Itt, a hol nem világhódításról
van szó, hanem a hol a kedély érző élete jut kifejezésre,
a testvér vallásfelekezettel szomben ismét csak a lutheránusságnak kell a pálmát átnyújtanunk. Annak megalapítói ismét
csak saját egyházuk személyes ősképei. Kálvin házassága
tiszteletot ós becsülést, Lutheré szeretetet követel. Kálvin
családi élete lázas egyházi tevékenysége mellett teljesen háttérbe szorul, Luther családi állapota ellenben mint r napon való
ház" tűnik fel előttünk. Kálvin is a házasságot a gyülekezetnek az Istenhez való viszonyával azonosítja, de az összehasonlítás indokai nem a benső szeretet, hanem a tisztaság
és féltékenység. Lutherre nézve a házasélet „állás a többi
állások fölött", sőt „Istennek legkedvesebb rózsakertje". Hol
találunk mi ehez hasonlót Kálvinnál?
b) Ezt a kertet legjobban díszítik, mint legkedvesebb
„játszó madarak" a gyermekek.
Bátran mondhatjuk, hogy a
lutheránusság általában véve szereti a gyermekeket („kinderlieb") — Lutherek gyermekszobájától kezdve a maga dalaival
Mathesius Herbergeren s Gerhardon és Scriver-en át föl Claudiusig és tovább. Mindenütt arra a meggyőződésre akadunk,
a melynek Hermann Μ. oly gyöngéd kifejezést adott:
„Freundlichere Namens find't man nicht,
Denn so man Vater und Mutter spricht "
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A gyermekek a házas élethez tartoznak és pedig sok
gyermek.
Ezt a házasságkötés liturgiája és ünnepi éneke
híven ki is fejezi, mint p. o. Hermann menyasszonyi énekének refrainje eképen : „Gott wolle sie segnen und mehren".
A gyermekek nélküli házasságot a nap nélküli világhoz
hasonlítja Mathesius. Mennyire távol áll ettől Kálvin, kinek
kormányzata alatt gyermeket is lefejeztek, sőt aki gyermekeket szüleik ellen besúgóknak is felhasznált.
6. Do sehol sem nyilvánul annyira a kálvini és lutheri
vallásosság közötti különbség, mint különösen a szónak
legtágabb értelmében véve a művészet terén. — (Itt szerzőnk
egy jegyzetben találóan mondja, hogy a tudomány nincs kötve
valamely vallásos alakhoz. De mégis kétségtelen, hogy a
lutheránusságnak nincs oly tudományos terméke, mely Kálvin
Institutiója, mint mestermű mellé volna helyezhető. Melanchthon Loci-jai csak hasznos iskolai könyv. S a kálvinizmus a
XVII. században is főleg írástudomány és egyháztörténet tekintetében messze felülmúlja a lutherizmust. A későbbi korban
azonban már alig tehetünk összehasonlítást. Ma a tudományos
theológia inkább lutheri mint
kálvinista).
A művészet a természetnek a lelke (Beseelung des
Natürlichen). Ez alapon világos, hogy e téren a lutherizmus
toronymagasságnyira fölötte áll a kálvinizmusnak, ha vallásosságának az isteni a természetiben, tehát isten mindenütt
jelenvalósága az alapgondolata. Ugyan a kálvinizmusnak is
van valamelyes művészete, de ez csak korlátolt alakban
mondható övének.
a) Előrebocsátok valamit a lutheri
természet-örömről,
mint művészetének primitív alapjáról s éltető talajáról.
Luther természetöröme, a mi sok más mellett reformátori egyéniségének egyik legkedvesebb vonása, az egész
lutheránusságra átszármazott, vagy helyesebben: Lutherben
klasszikus módon megtestesült az, a mi az υ népe sajátosságának leginkább megfelelt. A természet az isten kertje, a
melyben a legkisebb épúgy, mint a legnagyobb az ő bölcsességének ős szeretetének a tüköré. Kálvinnál ugyan ez a
gondolat nem hiányzik egészen, de nem játszik nála nagyobb
szerepet. A kálvinista a világgal szemben mindig „a harcosnak hangulatában van", a luth. ellenben örül neki, mint
isteni remekműnek, habár tudja, hogy ez a világ s annak
minden dicsősége elmúlik. Anélkül, hogy csüngne rajta,
felhasználja és örül neki. A luth. vallásosság teljesen Jézus
természetőrömének jellegét viseli magán, ki a természetnek
képeibe és hasonlataiba öltöztette isteni igeit és gondolatait
s abban kegyelmes mennyei atyánk kinyilatkoztatását látta,
de a ki még többet ajándékozott az embernek s a kit e
tarka világnál is jobban szeret. (Márk. 4. 34; Máté 6. 25 s
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köv.) Itt, mint amott ugyanaz az alaphangulat: „Geh aus,
mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit,
an deines Gottes Gaben" — mint méltán énekli meg Gerhardt
Ρ. ezt a luth. természetörömöt egyik ismertebb egyházi
énekében. „Weltbejahung" és nem „Weltverneinung" a
lutheránusság minden izéban. Ép azért a természet az isteni
szentség előcsarnoka és vágyat ébreszt az isten után.
De e nemesebb természetöröm mellett a nyersebb sem
hiányzik. „Ha a mi istenünk nagy csukákat t e r e m t s jó bort
ád, akkor hát ehetem is és ihatom." Ez néha túlzásra is
vezetett, mint p. o. Mathesius esketési beszédjében a hosszú
konyhai étlap. Ezt Luther is így fejezte ki: tetszik nekem
a jó és tiszta házi étel, a mit Mathesius gyakrabban is
hangsúlyozott.
Summa summarum: „mi természettől fogva kedélyesebbek
és társasabbak vagyunk más nemzeteknél", mondják az
„Asztali beszédek." S maga Luther: „az örömöket kerülni és
el nem fogadni, ha azokat isten adja, kárhozatos bűn."
Teljes ellentéte ez a felfogás annak a kálvini-pietista felfogásnak, a mely tiltja az ú. n. adiaforákat. S itt meg nem
felejtkezhetünk arról az aranyos humorról sem, mely annyira
sajátja Luthernek s mely nélkül el sem képzelhetjük. Példákúl összes műveit kellene kiírnunk. „Nem vagyunk mi
újrakeresztelők és savanyú fazekak" prédikálja Mathesius az
új házasoknak és „Mein Herz geht in Sprüngen und kann
nicht traurig sein" hangzik Gerhardt hárfája.
b) Nem csuda, ha ez a kedves érzékies vallásosság az
énekhun is; utalt kifejezésre. S ez is egyik fejezet, a hol a
luth. vallásosság messze fölötte áll a kálvininak. Olvassuk
csak meg a luth. egyházi énekek első
Wackernagel-íéXe
gyűjteményét (1841) s azonnal megértjük a két vallásosság
közötti különbséget. A lutheri egyházi költészet. — Luther
gyöngyeitől el is tekintve — kedvesebb, tartalmasabb, dallamosabb, kópzeletdúsabb és szívélyesebb, egy szóval szebb a
reformátusnál. Az egyetlen kivétel Zwick gyermekdalai, de
ez a konstanci férfi különben is közel állott a lutheránussághoz. A kálvinisták évszázadokon át nem hagyták el a
zsoltáros parafrázist. A hugenotta zsoltáros két évszázadon
át dívott a német ref. egyházakban, a melylyel szemben
elsőrangú luth. csillag a két Hermann, Nicolai, Gerhardt stb.
— mind elsőrangú luth. énekköltők telve valódi luth. bensőséggel, örömmel és türelemmel, a kiknek semmi igaz emberi
vonás sem idegen, a kik mellé ref. részéről csak Neander, az
ev. Tedeum szerzője és Tersteegen helyezhető. De ez utóbbi
nem volt igazi kálvinista, sem egyházi, sem dogmatikai
tekintetben, sem lyrai érzését illetőleg. Ehez sokkal finomabb
érzéke van a természet nyelvezete és nagy hasonlatkincsei
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iránt. Legkiválóbb éneke „Isten, a mindenható" címmel
ugyan a valódi kálvini isteni felség húrját üti meg, de aztán
valódi Iuth. parallel helyekre utalnak következő versei:
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh,
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.
S végül az som véletlen, hogy nagy költői fejedelmeink,
mint Klopstock, Lessing, Herder, Schiller és Goethe lutheránusok voltak. A luth. ónekköltők mellett megemlíthetjük
a prózában való luth. költőket — azok élén mindenekelőtt
Luthert, „a legnagyobb művészi erőt, a melylyel rendelkezünk" (Avenarius), aztán Mathesiust, Luther első biografusát
és népies építő írót, Arnd-ot, az igazi keresztyénség hirdetőjét, Herbergert ós Serivert, Gerhardt mellett a XVII. század
két legnagyobb költői egyéniségét stb. S itt a „Wandsbecker
Bote": Claudius Mátyást is méltán díszkoszorú illeti meg.
Egy szellem hatja át mindannyiukat: dús képzelet, kedves,
órzékies szemlélet, az isteninek és világinak, időinek és
örökkévalónak benső áthatása, s igen gyakran a józusi mystikához való vonzalom, mely középkori hangokat veszen föl,
mint p. o. Clairvaux-i Bernhardból vagy Tauler „német
theológiájából", a melyből már Luther is táplálkozott.
1. Jegyzet. A luth. vallásossághoz, mely szívesen szemléltet ós személyileg átalakít, nézetem szerint az is tartozik,
hogy az angyalok abban nagyobb szerepet játszanak, mint
a kálvinizmusban. Amint Luther szerint tele van a világ
ördögökkel, úgy angyalokkal is. Hasonlítsuk össze p. o.
angyali beszédjét Házi postiilájában 1532-ből. S az végigvonúl
az egész iuthei'ánusságon, közelebbről a reggeli ós estvéli
ájtatos költészetén. Mathesius házassági beszédei is ide
sorozhatok. Kálvin itt is nagyobb mérsékletre int (modestia
et sobrietas). Csak, a mi az épülésre (aedificatio) szolgál,
hagyható meg. Óva int „a kíváncsi kérdésektől és üres
spekulációktól" (curiositas et supervacuae speculationes).
így az angyalok se sértsék a majestas Deit.
S végűi nézzük a szorosabb értelemben vett művészet
világát, a képzőit épúgy, mint a költészetit I
A képző művészet terén a két vallási typus jellegzetes
módon szemben áll egymással. Kálvin kitiltja az isteni ós
más képeket a templomokból, míg Luther a bibliai képeket,
megszorítás nélkül vallásos segédeszközöknek használja.
Kálvin szórul-szóra veszi a dekalóg 2-ik parancsának mózesi
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elbeszélését, hogy „ne legyenek néked faragott képeid stb."
A kálvini vallásosság fundamentális ellentétének alapján az
könnyen érthető: képek az istenről érintik világfeletti majestását s a templomi képek az isten szentséges jellegéről
vonják el a figyelmet. Még a kereszt is elvetendő, mert
felesleges, ha az igében tanítjuk Krisztus művét. Az egyetlen
templomba való képek az élők, a keresztség ós az úrvacsora.
A többiekben csak azt kell megfestenünk vagy faragnunk,
„a melyet a szom láthat vagy megfoghat" (quorum sint
capaces oculi); tehát csak történetit vagy testi alakokat,
az előbbit tanúlságúl, s utóbbit szemléltetésül, — mindkét
esetben Kálvinra nézve felesleges sőt elvetendő valami. —
Ebből aztán a kálvinizmus realizmusa következik a festészet
terén. A németalföldi művészet felelet arra, hogy hová
vezetett a „quorum sint capaces oculi" követelménye. így
Kálvin ugyan nem egészen elvetette a vallásos képzőművészetet, de mégis kitiltotta a templomokból s tárgyát
oly szűk körre szorította, hogy iránta való ellenszenve
mindenkorra megakadályozta a kálvini egyházi művészetnek
kifejlődését.
2. Jegyzet. A vallás és művészet jellegzetes példája ref.
részen Burnandsokat magasztalt és vitatott hasonlatfestészete,
mely előkelő, józan s minden titokzatostól ment megjelenítése
Jézus képeinek.
Egészen más viszonyban van Luther a képzőművészettel.
„Nem vagyok abban a nézetben, hogy az evangélium leteperje
a művészeteket, mint némelyek túlozzák, sőt inkább szívesen
látnám azokat annak szolgálatában, ki azokat adta és alkotta"
(Előszó az 1524. Énekes könyvhöz). „A képekkel való visszaélést mindenkor helytelenítettem. De a mi nem az, mindenkor
meghagytam avégből, hogy sikerrel és üdvösen használják."
„A képek, a laikusok bibliája." Ebből kitűnik, hogy Luthernél
nem a képnek esztetikai ingerén, hanem pedagógiai hatásán
van a hangsúly. S lehetséges utóbbi az előbbi nélkül? S így
Luther nemcsupán a bibliai illusztrációt, hanem annak művészetét is fejlesztette. Soha a bibliai képzőművészet olyan
lendületet nem vett, mint a reformáció korában s csakis a
ref. angol bibliai társulattal a maga józan, képmentes kiadásaival a XIX-ik században halt ki Weber Ρ. találó szava
szerint a luth. műalkotásnak ez a régi ága. A vallásos műalkotásnak ezt az értékes voltát a luth. egyház folyton vallotta.
Emlitem csak Dürert és Schäfert, a maguk mély luth.
vallásosságával, a természet iránti benső vonzalmukkal, kedves
érzékies jellegükkel s kedélyes humorukkal egészen a megrázó tragikumig. Dürer főművei egynek kivételével ugyan
még Luther föllépése előtti időbe esnek. De vallásossága
egészen luth. jellegű, a minthogy történeti tény az ő lutheránussága a reformáció föllépésével. Elmélyedése a világ
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titkaiba s az istenibe és emberibe, a mint az a legcsudálatosabban a keresztfán jutott kifejezésre, egészen luth. gondolat.
Másrészt Luther is hálásan elismerte Dürer művészetét, s
ebben hű követői is akadtak.
Mellette a luth. egyházban még Bach S. említendő s
ezzel egy szellemóriáshoz jutottunk. Thode találóan mondja,
Giotto oly viszonyban van Franz-al, mint Bach Lutherrel.
Mindkét esetben egy vallásos alkotásnak műremekével van
dolgunk.
De vonjunk csak példaképen párhuzamot Luther, Dürer
és Bach között. Mindhármuk vallásosságának központja a
megfeszített Krisztus. Dürer mindenféle formákban és technikai eszközökkel mindenkor fölvette a passzió thémáját, —
s Bach főművei is passziók — legmélyebben „Crucifixus etiam
pro nobis" c. H-moll miséjében. Mindegyikük Krisztus-alakja
fenségesen férfias. Dürer Krisztusa egy fejjel magaslik ki a
nép fölött, s a Bach-é basszusban énekel. Mintha csak Bach
passziójából Dürer Krisztusa tekintene reánk ! Itt is, amott is
ugyanaz a krisztusi mystika: Dürernél a kereszt alatti emberben s Bachnál az áriákban, a melyek a bibliai tudósításokhoz csatlakoznak. Mindhármuknál ugyanaz az ismétlés
és hosszadalmasság — s ez épen a tárgyába való szeretetteljes elmerülésnek s a kifejezés kimeríthotetlenségének műve
és eredménye. S mind hármuknál nem hiányzik a kedves,
kedélyes és házias jelleg sem. Dürer Máriaélete szinte lehel,
mint Bach karácsonyi oratoriuma s Luthernél is ugyanígy
találjuk, gyakran küzdelmek között. S az isteni természet
dicsőségének legfinomabb hangoztatása is, mely Dürernél
természetes és Luthernél is gyakran említettük, Bachnál számos helyen s nem csupán híres pünkösdi áriájában található.
A kinek fülei vannak a hallásra, ám hallja meg!
Bachnak ref. ellentéte Händel. Egyházi énekének megítélésénél nem az jön tekintetbe, hogy melyik egyházban
született, hanem az, hogy milyen szellemet árul el művészete. S itt nincs kétség arra nézve, hogy az a kálvinista
szellem, a mint hogy ez a nagy mester ref. országban alkotta meg egyházi főműveit s ugyanott fényes elismeréssel
sőt tisztes végső nyugvóhelylyel is találkozott. A westminsteri
apátságban az angol nagyok között alussza örök álmait.
(Aki tehát talán neheztel azért, hogy fentebb a kálv. Tersteegent a luth. vallásosság számára foglaltam le, annak
szívesen elismerem, hogy a luth. Handelt a ref. vallásosságnak
engedem át. Nem a keresztlevélen fordul meg a dolog, hanem
a megnyilatkozó vallásosság styJján.)
Mint Bachnak, úgy Händelnek is voltak előzői. A MarotBéza-féie zsoltáros, melynek 84 dallama a német ref. egyház
használatába is átment, s annak Gondimel-féle „felségesen
tiszta" harmonizálása, nem különben az ismert németalföldi
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népdalok nagyhírű hálaimájukkal — mindaz előkészítője volt
annak a nagy művészetnek, a melyet klasszikus teljességében
Händel teremtett meg. Elsősorban művészetének felségessége
Kálvinra emlékeztet. Ha Institutiójában azt olvassuk, hogy
a templomokban csakis olyan énekek tűrhetők mog, amelyek
„az egyház felségességére" hangolnak, s csakis „oly komoly
ünnepi ének, amely az istenre s az angyalokra való tekintethez illik" (cantus attemperatus ad eam quae Dei et angelorum conspectum decet gravitatem),
úgy mind azt a maga
egész teljességében Handelnél találjuk meg. Kit emlékeztessünk egynémelyik hatalmas kórusára, p. o. Messiásának
nagy Hallelujájára vagy ugyanannak Grave c. bevezetésére
— melynek Majestasa Mozart szavai szerint gyakran „a
pusztító villámcsapásig" emelkedik, vagy az ő Júdás, Makkabäus, Saul stb. c. harci indulójára? Bosszút lihegnek azok
az Isten ellenségei ellen s világfeletti uralmat zengenek
mindannyian!
Händel erős ószöv. vonása is igazi kálvinista ízű. Istentiszteleti oratóriumainak: Eszter, Debora, Athalia, Izrael
Egyptomban, Saul, Sámson, József, Baizazar, Júdás, Makkabäus, Józsua, Zsuzsanna, Salamon, Jephta ószöv. tárgya van
s egyetlen ker. műalkotásának, a Messiásnak is ó-szöv. neve
van s annak igéin épült fel. Kálvininak találom azt a merev
arisztokrata tónust is, amelyet Händel használ s az előkelő
férfinak gavallérosságára emlékeztet. Bach jóleső szíves
kedélyességének Itt semmi nyoma.
(Jellemző, hogy Nietzsche
rajong Hándelért és hideg
Bach iránt. Amazt „nagy zsidó heroikus vonásával" tisztelte
meg s ezt a hugenottáknál is kiemelte, míg emezt azért nem
szerette, mivel „nagyonis testvériesen keresztyén". Ugyanaz a
Nietzsche a német protestantizmusban tehát a lutherizmusban
is a leghatalmasabb ker. alkotást s egyúttal legnagyobb ellenségét látta. Itt is megáll tehát az összehasonlítás: LutherBach, Kálvin-Handel. Találóan mondja Köstlin: Amott (Händelnól) bizonyosság, evangélizáció, itt (Bachnál) gyülekezeti
ünneplés, kegyes elmélkedés. Természetes, hogy Händelnek is
vannak gyöngéd lyrai, épúgy mint Bachnak heroikus részletei.
De az architektónikus összvonal náluk a jelzett irányban
halad).
Kissé hosszadalmasabban időztünk jól érthető okokból
a két vallási typus zenészeti alakjainál, mert hogy Schillerrel szóljunk: a lélek csak polyhimniákat énekel, s hogy
Luthert is idézzük: „a theológia után a muzsikának adom
az első 'helyet és a legnagyobb tisztességet."
V.
3. Mikor a luth. ós a kálvini vallásosságot a maga különböző megnyilatkozásaiban összehasonlítottam, úgy alatta csak
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valódiluth. és igazi kálvini vallásosságot értettem, a mint az a
két vallási typus alapelveiből természetszerűleg következik és
klasszikus példákkal is igazolható. (Igy hát az anglikán a maga
csodás kálvinista és kath. hierarchiaikeverékével fejtegetéseink
körén kivül esik). Ugyan jól tudom azt, hogy nemcsak a
luth. egyház egyes tagjai kálvini módon gondolkoznak és
megfordítva, hanem kölcsönös testvéri okulással maga a két
egyház is sokat vett át egymástól. A történetkutatót azonban az igazi, tiszta vallási typus érdekli, mert itt találja meg
a maga biztos históriai értékeléséhez a legfontosaab adatokat.
A kálvini vallásosságnak még egy sajátságos kifejlődéséről
szólanunk, t. i. a szektákról, a melyek mindannyian
kálvinista eredetűek. Már nagy számuknál fogva sem mellőzhetjük azokat, mivel Kattenbusch számításai szerint híveik
száma nagyobb, mint a luth. ós ref. vallás-felekezet hívei
összesen, vagyis 97 millió. S már azért sem mellőzhetjük
őket, mivel mindegyikök a kálvinizmusnak egy-egy jellegzetes oldalát képviseli, összességükben pedig annak leghívebb összképét nyújtják. Úgy vagyunk itt, mintha lépésről
lépésre egy várat körüljárunk. Igya baptizmus Kálvinnal mellőzi a sákrámentomok isteni objektivitását s a quäkerek azok
szükségességét, — a methodizmus
képviseli a kálvinizmus
térítési buzgalmát s annak szigorú fegyelmét, az adventisták
ószöv. törvényszerű jellegét, az üdv hadserege világuralmi,
katonai vonását s üzleti szellemét s az irvingiánusok világmegvetőoldalát ós betűszolgálatát — de mindannyian szellemi
ősüknek azt a vonását örökölték, hogy propagandát csinálnak az isten országának, jobban mondva saját ügyüknek, s
közös tulajdonuk a történeti érzéknek az a hiánya, mely az
izolált predestinációnak a folyománya. Ez a hiány azt is magyarázza, hogy merev szervezete és szinte katonai fegyelmezettsége dacára a kálvinizmus a szintén svájci eredetű
Rajnához hasonlóan annyi sok alakzatot vett föl s még föl
fog venni a jövőben is, — míg a lutheránusság a szervezés
terén való gyámoltalansága dacára sokkal szervesebb egységet
képez. (Az ágostai hitvalláshoz hasonló egyetemes érvényű
hitvallása — még a heidelb. kátét s a két helvét hitvallást sem
kivéve — a ref. egyháznak nincsen). „In silentio et spe érit
fortitudo mea" — olvashatjuk Luther házi portálóján.
S még egy fontos kérdéssel kell itt foglalkoznunk. Azzal
t. i., hogy milyen benső viszonyban van a prot.
vallásosság kettős alakja azzal a római kath. egyházzal,
amelyből
kinőttek?
Schweizer S. a múlt század közepe táján közismerten
így formulázta azt a gondolatot, hogy a luth. s a ref. egyház
különbsége abban van, hogy előbbi a középkori római egyház
judaizmusát:
cselekedet - igazságosságát („Werkgerechtig-
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keit"), utóbbi ellenben annak paganizmusát:
teremtményimádását támadta meg. Hát ebben sok igaz van, bár Kálvin is
támadta Róma „judaizmusát" és Luther is annak „paganizmusát" (Aristoteles, Mária és a szentek stb!) De mégsem helyes
az, ha a két nagy vallásos" mozgalomnak lényegi különbségeit
és így magát a lényeget csak az után akarjuk megítélni, a mit a harmadiknál mindkettő elvetett. Épazért
helyesebbnek és tán eredményesebbnek is tartom, ha a két
vallásfelekezetnek Rómától való különbségét nem aszerint
határozzuk meg, a mi őket az anyaegyháztól megkülönbözteti, hanem aszerint, a miben vele közösek.
Miben közös a kálvinizmus s miben a lutherizmus a
római kath.
vallásossággal'?
Hát itt mindenekelőtt mondhatjuk, hogy az egész katholicizmuson két oly áramlat vonul végig, a mely tényleg a
két prot. vallásos typus sajátosságának megfelel. Az egyik
iránynak a lényege bizonyos költői isteni bensőség és Assisi
Ferencz nevével jelölhető, s a másiké a világuralom és Loyala
Ignác-ban jutott klasszikus kifejezésre. S ne értsenek felre,
ha azt mondom, hogy a lutheránusság
a ferenc- és dörnés·
rendi mystika, a kálvinizmus ellenben a kath.
világuralom
evangeliumi
folytatása,
sőt utóbbi a jezsuita rend párhuzama.
Hogy mit értek e párhuzamok alatt, az előzőkből tűnik
ki. A másikkal kezdem. A kálvinizmus is kath.
világhódítás
vagyis öröksége ama római imperiumnak, mely tetőpontját
a pápaságban
s legfőbb nyilvánulását a jezsuita
rend ben
érte el. A tertium comparationis ugyanaz a vallásos psychológiai ösztön itt, mint amott. „Minden ad majorem Dei glóriám" történjék — vallja a jezsuita rend ós Kálvin azt
mondja az Institióban: „Mindent meg kell tennünk az isteni
majestás emelésére." S ezzel mindkét részen ugyanaz a
katonai vonás jutott kifejezésre, a mivel gyakorlatilag Jézus
kompániájában s közelebbről a kál vinizmusbau annak harcias
jellege függött össze, sőt a mi utóbbinak torzalakjában, az
üdv hadseregében, mint a jezsuita rend másolatában is nyilvánult. (A kálvinista Hilty is ilyen katonai kart sürget.) A
háborúban azonban minden csel szabad. A jezsuiták hamisságának ós a politikában való jártasságuknak méltó társa
a reformátusok közismert politikai ügyessége. Mellette a
kémkedés
nemcsak szabad, hanem kötelesség. Gondoljunk
csak a jezsuiták kémrendszeróre az általuk feltalált gyóntatószékben, a nevelés terén és másutt, és ezzel párhuzamosan
Kálvin accusativusára ós inquisitórius lényére. A harcias
siker alapja az engedelmesség: Gondoljunk csak a jezsuiták
cadaver-engedelmességóre (homo velut cadaver) és Kálvinnál
az engedelmesség jutalmára és annak könyörtelen megvalósítására. De a háború más országokba vezet s úgy a jezsuita,
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mint a kálvinista misszió arról ; s eleget beszelnek. A világuralom mindkettőnél a fő cél. Úgy a jezsuiták, mint a kálvinisták kitűnő pénzemberek,
kereskedők, iparosok és udvari
emberek. S mindkét részen vajmi kevés érzék van a képzőművészet iránt. Valami maradandóbbat nem alkottak s az u. n.
jezsuitastyl sem az ő találmányuk épen.
A ferenc-rendi-dömés
mystika bensőségét a lutheránusság örökölte. Jellemző, hogy Luther a középkor legjobb
művének azt a mystikus
iratot tartotta, a melyet „Német
theológia" c. alatt kétszer is kiadott. A középkornak egyetlen
két férfi szentje: Clervoisi Bernát ős Assisi Ferenc, a kiktől
Luther egyik művében 1524. még a „szent" jelzőt sem tagadta
meg — mindkettő igazi Krisztusmystikus és természetbarát,
a mi Luthernél bizonyos finom érzékre mutat a velők való
szellemi rokonsága iránt. A mély, szinte érzékies elmélyedés
Krisztus szenvedéseibe egyaránt hatja át egy Bernát,
Ferenc,
Suso, Luther, Dürer és Bach mystikáját. Mindez rokon vallásosság, a melynek karikatúrája a második sziléziai költői
iskola szellemében Zinzendorf
gróf u. n. vértheológiája. S
ezzel karöltve halad a mystikusok gyermekies öröme az
Istennek
szép világán. Egy Bernátnak prédikáltak a fák,
Ferenc prédikált a testvér madaraknak és költött egy napéneket, Suso Krisztus kegyelméből való költő volt, — s egy
Luther, Dürer és Bach természetőröméről már fentebb
szólottunk.
Ebből a rokonságból következik az egész lutheránusságnak bizonyos barátságos vonzalma azok iránt a kath.
mozzanatok iránt, a melyek e benső vallásos typushoz tartoznak, u. m. kegyeletes vonzalma a katholicizmus benső
érzékies s gyöngéd költői jellege iránt. Ép azért már Karlstadt is vádolja Luthert „az Antikrisztus utószülöttjének"
címével s ugyanannak hasonló intencióból Farel a wittenbergi
Bugenhagent. A ref. polemika a lutheránusságot igen gyakran
„a papizmus tisztátalan kovászával" vádolta s még legújabban is
azzal illeti szeretetlenül (A lutherizmus ez állítólagos pápás
vonásait névtelenül egy kálvinista epigramma is kifigurázza, a
melynek szövegét szerző a „Christi.-Welt"-ből közli. Ennek
a kálvinistának jezsuita rokonságából még ópületetesebb
litániát lehetne a párhuzam kedvéért felállítani, de ehez mi
lutheránusok ügyetlenek (plump) vagyunk. Azokhoz a vonásokhoz, a melyek a lutheránusnak a kath. vallásosságon
igazán imponálnak, v. ö. Boscher: „Geistliche Gedanken
eines Nationalökonomen" 1896. c. művét. A lutheránusság és
a rnystika csöndes gyermeki vallásosságának közös csodaszép
vonásait Brentano is megörökítette „Egy koborló diák krónikája" c. művében.) De valljon nem lehetne-e mindabból
igen sokat, a mit a kálvinisták okos fölénye a lutheránusTheol. Szaklap. XI. é r f .
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ságnál elvetett, ugyanazon védőlevél alá helyezni, a melyet
Jézus Máriának állított ki, a ki őt a drága kenőcscsel akarta
megtisztelni ? Erről hallgat és hallgasson is a krónika.
A két testvér vallásfelekezet tehát sok eltérő vonást
örökölt az édes anyától. De a vallási typusok mindegyike
veszélyt is rejt magában. Ugyanis a kálvinizmushoz a majestás Dei, a megközelíthetetlen transcendens istenség túlzott
hangoztatásával közel áll annak a deismus-ndk a veszélye,
a mely kizárja az istent a világból s a keresztyénséget
erény, tehát cselekedet általi istentiszteletté laposítja. S
viszont a lutherizmust a pantheizmus
veszélye fenyegeti, a
midőn az istennek a világban való bonlakozását e világgal
azonosítja, a mihez a mystika gazdag költői kedélye egyengette az utat.
S mindkét veszély tényleg bekövetkezett. A kálvinista Anglia a deizmus. a luth. Németország ellenben a pantheizmus forrásává vált, — utóbbit természetesen nem a Spinoza-féle mathem.
physikális, hanem abban a benső isteni értelemben véve, a
mint azt főleg Eckhart mester képviselte Németországban.
Tételünk igazságát a történelem eléggé igazolja.
így hát nem volna-e a legjobb, ha e két vallási typus
egyesülne, benső közösségükben az egyensúlyt megtartanák
s egymást túlzásoktól megóvnák? Más szóval kifejezve:
nem észszerű és célszerű-e az únió?
Hogy erre megfelelhessünk, előbb más kérdést kell
tisztáznunk. Ki kívánja az úniót? 1. az állam, 2. a liberalizmus s 3. az átlagos filiszter (sic !). Az állam, mely mindig
egységre törekszik, a minek uralmát is megkönnyíti; a
liberalizmus, mivel a két vallásfelekezet különbözősége egyházi látókörén kívül e s i k ; s végűi az átlagos filiszter, a
kinek protestáns gondolatvilágát a Róma elleni polemika
korlátozza. De azt hiszem világos, hogy ebben a kérdésben
ezek egyike sem illetékes. Sőt inkább a helyes történeti és
egyházi értékelés így hangzik: Téves, ha azt gondolják,
hogy evang. lényegünk ereje és fenállása annak központosításától függ, sőt inkább annak ellenkezője igaz. így Wernle
szerint is („Renaissance und Reformation" 1912): „A protestantizmus benső életrevalóságának jórésze nem a külső egység hiányának folyómánya." Jezsaiás szava itt is megáll:
„Ha nem hisztek, nem maradtok fön.
De az únió ellen végűi a lutherizmus
álláspontján is
protestálnunk kell.
S ezzel elhagyom a históriai értékelés talaját s a két
vallási typusról ama értékítélettel zárom fejtegetéseimet, a
mely már azokból is kitűnhetett. Ugyanis arról vagyok meggyőződve, hogy a luth. vallásosság vallásos tárgyi
értékét
tekintve fölötte áll a kálvinizmusnak
s így azok nem
egymás mellé, hanem előbbi utóbbinak föléje helyezendő.
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(A kálvinizmusnak előnyösebb vonásait szellemesen Kuyper
állította össze i. művében.)
Mindenekelőtt világos, hogy a kálvinizmus a lutherizmussal szemben az epigón alak. A lutherizmus alkotó erejűnek, a kálvinizmus elfogadónak és kiópítőnek bizonyúlt.
Luther volt az, ki Fichte szavával élve „a gondolatok kőszikláit hengerítette," a melyekből aztán a későbbi korszak
lakásokat épített. (Találóan mondja „a német nemzethez"
intézett 8-ik „beszédjében": „Nem a hadseregek ereje, vagy
az ügyes fegyver, hanem a kedély hatalma nyeri a győzedelmeket.") S a zsenialitásra a tálentom, a feltalálásra a tudományos
búvárlás (Institutio) s a gyakorlati berendezés következik. —
De más oldalról is mögötte maradt a kálvinizmus a lutheránusságnak. Előbbinek számlájára Írandó az ó-szövetségbe való
visszaesése, törvényszerűsége ós betűszolgálata, harcias jellege,
hódítási vágya s a kegyelemeszközök symbolizálása. Istenünk,
mint kegyelmes mennyei atyánk iránti szeretetviszonyunkat
az ő felségessége iránti kötelességérzetté
alakította át. Több
ponton középkori vonásokat mutat. Kálvin „hirtelen megtérése" s az ő térítési buzgalmának erőszakos, inquizitórius
jellege s főleg predestinátió elmélete egészen reformáció előtti
s Augustinus öröksége gyanánt minden középkori opponensnek
közös tulajdona. Annyi bizonyos, hogy a lutherizmus is sokat
tanúihat a kálvinizmustól, így mindenekolőtt az Isten dicsőségére való életet, és sokat is tanúit már tőle, főleg tevékeny
jelenétől, mint azt újabb szervezkedései és egyesületei s főleg
bel- és külmissziója igazolják. Soha sem fogjuk feledni, hogy
a mi hitünk centrumában közös mibennünk, az a „sola flde"
s a „sola gratia," az a személyes ós nem mágikus isteni
kegyelemben való hit minden papi közvetítés kizárásával.
De a mi szívünk a protestantizmus ama alakjáé, mely nekünk
németeknek oly kedvesen vonzó ós rokon. Legyen bár a
kálvinizmus egyesek szerint a jelenkori világ fölépítésében
nagyobb értékű a lutherizmusnál, aminthogy az istenért való
élete folytonos intés a luth. ker. embernek, — de az időért és
az Istenért való működés fölött áll az örök Istenben való élet.
A kálvinista Istennek dicsőségét, a luth. magát az Istent akarja.
Ami hitünk az, hogy a lutheránusságból, ha tevékeny kiható életéről meg nem felejtkezik, még soká táplálkozni és
gyógyúlni fog a világ. (V. ö. „lutheránusság" és „kálvinizmus"
s az Institutió előszavában. „Hunc laborem Gallis nostris
potissimum desudabam." Luther is elfogadta „a német próféta" t. címet. A nemzeti szempontot, amelynek fontosságáról
ugyan szintén meg vagyok győződve [s a melylyel a németek:
„német reformáció", „német keresztyénség", „német hit"
sajnos gyakran túloznak,] szándékosan mellőztem.)
Dr. Szlávik
Mátyás.
20*

Lapszemle.
A „Neue kirchliche Zeitschrift:< második negyedévi (4.—6.)
füzeteinek tartalmát a következőben ismertetjük.
A 4. füzetben Steinbeck breslaui tanár igen tanúlságos, rövid
áttekintést nyújt az utolsó tíz évnek német, különösen porosz
egyháztörténetén. Ha át is éltük magunk ezen korszak eseményeit és élénk részt is vettünk esetleg bennük mint szemlélők,
úgy ezen összefoglaló áttekintés mégis igen érdekes, annál
inkább, mert írója figyelme az egyházi élet minden megnyilvánulására : az egyház szolgálatának igénybevételére, az egyházból
való kilépésekre s oda való belépésekre (1910-ben: 17787 és
9789), az ifjúság oktatására, a konfirmációra, a vallásoktatásra,
az egyleti életre, a szociális kérdésre, az egyházi harcokra (César,
Jatho, Traub esete) a közösségi mozgalomra, a bel- és külmisszióra, a theol. tudományos mozgalmakra stb. kiterjed. Ugyanezen
füzetben Knoell lelkész a vallásos nevelés szükségességéről és
lehetőségéről értekezik. Azután kezdetét veszi e füzetben Lehmann
lelkésznek egy cikksorozata, mely az 5. és 6. füzetben is folytatódik és a norvég theológiának egy századra (1811—1911.) kiterjedő történetével foglalkozik. A 4. füzet a felvilágosodás utolsó
hatásait tünteti fel s a kristianiai egyetem theol. fakultásának
első képviselőivel, Hersleb (1784-1836) és Stenersen (1789-1835)
tanárokkal foglalkozik. Ők és az utánuk következő Dietrichson
(1806 — 1879), Keyser (1836—1846 tanár), Bull és Kaurin
(1843 — 1853 tanár) szerzőnk szerint a restauráció korszakát alkotják, mely után a konfessionális luth. theológia kora következett,
melynek első s legjellegzetesebb képviselői: Johnson és Caspari.
Velük foglalkozik az 5. füzet. Ők, de különösen a német-zsidó
származású Caspari, aki teljesen norvéggé lett, a norvég theologiának büszkeségei. Casparit pedig kutatásai az apostoli hitvallás története terén az egyetemes theol. tudomány egyik elsőrangú képviselőjévé tették. A 6. füzet Johnson és Caspari tanítványaival, különösen Bugge újtestamentomi exegetával és Bang
egyháztörténésszel foglalkozik és a jelenkor történetéig jut,
melyről a 7. füzet fog szólani.
Az 5. füzet tartalmából még ki kell emelnem Juncker königsbergi tanár rövid cikkét, melyben Drews „Christusmythe" c.
könyvének 2. kötetével foglalkozik, ismertetve és cáfolva Drews
érveit, melyekkel Jézus létezésének profán és szt. írásbeli bizonyítékait akarja lerontani. Ugyané füzetben ír még Stammer lelkész
Kierkegaardról és Lauerer müncheni lelkész a csodahit kritikai
jelentőségéről. Stammer cikke centennaris megemlékezés, mert
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máj. 5-én volt 100 éve, hogy K. született. Szerzőnk ez alkalomnak
megfelelőleg egész rövid, (412—428. 1.) de jellemző képet fest az
Észak e jellegzetes gondolkodójáról, mely azon túlsók értekezés
és fejtegetés mellett is megállhat, melyben vele már eddig is foglalkoztak és foglalkoznak. Nevezetesen védelmébe is veszi K.-t azon
sok napjainkbeli torzkép ellen, melyben a keresztyénség ellenségekónt, vagy pedig mint az egyházból való kilépés mozgalmának
patrónusát mutatják be, (pl. Schrempf). K. szerzőnk felfogása
szerint ellensége az esztetikai világfelfogásnak, mely ellen az
ethikai életfelfogás érdekében küzd ; ellensége azután az idealisztikus spekulativ filozófiának, mellyel szemben épen a hit és
a keresztyén vallás paradoxiáját akarja érvényre juttatni és végül
ellenzője a hivatalos állam*gybáznak, mely a keresztyénséget a
humanizmus veszedelmes közelségébe hozza. Ő nem a keresztyén
dogmának, hanem a szokásos keresztyén ethika esküdt ellensége.
S ha egy Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoi stb. mellé
állítják, úgy ki kell emelni, hogy a keresztyénségnek épen azon
jellemző vonásai, melyekben azok megbotránkoznak: a megváltás,
az istenember által való kiengesztelés, az istennel való közösség
stb. voltak előtte különösen értékesek. Kierkegaard iratai telve
vannak annak bizonyságaival, hogy ő tántoríthatlanúl ragaszkodott a megfeszített Úrban való hithez.
Lauerer cikke a csodáról arról nevezetes, hogy a csoda fogalmának kedvelt ellaposításával szemben ragaszkodik annak teljes értelméhez és nagy alapossággal, sok ismerettel igyekszik azt igazolni.
A 6. füzet tartalmából megemlítjük Lueder hamburgi lelkész
dolgozatát a 100 év előtti vallásos élet történetéről, Dräseke
cikkét Eustathios és Akominatos Mihály középkori görög theologusokről és végül Eűdel müncheni lelkész értekezését a sacrificium intellectusról, melyben ezen fogalomnak a fides implicitától
való különbségét meghatározza és a keresztyén hit fogalmáról
kimutatja, hogy az nem nevezhető sacrificium intellectusnak,
mint azt a keresztyén hit ellenségei (pl. Nietzsche) állítják.
A Neue kirchliche Zeitschrifttal kapcsolatban most is rámutatunk a „Theologie der Gegenwart" 2. füzetére, mely szintén
nem régen megjelent. Sellin rostocki theol. tanár ismerteti benne
az ο testamentomi theol. tudomány irodalmát. Nemcsak a forráshypothezis ellenfeleinek (Dahse, Wiener, Tölstra, Eerdman)
műveiről szól, hanem a göttingeni magyarázatos biblia folytatásáról (Gressmann ós Schmidt, majd Steuernagel új ó-szövetségi
bevezetéséről és Cornillénak új (7.) kiadásáról is elmondja nézetét.
Különösen érdekes azonban, amit a saját maga által kiadott
όtestamentomi kommentár első megjelent kötetéről, Procksch
Genesis kommentárjáról mond, amely eló'3zör magyarázza a
Genesist forrásainak egymásutánjában. Gressmannak Mózesről és
koráról írt nagy könyvének és más termékeknek ismertetésével
végződik füzetünk.
Dr. Daxer György.

Könyvismertetés.
Handbuch zum Neuen Testament herausgegeben von Hans
Lietzmann (jenai tanár). Tübingen J. C. B. Mohr (Paul Liebeck)
1906 s következő évek. 5 kötet.
Az 1906. év május havában jelent meg a fent idézett „kézikönyv" első füzete, Lietzmanntól a római levél magyarázata. Azóta
egymás után megjelentek a további füzetek, úgy, hogy az egész
mű közel van a befejezéshez. Mi azért elérkezettnek látjuk az
időt, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk eddig megjelent részeire.
A vállalat az újabb időnek élénk vallástörténeti mozgalmaiból indult ki. Ezeknek egyik elismert törekvése azon vonatkozások felmutatására irányult, melyek a keresztyén vallást kora
vallásaival, de kultúrájával, nyelvével is összekapcsolják. Ezen
törekvések arra vezettek, hogy a theologusok a philologusok és
ez utóbbiak a theologusok munkája iránt is érdeklődtek, sőt
közös munkára is szövetkeztek. Ily szövetkezés jutott épen a mi
„kézikönyvünk" szerkesztésében is érvényre. Theologusok és philologusok közös munkára álltak össze és megkezdték kézikönyvünk
kiadását.
A „kézikönyv" azon munkának eredményét, melyet a feliratok és papyrusok felfedezése és kiadása, a hellenistikus görög
írók műveinek megismerése révén lehetővé vált kutatások a
hellenisztikus kultura, azután a nyelv és vallástörténet terén elértek,
az újtestamentom magyarázatára akarja felhasználni és így
lehetőleg csekély terjedelmű alakban mindent össze akar hordani,
amire az újtestamentom tanulmányozásánál szükségünk van.
Az egész mű 5 kötetre volt tervezve. Az első kötet már
készen áll, sőt részben már 2. ős 3. kiadásban is megjelent.
Tartalma : 1. újszövetségi görög nyelvtan, melyet Radermacher L.
bécsi egyetemi tanár írt (IV. és 207. 1. Ára: külön 4 mk). A
„kézikönyv" feladatának megfelelőleg az újszövetségi görög
nyelvet a népnyelvvel való összefüggésben adja elő, ami azt a
következményt vonja maga után, hogy az egykorú egész népnyelvre ős nemcsak az újtestamentom nyelvére terjeszkedik ki
és azért a szabályok példáit is ily tágabb mezőről veszi, míg az
újtestamentomi nyelvet nem meríti ki. Élvezetesebb stílusú, mint
Blass nyelvtana, de Blass minden szárazsága mellett mégis hasznosabb a theologusra nézve, aki az újszövetség nyelvével meg
akar ismerkedni. Első kötetünk további tartalma : 2. Wendland
Pál göttingeni tanár műve: „Die hellenistisch-römische Kultur
in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum" (256. 1.)
és 3. ugyancsak Wendland Páltól: „Die urchristlichen Literaturformen" (357—448. 1. ős az utóbbi két részhez 14 táblával. Ε kőt
rész ára külön 8 mk ; az egész első kötet ára pedig 12 mk).
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Wendland ezen két művének kiválóságát már az a körülmény is dicséri, hogy rövid idő alatt már 2. ós 3. kiadásban
jelent meg. A hellenisztikus-római kulturáról szólóban azt akarja
a szerző az újszövetség megértése céljából nyújtani, amit eddig
az u. n. „kortörténet'-ben találtunk, csakhogy ő ezt az anyagot
határozottabban helyezi a vallástörténeti újabb kutatások eredményeinek szempontja alá. Szerzőnk meghatározza a hellenizmus
jelentőségét, szól az állam- és a társadalomról, majd „kosmopolitizmus és individualizmus" cím alatt szól a stoáról is és
azután a philosophiáról, sophistikáról s iskolaügyről a hellenizmus korában (1—4. fej.). Igen fontos azután, amit az 5.
fejezetben a philosophiai propagandáról s a diatribéró'l, a 6. fejezetben a hellenisztikus vallástörténetből, a 7. fejezetben pedig a
római vallási fejló'désről olvasunk. Az utolsó két (9. s 10.) fejezet
tárgyalja a helleniszmus viszonyát a zsidósághoz és a keresztyénséghez, míg a 8. fejezet az első kiadás függelékét, mely a synkretiszmustés a gnoszticismust tárgyalja, most az eló'adás egymásutánjába állítja s a vallástörnétettel összeköti. Ezen új kiadás
a szerző állítása szerint különben is minden oldalán szenvedett
változtatásokat, kiegészítéseket, rövidítéseket. Végűi a keresztyén
irodalmi alakokról szóló rész egy újtestamentomi bevezetés
eredményeit nyújtja s kiegészíti anélkül, hogy ilyet magát akarna
adni. Itt hallunk az evangéliomokról, az apostolok cselekedeteit
tárgyaló irodalmi termékekről, a levelekről, apokolypsisekről és
végűi a keresztyén apologetikus irodalomról. A szerző különben
kijelenti, hogy nem sok új felfedezést tett és forrásai közt főleg
liberális műveket emleget. Ezek szellemének megfelelnek aztán
azon eredmények is legnagyobb részt, melyekre jut.
Kézikönyvünk 2—4. kötete magában foglalja a vallástörténeti
vonatkozások feltűntetésével megírt rövid újszövetségi kommentárt. A 2. kötet tartalmát az evangéliomok fogják alkotni, („Die
Evangelien"). Eddig megjelent: Márk evangélioma (148 1. Ára:
külön 2.85 mk) és Máté evangélioma (149 357 1. Ára külön 4 mk).
Mind a kettőt Klostermann Erich, strassburgi tanár magyarázta Gressmann Hugó berlini tanár közreműködésével, aki a
semiticára vonatkozó fejtegetéseket felülbírálta. Klostermann igen
szűk téren nagyon sokat nyújt. Az evangéliomok fordítása alatt
elég behatóan tájékoztató magyarázó jegyzetek találhatók, melyekben a tárgyi vagy magyarázati szempontból szükséges összehasonlítás céljára idézett szövegeket is sokszor közli s köztük
a vallástörténeti párhuzamokat is, ami kommentárunknak egy
jellemző sajátságát és előnyét alkotja. Klo3termann különben
lt'gtöbbnyire közli más állásponton lévő magyarázók nézeteit is
(pl. Mt. ev. magyarázatában Zahnt is figyelembe veszi), noha ő
sokszor nem foglal el döntő álláspontot, vagy a szabadelvűt pártolja. Az evangéliomok sorából végűi megjelent még: János evangélioma Lic. Bauer W. marburgi tanár tollából (IV. és 189 1. Ára
külön 3 70 mk), aki Holtzmannak a jánosi iratokhoz írt kom-
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mentárja új kiadása által elő volt készülve e munkára. De
magyarázata, szelleme is meg volt határozva ez által. Az evangéliomok közül tehát csak Lukács ev. hiányzik még.
A 3. kötet Pál apostol leveleit fogja tartalmazni. Eddig megjelentek Pál falevelei (a róm., 1. és 2. kor. és gal. levél XII. és
264 1. Ára külön : 530 mk), melyeket a kiadó, Lietzmann jenai
tanár magyarázott. Itt is fordítással találkozunk s jegyzetek alakjában magyarázatokkal. Kommentárunk ezen részében a magyarázatokat néha hiányosnak találtam. Sok nehézségen magyarázat
nélkül ment át a szerző. Ellenben megtalálhatók itt is elég nagy
számmal a zsidó ós a pogány írókból vett párhuzamok a vallástörténeti vonatkozások megvilágítására. A 3. kötetben helyet
foglalnak még Pál ap. kisebb levelei is, melyeket Dibelius Márton
berlini magántanár magyaráz. Megjelent belö'lük az 1. s. 2. thess.,
a philipp, levél (64. 1. Ára külön Γ20 mk), azután a kolossei,
ephes. és a Philemonhoz írt levél (65-132. 1. Ára 140 mk). Pál
kisebb levelei sorából hátra vannak még a pásztorlevelek (1. s
2. Tim. s Tit.), melyek még nem jelentek meg.
A 4. kötetbe sorolták elsó' sorban az Apostolok cselekedetei
könyvét, melyet Preuschen lelkész magyarázott (X. és 160. 1. Ára
külön 3 mk). Azután következnek az u. n. katholikus levelek (Jak.
Júdás, Péter 1. s 2. levele és János 1., 2. s 3. levele), melyeket
Windisch lipcsei magántanár magyarázott (140 1. 2"80 mk). A
fiatal szerző magyarázata sok tekintetben sajátos úton halad és
a kritika nagy részének tetszésével találkozott. A 4. kötetből még
hiányzik a héber levél magyarázata (mely ép e napokban jelent
meg szintén Windisch tollából) és az apokalypsis, melyet Heitmüller marburgi tanár fog írni.
Végül az 5. kötet, mely szintén már teljesen megjelent, az
új testamentom gyakorlati magyarázatát adja, melyet Nitbergall.
heidelbergi tanár megírt. (Ára 11.20 mk).
Ha az egész kézikönyvre előfizetünk, akkor általában
10°/0-al olcsóbban adják, úgyhogy elég olcsó, rövid magyarázatot kapunk benne, mely a mi korunk tudományának álláspontjáról általában liberális theol. szellemben oldja meg az újszövetségi exegesis problémáit. Akik ilyen művet keresnek,
azoknak azt melegen ajánljuk.
I). Dr. Π. J. Holtzmann: Lehrbuch der neutestamentlichen
Theologie. Zweite neubearbeitete Auflage herausgegeben v. D. A.
Jülicher u. Lic. W. Bauer. Tübingen. Verlag von J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) 1911. 2 kötet. (XX és 580 1. XVI. és 615 1. 8.)
Ára : fűzve 24 mk (28"80 K), kötve 30 mk (36 K).
Holtzmann Henr. Gyula, strassburgi theol. tanár egyike volt
a legjelesebb újtestamentomi theologusoknak. Alapos és széleskörű tudás, az újtestamentomi problémák teljes ismerete és
ledöntésük tekintetében következetes liberális álláspont jellemezték e nagy tekintélynek örvendő theologust. Miután több évi

Könyvismertetés.

313

(1861—1874.) heidelbergi tanárkodás után (mely alatt egy Bécsbe
szóló meghívást, mely a D. theol. adományozásával megtisztelte,
magatői elhárított) 30 évig (1874—1904.) a strassburgi egyetemen
szolgálta a theologia tudományát, nyugdíjba ment és pár év
múlva, 1910. aug. 4-én meghalt. Irodalmi működése nagyon terjedelmes volt. Nagyobb műveiben állást foglalt a synoptikus
kérdésben (1863.) és itt nagy mértékben hozzájárult az ú. n. kétforrás hypothesis tekintélyének megalapításához, hozzászólt azután
az efezusi és kolossei levelek (1872.), majd a pásztorlevelek kritikájához (1880). Holtzmann volt a Lipsius, Schmiedel ős Sodennel
kiadott ,.Handkommentar zum Ν. Τ." lelke ; ő maga szolgáltatta
abban a synoptikus evangéliomok és az Acta, azután a jánosi
iratok magyarázatát, melyet példás alaposság és rövidség jellemez. Igen sok kisebb-nagyobb terjedelmű műve s kritikai irodalmi munkássága mellett különösen még két összefoglaló művét
kell kiemelnünk: újtestamentomi bevezetését (1885. 3. kiad.
1892.) és fent idézett újtestamentomi theologiáját, melyben élete
munkáját összegezte.
Szerzőnk ezen műve először 1897-ben látott napvilágot.
Előadásai nyomán készítette. A szövegben a maga álláspontjának
ad kifejezést, míg az igen gazdag, nagy tért elfoglaló jegyzetekben szaktársainak állásfoglalását jellemzi, sokszor műveikből
vett nagyobb-kisebb jellemző idézetekkel. Ilyen módon Holtzmann újtestamentomi theologiája a megjelenése idejéig az újtestamentom terén végzett tudományos munkának valóságos
tárháza, melyben még a külföldi (francia, angol) tudomány irodalma is figyelemben részesült. Nem csoda tehát, ha Holtzmann
művének theol. álláspontra való tekintet nélkül széleskörű nagy
elismerésben volt része.
Holtzmann azonban nemcsak tudós, lelkiismeretes, hanem
igen szorgalmas ember is volt. Művén megjelenése után folyton
tovább dolgozgatott; javítgatta, pótolta nemcsak szövegét, hanem
a többi theologiai szakírók műveinek regisztrálásával, nézeteiknek,
fejtegetéseiknek figyelembe vételével annak jegyzeteit is. Szóval,
Holtzmann még életében állandóan gondoskodott róla, hogy műve
a kor és tudományos haladás színvonalán maradjon. így magyarázható, hogy halála után újtestamentomi theologiája 2. kiadásának kész kéziratát találták meg, melyet aztán Jülicher és
Bauer marburgi tanárok kiadtak. Holtzmann még az előszót is
maga írta, mely az első kötet elején helyet foglal. A kiadóknak
a 2. kötet élén található előszava szerint a kéziratnak semmi
hézaga nem volt, melyet nekik ki kellett volna tölteniök. Ők
„csak szemeiket és kezeiket bocsátották rendelkezésre, hogy a
mű még a kellő időben a nyilvánosság elő juthasson".
A 2. kiadás nagy mértékben különbözik az első kiadástól.
Már a kiadók is megjegyzik, hogy „az első kiadásnak legkisebb
szakasza sem maradt meg változatlanul". És ebben e sorok írójának igazat kell nekik adnia. A két kiadás alapos összehasonlítása
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alapján mondhatja ezt. Ez meglátszik már abból is, hogy az elsó'
kötet 503 lapja 580-ra és a 2. kötet 532 lapja 615-re növekedett
Az új előszó is az első kiadás előszavának alapos átdolgozása.
Itt fontos, hogy szerzőnk Krüger, Wrede és ennek „Anwalt"-ja,
Bousset követelésével szemben továbbra is (szinte még határozottabban mint az 1. kiadásban) ragaszkodik az újtestamentomi
theologia elnevezéséhez ős tudományunknak az újszövetségi
iratokra való szorítkozásához. Sőt ezt a kánon jelentőségével is
indokolja. „Bei der unvergleichlichen Bedeutung, welche gerade
der . . . . neutest. Kanon für die christl. Theologie . . . . gewonnen
hat, darf eine gesonderte Behandlung dieser Auswahl von urchristlicher Literatur noch immer auf Verständnis und Billigung
rechnen". (IX. 1). Aztán jellemző szerzőnknek igazi tudóshoz illő
alázatossága, mellyel Wredével szemben elismeri, hogy műve nem
érte el tudományunk ideálját, mert nemcsak könyve célja, hanem
a szerző természete s képessége sem engedte meg, hogy műalkotást („Kunstwerk") létesítsen, amilyeneknek Wernie. Pfleiderer
s Hausrath műveit („glänzende Werke") tekinti (X. 1.). Átdolgozta aztán Holtzmann disciplinánk történetét (5 — 20. 1.)
methodologiáját (20—26. 1.). Különös átdolgozásra szorult már
az első fejezet, mely a késői zsidóságról szól, amint erről Dalman győzheti meg az embert. És tényleg ezen fejezetre Holtzmann sok munkát fordított. A phariseizmus és sadduceizmus
ellentétének történeti eredetéről pl. most 7 lapon ír, míg az 1.
kiadás 2 lapon végzett vele. Gyökeres átdolgozásban részesült a
zsinagóga theol. rendszerének előadása. Már a forrásokról is
sokkal többet találunk (7 1.), mint az első kiadásban (3. L). Új
részek szólnak a 2. kiadásban isten országáról és a mennyek
országáról a zsidóknál (85—88 1.), a görög-római egykorú világról, (110-118. 1.), a synkretizmus,- gnosticizmus- és mysticizmusról (148—159. 1.), amiből meglátszik, hogy Holtzmann lelkiismeretesen számolt a vallástörténeti kutatás újonnan sokat
hangoztatott módszerével is.
Csekélyebb átdolgozáson mentek át a Jézus hirdetéseinek
előfeltételeiről (159 — 182. 1.), azután Jézusnak a törvénnyel szemben elfoglalt álláspontjáról (182 — 210. 1.) szóló részek, bár ez
utóbbiban új felírásokkal is találkozunk (4. pont). Az isten és
az ember viszonyáról szóló részben akadnak átdolgozások, bővítések (2. pont), azután olyan részek is, melyek az 1. kiadásban
Jézus eschatologiájában foglaltak helyet. A Jézus tanával foglalkozó 4. részben („istenországa") vannak felcserélések. Az 1. és 2.
kiadás 2. és 3. pontja helyet cserélt egymással, úgyszintén az
5. és 6. pont is. Ε mellett akadnak itt is kisebb-nagyobb mérvű
átdolgozások. Hasonló változtatások találhatók az 5. részben,
mely Jézus eschatologiáját tárgyalja. A 7. részben találunk megint
új pontokat is (a 3. s 5. pont).
Az első kötetben Jézus tanán kívül sző van még az őskeresztyénségről, melynek előadásában szintén találkozunk új tárgygyal, a gnostikus s synkretistikus zsidósággal (468—470. 1.).
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A 2. kötetben a páli és a jánosi thoologia foglal helyet.
Itt természetesen szintén találkozunk gyökeres s alapos átdolgozásokkal. Űj pont szól a Pál apostol rendszere kérdéséró'l
(8 — 12. 1.). Pál megtéréséről most 5 helyett 3 pontban szól. Egy
új pont foglalkozik a szentségek tanának kezdeteivel Pálnál
(207. kk. 1.). A mai tudományos tárgyalások hatása, hogy egy
új pont Jézus és Pál viszonyát kutatja (229—236. 1.). Különösen
alapos átdolgozáson ment át a pásztorlevelekről szóló szakasz.
És hogy a jánosi theologiával foglalkozó szakaszon is Holtzmann
sokat javított, magától értetődik. Szóval mondhatjuk, hogy Holtzmann újtestamentomi theologiájának 2. kiadása új könyv. De
azzá teszik különösen a jegyzetek is. Azok t. i. teljesen újak. Az
1. kiadás jegyzeteit, melyek az 1897-ig megjelent szakirodalmat
figyelembe vették, most egészen más jegyzetek pótolják, melyek
az 1897 — 1910. évek szakirodalmát tartják számon. Máskép Holtzmann nem cselekedhetett, hogy műve jellegét fenntartsa, mely
abban áll, hogy a kor tudományának állását visszatükröztesse.
Az 1897. év előtti és utáni irodalom feldolgozása megbontotta
volna a mű terjedelmét. Mindennek következése pedig az, hogy
az egészen űj 2. kiadás mellett, mely ezért szakkönyvtárakból
nem hiányozhatik, az 1. kiadásnak is még nagy értéke marad,
úgyhogy ennek birtoka a 2. kiadás mellett egyáltalán nem
válik feleslegessé.
György.
Dr
Daxer
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch
in gemeinverständlicher Darstellung . . . Unter Mitwirkung von
Hormann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von Friedrich
Michael Schiele und Leopold Zscharnack. Tübingen J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) kiadása. I —III. kötet. A két első kötet ára kötve á
26 Mk. A harmadiké 30 Mk. (A két utolsó kötet még nem jelent
meg. Az egész mű ára kötve kb. 135 Mk. lesz).
Az utolsó pár évtizedben a theologiai tudomány nagyot
haladt. A munkamegosztás ós az egyes kérdésekkel való beható
foglalkozásra való törekvés megtermették a maguk gyümölcseit.
Az univerzális tudás helyébe a szaktudás lépett tudományos
eszménykép, a jó munkabeosztás és a helyes önmérséklettel végzett speciális kutatások rengeteg új anyagot tettek hozzáférhetővé, ismereteinket nemcsak gyarapították, hanem mélyítették és
sokban helyesbítették is. Azonban a mai theologiai kutatásnak
nem a szakszerűség, a megbízhatóság, a kevésen és a kicsiben
való hűség az egyedüli jellemvonása. Ennél sokkal jellegzetesebb
rá nézve az a tény, hogy az utolsó két évszázadban a theologia
látköre roppantul kiszélesedett, hogy a theologia kinőtt az egyes
egyházak keretéből, mind több és több szabadságot vett magának, áttörte azokat a korlátokat és előítéleteket, melyek a szabad
mozgásban gátolták s a többi tudományok egyenjogú és egyenrangú társává küzdötte fel magát. Mert az az idő, amikor a theologia királynő volt, elmúlt. Azóta volt olyan kor is, melyben a
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theologia legszentebb eszményeit csak a „vagy csalás, vagy butaság" alternatívájának a mértékével mérték. Most a theologiának
azért kell megint küzdenie, hogy a tudományok helyet adjanak
neki maguk között, magukkal egyenrangúnak ismerjék el.
Az elismertetésnek azonban ára és feltételei vannak. A
theologiának le kell mondania sajátos meggyőződéseiről. Ügy a
szentírást, mint a hitvallásokat ki kell szolgáltatnia a tudományos
kutatás számára s magának is hozzá kell ahhoz szoknia, hogy a
többi tudományok kipróbált módszereivel dolgozzék. Útat kell
nyitnia saját területén keresztül a kritikának. Célja tekintetében
is alkalmazkodnia kell a közös nagy tudományos célhoz: ő sem
szolgálhatja mint tudomány egy kisebb vagy nagyobb közösség,
felekezet, egyház vagy vallás érdekeit, hanem az igazságot kell
keresnie.
A nagy árat a theologusok egy része szívesen, más része
kelletlenül, de megfizette s mi ennek a tudományos haladáshoz
való alkalmazkodásnak, a kérlelhetetlen igazságszeretetnek köszönhetjük a theologia fellendülését, haladását, eredményeit és
új, tiszteletreméltó pozícióját, mellyel tudományos téren is fényes
bizonyságát szolgáltatta a protestantizmus életképességének és
jogosultságának. Miután azonban ez a nagy tudományos munka
szakkönyvekben és tudományos monográfiákban volt eldugva,
vagy eltemetve s róla a közönség nem igen vett tudomást, minek
ékesen szóló bizonyítéka az a feltűnés, amit pl. Delitzsch híres
felolvasása, vagy Harnacknak a keresztyénség lényegéről szóló
előadása okozott, a theologusok a tudományos eredmények népszerűsítésének a szükségét is mindjobban belátták. Szünidei tanfolyamokon igyekeznek összefoglalni s közölni munkájuk eredményeit (1. a Töpelmannál megjelenő, „Vorträge der theol. Konferenz zu Glessen c. előadássorozatot, ahol Heinrici, Kattenbusch,
Mirbt, Deissmann, Rode, Weiss J. Drews, Jülicher, Knoff, Holtzmann,
D., Krüger Gusztáv és mások előadásai jelentek meg), az egyetemeken pedig az összes fakultások hallgatói számára hirdetett
előadások (a leghíresebb Harnacké: Wesen des Christentums,
mely könyvalakban 56—60 ezer példányban kelt el s magyarra
is le van fordítva), s a mindenfelé tartott vallásos estélyek szintén
ezt a célt szolgálják. A tudományos eredmények népszerűsítésében fontos szerep jutott Bousset Wesen der Religion c. munkájának, mert ez adta meg a „lökést a „Religionsgeschichtliche
Volksbücher" c. vállalat megteremtésére, melyben a legkiválóbb
szakemberek élvezhető s könnyed formában, példátlan olcsó áron
teszik hozzáférhetővé távolabb állók számára is a theologiai kutatás eredményeit. (E vállalat ellensúlyozására konzervativebb
theologusok szintén hozzáláttak a munkához, melynek eredménye
a „Biblische Zeit und Streitfragen" c. füzetsorozatban fekszik előttünk). Ezeken kivül több különböző árnyalatú könyvsorozat igyekezett a maga hasznára fordítani a közönség érdeklődését.
Teubnernél az „Aus Natur und Geisteswelt" Quelle u. Meyernél
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Leipzigben pedig a „Wissenschaft und Bildung" c. gyűjteményben
jelentek meg bibliai, egyházi és vallásos kérdésekkel foglalkozó
könyvecskék. A legfontosabb gyűjtemény azonban ezek között a
Tübingenben, Weinel szerkesztésében megjelenő Lebensfragen
c. vállalat, melyben nagyobb terjedelmű és nagyobb igényekkel
fellépő munkák is napvilágot láttak.
Mindeddig azonban hiányzott egy olyan encyklopédia, mely
ezen theologiai kutatásnak minden ágát s minden eredményét
felölelte s egyöntetűen összefoglalta, amely a szigorúan tudományos módszerrel dolgozó, minden felekezeti szempont kizárásával csak az igazságot kereső s a vallásos jelenségek és érzések
megértésére törekvő theologia munkájáról és eredményeiről tájékozást nyújtott volna. Ezt a hiányt pótolja s ezt a szükségletet
elégíti ki a ,,Religion in Geschichte und Gegenvart c. theologiai
lexikon, melynek eszméje Rade marburgi tanáré, megvalósítása
pedig a legkiválóbb (főként) német theologusok és tudósok derék
munkájának köszönhető.
Eddig a lexikonnak három kötete jelent meg. Az első 2128,
a második 2194, a harmadik 2448 hasábra terjed. Az anyag
egészen az L betűig fel van benne dolgozva. Ebből a három
kötetből már tisztán lehet látni az egész mű beosztását ős irányát
s azt is n eg lehet ítélni, hogy megfelel-e a hozzáfűzött várakozásoknak, beváltja-e azt, amit igért?
A lexikon kimondott célja az, hogy a keresztyénség mai
helyzetéről s a modern vallástudomány módszereivel dolgozó
kutatás eredményeiről szélesebb körben tájékozást nyújtson. Ε
célból felöleli az egész vallástudomány anyagát, az összes hagyományos theologiai disciplinákat s még azokat a dolgokat is,
melyek a keresztyén vallással és theologiával közvetlen összefüggésben nincsenek, pl. a művészet és zene, az általános vallástörténet és a szociologia körét is.
A munka természetesen a bibliai kérdések megvilágítására
különös súlyt helyez. A legrészletesebb és legbehatóbb cikkek
biblikus kérdésekről szólnak. Az nem elég, hogy minden egyes
bibliai könyvet külön ismertet, hanem ezen kivül kőt általános
összefoglalást nyújtó cikkben szűri le mindazt, amit a bibliáról
és a bibliai tudományról tudni kell.
(Bibel 42 hasáb, Bibelwissenschaft 56 hasáb ehhez hozzáveendő még a Literaturgeschichte, christliche c. cikk, mely 149
hasábnyi terjedelmű s melyből az újtestamentumi irodalom formáinak ismertetésére és jellemzésére 41 hasáb jut). Ezekben a
cikkekben nemcsak a biblia van minden oldalról megvilágítva,
hanem annak dogmatikai jelentősége és a nevelésben való szerepe
is. Külön cikk jut a biblia ős egyéb vallásos könyvek illustrációinak. (Buchillustration in religiösen Druckwerken 24 hasáb).
Beható ismertetés jutott osztályrészéül sok bibliai kérdésnek pl.
az eschatologia 35, az apokalyptikus irodalom 16, a christologia
68 hasáb. Az imádságról 30, a hitről 36, Istenről 36 hasábos
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tanulmányt tartalmaz. Az úrvacsora kérdéséről 70 hasábon hordja
össze az összes újtestamentumi, történeti, dogmatikai, liturgikus és
egyházjogi anyagot. Legfontosabb azonban a biblikus cikkek közül
a Heitmüller által irott Jézus életrajz, mely a források szavahihetőségének a kérdéséből kündulva végigvezet Jézus életének a
tudomány által vitatott főbb problémáin s gyönyörű összefoglalást
nyújt Jézus életéről, tanításáról, szándékairól és reménységeiről.
Ezt az igazán meleg hangon megirt élet- és jellemrajzot kiegészíti
Baumgarten Ottó azzal, hogy mint egy kaleidoszkópban végigvonultatja előttünk az egyházak, vallásos lelkek, tudósok, művészek Jézus képeit, melyekben azok Jézus nagyságát nemcsak
megragadni, hanem a jelen számára is megtartani és életerővé
tenni igyekeznek.
A nagy dolgok mellett jut hely az apróbbaknak is. Különösen
gyakran találkozunk ótest. körbe vágó dolgokkal. Egy pár példa
a legjobb bizonyítéka annak a gondosságnak, amivel az ótestamentumot kiaknázták. Hosszabb-rövidebb cikkek szólnak a
családról az őtest.-ban. az átokról az ótest.-ban, az ótest.-i költészetről, az ótest.-i mesékről, az ótest.-i képekről, az ótest.-i színekről,
az ótest.-i drágakövekről, Izráel népének ünnepeiről, arról a bánásmódról, melyben idegeneket és pogányokat részesített, Irzáel szentélyeiről, az atyai hatalomról, az ótest.-i példázatokról, a bálványimádásról az ótest.-ban, emellett nem hiányzik az imaköpenyről,
imaszijakról szóló cikk sem, sőt megtaláljuk a mai zsidó istentisztelet és pászkavacsora lefolyását is szemléletesen megírva Fiebig
tollából.
Az újtestamentum körébe vágó dolgok már nincsenek ennyire
elaprózva. A synoptikus evangéliumokról, a János evangéliumáról,
az apostoli és apostolok után való korról, zsidó és pogánykeresztyénekről, úrvacsoráról, christologiáról stb. szóló nagyobb áttekintések mellett nagyobbára csak rövid utalásokra akadunk. Ilyen
kultúrtörténeti, biblia-theologiai vagy más részletkérdések külön
nem kaptak helyet, ami egészen felesleges is, hogyha a maguk
helyén organikus összefüggésükben úgyis megtaláljuk őket.
Az egyháztörténet köréből különösen kiemelendő az egyes
országok történetének, vallásos statisztikájának a részletes tárgyalása s a nevozetesebb egyetemek, s különösen az egyetemek
theologiai fakultásának a története. (Berlin, Bern, Bonn, Breslau,
Cambridge, Dorpat, Erlangen, Göttingen, Greifsvald, Halle, Heidelberg, Jena, Kiel, Königsberg, Löwen, London stb.)
Nagyon messze vezetne, hogyha egyenként fel akarnók az egyes
theologiai szakok fontosabb cikkeit sorolni. Ehelyett inkább a
jellemzőbb dolgokra mutatunk röviden rá. Ezek közé tartoznak
a lexikon vallástörténeti, szociologiai s a jelenkor vallásosságáról
szóló cikkei.
A vallástörténeti áttekintések közül kiemelkedik E. Lettin annak a vallásosság megjelenési formáiról (Erscheinungswelt der
Religion) szóló, az egész vallástörténtei anyagot felölelő, 81 hasábra
terjedő értekezése, mely a vallásos szokások, szent szavak és
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szent emberek hármas kategóriájába csoportosítja a rengeteg
anyagot és a Hackmanntól származó, a nem keresztyén vallások
szeretetmunkájáról szóló rövidebb áttekintés.
A szociologia kérdései közül minden oldalról megvilágítást
nyer az agrárizmus (történet ós politika), a vagyon és jövedelem,
a pénz és hitel, a szövetkezetek, kereskedelem, kapitalizmus,
osztályharc, fogyasztás és termelés és a bér kérdése.
A kitűzött célnak megfelelőleg sok fontos cikk szól a jelen
vallásosságáról. Az e körbe tartozó kérdések legnagyobb részét
Baumgarten Ottó dolgozta fel. A modern Jőzusirodalomrói szóló
tanulmányát már említettük. Ebbe a körbe vág Oeser „Dichter
und Denker des Auslands in ihrem Verhältnis zur Religion" c.
munkája. Különösen ki kell emelni Baumgarten: Christentum.
Seine Lage in der Gegenwart c. cikkét, melyben dicsérendő' nyíltsággal mutat rá nemcsak a misszió hódításaira, hanem azokra
a veszteségekre is, amelyek a keresztyénséget a saját hazájában
érték, ahol mint intézménynek és mint vallásnak egyaránt megingott a pozíciója. Nem titkolja el azt sem, hogy a lélekben és
igazságban való istenimádást hangsúlyozó modern protestantizmus
nagy mértékben népszerűtlen Istennel minden formaság nélkül
való érintkezése miatt, sőt rámutat arra a tragikus helyzetre is,
hogy sokszor legjobb akarattal végzett vallásos felvilágosítás
hajótörést szenved, hanem a tömegnél egyenesen káros hatást is
válthat ki. A ,.pótvallások" megteremtésére irányuló kísérleteket
is felsorolja. Végül mégse pesszimizmussal zárja sorait, hanem
hisz a keresztyén elv erejében s azt hiszi, hogyha a minden
ember vallásosságába vetett hit illúziójából ki is kell gyógyulnunk, a keresztyén hit a jövőben emelkedettségben ós bensőségben
csak nyerni fog. A korszellemből magyarázható s érthető meg
Oesernek a szülőkről irott, keserű iróniával telt cikke. „Engländerei im kirchlichen Leien"· cím alatt pedig Baumgarten óv a
piacokon való imádkozástól, egyházi énekeknek népdalmelódiákra
való alkalmazásától s más hasonló kinövésektől, melyek a józan
protestantizmus jellemének meg nem felelnek. Viszont ugyanő
mutat rá a protestáns vallásosságnak egy nagy hiányára Grazie
in der Religion c. cikkében. Kant méltóságának Schiller bájával
való egyesítését kívánja a vallásos érzés kifejezésében, énekben,
prédikációban. Igen fontosak ős újszerűek azok az adatok és
ismertetések, melyek a legújabb vallásos, egyházi, egyházpolitikai
csoportulásokról és törekvésekről (Evang. Bund, Evang. Vereinigung,
Christliche Welt und Freunde der christlichen Welt, Evang. Sozial
Christlich- Sozial Ferienkurse (theologische), Disku3sionsabende.
Dürerbund, Los von Rom Bewegung, Gemeindeorthodóxie Gemeinschaftschristentum, Germanisierung dos Christentums) szólnak.
A most élő vagy hozzánk közelebb álló theologusokról, philosophusokról és vallásos jelentőséggel biró nagy emberekről rövid,
tárgyilagos ős minden lényegest kiemelő életrajzokat találhatunk
benne. (Bauer Br. Bonus, Carlyle, Bismarck, Freussen, Haeckel,
Harnack, Humboldt S. Kalthoff, Kierkegaard, Lhotzky stb.)
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Ez a rövid s még a legfontosabb dolgokra is csak igen
hiányosan rámutató áttekintés is sejteti azt, hogy nem közönséges,
hanem kiváló, a tudomány színvonalán álló encyklopediával állunk
szemben. Ennek különben legerősebb biztosítéka az az írógárda,
mely a lexikon megalkotásánál közreműködött. Az ótestamentumi
résznek Gunkel volt a szerkesztője, a legtöbb cikket Baentsch,
Benzinger, Bertholet és Gressmann irták; az újtestamentumi
résznek a szerkesztője Heitmüller volt, mellette Bousset, A. Meyer,
Joh. Weiss, R. Knopf és Fiebig dolgoztak a legtöbbet. A dogmatikai résznek Troeltsch, az apologetikainak Wobbermin és Wendland, az ethikainak Scheel volt a szerkesztője s Titius a legszorgalmasabb munkatársa. A nevelésügyet Schielere, a szociologiát
Siebeckre bízták. Rajtuk kivül Schian giesseni, Umlett hallei,
Glane jénai és Gressmann berlini tanárok állottak egy-egy tudományszak ólén. Ezekhez csatlakozott a sok munkatárs, akik között
csak magyart keresünk hiába. Igaz ugyan, hogy „Oesterreich-ZJngam'' még csak ezután következik, de már eddig is akadhatott
volna egy magyarnak dolga. Eddig ugyanis mindössze az Erlau
(Eger), Gran, Lúgos, Confessio Csengeriana, Drévai és Goldzieher
c. cikkekben találunk — különben teljesen kifogástalanul megírt — magyar vonatkozású dolgokat. (Ez a hiány azonban, sajnos,
a lexikon tudományos teljességét és hasznavehetőségét nem nagyon alterálja).
A lexikon első három kötete beváltotta azt, amit igért.
A theologiai tudomány állásáról, egyes problémáiról alapos, sokszor részletes és teljesen kimerítő tájékozást nyújt. A modern
vallásosság főbb kérdéseit megértő elmélyedéssel boncolgatja.
Minden, a vallásossággal bárminő távoli összefüggésben álló, papot,
theologust, egyházi embert érdeklő kérdésről megemlékezik. Van
benne cikk még a papok szakálláról is, hiszen tudvalevőleg Kalthoffot először szakállviselés miatt akarták megrendszabályozni.
Kimerítő irodalmi útmutatásai segítségével nem lesz nehéz bármely kérdésben eligazodni, vagy alaposabb ismereteket szerezni.
A cikkek nem tudományos homályban vannak tartva, hanem
könnyen érthető precizitással vannak megfogalmazva, ami theologiába vágó munkánál nagy szó. S ami fő, nemcsak a stílusa,
hanem a theologiai álláspontja is világos! A könyvek papirosa,
nyomása jó, a betűk szépek. Még a képmellékletek is igen jók.
Kár, hogy térképnek eddig nyoma sincs benne.
A könyv ára sem túlságos nagy. Mindenki ugyan nem
szerezheti meg magának, azonban könyvtáraink számára nélkülözhetetlen segédeszköz, mely bármely kérdésben gyorsan, biztosan,
alaposan és ami a legfőbb, különösen felekezeti dolgokban tárgyilagosan útba tud igazítani. A modern tudományos theologia
eme hatalmas anyagot tartalmazó, kiváló encyklopediáját ezenkívül a legmelegebben lehet ajánlani azok számára, akik bármilyen
egyházi vagy vallásos kérdésben nem felekezeti szempontok
szerint akarnak tájékozódni, hanem tényeket, valóságot és igazságot keresnek mindenekelőtt.
Szimonidesz Lajos.
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-H<>
220
4110
506
225 Gyv.
108
2J0 »
120
235 Szv.
704
210 Gyv.
6710
215
6506
250 Szv.
172
310
140
355
174
410
716
430
110
515 Gyv.
142
520 Szv.
176
550
128
600
722
6iH
144
6lä »
724
62
»
4114
»
726
tä
6
»
1406
6™ Gyv.
130
Szv.
726a a )
7W
»
178
1S
77 3 5 1j »,
728
6508
7jö »
132
7» ι »
710
8~
282
1408
8*ö ,
8«í »
118
930
502
9 ~ Gyv.
184
706 lOiw Szv.
604
Gyv.
720 1 0 ™
»
4116 105Ó Szv.

llio

A vonatok
4002
4004

555

Szv.

854

>

Esztergom
Esztergom

902»)

1130

146

1135

702*)

1145

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

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

indulása Buda-Császárfürdőről.
4006 12'5
4040') 1257
4010
2'i
620
4012
1
1
03
4016

Szv.
»

»
»

Esztergom
Piliscsaba
Esztergom
Dorog
Esztergom

