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Hog)' hol (ekiidt, biwnyosra nem tudhat.
juk, - valószinllleg pár.órai járóra lehetett Názáreth.
tő!. Ug)'anaza Kána volt ez, hol Jézus, nyilvános élete
kezdetén, eg)' menyegzőn réSH vett. Sőt egy régi ha·
gyOJTlán)' szerint, maga Nathanael volt volna a völegé ny amaz alkalommal.
Galilea erkölcsi állapota Jézus idejében általában
gyenge és gyarló VOlL A külföld befolyása, idegen
szokások beszivárg,ba és er5re·kapása már századokon át gyengitette s puszt itotta a hazai erkölcsöket.
Ugyaneu tetté k a folytonos háboruk is. A (elsőbb
rangua k kincs"ágya, fényüzése, pazarlása csaknem el·
viselhetetlen teherként nehezült az alsóbb tömegre, s
ennek erejét emé~zlve, egyúttal erkölcseit is megmé·
telyezte. - De e kö rülmények és nyomaslló helyzet
daczára is, az erény és a hit nemhogy kihalt volna, sőt
iu·amott még szebben kiemelkedett. Keresztelő János
fóllépése s az a készséges figyelem és rag~kodás,
mel)~et a nép őiránta tanusított; "gyes nemes·kebl ű
emberek, - min t arimathiai József, Nikodémusl, Ga·
maliel ; a barátok, kik Jézust mindenütt örömmel'fogad.
ták; a buzgó nők, a ' kik benne hittek; a római százados, ki zsinagógát is épiuetett volt; a százados, a ki II
keresztnél áUmt; a haldokló gonosuevŐ, a ki végső
kinai közt Jézust felismerte _ _ mindezek olyegész.
séges benső erkölcsi erőre mutatnak, melyet a kisértés
(élre nem vezethet, s a csUggedés és reménytelenség
Illeg ne m s~mmisifhet. ~ I ikor a láz a beteí(ben .a leg·
magasabb fokra jut : az ügyes on·osnak ekkor IS vall
tudomás."l ama kicsiny piros goly6cskákról a \"érben
(\" ér. sejtt:kről), melyek, ha elég éléueljesek és el~g szá·
mosak, lefogják győzni a lázat. .Ep igy, a k.el16 Id~ben
lsten által előt e re mtl·e, a jó tlg)' támog,Hólban mll1de·

"nUct és minden té ren megvanna\.: ama -

gy a kran láthatatlan _ I!!let-csirák, melyeknek számától s arányos
összeműködésétől fligg az eredmé ny, a sike r. - Vajha
Isten, 'a nagy orvos, min ke t is az igat·sú"üség és józan~ondol kozás amaz életmentő osztályába számithatna,
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kiket a láz, a betegség - mely a ne mzetben, a felekezetekben s a társadalomban pusztitani szokott le nem győzhet és meg nem hódithat !
Azt mondják, hogy a természettudós neMn~' talMt csontbó! ismét összealkotja alt a te remtményt,
melyhoz egykor e csontok tartoztak, - sőt nagy
vonásokban le is rajzolja annak alakját. Épen igy, egr
nehány tényből mi is magunk elé rajzolhatjuk .Nathanaelt. A mint látsZik, ő a nagy kö~ép-osztálynak volt
egyszerU tagja; jó, középszerti eenbe r j kis- birtokos, a
ki a községnek egyik szűk utczájá n kőbő l s sárból
rakott házacskában lakik, nejével s g ye rmekeivel : a
határoQ van egy kis birtoka, szől ője és gylimölcsöse_
Korban alig lehet, idősebb, mint Jézus, - ugy 30 év
körül. Semmi különöset vag y feltünőt nem vehe tIink
rajta é5zre, midőn látjuk, hogy ökreit a faluból ki· és
be hajtja_ Jó, egyszerU, közepes l~olgá r_ Dc é p a nagy
közép-osztálYllak ilyen polgáraitól szokott kiindulni
csakne m minden jó és nemes dolog. ,Ez osztályIJan
találjuk meg l egbővebben a ne mteti vérnek amaz
élet-csiráit, sejtjeit, mel yekről szólottunk. Az igaz-szivUség eZ élet-csirái a , tehetősebbek és szere ncsésebbe k
osztályában mintha nem te nyéuné nek s fejl őd n é nek
oly jól és er5teljesen. Meglenni megvanní'k ott is, de
gyengé bbek, élettelenebbek, s szá mban kevesebbek, mintha valamely végzewerü sors kiölésiikre dolgoznék A nag y nemzeti mQzgalnlakl)an a kit űzö tt ucnt
czélok elérésére rendesen a kbzép-oswll)' polgára i
•
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adnak nemcsak izmot, kezet, lábat, hanem józan és!!,
bators.í got, kitartást s lelki erőt is. - Nathanael már
",,-.,b :di leff a legjobb anyagból való volt · ' a mint
biztosra \·ehetjük : tiSZta, becsületes,. hű e~ vallásos
stEl6ktöl származott. Ki kivánhama magának ennél
többet!; - Egyike volt azoknak, kik kimentek
hallgassák I-;:eresztel6 J.ánost. Kétségen kivül "';eg is
keresztelkedett ; nem 111mtha szüksege lenne megtérésre
s új életre, hanem mert a keresztelés (mint Jézus is
gondolhatá) ha másoknak jó, neki is jó.
Érdekes volna tudnunk, hogy azok, kik az emberi.
ség teljes romlottságinak elavult tanát \·allják, vaijon
mikép \·elekednek )ezus SilZa\'.airól, melyeket' ::\'atha·
naelr6\ mondott: , /me a:;; ,:(a:: by,ulita, kibe,.1I ninrs
álnokság ." - Jézus csak látta \'olt Nathanaelt j ez
nem ismerte 6t s aligha látta valaha; sőt midőn J ézu~a
figyelmenették, kételkeqve kérdé : • Ali=dytl6ö1 fá",ad·
nat-e z'alanú jó.J ' - Jézus azonban ösztönSleriileg 5
aZOnnal felis merte 6t, mint a:: ti emberét.
I
.
Jéz.us az emberi terméSletről nem'ug)" \·élekeden,
mint a theologiák szoktak. Nem hirdette a tant, h~r
az enlber erkölcsileg romlottnak és elesettnek szüle·
tik, _ mintha az 0(\'05 azt hirdetné, hogy mert betegek
is vannak tehát az e mberek mindannyian s már szüle·
tésileg "érökhen hordják a betegség ele~ei t. Jézus
\' élemén }'~ -az \"Olt, hogy az emberek általa~ egészségesdi.nek születnek. llyennek' tekintette Nathan~elt
is, - egy egyszerii, egészséges, józan g~"dolkozas~,
erkölcsös embemek j vag)is olyannak, kir6.' azt szok..
tuk mond an~ hogy termw etén#·fog'·a JÓ em~r.
Elnyomott és romlott népség között születve és ".Ö\·eke<h·e _ a mi nt RiltehetjUk _ már grermek-koraban
sok kömapi, alávaló 5 erkölcsteleu polgot láthatOU 5
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haJlhatorti Je ezekkel nem rokonszenvezett; természetileg tiszta izléséhez s éneimeihez tisztátalanság houá
nem ragadhatou. Láthatott ~eresked8j .furfan got, <::sahist, ravaszs<igot, de mmdezek kLsérte tbe nem
\'jheuék. Nem félén k és gyáva, hanem nyilt, bátor,
őszinte s egyenes férfi lehetett. E jellemvonásak benne

•

an nyira természetesek voltak, hogy a zon csodálkozhatotl, miként lehetnek az emberek kezeikre és lelkükre
nézl'c tisztátalanok, mikor tisnának lenni sokkal jobb,
S1.ebh s boldogit6bb; - miként lehetnek gorombák s
idegesek, mikor e!őzékenynek s szivélyesnek lenni sokkal kelle mesebb; - miként lehetnek veszek ed ők s haragm..,k, mikor szelídeknek lenni sokkal könnyebb; miként gyUlölhetik egymást, mikor oly sok nyomort
kell elSl-enveclniök és gyógyitgatniok" Szóval,
Nathanael természetileg jó, megbizható és feddhetetlen e mber volt.
Hála legyen Istennek, hogy ilyene ket is teremt,
. kiknek nem kell küzcleniök a végre, hogy jók legyenek!
;\Iil)' szépnek tünik lel az ily emberek egyszerü és
tennészetes fensőb bsége előttünk, kö zönséges emberek
előtt, kikben a vegyes hajlamok, a kiil ö nböző szenvedélyek, állati ösztönök és nemesebb vágyak folytonos
h?r<:zban állanak, "- s kik ha valami jÓl tettünk, ,Lzzal
dIcsekedni szoktunk, mintha bizony a jónak cselekvése
nem e[kölcsi kötelességünk volna! 1
Es ha lsten teremt lánglelke ket, mély"gondolkozókat, müvészeket, költők et,"'""',
tudÓM kat _ mié rt ne
teremthctne és adhatna nekünk oly férfiakat és nőket
"is, kik meg vannak áld\'a nemes énclmekkel, tiSl-la
gondola tokkal, ösztönszerü igazságossággal, bátorSllg"
gal, rokolls.:env\"el, szeretettel, kik önként szolgálnak
máso kat anélkül, hogy viszonszolgálatot kívánnának!:

~"

A tt~n)' azonban az, hogy il Nathanael·féle jósá)!
ucm kivé teles, hanem. teljesen rendes és szabályszerű;
ilyennek kell azt tekmtenünk s mint mintáho z alkal·

m:ukoduunk. A természet midőn cgy tökéletes alakot
egr egészséges ép emberi testet h Ol létre, minteg):
ig"y szól: Nézzétek, ez a szabályszerű alak, ez ,'alódi
példá ny, ezt ~ekintsét:k ~intának II tp igya r\atha·
nad-féle őszinte, nYilt, ILszta-szivü embert is minta
gyanállt kell szemeink előtt tartanunk.
Mostmár láthatjuk a különbséget Nathanael és
Nikodémusz közt. Nikodémuszt e1ismertlik s a maga
ne mébe n szokatlanul s kiválóan kieiégitő embernek
mondottuk; de nagyon is mesterkélt alaknak tünik fel
öSS1.ehasonlítva ezzel az egyszerű és természetes falusival, ki tán sohase csatlakozott a farizeusokhoz, s ki
ezeknek apról ékos szabályait és szertartásait fárasztóknak, unalmasaknak találta. Nikodémusz - a mint
fóltC!hetjük _ bőkezlien adakozott az új zsinag6gára,
de elébb tudni kivánta, menn)"it adtak mások ; fól·
kereste és meglátogatta Jéz ust, de tette en at éjszaka
fódözcte alatt. Nathanael a pénzével együtt a szil'ét
is oda.adta; eszébe sem jutott, hogy kocz kára te~z
bánnit is az által, ha cselekszi a jót és megáll barátJa
mellett; nem féltette hirnevét avagy életét.
.
Meglehet, hogy egy ily tiszta, természetes Jóságnak hitása kissé hátortalanitÓ és leverő hatást gyakorol ránk, közönséges emberekre, - ép ,.nint a gyeng~
ta nuló olykor csügged s eLkcdvctlcnedlk, látva, h~.~)
nf mel y társ,:l; mily könnyen tanulnak. ~ .ne fel~Juk,
hogr lölünk m~ a jobbak hoz és kltdn6b~ekhez
hasonlókká lenni. Kitartás, Illüvéyet, ligyes~. turele1ll
éi er()~ akaral 3Cgélyével mindent elé rhetll nk. Isme~:
·k
.• uk". s<t<1.bál)·szeru
hdllllk clllbcrcket, k'1' gyenge tes ... ,
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életmód és gyakorlás által, hatalmas bajnoki alakká
változtatták. Ismerhetünk gyenge tanulÓkat, kik kitünő
társaikat az életben messzi felül-muILik. Ismerhetünk
erkölcsileg egykor kétes s bizonytalan egyéneket, kik
kMbb a tiszta erkölcs és egyenes jelle'll kiváló szinvonalára emelkedtek. T ény az, hogy a Természet

abba-jár, hogy segitsen rajtunk, s nem ellenkezőleg. 6
a gyengékhez s tökélytelenekhez mindig igy szól: próbáljatok élni, próbáljatok n6ni, előre, fól a magasra,
föl a kellő sz;nvonalra!! Az ő életfolyama mindig kész,
hogy átfolyjon rajtunk, .::sak mi engedelmeskedjünk.
Az emberi természet lényegileg mindenkiben ugyanaz;
a kll]önbség attól fUgg, hogy miként tápláljuk, fejlesztjük és növeljiik azt. > Légy élénkebb, elevenebb, - igy
szól a T ermészet - s én erl3ssé foglak tennLC
E mellett öntudatunk is, ha szerénységgel páro.
sul, biztathat és támogathat. llilOllrOS clégiiltségi
érzetet és élvezetet nyujt annak elgondolása, hogy a
T e rmészetet ugyszólva kipótoljuk, kiegészitjük. Nathanael, ki nem érezte a mi megkisértetéscinket, - nem
érezhette azt az örömet sem, melyet azoknak l egyőzése
és igy jellemünknek küzdelemmel-teljes Cölépitése utá n
érezünk. A ki folyton hegytet!)n él, nem oly boldog,
mint ki a völgy füstös homályából emelkedik oda_
Senki sem élvezi az egészséget inkább, mint ki a
betegség fogai közül vivta ki azt. Igy van ez az erkölcsi
egé51séggel is, a melylyel nem birni : szégyen, megszerezni: kötelesség, szerénységgel birtokolni; lelki
öröm és boldogság.

