IV.
Peter es Jan08, a tanitvinyok.
~'E"é.zu~ ba~á l air~l

azt. tartjuk, hogy uegények voltak.
U ·Ez altalaban Igaz IS j de szorosan vé\"e csak annyiban "oJtak szegények. amennyiben a galileai nép kő
zep.asztálya szegény volt. \'olt idejök beszélgeu!:STe.
hirmondásra, zsinagógába-járásra; s találtak szabad
napot, hog)' meghallgassák az új profétát a Jordán
mellett. Aligha kellett a megélheté~rt annyit kÜldeIllők s izzadniok, mint korunk szegény munkásainak.
:\Iaga a szegénység sem lehetett oly rettentő Palesz·
tina szelid éghajlata alatt, mint Europa vagy Amerika
nagy városaiban, a hol a hideg tél kétszerezi a baji és
a nyomort.
Jézus tanítványai közl volt két tesl\"ér-pár Bélhsaidából, ől. T iberiás partján le"ő halász.fah"ak eg)ikéból. Tiberiás vagy Gennel:lret tava, melyen a Jordán
átfol)', egy tojás.a1aku, t!:des s tiszta "ilü tÓ, mely h~,
lakban b~kölködött s bő"ölködik most is. Jt!:IUS n)'1lvános élete legnagyobb részben e ddék~ folyt le.
:\ tó észak.nyugoti sarkan rekUdhetett Kapernaum,
JCIUS ked\'encz pihen6-helye ; eUől nem messze eg)'
rendki"ül g:udag s terméken)' kis sikság. melpet
Gennezáretnek, Galilea kertjének ne\'eztek. Tul a ,ta.
' ·00, a kel eti rt!:sz.eo, kopár. meredek dombok kOl t
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)ezu5 Jo:'y ak ra n kerescI! és ta l;\lt maj;!;\o)'t, - r\ tÓ
halai ki tlineS jls keresel! ki viteli c1.ikkii l swlJ.:;\II';\n, szá.
mos cs.... I:ld foglalkOZOl! halászal!al
Egyik bibliai elő.... d:ls szerint Jézus a Jordán mel.
Jcu ismerkedett meg amaz ifju halászokkal, a kik ki·
mente k I'olt, hogy K eresztelő Jánost hallgassák. ill:lsik
előadás srerint munkájokbalI talált.... őket, halászl'a,
\'a~)' hálóju kat tisztogatva. Lukács szerint, Jézus a
Gellllezáret pa rtján a tódu ló sokaság által n)'omatl'a,
bemene az egyik hajóba, mcly Simoné vala s kéré őt,
hog>' egy ke vésse beljebb vinné, hog) ' könn yebben
szólhasson a néphez. - J e ~u s 12 tanitván yár6l arán)'·
lag keveset tud unk. Slmo nr61 a Kananitáról, T addeusról és !3ertalanról alig olvasunk egyebt:t, mint neveiket.
A ké t testvér.pár, Jakab és ]á.10S, Péter és András
állanak legközelebb J ézushoz, de ezek közül is csak
János és Péter válik ki. E kettő - ug)' látszik - jé·
zustól elválhatatlan volt. Inkább ragasz.kodik ezekhez,
mint a többiekhez. Ezeket viszi magával, Jakabbal
eg:)'litt, a Getsemáné kertbe is. - Megis merve ők et,
lámi fogjuk, mil)'enek voltak a legjo bb tan itványok.
Swkásos vo lt Judeában, hog)' a tani tó a ragasz·
kodóbb k övető i közül egy kis tá rsaságot .g )' llj~sö n
maga köriil. Ig )' voit Keresztelő jánossal IS, kme.k
buzgó barátai egész a börtönig kÖI-ették ő t s o ~t IS
meg· meglátoga tták. A személ)'es barátság és tall lt ~á:
n)'iság igé nyei ug y látszik erősebbek voltak a csaladl
igényekn él, s még inká bb az üzle ti érdekeknél.
Pét~ r, s va lószinüleg Já nos is, fiatal neSs emberek
,"oltak s részl'ényesek a halászatbalI. Feladták üzletü·
kel, odahag),tá k otthonukat, hogy kövessék J ézll~t.
Hogy megértsük, miként talál t Jézus embereket, a \,ak
késtek I'oltak őérette odahag}'ni minden t : jussanak
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eszlinkbe ama rendkivüli várakozások és re ménykedé_
sek, melye ket ~ no!! p a kkor oly mclegen ápolt. E világ_
nak \'ége - hitté k - közeledőben van. A fájdalo m
a nyomor. a szegénység, a nemzeti lealáztatás meg foÍ
szijnni. Uj király lesz, ki igazságot szolgáltat jóknak
s gOlloszoknak érd emeik szerint. Ha van eshetőség és
kihitás, hogy e meglc]>ő események valóban bekövetkeznek: a kkor ugyan mért kötné az ember magát a
halászat gyarló üzletéhez l? - A tanítványok aligha
hitték azonnal, hogy Jézus, a názárethi férfiu, lenne az
a fejedele m, a kire a nép vá rt; de Jézus maga-tartásá.
ban s tanítási mod orában volt valami oly ősz i n te, oly
önzetlen és o ly teki ntélyes, hogy a midőn igy sz61t :
~ Jerlc ne héz lett volna nem menni. Ki nem tudná,
hogy vannak oly erkölcsi tekintélylyel, belátással és
hatalommal biró em berek, kiknek felhivását csaknem
lehetetlenség visszautasitanunk! Segélyt kérnek: adunk.
Pénzt ké rllek : adakozunk Harczi bátorságot és életet
kérnek : önkéntesek leszünk. Il yen volt a Jézus személyisége is; az egyszeru emberek ösztönszerlileg engedelmesked tek neki; mialatt a gazdag ifju, mert a felh i·
"ást követni nem volt elég e rős, szomoruan megy el.
Épenséggel nem mondhatjuk, hogy Péterben és
Jánosban valamely kivételes e mberi tulajdonság lett
volna, a miért oly készségesen tanítvá nyokká lettek.
Elle nkezőleg, mindaz, mit a tizenkett6ben találun k~ ar:
ról győz meg, hog)' ők, egészen közönséges erkölCSI
jellemU s középszeru emberek voltak. Gyenge gondol:
kozó tehetséggel rendelkezte k ; nehezen tudták felfog'.l1
még "' ~yszerü példázatokat
.Mesterük tanitásait ·,-~
I k fél's
megmag)'aráztatták maguk nak. FelUletesek vo ta , ..
szemmel a sikerre, a tömegre és ~épszerUségre ~acs'~i
gat va. Szűk.keblüek, kik nem tünk, hogy valakl, a
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nem hou:ljok t!lrl olik. Jél"" I ..~, eben !o!)'óg)'h~oll S:len:tnt'k Iillel bocs.II;llni !lU a s;\l1mri;li t:llu"r;I. hol nenl
fO!-"111It,ik lx: ökel Jakab ~s J.mos don: khl)erni kh.11I
n.lk al i);'ére tet, h01!r :II Ilj oru.ii!-~tn 6k h:~lnek at
dwbb miniSJ;lerek, Ime mi mindeneket dh:!j,.')·hlllk O::S
kUletlllnk t~1. mini l~ut:n :ucl:rt dolgunk ! t'1I
kt'nlcn Peler - Nenl I;{tjllk~ benuQk 1I).:")"anatQn eni'
berekel. kik ncmrt.l.! :I lómil :I halak fdell alkudollak,
s iri~rehék II uOluSledOl. ha eselleg jobb uerell t~éje
I'oh! i Péter kísérlete, midö l1 j.irni :Ikar a 1l'II).!c~n,

nlljon nc m tli lbi.ako\lott ünhillségre \':lII·dl 11:\1 a
PeterlWI iuté!ell u:tvak: ,Bh'OIl t6leut S:It.III, mcrl
nem 1::01\(10151:
arr:l, II mi iSlelli, hllllcm a mi cmOe.ri, t _
,
nem iU tOS \'i1:Ij,<ias kap!si IcnllCSlclI:re 11I11I:1ll1:lk·ellTamáSI soka n ug)' tekinlik millI II kctdke,16k 1>éI.Uny.
képel. pt..-cli~ lIem al ibr:t~ig,slcrel(j sd:l!ptiknsok.
nem a komoly IUllnkolóJ.;. hanem II bmn .ukepliknsok
SlOklak tip olr könnyen k éldkcll ni, mini hinni Jnd.lS,
U~}' l:huik, hogo)' pénl·kcth·d6. g)'en)...-re és ral'ilS% jd·
1t'1Il I"oh sokk:\1 illk;{bb. m;1I1 rou. lia al II u.i na·
lOI\lr.Hnéhó ldhfurdalása;r:.t s ön~rrilkoss:l!o!nra "isUlI'
;.roudohmk : alig tehetjiik fel, h~)' ö rerm~slelileg sok·
k:ll rOSlaub \cIt volna :1 löubieknél. I liSt.ell tudjlIk,
hogy Cll'k a vestélynck bc:lI1t:lkor Inimhmnyiall stb·
lillottak s oda·haJr)"I;Í.k i\ 1c.slcriikcl ; Il1lljllk, hogy kij:
1ülök a Ic/.tio bb:,k scm I'ohak képesek ébren \clllll.
mi):! 6 im:ldkololt; IUdjllk. hO!!1' Po!lt,.'r. a nag)" hcl\'ell'
kl-d6, a 1:1'\,''')':11:1 .. alkalm:ll'al belopóll'a, cs.lkhllll1ar
njr;1 Illeg njra cha).!:\dja. hog)" valalm i~l1Ierl e I'olml
j("1U';I ; s ludjuk, hogy J01sef és r\ikodt'lIlU"x s e~)'
ndl"") n6 Iclte gondol.is aU a Jt'lns h O I1I\;'~lct Sló\'\l1, II Mesler dete alall e 1:llIill.lII)okl>;llI nlig la
1.IIIIIIk \:tlami 01)":11, a mi klllötibs di'ntt'rtsre I.I~)'

-,.,,,
b,inmlatra buzditana. Egyik sem mutatja fel sem a
Nikodémun, sem a Nathanael e rkölcsi állapotát. Ha

Péter és J:inos magas rangú és vagyono!> emberek
lettek "olna, valjon feláldozta!.: volna-e mindent jézus.
ért i Alig hiszszük Nek ik aránylag könnyU és biuos
\'olt a Mestert követn~ különben nem tették volna.
Abban nincs semmi különös, hogy Jézus az eg)"szerU, szegény, alázatos embereket szerette; mert hi·
szen - mint Nathanaelnél láttuk - vannak szegények, kik jellemileg rendkivül kittinnek; de a tanitvá·
n)"ok egészen közönséges jelJemück, gyávák, féltéke·
nrek, önzők , sziik-keb!üek voltak, s első tekintetre alig
láthatjuk be, miként választhatott Jézus ilyen embereket. Hisz bármelyik gyülekezet képes lenne ma is
apostolnak el5állitani 11. jobb s különb embert, kik
megbizhatóbbak, mélyebb belátással, emelkedettebb
e rkölest::sel s önzetlen lovagiassággal bimak, kik meghaltak volna l\'Iesterükk el. - ÉS mégis, Jézus szerette
e közönséges embereket_ Hogyan van az; - Olyan
az, mintha a gyakorlatlan szemnek aran ~'.tartalm ú fóldet vagy szikl át mutogatunk. A gyakorlatlan szem
tiszta tömör-aranydarabokat remélt látni, s a közö nséges kinézésU földtől vagy súklától csalódva fordul el.
De a gyakorlott és ahoz értő bányász isulerl értékét ;
uézzétek _ igy szól _ értékes arany.szemecs kék
;annak ebben a földben s erek ebben a sziklában."
KépzeléSdésé~'el messzi előre uéz s látja az arany rúdakat, melyek mosás és olvasztás által e közönségesn.ek
látszó anyagból később előáll nak. - Igy vagy~nk a
közönséges emberi lermészeltel is. Fölületcsen t~klJlty:,
ncm látunk semmi ncmesel benne; a világ gun)"!
belőle ,' nincs
szüksége ily púszta homokra ; csa k 1·
.
.
~ I s f""",,d el.
"lelSzett tl$Zta aranydarabokat Ismer e
-,,-

:.z

"

l k a l\lcster ig)' ~ól : , adjátok cs,"\k ide a ma közön_
s"~e$ emberi termés;ecteket, mel>'e kböl az isteni aran)"
f";l}'e CSo"\k ilt cs amott csillámlik, sót alig észrevehető;
!;cI'erek és s,"\lak nem tesz senunit ; 011 benn \'an az
ertékes fém, és ez a fődolog. <
Jézus - min t már emlitettük - sohasem hirdette, hog)' az emberi termc~et romlOlt s értéktelen;
ellelll;ez6lcg, lS M.I szeretetre-méltó" ak tartott a. Ö mindig :u eredetit, alényegest, :u istenit nézi és keresi az
emberben. T udm, hog}" tanitdnyaib."\Il, ~yengeséRei k
s önzéslik dacd ra is, I'an becslil.:t-érzct és ;gazlelHiség. T ermészetlik I'egyes és kevcrt \'olt, de IleIll csu·
pán önmagukért s u ,j át érdekUkért hagy ták oda ildetliket. otthonukat s koczkiztattak mindent, kö\'etve a
:'Ilestert. T anitás,"\il nehezen fogták fel. de hiu ek Jézusb."\11 és szerelték 6t. Mikor d .llalkoztak, hogy meg is
halnak érette: szándékuk tiszta és őszinte I'olt. ~nel·
meik olykor-olrkor a hő;;iesség szim'onaJim emelked·
tek, s az eszmények iránt is birtak bizonyos énékkel.
Já usnak óriás;lag kimagasló jelleme volt az ok. a
miért tisztelték Öt. \. olt hau,fias érzékök, s volta k \"al1á5Os l'ál,.')'aik és ohajtás,"\ik. De mindenek feleli : volt
bcnnök kötelesség·érzet : szándékoztak s igyekeztek
tenn; a jót: 1ehelelt ilil'atkozn; lelkiismeretll kre; ha dor·
~Iást kapmk is, eltilrt ék. tudl'a, hogy az jal'okra
dlik. Megprób:iltatás,"\ik daczára is. birtak a megállás
•
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és kItartás kitiinlS tulajdons.ig:l.l'al. l\lások is állottak
l olt be a tanitdn)'ok soraba. de kifáradtak, elcsli~
).,'"e,ltek és kil .. ptek : ~\k a l ~ tarto tt ki lllindl·4";!.!·
Ka.land orok, kbpe.nyforg:ttók. önhaszoll.les6k bizony,lra
nem sok,lig .\Uollak \'oll1a Illeg Jézus IIlc.lletL. ~p <:Ieri
a t:mi";ín}oknak vt!l etiSjiJk iranti hil·sége. Q:e,nt'lyes
ra).,ras..: ko..lása, \ al\:i5Os érzulctuk, hazahSJ.guk. lelkiisme-

retességti k s engedelmességük nemcsak elisl1ler~sre
méltó, sli! csaknem ritka tulajdonoknak látszha!nak.
T iszta tömör arany·darab alakjában valóban ritkák is
de saJakkal és keverékkel vegyülve nagyon gyak~
riak, _ mert ezek a közepes emberi természet általá·
IlOS tulajdo nai. Ezekkel az erényekkel és lelki tulajdonokkal szokon birni - erkölcsi értelemben véveaz a nagy közép·osztály, a melynek tagjai az erkölcsiekben sem nem gazdagok, sem nem szegények.
Ezeken egészen alul vannak ama valódi szegények, a
kikben ez átlagos tlllajdonok, az isteni arany eme csillámai nagyon gyengék s csaknem teljese n elvesznek a
salak tömegében. Isten könyörüljön ez erkölcsi szegé.
nyeken, kikben - legalább látszólag - nem id életjelt a hivség, nem buzognak a szép és szent dolgok
iránti vágyak, s kik magát a Krisztust sem bámulják,
mikor látjáki Csak ezek a valódi szeg~ nyek. Isten nem
e iIgedi végkép elveszni őket sem. Ha valahol a tiszta
aranynak csak egyetlen szemerkéje is rejtőzik: e nagy
mindenségben van szeretet elég, hogy megkeresse,
meglalálja s megmentse azt.
Jézust egy oly katonához hasonlithatjuk, ki az
újonczok felett felülvizsgálatot tart. Nem szükség, ho~y
e7.ek mind szemen·szedett legények legyenek, a kik
liszteknek is azonnal beválnak; nem szükség, hogya
fegyvergyakorlatokban járatosak, a harczmezéSn tapasztaltak, vagy hogy erősebbek és vi tézebbek legyenek,
mint mások közönségesen. Csak annyi szüksé~es, hogy
mint közepes emberek birjanak az erő, a kitartás, az
értelmesség a bátorság és al. erkölcsösség általános
tulajdonaiv;\' A már gyakorlott és tapasztalt ~atona,
ki ez újom:zokat besorozza, eI6relát.Ja, hogy. bl~i a~?~
ügyellenek lesznek, haza vágynak, kifáradnak, b, np ,
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hogy beléptek, a harcztéren pedig esetleg megretten·
nek s sIétslaladnak. Arnde tudja azt is, hogy ezeket ()
oly bátor, tUrni-tudÓ és Idtartó katonákká teremthet~
kik az adott jelre ágyuk torkába rohannak 5 ha kell,
együtt meg is halnak. ~ Jézus tehát ol)' közepes jó
embereket választott, milyeket csak találhatott. Ha az
ő munk<tját ily köz-emberekkel végezni és végeztctrli
nem tud ta volna; ha az ő elvei és igazságai nem a
kőzönséges emberi természet számára, hMem csak a
szentek és bölcsészek számára valók lennének : akkor
ez a világ nem sok hasznát vehetné a zoknak. - De
J ézus igy gondolkozott s cselekedett: ,adjatok nekem
jó közepes, közönséges embereket, s én oly legyőz
hetlen katonákat teremtek bel őlö k, a kik el őtt a gonoszság birodalma összeomlik !~
Van még egy tanitványi tulajdon, melyet meg
kell emlitenünk, s ez a tanulékonyság vagy készség.
E nélkül Jézus alig tehetett volna \'ala mit. - i\lintlát·
tuk, volt erkölcsi anyag jobb is, mint a minőt Jézus
tanitványaiban talált ; _ épen mint ki a háboru idejé·
ben egy városban önkénteseket gyüjt, tudja s látja,
hogy van s marad otthon katonának való elem jobb,
mint m inőt ő összeszedhetett. Vannak s maradnak el
kiváló természeti képességgel biró emberek, kik ne m
rokonszenveznek a háboruval vagy saját ügyeik miatt
nem mehetnek. A mi a katona·újonczokat megkülön.
bözteti, ez az, hogy ők beat/cl/ak, be vannak jegyezve,
be vannak so,w;va .. önként átadták és kötelezték ma·
gukat, hogy a katonai teendőket teljesitik, a paran-csok nak engedelmeskednek.
És igy Jézus tanitványi, mint közönséges emberek, más közönséges emberek től sőt a nálo kn.tl jo},.
baktól is, abban különböztek, hdgy titadtá/.; magukat.

hogy Jérusló~ a mig ,'de vannak, tan uljanak
engedeln,eskedjcnck.
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neki

A kert's.:"'II!.vcmber tehát. csak 3Zl!!rt mert keres:./á.J'. nem állíthatja magáról, hogy ö tcrmészetileg jobb.
mint más emberek; mert meglehet, hogy oly jó sinC$.
)Iég kcn!sbé kö,-ete!het magának tökéletességet. Az
igazs:ig az, hogy /Ir ~'"'' sorO=-<",I, s mint ilyen, köteles

tanulni s egy magasabb eszményi életre törekedni.
Ha Krisztus parancsát hallja: legalább megmozdul,
hogy teljesitse; ha az ő szellenlét érti: megkisérli. hog)"
felmutassa. Ha lsten akaratáT61 ~esül : megpróbálja.
hogy elfogadja és kÖI"esse. Ha a kÖlelesseg kiiIt _
~ostromolj:itok a varat!': a besorozott ember neki

megy, még ha meg kell is halnia; ha az ostrom közben
megreuelll"e meghátráIna : bizo; lehel, hogya kapitány
szal'ara ismét a lobogó ala sorakozik. - Ebben ali a
\'al6di keresl.tén}iség és tanitd,n}iság, s ez annak he:lyes meghatározása.
~Iostmár könnyen belathatjuk, mért adott J élUs
ol)' sokat a tanitva n}iságra. A háboruban besorozott
férfiakra, katonakra van szlikség. :'Ilind hiába,'aló emlege m~ h~' melegen rokonszenvezü nk a nemzeti ügy'
R"rel, - ha etalau sajat üzletiI nkre s pénz.szerzésre
forditjuk időnket. Mind hiábavaló mutogatni, hogy "an
katonai bátorságunk s fizikai e r8n k, - ha közre nem
mil ködünk s ,"alahogyan győzelemre nem segitjük a
szent ügyet, melyért ö k tényleg harczolnak. Nemcsak,
de a legkitünöbb tehetségeink is megromlanak, ha nem
feg) elmezzli k s rendszeresen nem mh-e1jük azokat.
, \ 'an jó zenei haUásom s tenneszetes hangom, - Sl61
az egyik _ s nem fogadok magamnak tanit6t.· T eheti, de bizon}'os al, hog)" a $lép tenné~tes hang
"heuteget&lik.. , Hangom gyenge:, de a legJObb mes-
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tert választom; eltüröm birálatail, gyakorolom szabá~
Iyait < - s~61 a másik; - és im, a közönséges hang
fokonként tisztábbá, kellemesebbé és erősebbé válik.
A természet ellensége az öntelszésnek, önhittségnek
és önel~ltségnek; szűntelen ösztönöz, hogy t ... ,litóka!

fogadjunk, rendszert kövessünk s engedelmeskedjünk;
mindig szen'ez; az embereket az egyiittes-mliködésre,
a közös sorakozásra.
A férfi, kit besoroztak, kiemelkedik a sorból és
mint hös jő haza; mig ki otthon marad,mcghal, s senki
St törődik vele. Ugyanez áll a tanítványokról is. A
gazdag nemes ifju (a biblia szerint) nem állott be tanit·
\lánynak, ... s többé nem is hallunk róla. De Péter és
a többi, ez egyszerU és müveletlen halászok, mert beál·
lottak, apostolokká, vértanukká s halhatatlanokká lettek. Ig)' van el. ma IS. A mai ifjú is, ha hivatását felfoRia, jézusi fogadást teszen; ~mutasd nekem a jót és
a heIrest, és én - lsten engem ugy segéljen - tenni
fogom IC ... Igy állanak elé a világ hősei. A hol ez a
fog-adás hiányzik: ott az élet elsatnyul és gyalázatba
Siilycd.
A tanitl"ányok életének jó·nagy részét érintetlen
hag)'w k. Valami történt ővelök egy· id ő mulva (kivéve
a slegéll)' Judást, ki elbukott s elvesztettc magá t). Eljutottak ama pontra, hol Mesterük titkát belátták és
átérezték ; meg tudták már tenni, a mit ő tClt. A völ·
gyi ködhomályb61 a hegy tetejé re emelkedve, a felInséges látkör hatása alatt. új emberekké, s6t maguk i~
meslerekké váltak. A kik egykor egy neháll)' római
z.soldos katonának fegyverétől szétfutottak: most ma·
Kuk is készek a kereSUre. Jellemük aran)'nyá tisztult;
lc1kilk megnemesült ; hilük rendithdlenné vállozOtl.Ily hősökel le re mten Jézus e közönséges emberekből.
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r\cm szllkség - \'oile Ő - válogatott tölgyfát vcnn;
:t\-égre, hogy l ii~et gyujtsunk. Ez a világ rolmclegithetö
cS feh.ilágositható a magasabb min6ségii Nikodémuszok
s farizeusok nélkül is. Hordj cs.1.k össze jó, közönséges
fal, majd mcggrú1 az még könnyebben és eglli fog
biztos.'\bban. t:p ez a tanit"ányis.í.g, t. i. az a készség,
mcly átadja magi! a melegitésre és világitásra. A ki·
tiinőbb minöségl; {farizeusi} tölgydarabok, felhalmozva,
Öllmaguktól sem melegel, sem világosságol nem adhattak a lelkeknek ; de e közép-fajta darabok, Krisl\Ilst6\ szent lángol fogva, fe\g)'ll ladtak, égtek és vilá·
gitottak, mig maga a hideg tölgy is t őlü k felgyúladotL

