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A világon semmi sincs oly figyelemre méltó,
oly ritka, s ami a vel" való foglalkozóst annyira
megjllt.lmazná, mint egy n.gy ember. Az emberi
természet a

maga lényegében

nemes, s ezen

valódi földi uralkodóját keresi mindig és mindenütt. Nem egyszer mondjuk, hogy intézményeink nem kivánnak nagy embereket; hogy mi
inkább haladunk ezek nélkül, mint velök. De
támadjon csak egy valódi nagy emher a mi földrészünkön, mihelyt megértjük, a mi demokratikus
sziveink tüstént csodálatra és szeretetre fognak
gyuladni. M!.._.'!.gy hullámzunk szavaira, mint szél
_fllvósára aratáskor a gabona. Orömet lelnénk
benne, ha neki engedelmeskedhet ünk ; mert ó
azt beszéli, amire lelkünk vágyik. Az ember.k
némileg mindig várnak egy ilyen nagy embert .
De midőn megérkezik a valódi nagy ember, kit
lsten előre eikészltetI, az emberek megc.olatv.

•

•

érezvén magukat várakozásukban, nem ismerik

•

",eg 6t.
~osba,
4/lion.új
hasonHt

O nem azon. kopun megyen be a
hol • vár.kozók tolonganak. Ó egy
Jelenség, mely egy korábbihoz sem
teljesen. Azért az emberek sem el-, sem
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meg nem ismerik őt. Nyelve idegen, alakja
szokatlan. Forradalminak látszik, a .régi falakat
lerombolja. hogy azokon felépitse saját tempio ..
mát. vagy legalább széttöri az ódon sziklákat. s
új gránitot és márványt hord össze .
.. A nagy embereknek két osztálya van. Néha
olyanok t~madnak. kiket mihelyt feltünnek, azon ..
nal mindenki nagyoknak ismer el. Az ilyen
e mberekben megvan az, ami a jelenkor szük-

ségeire és várakozásaira nézve helyes. Ök ki .
mondják, ami után sok ember epedett, de ki ..
fejezni nem tudott j gondolattá változtatják, am i
annyi szivbe n homályos érzelem parázsaként

lappangott, de ami még nem vált teljes tudattá.
Az ilyen embereket jól fogadják. Senki sem érti
őket félre. A világ fut utállnok, kalapját veti
fe! és ujjong j mert a világ l~vagias. követi az
Ő királyát, ha meglátja és l1)egismeri. A jobbak
követik a nagy embert, akit megértettek ; a
rosszak pedig mindenkit követnek, ki érdeköknek
szolgál.
De van a nagy embereknek egy más
osztálya, ama nagyoké, akiknek nagyságát nem

mindenki látja.

Ezek az emberek vélekedései

szerint már sokkal elébb haladtak, mint az ők
álmaik; mások szerint meg jobbak koruknál .
Ezért sokan azt mondják, hogy valami tévedésnek kell lenni a rlologban j mert az az ember
nem oly nagy, a milyennek láü::zík, sőt általán
nem is nagy ember, csupán ámító. Ezek az em•

•

berek nemcsak azt tartják szem elótt, mi az
embernek jelen szükségeire és várakozására vonatkozik, hanem a mi a mindenséget, az örök-

kévalót, az Istent illeti. Ezek nem azt mondják
ki, amit majd évek mulva óhajtottunk volna
kimondani akkor, ha tökéletesedünk és a iérfi-

kort elértük ..
Nekem úgy tetszik, hogy midőn ez utóbbi
osztály emberei eljönnek, sohasem fognak a
közvélem'ény vizsgálóinak és vezéreinek tetszé·
•
sével találkozni, Midőn ők egy ilyen új embert
várnak, lelkük a legutóbbi nagy ember iránti
előítélettel v<m eltelve , Ök azt várják, hogy az
új éppen olyan legyen, mint a régi, de az egy·
általában nem hasonlit hozzá. A természet gaz-

dag, de még sem .oly gazdag, hogy p"zarrá legyen. S így két nagy ember sohasem hasonlit
egymáshoz. Nem! mert ez az új ember talán
azzal kezdi, hogy sok olyant lerombol, amit a

régi imák és könnyek között épített fel. Ö elő
ször is kimutatja a korábbi nagy ember korlátoltságait és fogyatkozásait, kétségbe vonja tekintélyét. Visszautasit minden tanítót ; hagyománynak nem hódo) i s a népszérü bálvánY0kat látszó

tiszteletlenséggel leneveti. Miként fogják ., a tekintélyes emberek", akÜJnek egy nehány jó elvük
van, 5 még nehányat atyáiktól is örököltek,

. miként fogják "az emberek legjobbjai és legbölcsebbjei, ..
Ök . semmi

ezt az új embert tekinteni?
l~ülönöst
nem fognak találni

•

l

Parker' Tivndflr

bennt·, cSB k nnllyit.
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h o ~y

b6 h c:s~édü, felületes,

IIt'~7(o ly (~s ~. :\ forr'nd alm i. Összezavarja n rendrő l
vdló fOllo lm oi knf é:-t klmufntJfI, hoay l) tá rs adal .·
Ill i inl ~, ,,, (o n y á l ö k ~ l c ll cnc k, h OllY OZOk,,"l, lökCIl'f lt!nstgc i n p. 1lI ~1'6 nil ft V d f~Y márványból iUhmok,
lum cn) c!iupti n 16UY vi aszra íl't szavok ból , am c~
,yt·kd ki Ich ef dHrzsö lni és orra ismét más okat
l1'ni. I<in"l utaqn, ho~w AZ ilyen tök életl en intézmCnyc k ki sc bb uk ogy nogy c mb«rné l. 1\ kö zv~lc m ó n y vC' ólTi és vi z$gá ló l oz ilye n e mb ert
!l eln tl si't clik, han(!m UyÜJÖlik . Ellenben nllisok,
,d(iknck félannyi lI evcl6bc Si Il CS, s az c l Őz m6·
ny ~' kk o l :4C rn iSI"IH!I'CIt!sc lt (}lót.W6 , UdvHzllk (I Z új

nugy clnbc d; lidvözlik t~ !iz lil é l!: iidvö"lik sze "'é ll'é l cz<'k iUy s"óln" nk, "lon c egy pro ré la I"
Mid ő n J é zus, nz 6c,mes le l' J ózsef re les(:~t'I 'll' k, Mál'i nak II fln, N 6z6 1'cth ki csiny h el y ~
M~né b e n hOl'min e éves kOI'fI felé elk ezd ,tt n z$ina ..
r.o~ "kho n ús a z o.'szligÚ lo ko n pl'é diká lni, lI~y1"I., ik, ho~y se nki sc m ~ond o ll n be nn e il na gy
(' 1I,be l·l . • I<i v(l ~y Ic 7" ké l'dé k " kÖ1.v(: lc ,,'é ny
<i l'd O lI f1y 1 0 1 ~ Ho , ho /!y . oz e mb ere k egy n" RY ,
<, mb e r UIfll I v6rokoznn k . U~y 1 ~ I S1ik, 611 016 nos
V ~ II ' lll é ny volt oz, h o~y egy nll gy cmbcl'l"I ck kell
161110dn l nz e~yh Az ég Oz (,I10 m In egsw ha dil il~dl'i.l, O lt M Ó ,.t:~ I·r" a hujdankur isteni fél'fi6,'u
(t'kint e tt ek visszo , kin ek nua:yszc J'\.i élete 6tm cl''1t
" v\l ng bEI (\S üki Ir(\ nt oz "",berek kül ö nb ihö •
m ódo n llIulollilk kl liszl clc lül,el; tö bb el, k őz l
8ll\II.,I, ho~y sok mind e nróle csodákl'ól beszé l-
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tek, melyeke I ő IcU; és klmondoU6k, hogy többé
senki sem lehet olyan nogy, senki oem közeledhetik letenhez "nnyiro. Vi •• znlekinleHek D pr6fét6kra, az

,

•

isteni férfink hosszu soroznt6rn is,

akiket o.onban kev esebbre becsüllek • dicsé)
Mózesnél. Mózes alakj. messze kimaga slott a
nemzet rel.U, mdy az 6 6l'nyékáb.n vonla meg
magál. Abr.hám valódi gyermeke i ugy gondolkoztak, hogy D legközelebbi nagy e mbern ek oz
öl közvc!1en megelőz ő ké pmá s ~nak kell lennie,
ukl annak eszméli kell, hogy i 8 m~lelje é s ft régi
modorb.n kell, hogy munkálkodjék, A bete~
emberek szel'ütik, hogy éppen oz611al az orvoss6g 61101 gyógyuljoMk Ineg, moly rajluk a zelólt
seMilelt, vo gy Icgnl6bb i. uzok~.1 a megnokolt
szerekkel, melyek köz önséMesek.
.Judeában okkor három kiválóan fe lismerhetIl p6rl vol!. Ou volluk egyldől a konzervatjvek, akik az eJ!yhúzat. d hd(.fyornányt, az egy'
házi és Iheokraciai lekinlé lyl ké pviselIé k. Ezek
ft régi könyvek betüihc7, 8 rt gi szertartá si for'"
m6kho7, az olyá k hagyom á ny.ihoz roga szkodtak. Senki sem idvezülhet, cs upán

II

zsidó, mon ~

d6k Ilk, s az is csak a kö rülmelélkedés és •
ré~1 törvények me~lllrlll s . 611al; lsl en azt s zerett és ozonkivül sernmit scm fogad cJ. Ezek
voltak • farizeusok, szolgáik - .z irásludókkal.
Ebből az oszlályból különöseJl ft papok, o lévitAk képezlék o nCJI"clI pári Qt, oma kor ne mzeti zsidó párlját. Ezek l "g.16~b nyilv á nosan
•
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hittek a hagyományban, Mózeshen és a prófétákban j hogy titkon mit hittek, azt az Isten és
ők tudják. Cn nem tudom.
'
Ott volt másfelől a közömbös párt, a sad~
duceusok, az állam. Ezeknek a kezében volt a
gazdaság és ők hittek abban mind nyilvánosan,
mind magán osa n. Ezek előkelőbbek és mivel~
tebbek voltak a farizeusoknál. crintkeztek a külföldiekkel, is merték a jóniai és atheni írókat,
kiktől a farizeusok iszonyodtak. Ezek némi tekintélyben álló emberek valának, kik a zsidó
theologiában nem igen hittek. Az nem nagy
érdem, hogy az ember még az ördögben se
higyj en, ha 'valódi hite az Istenben sincs, aki ·

nek Ö szeretetét szentelhetné. A sadduceus nem
hitt sem az angyalokban, sem a feltámadásban
-- még a lélek halhatatlanságában sem, hanem
hitt az államban. a törvényekben, a rendót'ségben, a börtönökben, a bárd ban. Vallási dolgokban, ugy látszik, a farizeusnak pozitiv hite volt,
csakhogy e pozitiv hit nagy tévedésen alapult.
Vallási dolgokban a s.dduceusnak éppen semmi
pozitiv hite nem volt, még olyan se, amely
téves lett volna, legalább igy gondolkoznak
némelyek. Határozott állítása csak tagadólagos
volt. Azt hitte, mit szemeivel látott, újj aival
érinteIt és nyelvével megizlelt. A halhatatla n
életet sohasem látta, nem érezte és nem ízlelte,
tehát nem is hitt abban. Volt egyszer egy pogány sadduceus, aki azt mondotta: "A jobb
karom az én Istenem!
IC

,

•
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Harmadik volt a kivül állók párt ja, kik megvetettél< az államot is, meg az egyházat is;
ezek a pusztába vonultak, hol szomj ukat vad·
szamártejjel enyhítették és ahol reményök szerint
minden régi zsarnoksagtól szabadon nlkothatták
meg intézményöket. A szentíráskanonikus könyveiben határozottan sémmit sem mond ez emberekről. Ez feltünő hiány ugyan, de a külföldi
írókkal ismeretes két zsidónál, u. m. Josephusnál
és Philonál találunk némi tudósítást ezekről.
Ezek az essenusok,
egy aszketa felekezet voltak,
•
kik legalább nagy részben idegenkedttk a házasságtól és egymással bizonyos kommunizmusban éltek.
A farizeusok és sadduceusoknak egyetlen
egy nagy, élő és irányadó eszméjök se volt;
értek" olyan eszmét, mely az embert, annak
reményeit, vágyait, hajlamait. aspirációit és törekvó erejét képviselte volna. Az nem ritka dolog, fogják önök talán mondani, hogy az egyházban, •vagy az államban valamely pártnak ilyen
eszméi ne legyenek; de nekik még olyanok sem
voltak, melyek ez eszméket bár némileg pótolhalták volna. Ogy látszik, teljességgel nem volt
hitök az e m b e r b e n, annak isteni te.'mészetében és tökéletesedő erejében. Az essenusok·
nak voltak eszméik, volt pozitiv hitök; ök hitlek az emberben, de a hitet nagyon gyengitette
intézrnényök. Ök, mint a farizeusok és sadduceusok, foglyai valának saját intélményöknek és

•

•
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"
Ieg semmi jót
Párl/'ok határán kivu", va 165zmü
sem 'áltak.
Annyi világos, hogy e három felekezet
~özül egyik sem hitte, nem ismerte, sőt nem
IS, vette vol.na észre a názáreti
Jézus nagysá ..
gat i eszmél nem egyeztek azok fogalmaival; ó
nem az a férfiú volt. akire azok vártak· se,nmi

esetre sem az a Messiás, Istennek a~ a felkentje, akit ök óhajtottak. A sadduceus szerint
cz az új nagy ember csak egy római quaestor,
vagy procurator lehetett j a farizeusok Gámálielnél megtestesültebb farizeust, az' essenusok
pedig egy aszketát vártak. Igy van ez most is.
Némelyek, úgy látszik, azt gondolják, ' hogyha
Jézus visszatérne a földre, egy bibliai hely alapján unitál'ius beszédeket tartana és unitárius
értelemben bebizonyítaná az ő isteni küldetését,
az általa tanitott örök igazságokat, elbeszélvén

azokat a csodákat, melyeket ezelőtt 19 századdal tett és bebizonyítaná a lélek halhatatlanságát saját testi feltámadásából. Mások meg úgy
vélekednek, hogy ö szigorubb jellegű beszédeket tartana j az emberek -nagy részét teljesen
megromJottaknak ítélné. beszélhe a predesztiná ·
cióról, a jócselekedetek nélküli idvezülésről, a
hit általi megigazulásról, és beszélne a pokolról addig, amig az asszonyok és gyermekek elájulnának és az emberek térdei a remegés miatt
összeveródnének .
Igy állott tehát a zsidók közt a dolog. Az

•
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embereknek ez a három osztálya, lekötve saját
előitéletei és babonáitól, ellensége volt egymásnak. A farizeusok azt monc;lották: "Mi tudjuk,
hogy az lsten szólott Mózeshez, de hogy ez
ember honnan való, nem tudjuk. Ö' károlnolja
Mózest és a prófétákat j igen, ördög van benne
és bolond, miért hallgassuk őt?" A sadduceu'
sok azon panaszkodtak, ,hogy a népet fellázítja" tette is azt . Az essenusok kétségkivül
azt mondották, n hogy Ó tobzódó és részeges,
a publikanusok és bűnösök barátja w
: E három
szempontból tekintve az ítélet igaz voJt; mit te~
hetet t volna ö, hogy mind a három pártnak
tetszedjék ? Semmit! semmit olyant, amit hajlandó let! volna tenni. Ezért mindnyájan gYűlöl
ték és igyekeztek öt elpusztítani. Az ok világos .
Ö sok kal mélyebb volt, minthogy mélységét belátták volna; sokkal magasabban állott, minthogy felfoghatták volna; sokildi távolabb állott
tölük, mintsem szerethették volna . Ö nem azon
kor nagy embere vo lt. Úgy találta, hogy minden intezmény ellene van, ellene van az egyház és
az állam. Még Keresztelő János is, egy igaz
próféta, de nem valódi próféta, kélelkedett, hogy
vajjon Jézus~e az, kit ilZ embereRnek követni
kelJ. Hogyha Jlzus a farizeusok értelmében beszél, hittek volna beszédében és a beszélóben
is. Ha a sadduceusok nak kedvez, nagy ember
~esz az Ó táborukban, és Herodes örömest ivott
volna az ékesszóló, galileaiért és az ácsnak fiát
•

,
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bíbor és

finom

szövetbe

öltöztette

"
.gek, hogy ne várják az angya l t, k 'l o" ket me~gyógyítsa, ha mindjárt zavaros vízzel, vagy 15meretlen orvosszerek által is. Ezekben az em·
berekben nem voltak meg egy mereven szerve ..
zett és szűkkeblű felekezet előitéletei. Talán
még annak ismeretével vagy jó szakásaival sem

volna. HoJ

pedig az essenusokat dícséri, kimondván azok
jelszavát, ők is megfizettek volna neki, talán
fejévé teszik társaságuknak, vagy legalább a
maguk módja szerint megtisztelik. Jézus ezek
közü) egyik szerint sem beszélt. Miért tisztelték

avagy csak türték is volna me g hát őt? Különös dolog lett volna ezt tenni . A , Jézus hibája
vagy fogyatkozása
volt-é ennélfogva, hogy ezek
,
az emberek visszautasíták ? Ellenkezőleg.
Jézus ne m beszélt a 'pártok elóítéleteinek
érdekében. s a zért megvetették. De amidőn ki~
mondotta azokat az igazságokat, amelyek Istentói vannak, melyek az ember állapotának minden helyen és minden időben me~felelnek, ami-

bírtak.

-

kor

a

farizeusok,

sadduceusok

és

essenusok

ajkaikkal szidtllmat szórván, fogaikat csikorgatván, eltávoztak:

voltak ott nemeskeblü

férfiak

és alázatos asszonyok, kik. régóta várták Izrael
megvigasztalását, akik hallgatták, örömes! hallgatták ót. Igen! azok mindenöket elhagyták ,
hogy kövessék ót, Őt! nem, nem ő volt, aki!
követtek i az Isten volt az. akinek benne enge ..
delmeskedtek, az igazság és szeretet Istene.
Voltak olyan emberek is, akiket szorosan
véve nem Iehetett a fennálló felekezetek közül
egyil~hez

is számítani,

13
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akik a sok

képtelenség

miatt kifáradvB, igazság után· szomjuhozának,
akik betegek voltak, de nem tudták miért és
mitől, azonban még sem voltak annyira bete~

,

,

Krisztusnak első követői

1:1

tanulatlan és

tudatlan emberek valának«. Jézusnak magának
sem volt rendkivüli miveJtsége, olyan formán,
ahogya világ az ilyen dolgokró,! 'ítélni szokott.
A városabeliek csodálkoztak egy nevezetes alkalommal, . hogy ő miként tanult meg olvasni,
Úgylátszik, ő a theologiából keveset tudott, mi
reánézve talán jobb volt, Reánknézve pedig két,ségenkivül jobb, hogy ő semmiféle theologiát
sem tanult. Ő tudta azt, hogya theologia nem
vallás. A galileabelieknek nem volt szükségük
theologiára, s ha lett volna is, ez esetben a
jeruzsálemi igen silány theologiai iskolának a
legutolsó írástudó)a is te~emthetett volna elég
theologiát, teremthetett volna egy olyant, melyben egész életen át higyjenek, Nekik vallásra
volt szükségök. Ők látták, amint Jézus annak
szépségét kifejtette, és amidón látták, üdvözölték, szívvel lélekkel üdvözölték azt.
Ha én oly költő volnék, milyennek néme~
lyek születnek, s ha szavakkal tudnám festem
azt, aminek valóságban kellene a lélek előtt
megjelenni, a szem előtt élni és .aztán mind ..
. örökre élénk emlékezetben maradni, akkor be·

Jézus Krisztus,

Parker Tivadar
szélnék a népről, mely a hegyi beszédet, a pél~
dázatokat, a dorgálásokat és a boldogító szava ·
kat hallgatta. Ezek egyszerű emberek és aláza·
tos asszonyok valának; többen közülök egy~
ügyűek, miként mi, némelyek bűnösök. De mindnyájoknak volt szíve, mely szeressen; volt lelke,
me ly az igazságra vá gy j ék. Midőn ő b~szélt,
némelyek kétségenkivül azt mondották: "Uj dolog, hogy az igaz imádó itt éppen úgy, mint
Jeruzsálemben, most éppen úgy, mint minden
időben lélekben és igazságban imádja az ő urát;
aztán még az is szigorú parancs: szeressétek
ellenségeiteket, bocsássatok meg n~kik, habár
hetvenhétszer megsértettek és bántalmaztak is j
továbbá az a vélemény. hogya törvény és pró- •
léták, lega'lább ami azokban lényegileg a vallásra tartozik, egy szabályba van foglalva: szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat, szeressétek az Istent teljes erótökból, különbözIk a
zsinago~a farizeusi orthodoxiájától. Merész, vak·
meró, lázító dolo~ azt mondani: IOn nagyo~b
vagyok a templomnál, bölcsebb Salamonnal,
jobb jelvénye Istennek mind a kettó~é_I". De
valami mélyebben feküdt szivekben a z51do o~tho:
doxiánál; valami, amit a zsidó orthodoXla kl
nem elégíthetett, de ami annál ink~bb. nyug~a ..
lanította' az egyház vezéreit j valamI, mit a ZSidó
orthodoxia el nem nycmhatott. el nem tak,arhatott. Bűnösök tértek meg az q dorgálásaIra,
~rezték, hogy ő azt pirongatj3, akit szeret. S

•

•

,
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mégis a bűnről és búnösökről adott képei nem
voltak hizelgők, kevés vigasztaló volt azokban.
De a publikanusok és f-arázna nők nem tették
azért kezöket szívökre. így szólván: "sérted érzelmeinket, nem szenvedhetünk", Nem! ezek
szavait megfontolták é~ sirva bánkódtak. Ö megmutatta nekik bűnöket, annak okát, következ~
ményeit és gyógyszerét. Mint szabadító -jött ő
hozzájok és azok így szólottak: ti Üdvöz légy!"
-~ azok a bánkodó Magdalénák, kik sírva borultak lábaihoz_
~rdekes volna ismernünk a felzaklatott
érzelmeket, amelyek magokkal ragadták a Jézust
körülözönló sokaságot, mely őt követé, bárhova
ment. miként a dagály követi a holdat; érde~
kes volna látni azokat az arcokat, melyek először kételkedve pillantottak reá, amidőn ó a
T?íbor hegyén, vagy Genezareth tava mellett,
Kaperneum, vagy Giskhalában*) beszélni kezdett, aztán miként borult el szavaira némelyeknek ábrázata, mintha villámokkal terhelt sötét
felhő szállotta volna meg, míg másoknak arcán
oly csillagfény súgárzott, aminő viharos éjeken
a távoli lelhőkön át csak egy pillanatra csillámlik lel és aztán ismét eltünik, hogy többé
nem láthat juk_ IOrdekes volna látni, hogy az
egymástól különböző érzelmek. a szenvedély, az
előitélet és a keVélység miként enyésznek el az
") Giskhala egy kis város Galilea .legészakibb
részén.

f o r d.
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é des vall ás vizé né l, me lyet maga körül á r asz~
tott , újra keresz te lvé n ft szentet és ft b ű n ös t ,
az ö reget és a z ifj ú t, a le lki közösség tes tvé ri~
ségé re és ft min denség Is te né nek közös és
örökkéva ló szolgá la lára . Érdek es volna lá lni,
hogy az az ifjú hé ber nó, kin ek keble mé ly,
é rzeJe mteli, lá ngo ló, aki megtaga dj a ön ma gá t,
ki az égi igazságo k irá nt fogéko ny, a ki dagad ó
é r ze lm e ive l és az ifjúság fa kad ó rózsá ival dú s,
min! egy fiata l szőló tő - mi kén t raga dj a meg
egysze rre és azonna l () szé p esz mé nyt, m iként öleli nemes keblére azt egész odaa d ássa l.
Érd ekes volna látni, hogy az az ószszaká llú,
kopasz öreg embe r, ki telve volt rid eg sza baIyokka l és ' ta nokkal , atyá inak sza bálya ival és
ta na iva l s 'egy szigorú é let tapasztala taiva l, a ki
követk ezletó, go ndo lkozó , számító és biza lmatlan volt, s ok ra emlékezett, so któl fé lt, dc aki nek kevés re mé nye mégis vo lt, aki csak a kiszabott formákban I)ízott, s akinek a régi em lékf'k iránti tisztelete ~bba n az ará nyban neve ..
kedett, a mint az ő hasz nossága csö kk ent, érd ekes volna mondom látn i, h ogy nyer cz az
öreg ember az ács fiátó l ifjúi lelk esedést, m ily
csodálatosa n érzi eltünt ifjú ságát szívé ben lassa nként visszaté rni, rég elfeledett vágyait fe lújúlni j lá tni a ztán mik é nt ö nti e l az ifj ú re mény
piros árj a , és hatja á t minden tagj át. Érdekes
vo lna látni, hogy miké nt haboz az ifjú elv és
s zenvedély között, aki mé g nem merült belé az

.

anya l/lass6gba, hanem hlzonytalanul 6. akaratlenul küzd ama két kIgyó: a • z o k á s és v" II y
eUen, melyek mérges szárnyaikkal oly s.épen
körülfonták karját, mellét és nyakát, s nagy
pikkelye ikkel annyira elfedték a sátkány rettentő
erejét, a vipera mérges fulánkját, hogy a szegény ifjú cirókálJa a kfgyók kinövéseit • örömmel
játszik azok
lángnyelveiver ; érdekes
volna mondom látni, hogy 6 szívének vaJudá.ai
közepett miként iszik lassanként az Igazság forrásvlzébOl ás aztán engedelmeskedve szívében
az angy.lnak, miként rá .. a le a földiség kötelékeit, a magu tál! mezt, s miként tlporla láb.i
alá ama szörnyeket. Mindez nem csak érdekes,
hanem tanulságos is volna, ha mindezt lát·
hatnók.
Ezek oly különbözó módon hallgatták 6s
fogadták ót, mint amilyen különböző volt életök.
Az öreg emberek így szólottak: "E. M 6 z e s
vall y II Yé s, e z J e r e m i 6 s, a r é II I lá t·
n o k o k e II y i k c, a k I h a lot t a I b 6 I f e I16 m a d o ti, m e r t a z I s t e n m a i n e p • 6 g,
a z e m b e r i s é 1/ n e k e t e r m é k e t I e n k o r·
szakában, ilyp.neket nem teremtH,
Az Ifjak és leányok voltak kétségtelenül azok,
akik így szólottak: "E z a K r i s z t u s, a n ép e k ó h a j a, a v i I á g r e m é n y c, • z ú J
a ti y p r ó f é t a, a D á v I d f i a, a z e m b e r
; Igeni az lsten fial ó lesz a mi
r 6 I Y u n k". Az emberi természet .zolgálalra
•

I

Jézu. Kmdus

ké:sz. ~ alon~ követi a maga kiráJyá~ mihelyt
leh"men. Szegeny eJté"ed! juhok' az emberek
gyermekei m' dig "ezefót keresnek, bár gyak,
ran hiába,
HOl!}' szólolt ó mél~' és átható szavakban, hogy do.-gá.lta • gonoszokat, kik kétszere,
sen érezték szemrehányásainak élét" mert tud ták, hogy e szemrehán)'ások nagr~ mély é szeretó m,'bóI jőnek! Első sz-a\Td taJán ez "olt:
Té.r1etek meR-. de azza' a bízfos"Mssal, hOID' eJközelgefett Istennek or szága, ameJyet mindenki

elérhet. ....1iJ}" szerefe,f reméltónak
Ó tanai.

a

(ermé.s.zetnek ama

fünnek íel az
na~'I

igal.ságai

mindazok elölt. kik az igazs4gra törekedte I s
kik &ozinle !elki! embere&. ,"aJának ! Ö a maga
tap!sztafbsából beszéle, met), lap3SZtalást tel'iHé szetesen cn is tehették..
'ag)" elveket és igaz ságoka, hirdeteu ; nag)'Oka,. núnt m3ga az lsten,
me!yek~ éle~nek sze.refefreméJtóságából származó szépség lebegett körül. Hogyha ó e.g)·edül a zs!dókhoz be,.. zél. sza\'a,i elzal a néppel
e1en}+s7nek ; h3 csupán amaz időnek S2ól, ne\""ének \isszhangja szúlóiötdjén elhalt ,"oma; ha
pedig a farizeusok. S:1dduc,!usok és e ssenusokhoz. be szél. aJ OT onok és én cs.,k mint rabbi ·
ról hallottunk ,·olna rota; nem! ig)" sohoa se
lertünk "otna általa megáld,.... Egy nemz",· eg)'
iEor avag}· ie!ekeze~ számára kimondott 523';a
nak meg\-an a maguk has;zna a maguk he!~"én.
hanem etek hamar elen\"észnek. De m L"Ünogy
#

-
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Jézus az örökkévalósoágot szólotta. igaz e.szlhéit
stÓI ..,ain hordja széf az idó: minthogy az összes
emberekhez bc;·szélt. iZ 5zméi üdvozöJve ,..annak, népek és áld,,-Ihozók és azoknak ken lenniök, mig
ember és idö létezni meg nem szünnek.
Ó nem tekintett hátra mint a farizeusok,
csupán, hogy ielvilágosí!ást, példát keYes.sen. Ó
mag. elótt az irányt, maga körül a munkát
r.é:z(e. Bő aratás kinálkozott, de a munkások
Jreye..,n ,-.Iának. Igy ~an ez mindig. Ó nem
keresett eszméket és sza,'akat az embereknét
amelyeket kimondjon, annál ke~ésbbé tapsot. Ö·
15(enTe iüggeszieUe szemeit a vezérlefi:rI. a böl ..
cseségért és az erőé"; s miként • h.;ber legenda szerint a \'Íz a pusztában a r-1ózes vestszóje
úg~' támadt az Ó szózatára is
IeIk.... eIé.. az igazságnak egy hatalmas iolyama
a nreglankadt, elgyengült, iélénk és az igéret
földje felé vándorló nemz"t számára, úgy tá madt ital a szomjuhozóknak és tisztulás a Iig,..
tj.a'enoknak.
• Azonban ó ellenzése talált, igen, számos
,n. "ús e taJálL Hogy f.s lehetett volna az más.Itéppen? Annak úgy keDet: történni. Ó. béke,;lég fejedelme kardot hozott. Szava emésztó lúz
'''''. A fariuusolrnak tap" és dicsére! kellett,
amely s:z>ektájokat, j"",eikef és hagyományaikat
"""Simlja, azolmak hizelegjen. Ó pedig ezt
____ Nkik, • Térjetek meg"; róluk pedig
• ....... igy szólott, .11y
egy embert

,
Jézu,", Krhill tu!'
fllf'""yn""ftk (H'~~ U. bn ; 6h:
1"""I1'l IwM(it ", \ll"Ik\l(\,~tak, k~tiidnk~(Uik, nt1m
:-oNll

\'hitem

b"

é1

nl Ahi' hnm fll"Il, hfHHlm l"II fl l'döJ.tól"' , Alok nem
h l l'IH>;tt~ " 61. .Il fW~n nln Q~ I~ mit C!oloclfl II, I. O
'l'IllHUh1 \'olt , kl ~ ppfm t17.ok r~ndR%er~n(.\k ,",/,(Vll

"II""

Inditott hAbOt·" t. 1\1/ "Mk gyU loké>o tUkbil l
. r t " "nkot. kl,,~h vnk. ~At II meU~yÓ~)lrto ttn ,
(,,~uf'l n nj I't. hoU)' (I té nyl hevnIIani meré!'1l cltc .
T!lr,,~nyt hottnk. ho~y . 7,t ls mind ki kell "A"nl,
~I il hMOO hl.,o". E•• ",lnt ~yűlölhotték ls őt
."'. ,,~n r.l'i/o".ok . ro.. il Itltc7, se ~yn l tl1.Ot"krn ,
h"""ch, m~IlP"6bAllntA""k,'n ",o l~n ll , kUI.ö JósOllo. l o l ~"ol ti. ho,MI! kOllyess"llével ol1löll o
~'"t. E. nt o",bol' "om IA",koon vo lt il. ök e, t
t"dtAk. ro. I·n".,," II IAthnq. "~yan .njót ve.,,~
lyn de e.o' o bmes, n7 r~yenos l alk ű ,,"'bo·
"". 1''''Mhctlk rrl n, Ilk vn lódl, ",01'"I.n<l6 bizton. 1I~lIknt ,\. v <lnII1lÖk,,!. - n I'ov.'tsi\~ soh • .
.h f \lS Islennt' l IU:WOfltc") nz iJ!éH~ft):tOt. A'J.

n"1IY nlvel ne'" 011\'(\111, s,OIn 11'0', soJ t köpzc'
INn,Mj tbl rUl!~i!, s unnt\lfol!vn can k !lnyollll,,"
I~Hr e, flnt'k Vl1 It'll\l\k , hanom Istennek ogy et o
m,'S, örök il!.. si\~oL a z obszolut vall A, . Nom
tudom, hQ~y ,'.Jlon ,,.ekkc l el!yl\tt ntl moly hlh knt I. ncm t..,Hott-e. S h. t.nltotl ls, o.. nl
nem tlh·6dfim. A'
Illn t sA!!.i ol ok, omel ok
alt,,1 tn rit ismerem; (\7 ftbSl Oluf vftlh\s , 6m e ..
Iyet tanitott és amelyben It, fenkölt "/o lm oi,
amelyek s.e,';nt ~t m eg!! Ini kuli. Ö hit t oz Istenhen es neki enl!edelmosked It. Inn en . " >
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Ihleté •• , moly nagy volt, mint a.ok ez erkölcsi
60 voll6805 I.hetségek, nm.lyeket Istent61 nyert,
• mint az 6 tökélete. engedelmessége. Nem
kev6_bbé hllt o. embel'ben. S ki hitt velahe Istenben, .nélkUI, hogy DZ .,nberben ne hitt
volna? Ilyen emberi én nem Ismerek. Bizo·
nyAro egy Ihletett prófélAról ett még kevé_bbé
lehet rellenAI. Jézus, amint ez emberben hltl,
.~gy be_zéll az emberekhe.. Széles e vIIAgon
m6g _oh D sem voll prórél.. aki he nemes s.iv·
vel é_ nemes élett~1 hlvotkozott az ember jobb
termé ••etére, ne kDpott volne felelelet. Igy tört6nl ez a legnagyobb mértOkben Jézussnlls. Az
lr6studók nem tudták felfogni, hogy 6 mln6
tekintéllyellanil. Szegény farizeusok I hogy is
érthették volno? A. 6 emléktáblái' ) nem voltak
nagyobbak más emberéinél ; nem, t.lán nem ls
voltak emlék-táblái, se m széles szegélyű ruhája.
A. emberek nem Udvözöllék 6t, s.rulkal kezökben tartv6n, • piacon, e szavakk.l: "Mester I
Me_ter J' Ily emberek éppen úgy nem érthették
mel, minő' tekintéllyel tanit, mint ehogy nem
mertek kérdéseire folelnl. Akik ól ismerték, érez-

.) A hajdankori, s6t ft moi rsidókná1 is azokat II kis pergamen-tekercseket nevezik .e m l é kt II b I II k'-nak, melyekre a. ó-teslamentumb61 egye.
helyek, különösen 5 Mó •. O. 4- 9. I l. t3-21. 2
Móz. 13, 1- 10. 11 -16. volt.k feljegyezye. E teker·
ők egy kis négy •• öaú b6rkocklÍban tartották,
rendese n y.gy • homlakukr. kötöttek. vogy
a b.1 k.rro. a szivhez közel.
F o r d.
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ték, hogy egészen

Jézus Krisztus
•

más

tekintélyel

szól,

mint

amilyent az írástudók igényeltek magoknak i
érezték, hogy ő az igazságnak, egy nemes élet.
nek tekintélyével, igen! azzal il tekintéllyel szól,
amelyet lsten egy nagy erkclcsös, vallásos em.
bernek adott. lsten éppen abban a mértékben
ad tekintélyt az embereknek, amekkora bennök
~Z i.?azság és jóság ereje, amilyen Jényök és

:Ietok. Igy lsten szólott Jézus által, amennyiben
o az egész vallást tanította, melyet az emberek
már elóre sejtettek és kifejtettek, de amelyet
az érzéki világ köréből még nem tudtak ki-

emelni.
Ez volt tehát Jézusnak a maga korához
való viszonya: il felekezetiek megátkoz ták, isteneikkel átkozták meg őt; megvetették, bántalmazták, üldözték, életére törtek. Igen! azok elítélték őt öZ Isten nevében. Minden rossz, azt
mondja a példabeszéd, az ó nevében kezdődik
és az emberek sokat az Ő nevében folytatnak
tovább. A' szenteskedók. a felekezetek és vezéreik megvetették, elitélték és végre keresztre
feszítvén, megsemisitettek. Szegény papok! ók
azt remélték, hogyelölik ezáltal azt a hatalmas
szellemet! de csak a testet némitatták el, a
szellem ezer nyelven beszélt.
Hasonló eset volt ez is ahoz, midőn a
hajdankorban a saturnusi nap felkeltével, a mese
szerint, az ős titán faj, a sötétség barátai és 8

világosság gyülölói megkisérl ették a kelő reggelt

e világtól elzárni, s azért Peliont Ossa hegyére,
BZ Olimpust PelionN halmazták ; de mihelyt a
hajnal bibor színével, e.löntöt~e a . fellegeket s
aztlin aranysugarait szetaraszta, mlhelyt a nap
fenséges magaslatokon a maga nagyszerü pom·

a

pájában megjelent, a hegyek ormóin le azonnal
szétterjeszté az elhordozhatatlan nappalt és ama

hármas halom, amelyet fáradságosan hordottak
össze, zúgva, rontva és iszonyu rombolással
tört le, s a gyámoltalan óriásokat romjai alá

temette. Igy történt ez azollkal az emberekkel
is, ~kik Mózes székében ültek. De ez a nép,
lJ mely a
törvényt nem ismerte'" I 5 épp azért ki
volt átkozva, úgy fogadta Jézust, amint a farizeust,

sadduceust vagy irástudó! nem fogadta soha.
Igen! -innen származtak annak könnyüi. A hieTar·
chlai túz nem. lángolt oly fényese~, a nap ellené-

ben . . Annak a népnek volt egy Simon Pétere,
volt egy Jakabja és Jánossa, akik, mint a tudósi~

tás mondja, kétségen kivül hibáktól sem voltak
inentek, .de keblökben oly sziv lakózott, mely
képes volt fellángol ni s aztán másokéi! is lángra
tudta gyujtani. Még több Márták és Máriák voltak
a

nép között,

kik

szintén

"nem ismerték a

törvényt" és ki voltak átkozva. Ezek sok egyháznak anyjai levének.
Jézus jelleme nem változott. tanai még
; de minő változás történt a korhoz,
- hanem a korszakokhoz való viszonyá~
• kő, melyet az épitők letettek, szeglet

,

•
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s egY,:zersmind alapkóvé is lett. Öt Isten gyanánt
.mádJak. Egy _kis töredék kivételével az egész
keresztény v.lag ezt a méltóságot jelölte ki
számár~. ~e~, csoda. A jó emberek a legjobb .
dolgot .madlak, melyet ismernek és azt Istennek
nevezik. Mit tanítottak volna abban az időben
az emberek nagy tömegének inkább a Jézus
jelleménél ? Nekem úgy tetszik, hogy Jézus
erkölcsi tökélye fennebb állott Istennek ama
hierarchiai fogalmánál, aminőt azt Athenben, Ró-

máb.n és Jeruzsálemben tanitottak. Jézus a béke
fejedelme, az igazság királya volt, ki még ellenség~iért is igy imádkozott: "Atyám bocsáss meg

nekik. mert nem tudják, mit cselekszenek! II Az
ó szövetség Jehovája rettenetes, szigoru, hada·

kozó ember volt, aki gyülölte a gonoszokat.
~1ég alantabb állott az Istenről való papi fogalom
Rómában és Athenben. Nem csoda, hogy az
emberek Jézust csakhamar, mint egy Istent, és

azután, mint magát az Istent kezdették tisztelni.
Az apostoli és más legendák már beszélnek
isteni születéséről, csodálatos hatalmáról. mely~
Iyel betegeket, sánlákat és bénákat, sükelekel
némákat és vakokal gyógyilott, kenyeret leremlett,
a vizel borrá változIatta s ördögökel kergelett
ki; bes3élnek az ó hatalmáról, amellyel a halotta '
kat feltámasztotta . Beszélik, hogy a lermészet
vele egyelértett, s az ő halála felett mélyen elszomorodott nap délponlján megállott és három
órára feltartóztatta a nappalt; hogya kősziklák

Jézus Krisztus
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megrepedtek, és a sirok megnyilván, visszaadták
9zent halottaikat, s az elszunyadottaknak első
szülöttei ujra jártak Sionnak útain i azt is beszé ..

lék, hogy az elkedvetlenedett halál miként adta
vissza zsákmányát és hogy Jézus ugyanazt a
t~stet

és

alakot visszanyerve,

szellemszerüen

miként ment be a zárt ajtókon és miként vitetett
emberi alakban fel az égbe az emberek szeme'
láttára I Higyjék e dolgokat az emberek úgy,
amint tetszik. Részemról én nem tartom azokat

igazságoknak és tényeknek, hanem mithikus
jelvények nek és költészelneh; dicséneknek, amelylyel a 'nlveletlen világ a maga királyát dicsőiti
és magasztalja. Igazsága, élete, bölcsesége, jósága
é~ kegyessége az, amiért én őt bensőleg tisztelem,
sot amiért a világ is szivében tiszteli. Innen van,'
~ogy ~z emberek nevében templomokat épitenek

es .madkoznak; innen van, hogy az általunk
ismert legjobb dolgokat az ő nevével együtt
tiszteljük.
6 mirden idők legnagyobb egyénisége, az
emberi nemnek legdicsőbb remeke. Ö tanitotta
az abslolut vallást, az lsten és ember iránti
8zeretetet. IOn nem kételkedem abban, hogy
~stennek a maga kebelében még nagyobb emberei
18 lehetnek; ezzel azonban semmit sem akarok
a Krisztus fenséges jelleméból, csupán
lsten mindenhatóságát. Amikor ezek
a régi harc ismét megújúl, az élő
megkövezik, s a megholtat imádják.

•
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Pa rker Tivadar

Jézus Krisztus

Legyen ez úgy, amint lesz, vannak kötelességek,

ihletésre, mint valaha. Éjjel, nappal árasztja reád
vU6gossógánók végtelenségét. Nyitsd meg szemeidet, hogy láss, és szivedet, hogy élj. Ime, az
lsten jelen van!"
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melyeket ó egészen eltéróleg tanitott azoktól,
melyeket az emberek közönségesen tanitanak.

6 a legnagyobbszerü tény volt az egész emberi-

•

ség történetében. Ha azt követi, mit neki az
emberek beszéltek, ha a hústól és vértól kér
tanácsot: akkor ó egy nyomorult zsidónak marad
s a világra nézve elveszett volna a vallásos
géniusz gazdag adománya, a vallásos életnek

legdrágább kincse, az egyetlen, abszolut és igaz
vallásnak evangeliuma. Mi lett volna, ha ó is
úgy beszél, mint mások: "Senki sem lehet
nagyobb Mózesnél, senki sem lehet oly nagy 7"
6 akkor törpének marad, s az isteni szellem
elszállott volna lelkétól ! De ó Istennel közleke·
dett s nem az emberekkel; tanácsot reményeiból
s nem félelméból meritett_ Ö, ki az emberekért
emberekkel és emberek által munkált s Istenben
bizott, aki oly tiszta volt, mint maga az igazság,
nem ijedett meg az egyház vagy állam kicsiny
lármájától és nem remegett, ámbár Pilátus és
Heródes csak azért lettek barátokká, hogy ót, a
világ született királyát, keresztre feszitsék. Nekem
úgy tetszik, mintha az ó nagy szelleme igy
szólana hozzám vagy hozzátok: .Szegény felebarátom, ne félj, ne csüggedj. Az a jóság, mely
bennem működött mindenkiben működhelik: lsten
oly közel van hozzád most, mint volt hozzám
amaz időben; az lsten most is oly gazdag igazságban, oly erős ~ S hajlandó a teremtésre és az

,

,
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