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X. 
Keresztelö János, a szigorú ereny·gyakorlo. 

~eruzsá.lemtől keletre, jerichólól délre mély hegy
~~lakadékok nyulnak be a Hol t-tenger völgyébe. 
E lord vidék volt ;u ugrne,'ezett .Judea pusztája c 
Rajta itt és amott a hegyi patakok mentén s a forrá
sok mellett zöld virányol. s pálma.li;:etecskék voltak 
találhatók. Az ily termékenyebb !>Ontokon kerestek 
menedéket s alkottak társas telepek!!t ama szigorú 
erköl~U és kegyes emberek, kiket iSsu ... usoknak ne
vcdink, Számuk valószinlileg soha se volt nagyobb 
négyezernél, s némelyek közülök városokban is lak· 
tak. Sajátlagos életmódjuk s példájuk által azonban 
nem csekély befolyást gyakoroltak. Katonáskodástól 
tartózkodtak; fegyvert ncm viseltek, sőt gyilkolÓ esz· 
k tlzt még mások számára sem készitettek ; rabszolgá
kat nem tartottak ; bort nem inak. A ki társaságukba 
belépni vagyis rendjükbe fóh·étetni kiv;int, roga.dást 
kdleu tennie, Iwgy az Istent tiszteli; ;11 emberek ,ránl 
igazságosságot gyakorol; senkinek kárt nem t!!S', se' 
szándékosan, sem máSQk paranc!;Olatára; mindig gyí!-

" 
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loli il gonoszokat, támogatja az igazakat ; híhéges lesz 
minden ember iránt s különösen a tekintél)'esebbek 
ir.ull; szeretni fogja az igazs;'\gol, lelepiClii il hazugo
kat ; kezeit és lelkiismeretét tisztaságban megöriti. -
E szabálrokat megtart\"a, a tes ti szenvedélyektől és 
kidns,lgokt61 tartózkod"a, hideg \";lben többször fli· 
födl"e, a napnak egy részét nehéz és kitartó munka 
mellett imádkozásra és éneklésre szentelve, a közös 
étkezésckbell vallásos ünnepélreséggel résuvévc -
_ hi ' ez által az ember le lke 

szen:z s a 
önként megtanulja. 

ezen a pusztáján fel az a nevezetes 
kit K eresz/eid 7tÍnDS né,' alatt ismerUnk ; Ö 

n pns::tában. c E hősies alak életéről 
II részleteiről nagyon is kel"eset tudunk. Ha 
csakugyan . családból s.zármazoll : benne nem sok 
I'olt a A \"al1ásbeli kUlsöségek, jól kö· 

s ökrök leölése, a t jzedek 
és más adománrok beszeJese, a u · 

I linnepl /:! néptömeg, a fényes dúsgazdag templom 
s abbal\ a kil'áncsiak sokasága, köftlrezetén a pénz. 
váltók, az árusok, - szóval a vallásos élet ilyen pusz· 
tán kiils/:!Iegcsségc és fonnaisága, mell' senkit sem 
boldogított, de a melye t a papság a s.1ját é rdekében 
is fenntartani igyekezett _ _ mindez megdöbben tő 
visszahatást ébreszlhelett sok komol)' és igazán ,·allá· 
sos lélekben. _ :\leglehcl, hog)' ,'al:lIlle1y esszénus 
igy szólt az ifjú Jánoshoz : jöjj hozzánk s é lj köztünk. 
lsten téged nem szánt papi hi\'a talra, hogya bannok 
leölésére s a papi adó behajtá$ára l.igre lj re l, Ez a ,·á· 
rosi ál""le t nem neked ,'aló, Jer hozzánk S próbáld 



meg a mi egyszerii éle tiinke t ; találni fogsz ott majd 
jir! .., lr::gd , tisztán csürge<! c 1.ő vizet, jó·lzli gyiimü1csöt, 
(!tles mr::zct, s. rolle led a jó cmb-!rek társ.'\ságát, kik a 
J\ lindenha tÓt Igazán tisztelik s vele benső öss7.eküttc. 
t(!sben élnek. - Ily felhivást oly ember, mint János, 
vissza nem utasithatou . - Bármik(!p történt is, tény 
a z, hogy kiment és élt a pusnán, hol az Esszénusok 
laktak; megismerte éle tmódjukat s gyakorolta szigorú 
erkölcse iket. . 

Dc valjon miért nem maradt János fol ytonosan 
az esszénusok közült s miért nem le tt véglegesen esz
szénl1ss,; ? 

Az Esszénusok tiszta és ártalmatlan nép \"oltak. 
dc nem tar tották elhivatásIlknak, hogy a mások segi-

• t ői, tani tói, idve1.Ítői legyenek. Ép ellenkewleg, óva
ko<l tak lIlásfé le emberektő l s a t ömegtől, nehogy ez 
ál ta l a saj,1t ti sz taságukat veszélyeztessék. Csak Öll!l1a· 
gukra gondoltak, s épen nem kivánták, hogy a gOIlOSl: 
vi l.1g is kövessc őket. Emberségesek, buzgók s egye· 
nes·lclkiiek voltak; mint egy kis tá rsas.1g tagjai kölc.~ö· 
nösen s1.erették és lámogauák egymást, de az állatá. 
nos cmberszerctet liizc nem hev ítette keb\i.ikct. I '.p 
e1.(.rt '-'gy nemesen és szenvedélyesen ért.:lő sziv, egy 
ar. egés1. emberiségnek javáért lángoló nag)' lúlek Ilem 
ta1á1halta meg kellő helyét s nem lehetett elégedett 
az 6k s1.iik-köríi tá rsaságukban. _ Az esszénus társu
latOk már több nemzedéken át g)'akorolták az eg)" 
S1.er;; eról)'es és va llásos éle te t ól lIIaguk körében, (l ~ 
'I vilftg U<": III sokat javult általok ; ép oly cO llser~'ólu, 
\'ék voltak ők , miut a papok a telllplorn~an ; scllllluf'-: le 
üdvös reforlll n<": lIl származott tőlök. U fenkcz/'SJe.l::, a 
pU~1.Iá kl''1 \'omák ép alllaz "mbercl<<..:t , kikre az erköl. 
c'iÖs és vallásos éle t terjesztése cz(·ljából I I "árosokb:1 1I 

• 
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és falvakban szükség lett volna_ - Föltehetjllk, hogy 
János hamar belátta ezt, !I igy azt is,. hogy az esszénus; 
életnél, ha az tán egyeseket ki is elégit, a világ s az 
emberiség sokkal többet, általánosabbat és jobbat kö
velel. E mellett at akkori idők viszonyai is sokkal tÖt.. 

bet kivántak, mint a menn}'it az Esszénus.ok tehettek. 
János kora nemcsak hogy ll. legnevezetesebb volt 

a történele m,bell, de - a mi ritkán történik - maguk 
az emberek is kiv;\lóan nevezetesnek képzelték azt !I 

nagy dolgokat reménylettek. Nevezetes volt e korstak, 
egyebek közt, gazdagsága, fényüzése s.. zajos kereske
delmi forgalma miau. János, már gyermekkorában, 
láthatta a kereskedő karavánokat h~gren·\'ölgyön el· 
\'onulni. Láthatta az épülő palotákat és kastélyokat. 
Láthatta a nagy verseny·tért Jerichóban, a hol pogány ' 
játékokat adtak · elő. i\legütközve szemlélhette az új 
szinhátat a szent városban. Bámuka nézhette a tem· 
plomnak fényes márvány·épületét. Sokat hal!hatott .ha· 
tártalan költekezéseiről Herddesnek, a ki az ország~t 
várakkal és er6dökkel övezte, új városokat épitett ide· 
gen nevek alatt, s azokba idegen népeket telepitett. 

Nevezetes volt ~z időszak, továbbá, az e~kölcsi 
romlottság és elriyomattatás tekintetében is. A rettentő 
Nagy Heródes már meghalt volt, tán épen abban az 
évben, a melyben János született. Az 6 gonosz tettei· 
ről, adó·1::savarásairól, saját fi ai megg~ilkolásáról, fé.r: 
fiak és nők bebörtönöztetéséről mindenkl tudott beszélnI. 
Utódai, ha lehet még roszabbak voltak. - Mindezek 
felett ott volt RÓmának rettegett hatalma. Róma jel· 
vényei még a templom csarnokaiban is kit íizettek. 
Római hadseregek gyakran vonullak fel Jeruzsálembe, 
vagy keresztiil az orsz;1goll, hogy védjék a birodalom 
határait a párthm;ok ellen. Egyes római kormáH)'zók 
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meggazdagodtak, mialatt a gazdag ta rtományok elste_ 
gényedtek. Idegen szokások, bűnök szétharapóztak ! 

ugy tetszett, mintha a nép sohasem szemleden vol~a 
eJhordozhatlanabb kinokat és nyomon. 

i\'iindezekkel együtt járt s a népben fokozatosan 
er6sbült az a várakozás és remény, hogy a dolgok 
nem sokára meg fognak változni. Nemcsak Judeában, 
hanem Egyiptomban. és R~mában is az emberek biz. 
tosra vették, hogy ama korszak gyorsan lejár s vége 
felé siet. Az eljövt:ndő változás remélése, a nép általá. 
nos elégületlensége és boldogtalansága a vallásos hi. 
székenységet mind inkább fokozta. Mindenféle babo
nál elhittek. Rómában a titokzatos dolgok s a keleti 
vallások iránt különös é rdekl(Sdés támadt. Palesztina 
telve volt emberekkel, ~ikről azt hitték, hogy démo· 
noktól vagy gonosz lelkektől vannak elfoglalva. Az 
emberek féltek a gonosz szellemcl- tő l, de mégis készek 
voltak látni azokat sötét éjszakákon vagy rendkivülj 
esenlények alkalmával ; igy pid. a Jézus fólfesúttctése 
után aionnal elterjedt a hir, hogy sok megholtaknak 
szellemei jelentek meg a \·átosmul. ---.: AltaláBan, bizo
nyos tulságosan fogékony érzékenység, izgékonyság s 
nyugtalanság hatotta át kedélyét a népnek, mely re· 
mény és félelem közt töprenkedeu, hogy valjon mi fog 
történni, _ valjon a világ vége jlk el, vagy pedig tán 
az arany.kor, az lsten orsdga, melyr51 a ~rofé ták ol)" 
sokat jövendölgettek. 

E töprengések, híresztelések és reményked,ések 
közepett egyuercsak hire- indul a fővárosban, hogy 
egy különös ember állott elő ,;\ pusztában a vll roson 
kivül, a ki az lsten országát hirdeti. A nép ne~ t~dta, 
hog)' ki az. Ruházata s kll l.s6 megjelenése uerlllt ,~tllk 
le mint ol"at ki bör-5vet teve.sz6r öltözetet ,·,sel, • • • 
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kinézése rCU1etc·~erü, sovány eledele mindaz, a mit 
kezc.Hgyébe.n kaI? - sáska s ~Tdei méz. - A nép 
tömegesen Járt kl, hogy lássa őt. Ha Jeruzsálemben 
lettünk \'olna : mi is kimentünk volna. 

János tallitása egészen egyszerü volt. - ,Az 
lsten orstága közeledőben "a1l,< - Honnan s hog)'an 
hiheue ő ett : - Kevés sejtelme lehetett ama "ércs 
századokTól, melyek azóta eljö!tek s lefoly tak. De 
mégis igazat monuott. Azóta új hit, új szellem terjedett 
szét, az embereknek új és magasabb rendje állott elő. 
Jállos mindezt természetesen nem tudhatta, s csak 
hOll1ál~'osan sejthette, - mint az ifjui súv szokta 
sejteni a jövőt. 

Milyen beszédeket, prédikált Jánosr - Beszédei 
csaknem teljesen erköksi be~édek voltak. - Hogyha 
-'- felvonulás közben - esetleg katonák jöttek, hog)' 
éSt meghallgassák: ő nem arra biztatta, hogy stiinjenek 
meg kalo náskodni, mint az Esszénusok tették volna,
hanem, hog}' szünjenek meg zsákm:\n~' olni, dúlni és 
rabolni, s elégedjenek meg a saját zsoldjokkal. Ember
társainak nem mondotta, hogy hagyják el otthonaikat 
és éljenek a pusztában, mint ő; hanem hogy oszszák 
meg C1e<lcHikct és ruházatukat azokkal, kik ezekben 
szükülködnek. A l)ublikánusokat nem arra intette, 
hogy hagyjanak fel az adó.szedéssel, - hanem hogy 
ne csikarjanak ki többet, mint a mennyi jogos és igaz· 
ságos. De méltó haragban tört ki Jernnálem pénz
szerető polgárai, a papok, farizeusok és föbb-~angúak 
ellen s ,viperák fajzatainak < nevezte őket. Ez azért 
volt, mert nem bizott őszimeség'ükben . Ezektől se~ 
ki\'á.nla, hogy hagyjanak oda mindent s kbvessék öt 
_ mini ezt Jézus némelrekkel tevé, - hanem egy
sze rIicu ennyit mOndott: ,Térjetek meg " de enllek 
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bizonyságául ~ teremjctek a megc.éréshez illéS gyümöl. 
csöket r< - J~nos prédikálása'lak biwnyos félelem 
járt a nyomában. :'.Jintha az új ISIt"n-országa nagyon is 
kurtán bánnék el a bünösökkel. :\Iintha az igazságos 
király azonnal megérkeznék s elfoglalná trónját , so 
aztá n nyomban számüzné és kipusztitná az országból 
a gonosz népeket ; mert ezektől csak ily erőszakos, 
rövid úton lehet meneklilni. Ily beszédeket hallva, a 
roszakban félelmet kelthetett az az elgondolás, hogy 
I"!li történnék velök, ha büneikben rnegtaláltatnának. _ 
}.lIaJában, egészséges prédikálás volt az, ámbár 11 \:1-
külözte a magasabb lelki emelkedettséget. A n';: p 
érzékies, babonás lelkiiletéhez alkalmazkodott, . s igy, 
ha egyelőre megfélemlített is, de tartós javító hatást 
nem gyakorolhatou. 

Az egyetlen szertartás, melyet János elBirt és 
alkalmazott, a keresztelés vagy vizbe·merités vlllt. A 
nép már szokva volt a szertartásos mosákodások 
gyakorlásához. Az Esszénusok, ugy látszik, minden nap 
megkeresztelkedtek, vagyis vallásos szempontból a 
I'izbe merültek. De János igy gondolkozott: mir!? I'aló 
újra meg újra megkeresztelkedni: Keresztelkedjetek 
meg egyszer s mindenkorra. Legyetek egyszer tiszták, 
és aztán őrizkedjetek a tisztátalan I:selekedetektpl. -
Ha János keresztelési ro rmulát használt volna, az 
ilyen lehetett volna: Keresztellek titeket a büneitek-• • • röl való lemondás jeléli1. az Isten országa számara. -
Ide jött Jézus is, hog)' megkeresztelkedjék a Jordán· 
ban. Ó, ugy látszik, egy \"011 azok közül , kiket a }án?s 
prédikálása lelkükben hatalmasan meg indított. I an~t
ványait is valószinüleg azok köznl vá\aszto t~a, k,k 
Jánost már hallgatták I'ol t. _ A Kereszte!6 préd~k:ílá sa 
folytán a nép mindenfelé gondolkozni s a régJ szent 

• 
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" iralokból olvasgatni kezdeti. A tisztább crkoles záulói 
itt és amotl kitiizenek Mikor Jézus tanitn; kezd : a n~p 
már kész mind többet s jobbat hallani. 

János prédikálása, azonban, egy nagy ürl, üres 
lapol hagyott hátra. - Ha btineinket megbántuk és 
megtértiink : mi lesz u tán i - FJedelünk fölöslegét, 
nélkU[özhető ruhánkat a szükölködöknek adtuk, _ és 
még sem történik semmi. Csak várunk és v:irunk. E 
közben az élet ép oly terhes, mint j!:zdött ; akisértések 
cs;lbimak, hogy azt tegylik, a mit mások tesznek. 

'T eh;it még scm jött el az lsten országa. 
János jelleme és példa-adása kimagyarázza ezt a 

nehénéget. Ő nem jött az emberek közzé, hanem 
ezeknek kelle tt lT\enni ' hozzá. Ó ell(onult, 'elmenekült a 
vi lágtól, s természete llenes és szokatlan életet élL Az 
embetek bámulhatták, de kevesen követhették. A mint 
látszik, oly ember volt, ki reméli és várja az Istent, s 
11em olyan, ki már megtalá ita Őt. ) Iég nem él az lsten 
országában tél,lyleg őmaga sem, csak \lárja eljövetelét. 
~ Van evangelium, van öröm-izenet I - ezt hirdeti , --:
de n,em képes megmondani, mi az_ Ily hirdetés és 
prédikálás kifárasllja a hallgatóságot. János ott áll 
komoly hősi alakjával, de arczán nem mqsolyg biztató 
Ilapsljgár __ Ez jellemzi mindig a szigorít erény
gyakorlókat, önsanyargatóka t. Ki te rvezik, hogy miként 
lehetne ki,-é teles össtekötte tésbe jutni az Istennel; 
meg,'annak a saját szertartásös és szigprú élet-szoká
saik, meg'-an sajátlagos életmódjuk, melyet hogyha 
elFogadunk, meglehet hogy olykor-olykor és ~sedegesen 
Istennek mél)'ségeibe bele pillanthatunk. AllIde lsten 
nem lakozik foly tO ll csak közöttük ; a z Ő világossága 
nem áradhat tennészetes és folytonos áradatban rájok; 
mert (Ik maguk kikö!töztek a természetes I' ilágból, 
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hogy megtalálják az Istent. - Az ily emberek sd
mára az lsten országa még nem jött el, csak eljö
v6ben van ; s ép ezért nincs nekik biuos evange
liumok a köznép számára, a mely közönséges mIn
dennapi életet él, s nincs alkalma kivételes állapotba 
helyezkedni. 

A valJásosságnak s önsanyargató erköl~sös élet
nek ily egy_o ldalu felfogását ma is láthatjuk azokban, 
kik azt hiszik, hogy csak az egyház a kiválasztott és 
elki.ilÖnitett szent fOld, s a mi azon túl s kivül van 
-. a nagy világ - az nem tartozik Isténhez. Az egyliáz· 
ban kivételesen megtalá1hatjátok Istent - mondják,_ 
de egyébüu seho!' - A régi önsanyargató vallá,sos 
életnek némi maradékát láthatjuk, továbbá, a bőjtben .' 

• Az egy rövidke id6stak, a miKor az ember kimehet 
a yihig ból, rbegvonulhat a pusztában, s hangathatja 
Jánost, a mint a fnegbánást és megtérést prédikálja; 
bőjtölh,et és élhet kivételesen,' s tán nyerhet is egy-egy 
sugárt az lsten lelkéblSl, a ki addig tán ~gészen ki ."olt 
zárva a béSjtölő életé nek légköréből. Ámde az lsten 
orsdga reá nézve még mindig csak közeledőber van, 
Ezzel szemben, az egyedül igaz evangeliumot, mely az 
emberek lelkét valóban áthatja, csak az hi rdetheti, a 
ki igy szóh , ime, az lsten országa itt van ; /Mmlelek 
van ; ez az élet az istenes élet · m061 vagytok az lsten 
gyermeke:; éljetek tehát ift: és mindmkor, - nem 
csupán a bőjtben , nem csak a pusztiban, hanem minden 
hel)'en - mint Iste nnek igaz gyermekei.' De János 
az éS sajátlagos helyzeténél és természetéuél ' (ogva 
nem láthatott ily In~lyre és ily mesuire. Ép ezért az ~ 
refom1acziója nem tudhatott éln~ s még kevésbé eg)' ÚJ 
\'allást tere nltcni . 

János életé nek vége nagyon megható. - Az 

• 
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;l1g":ltag és gyenge jellemű Heródes Antipás uralkQ
dOI! ekkor, a ki nejét - egy királyi leányt - ellizvén: 
fi"crénck nejét, Herodiaszt, vcue magához. János, mint 
egrcnes Ielkü és merész proféta, nem nézheti!! el szó 
nélkHI ezt a bUnt; nyih'ánosan kitört ellene, 5 mint 
botrányos erkölcstelenségeI elítélte. E nliatt C5.'\khmnar 
elfogatott s Ma.ehaerus vára börtönébe záratott, (a 
hoh.tenger keleti oldalán). Heródes, ugy látszik, IIcm 
menc azonnal megöletni JánOSI, sőt engedte, hogy öl 
tanitv:\.nyai is meglá togathassák. Innen kUldötle volt 
JoIll05 két tanítványát Jézushoz, hogy megkérdik 
t őle: ) Tc 1'/1/;)"( II:;, a ki cljii;'IJ/ldö 1'alll, 1,'ag)' mdst 
i'ti Ijllld.: .,0' 

. f\ gonosz nő azonban sehogy sc tudott meg' 
bocs;i.tani, s csak alkalumra várt, hog)' a súgorÍl proré
lát láb alól dtétcthesse. Ez az alkaloM ~sakhamar, s 
cs.1kncm váratlanul, Illeg is érkezett. ;\Iindnyájan ismer
jiik a kegyetlen tőrténetet, mely szerint : ,.1IIi~·vr 
Ih~" ddrs s:;lilelise I/apjdl layfd~·, a Ilrr(JtlitÍs:; letÍl/ya 
Ml/fZO/1l rMlliI!.', sigell lJtt!glds:;tfk //erd,les/lek; ' J l·j 
esk/fr'tsstl jvglllMsl fdt, I/Ogy a lilit kér, /lel·" /ldja. A 
ledll)' ped~!{ III/Ji/( iJs:;tilllztfstr t! ';/0111111: /,ldd úlc Ilckem 
r.ű' ldlball II Kerl'sdl'M Jál/VS frjtfl.' Es ugy Illn. -
_ 1-101 volt tehát mostmár a~ eljövendő Istcn-országa, 

'n~elyct ez a híi férfhhirdctctt? Hol az ig-azs:!g0S Ist7n, 
kl a földön uralko{Hk, Valjon kétségbe esen-c a profeta 
az ig-azságO!iság eke fólött: El l'cslte lte-e hitéi, midőn 
e \"ilágból kiköhözendö '"Oli ? _ Nem ; ez sohasem 
tarll)lOlI a I'alódi proféták jel1cnwonásai közé. Ók 
mindig lsten kezében érezték magokal. }\ z igaz kalOna 
nem esik kétségbe hazájának lis.:-ye és jövőj<: feleli 
még akkor sem, mikor lálja, hog)' a sor r,Ljla van, és 
me).:" kell halnia. Nem; a :-'lindenhaló uralkodik. fh 



, ., . , 
!s)Ctl.országa, n1cly akkor még meg nem érkezett ,"olt, 
bizom-ára CI fog jőni kés6bb. 

Sokan kinc,"cti !.: az ön~an)'argat6 életet, mint 
balgas.igot. T ehetik, de dgy:h:zanak, hogy a saját 
életük amannál szebb és nemesebb legyen. - Ki 
törődik ma Heródessel, kire egykor Galilea oly féh'c 
tekintett ; Csaknem senki. Ez az önző ember a ,"iIág
nak csak bajt és szerovedést okozott ; mialatt a Keresz
t elő, a ki Istenért élt, ma is jótékony befolyást gyakorol 
minden keresztény lélekre. A János éle te, a látszólagos 
si kertelenség daczára is, eredményt mutat fel. Neve 
rnéltán foglal helyet a történelem nagyjai közt. Az 
iga7.ságoss:ig és béke terjesztésének ő kiváló munkása 
volt. Lelki tisztasággal, hűséggel és bátorsággal szol· 
gálta Istenét, s ép ezért emléke az emberek szi\·eibeo 
örökké élni fog. 


