
A keresztyénség vallástörténeti helyzete. 

(Második közlemény.) 

Hogy a keresztyénség vallástörténeti helyzetére nézve tudo-
mányos megegyezés jöjjön létre, elsőrendű fontosságú, bárha az 
ellentétes megoldási kísérletek miatt egyhamar kilátásban nincs s 
épen azért óhajtandó volna, hogy a vallásbölcsészetet emez első 
sorban érintő kérdés többek figyelmét magára vonja. Mondottam, 
hogy én semminemű evolucionisztikus theoriát el nem fogadhatok 
és pedig nem csak, mert a keresztyénség helyes méltatására 
képtelen, hanem azért is, mert történetileg nem igazolható. Minden 
evolucio a vallás általános fogalmából indul ki, ahoz kell alkal-
mazni minden tartalmat és így az egyes vallások individuális 
jellemvonásait figyelembe nem veheti. Ami a többi vallásokban 
nem található meg, azt legértékesebb ismérvnek nem tekintheti s 
így első sorban a keresztyénség iránt lesz igaztalan. Hogy apologiája 
legyen a keresztyénségnek, azt meg épen nem várhatjuk tőle, ép 
oly kevéssé, mint ahogy hitünket nem attól tesszük függővé, ha 
vájjon Isten lételét philosophiailag sikerül-e bebizonyítani, vagy 
nem. Intellektuális theoriáktól nem is lehet a vallás érvényességét 
függőben levőnek képzelni, hiszen a hit tapasztalat, személyes 
élmény, melynek minden vallásnál meg kell lenni specialis tar-
talmának. Ezért, hogy a legtöbb vallás exkluzív jellegű, az 
egyedül idvezítés igényével lép fel. A többi vallásoknál ugyanennek 
elismerése a benne, idvezítő erejében vetett hitnek gyöngí-
tésére szolgál. 

Keresztyén vallásphilosophusnak nem kell külön keresni a 
vallás általános fogalmát, mert azt a keresztyénségben készen 
bírja. Ezt a subjectiv álláspontját kell aztán természetesen psycholo-
giailag és ismeretelméletileg igazolni tudni. Más vallásos tapasz-
talatból kiindulni annyi volna, mint annak előnyét elismerni. Ha 
tehát igaznak fogadjuk el azt az elvet, hogy a tökéletlenebb 
vallás a tökéletesebb lépcsőfokról Ítélendő meg, akkor a keresztyén-
ségnek kell lenni a vallások amaz ideáljának, melyhez a többiek 
is hasonlítandók, ennek kell lenni annak a legmagasabb világ-
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nézletnek, aliova semminemű philosophia fel nem érhet. Kriterium 
nélkül nincs helyes Ítélet. S tagadjuk, hogy ezt a kritériumot a 
philosophia önmagától megtalálhatná. Az emberi ész az istenségnek 
csak bizonyos attribútumáig juthat el, de pláne legtökéletesebb 
vallásos s legtökéletesebb istenfogalmat nem konstruálhat.1) Erre 
nézve mindig a személyi tapasztalat lesz a döntő. 

A vallás eme specialis értelmezése mellett tisztába kell 
azonban jönni a vallással, mint egyetemes jelenséggel is, hogy 
így az egyetemes vallástudománnyal való kapcsolat megmaradjon.2) 
Ugyanaz a kapcsolat ez, mint a theologia naturalis és supra-
naturalis volt, csakhogy persze a modern nézetekhez alakítva. A 
vallásos öntudat vagy kegyesség vizsgálata például Schleiermacher 
óta alkalmazásban van, hiszen kétségtelen, hogy a többi vallások 
ismerete által a keresztyénség megértése is tökéletesebbé lesz.3) 
Némelyek már a dogmatikai kiindulást innen vették (Häring), 
csakhogy ez esetben a vallás felöli általános vizsgálatnak a keresz-
tyénség álláspontjára ke l l helyezkedni, mint azt fentebb mondot-
tuk. Hogy ez a keresztyénségnek nem régi értelemben vett 
izolálását jelenti, az íme kétségtelen. Nincs szó izolálásról a többi 
tudományokkal szemben, mert hiszen a keresztyén üdvbizonyosság 
a mindenkori tudományos világképpel megegyezőleg lehetőleg 
azokhoz alkalmazkodva jön létre; nincs a többi vallásokkal szem-
ben, mert hiszen ezek megértése csakis így lehető. A vallás-
történet így fog mindenütt a keresztyénségre utalni. 

Hogyan osztályozzuk a vallásokat, az egészen másodrendű 
dolog. Fő, hogy úgy Is ten fogalmában, mint a hozzá való viszony 
felfogásában a keresztyénség a tökéletes kijelentés, vagy mondjuk 
a vallások ideálja. Ami most már azt jelenti, hogy a keresztyén 
hit alapján lehetséges a személyes, világ feletti Istennel való 
tökéletes érülközésbe lépés. Ez alapon tehát különbséget tenni 
nem lehet, mert Isten vagy közli magát, vagy nem. Tény, hogy 
a pantheisztikus és deisztikus szélsőségek közt mozgó istenfogal-
maknak s a legfőbb lényhez való viszonynak különféle fokai 
lehetnek, azok erkölcsi értékét véve figyelembe, azonban ennek 
oka nem az isteni működésben, hanem psychikai okokban, tehát 
az emberi közvetítést feltételező más külsőleges tényezőkben 
keresendő. Ilyenek a kulturális viszonyok. A kul tura a szellemi 
életnek a természethez való viszonyát mutatja. Nem fejlődhetik 
ki önálló szellemi élet a természeti mellett ott, ahol annak a 
törzsekre oszlás von határt. Ez az u. n. törzsvallás a kultura 
nélküli népeknél, mely főleg a természeti hatalmak perszonifikáció-
jában áll. Körülbelül egyenlő ér tékű a természeti és szellemi élet 

1) V. ö: Lelkészegyesület 1909. 2. sz. Theol. s theol. szakoktatás. 
2) Kaftan: Dogmat ik 1910. 10 k v . 
s) V. ö.: Reischle: Die Frage nach dem Wesen der Religion. 8. 
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ott, ahol a különböző törzsek néppé egyesülése folytán a szellemi 
élet számára mintegy Organismus fejlődik; az ilyen nemzeti 
vallásokban a természeti hatalmakat a költészet mythoszai vált ják 
fel. Végre ahol a nemzetiség határait is áttörve, az emberiség 
eszméje előtérbe lép, a kultura is, mint a szellemi élet célja és 
feladata, jelenik meg s vallásilag ennek felel meg a világvallás.*) 
Itt aztán nagyon sok függ megint magának a népnek természe-
tétől. A fejlődő igények mind távolabb tüntethetik fel az elérendő 
ideált s vezethetnek aszkézisre (brahmanismus, buddhismus), vagy 
belevonják azt az elérendő ideált a gyakorlati élet körébe s 
mindjobban érzékiesítik (görög, római va! llás). 

Amennyiben az egymáshoz közel álló népek egy ugyanazon 
kultura eredményeit mutatják, a vallások osztályozása kiindulhat 
az egyes népfajok csoportosításából is, amint azt Chantepie de la 
Saussayenál látjuk, s manapság sokszorosan alkalmazást talál. 
Egyéb felosztásoknak az a nagy hátránya van, hogy kellő határ-
vonalat vonni sohasem lehet polytheisztikus és monotheisztikus 
elemek, természeti és erkölcsi motívumok között, mert ezek többé-
kevésbbé mindenik vallásnál ott találhatók. A váltság fogalma 
pedig szűkebb körű, mint az előbbiek akármelyike, a vallásnak 
pusztán egyetlen momentumát foglalja magában. 

De mondom, ez az osztályozás mellékes. Fődolog, hogy a 
keresztyénség vallástörténeti helyzetével tisztába jöjjünk s mi 
annak önállósága, semmi másból le nem vezethetősége, egyedül 
álló volta mellett foglaltunk állást. Hogy mily nehézségek merül-
nek itt fel. mikor egyfelől a buddhismus, izlam a keresztyénség-
gel konkurrenciába lépnek, másfelől tudományos ellenvetések 
tömegével kell megküzdeni, azt nem szükséges hosszasabban 
rajzolni. Kérdés, ha a magunk vallásának kijelentésszerű jellegét 
elismerjük, más vallásokkal szemben tagadó álláspontra szabad-e 
helyezkedni ? vagy amit másutt a képzelet szüleményének tar-
tottunk, azt a keresztyénségben isteni eredetűnek nyilvánítani ? 
Próbáljunk röviden az ellenvetésekkel szembeszállni. Előre is 
kijelentjük azonban, hogy az ó- és új-szövetségi kijelentés szerin-
tünk egységes s hogy eredményre juthassunk, a vizsgálódásnak 
mindkettőre ki kell terjeszkednie. 

Tehát első sorban Istennek az ószövetségben közlött kije-
lentését kell fenntartanunk, úgy, amint az nagy üdvtörténeti 
tényekben s azokhoz kapcsolódó tanokban előttünk feltárul. 
Ismeretes, hogy a boncoló kritika az ószövetségi vallásnak kétféle 
fejlődésszerű előállásáról tud. Kuenen-Wellhausen és az ő vallás-
történeti iskolája bizonyos „ideologikus konstrukció" alapján j á r 
el. melynél fogva Izrael vallási története magokból az ótestamen-
tomi forrásokból merítendő ugyan, de a kezdetet mindenesetre 

*) Stange: Grundriß der Keligionsphilosophie. 32 kv. 
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a nomád állapot képezi. Ezért, hogy fetisizmus, totemizmus és 
animizmus nélkül a patriarkhák vallása el nem képzelhető. Mózes 
adta meg a külön vallási fejlődés irányát, ő teremtette meg a 
vallási egységet; valóságos monotheismusról és erkölcsi istenfoga-
lomról szó sem lehet, valamint ez időben csak arab befolyásról 
beszélhetni. Izraelt csak lassan népesítik be az izraelita törzsek, 
hol kanaanita befolyás alá kerül a vallás és csak a később elkö-
vetkezett sok nemzeti nyomorúságok alatt fejlődött ki az ethikai 
monotheismus, mely közben a próféták, mint különös vallási 
személyiségek is figyelembe veendők, végre a deuteronomium és 
az ótestamentomi iratok papi rendezésének kora keleti, különösen 
babyloni befolyást is mutat. A másik megfejtési kísérlet Winckler 
és követőié. Ez a felfogás egységesnek veszi az egész keleti kul-
túrát, mely Babylonból indul ki. Ezen kultúrkörzeten belől a 
zsidóság mintegy nemzeti szektát alkot. Izrael egész vallási iro-
dalma bizonyságot tesz egyfelől a babyloni asztral, majd egyptomi 
napkultuszszal való érülközés felől, másfelől tendenciósus iratok 
azok, vallási és politikai célzattal, melyek tehát nem az igazi 
képet mutatják. 

Hogy totemisztikus eredetű, sociális képződménynek tartsák 
a vallást, az manapság sokaknál vallásphilosopliiai kiindulást képez, 
hangsúlyozzuk, hogy ez puszta bölcsészeti feltevés s maga Smith 
Róbert, ki a sémi népek törzsvallásáról igyekezett ezt utána 
kutatni, bevallja, hogy „elhatározó bizonyságai" nincsenek.*) Hozzá 
tehetjük, hogy a héber vallásban hasonló vonások sem találhatók, 
valamint biztos alapot nélkülöző feltevés, nála egy félvad, nomád 
korszakot felvenni. De ha pl. animisztikus analógiát találnának 
is, abból egyenesen a vallás eredetére következtetni, merész dolog-
nak kell tartanunk. Ki bizonyította azt még be, hogy minden 
nép vadállapotból lett kulturnéppé, mindenütt animisztikus kor-
szakok állanak a későbbi fejlődés kezdetén ? Az őskijelentés 
nehéz problémáját itt tárgyalni nem akar juk. Pusztán a nemrég 
elhalt, alapos tudású Köberle történeti Ítéletéhez tartjuk magun-
kat : a vallások animisztikus jelenségei mindig és mindenütt ott 
vannak a magasabbak mellett és a meg nem tagadható psykhikus 
okokból és motívumokból származnak; teljesen visszás dolog, 
ebből történeti lépcsőfokot állapítani meg,**) Csengey úgy képzeli 
magának a dolgot, hogy Jahvéban Izrael valami egészen ismeretlen 
Istent fogadott el a magáévá, ki az Egyptomból való kiköltözéssel 
kapcsolatban „szabadítónak"" bizonyította magát, mely jellemvoná-
sának Izrael történetére átvitele képezi aztán a mózesi magból 
továbbfejlődés alapját, mialatt a személyes, nemzeti Isten mellett 

*) Die Keligion der Semiten. Ford. a „Lectnres on the Religion of 
Semites" 2-ik kiadása után. Stübe 87 kv. 

**) Theologie der Gegenw. í. Jahrg I . Η. 20. 
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a dämonok lassanként elenyésztek.1) Mindenesetre valami meglepő, 
nagy fordulatnak kellett Mózessel elkövetkezni Izrael vallásában. 
A neki magát kijelentett Jahve nem természeti Isten, hanem lát-
hatatlan, ki nem ábrázolható, kegyelmes, de szent és igaz is (Ex. 
20; 34; Ám. 3, 1 kv.), oly jellemvonások, melyeket a theológusok 
tekintélyes tábora manapság mózesieknek vall. 

A minden átmenet nélküli, áthidalhatatlan űr a korábbi és 
mózesi istenfogalom között kétségtelen tény. Ennek megmagya-
rázására szolgálna tehát a babyloni ősmonotheismusból való eredet. 
Ámde Winckler ama tételéhez, hogy minden magasabb vallásban 
benne van az egységes istenségnek fogalma, hozzá kell tennünk, 
hogy ő itt ezoterikus monotheismusra gondol s papi spekuláció 
volt az pusztán Babylonban is s nem a nép közkincse. A nép-
szellemtől annyira idegen, hogy „az erkölcsi monotheismus talaján, 
természeti fejlődés útján, monotheisztikus vallás nem állhatott 
elő." A tudósok ama spekulációja visszavezetett a polytheismushoz, 
mert hiszen épen olyan természeti istenről volt itt szó, mint 
amilyen a többi volt, mialatt Izrael Istene „világfeletti, szellemi 
személyiség, ki nem pusztán ethikai tulajdonságokkal van felru-
házva, hanem belső lényegében erkölcsi és szent, kit Mózes is 
nem spekuláció útján, hanem vele való személyes érülközésből 
ismert meg".2) Ez képezi az elhatározó különbséget: egy népével 
személyes éritlközésbe lépő, élő Isten és a természeti jelenségek-
hez hozzáfűzött, spekuláció útján nyert summus deus. 

Sőt tovább kell mennünk. Legkevésbbé sem érint bennünket, 
hogy vájjon a Jahve név megvolt-e s mily alakban más népeknél, 
de az Elohistának a név kizárólagosságára vonatkozó tudósításával 
szemben Gen. 4, 26. alapján a szót vissza kell vinnünk az ős-
időkbe, úgy, hogy Mózes kijelentésében nem a név, hanem annak 
jelentése volt új . Ez esetben tehát Izrael monotheismusával vissza 
kell menni Ábrahámig.3) Peisker naiv monotheisztikusnak nevezi 
a patriarkhiák hitét és hogyha a henotheismusnak is találhatók 
nyomai, onnan van, mert ez utóbbi nézet a tapasztalat útján létre-
jött korrektúrája az elsőnek, mivel látták, hogy a körüllakó népek 
nem Jahvét imádják.4) A Jahve vallás universalismusa aztán ki 
van mondva a dekalogbati, bárha Mózesnek közelebbről célja az 
volt is, hogy egy Jahvét tisztelő gyülekezetet hozzon össze. Ámde 
a prófétáknál, tisztultabb világnézet mellett okvetetlen ide kellett 
jutni a fejlődésnek. 

Mindenesetre a bibliai kijelentés egységéhez és eredetiségé-
hez tartozónak véljük a bűn eredetéről és lényegéről való kérdést 

Μ Izrael története 1909. 148. kv. 506. 
2) Sellin: Die altt. Religion im Rahmen der anderen altorientalischen. 

66. kv. 
8) Kuyper : Evolutie of Revalatia 1905. Rektori székfoglaló. 
*) Theol. Rundschau 1909. 446. kv. 
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is. Ismeretes Delitzschnek hírhedté vált analógiája, melyet egy 
babyloni pecsétkúpról következtetett anélkül, hogy a rajta levő 
két alakról bizonyos volna, hogy férfiút és nőt ábrázol-e, vagy 
az egyiknek háta megett levő bizonytalan vonásról, hogy az kígyó 
lenne.1) Megjegyezzük, hogy itt nem is az elbeszélés külső formája 
a fontos, hanem az a vallásos élmény, amit az kifejezni akar. 
És e tekintetben bizonyos, hogy a népek a bűnnek egyszeri világba 
lépéséről, annak olyan felfogásáról, hogy az Isten elleni ellen-
szegülés, melynek folytán az ártatlanság helyére bűnösség lépett, 
semmi analogont felmutatni nem képesek. A babyloni. bűnbánati 
zsoltárokat pedig a bibliával összehasonlítani, már csak azért sem 
lehet, mert amazok forrásai a földi bajok, betegségek, melyeket 
néha ismeretlen bűnökből és istenektől eredeztetnek s polytheisz-
tikus jellegök kétségtelen,2) mialatt a bibliai zsoltárokban a szen-
vedés a baj — periferikus jelentőségű, a bűnbáuat, Isten kegyelmé-
nek érzete a fő (Zsolt. 32, 5; 51, 10), a kegyes lélek Istenben 
örül, a legfőbb nyomorúságban őt tartja egyedüli nyereségének. 
(Zsolt. 73. 25 kv. stb.) Ilyen felfogásáról azonban a bűnnek egyet-
len vallás sem tud. 

De végig mehetnénk így a vallásos élet minden megnyilat-
kozásain, Izrael vallásos öntudata mindenütt azt bizonyítaná, hogy 
Isten vele oly különös kijelentést közölt, amilyenben a többi népek 
nem részesültek és emez ő kijelentését megbizonyította csodákkal 
és különös cselekedetekkel. [V. ö. Deut. 4, 19. kv. 32. kv.]3) 
Papsága a Jahvénak van szentelve, annak nevében végzi minden 
funkcióját, a próféták, kik csodálatos módon, századok hosszú 
folyamán lépnek fel. saját bizonyságuk szerint Istentől nyert kül-
detés alapján őrködnek a Jahve vallás kizárólagossága felett s a 
nép tudatával bír annak, hogy Isten neki szavakban és tettekben 
kinyilatkoztatta magát s egy csodás történeten át vezeti nagy 
célok felé. Ez a történelmi keret adja meg Izrael vallásának 
egyedülállóságát, mely az idegent önmagában nem tűri. Helyesen 
konstatáltatott, hogy az ószövetségi vallás az asztralmythologiával 
ellentétben fejlődött, más világnézettel, természetfelfogással, úgy 
hogy egyik törekvés épen, még maradványainak is kiirtása. Az 
egész összefüggő kijelentés eredeti s máshonnan le nem vezethető 
akar lenni. Amit önmagába felvesz, azt az egésznek céljához ala-
kítja át. Mert hiszen minden pontjára az eredetiséget nem állit-
hatni; elképzelhetetlen volna pl., hogy elejétől végéig teljesen új 
ismeretek és tanítások foglaltassanak benne. Senki sem tagadja 
pl., hogy a mózesi törvény és Hammurabi törvénykönyve sok 
dologban megegyeznek. S talán valami gondviselésszerű tényt kell 

!) Babylonía és a Biblia 1903. 34. kv. 
2) Chantepie d. 1. S. I. 322. kv. Wurm 120. 
3) V. ö. Sellin művét. 
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ebben is látnunk, hiszen manapság Ex 20., továbbá 21—23. 
részeknek mózesi eredetét tagadni sokkal bajosabb, mikor tudjuk, 
hogy 500 évvel előbb hasonló törvény létezett Babylonban. A 
társadalmi életnek normái bizonyára meg voltak állapítva jóval 
előbb Mózesnél, de egész különleges jelleget nyer maga a deka-
logus az első és 2-ik parancsolat által, ahol Jahve egy történeti 
ténnyel kapcsolatban ismerteti meg magát és mint népének Ura, 
saját maga adja annak törvényeit, az ő akarata szerint kell annak 
kormányoztatnia. Izrael egész történetének hosszú folyama alatt 
tudta, hogy a törvényben a legtökéletesebb kijelentést, Jahve 
akaratát bírja. Jahve speciális vezetésének tudata minden többi 
vallásoktól különállóvá tette az övét, sőt befolyt bizonyos fokig 
a nép elkülönülésébe is. Izraelnek összevegyíthetetlenűl meg kellett 
tartani a nyert kijelentést s az ezért folytatott küzdelem Jahve 
által támasztott képviselői voltak a próféták. Egyszóval üdvtör-
téneti egység s annak megfelelő tan jellemzi az ószövetségi szent-
írást, kisebb fontosságú s psykhologiailag közvetített analógiák 
pedig nagyobb jelentőséggel nem bírhatnak. 

Nem tárgyalhatjuk itt mindamaz analógiákat, melyeknek 
alapján az egyetemes vallástörténeti fejlődésbe akarták bevonni 
az ó és újtestamentomi kijelentéseket, hogy azokat egyedülálló 
jellegüktől, történeti különállásuktól megfosszák. Hogy mely 
irányban halad a kutatás, azt bizonyítja Troeltschnek egy pár tu-
dományos meggyőződést kifejezni akaró véleménye. „A keresz-
tyénség — mondja — különösen kezdeténél teljesen történelmi 
jelenség"*) nagy assimiláló erővel, úgy, hogy „Jézus prédikációi 
minden eredetiség mellett zsidó példabeszédbülcsességhez és fogság 
utáni apokalypsishez csatlakoznak". „A váltságtant csak a bűn és 
ősállapot kidolgozása vonta be.a történelem körébe". „Akijelentés 
koncentrációja egy ponton későbbi theol. munka".**) Ennyiből is 
világos, miért tartja a heidelbergi systematikus első feladatnak, 
hogy Jézus életével tisztába jöjjenek, szóljunk hát mi is itt e 
kérdésről röviden. 

A keresztyénség eredeti, le nem vezethető jellege s ennek 
következtében kijelentésszerűsége Jézus életével áll kapcsolatban, 
nem csoda, ha ez a kérdés a theol. munkálkodásnak annyira elő-
terében áll. Különös lendületet neki korunk jelszavai: az evolucio-
nismus és historismus adtak. Emez Jézus életére vonatkozólag 
forrásúi azt az eredeti történeti elbeszélést ismerte el, mely leg-
hívebben Márknál van fentartva s azt a beszédgyűjteményt, 
melyet meg Máté és Lukács dolgoztak fel, mialatt a 4-ik evan-
gyéliom, mint görög philosophiai befolyás terméke, figyelembe nem 
jöhet; amaz különös bizonyságot nyert a múlt században feltalált 

*) Absolutheit etc. 32., 2. 
**) Gesch. u. Met. 6. kv. 13. kv. 
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későbbi kori zsidó irodalmi termékek és az újabban felfedezett, 
keresztyénesített apokalypsisek útján, melyek egy kész christo-
logiát mutatnak előttünk, mielőtt Jézus a földre jött volna. Krisztus 
koráról összefoglaló munkát írtak Schürer, Holtzmann, ki Jézus 
személyében az ekstatikus momentumot hangsúlyozta és Bousset.') 
Itt felemlítem, hogy különösen kétféle felfogásával a Messiásnak 
lehet a fenti irodalomban találkozni. Egyfelől a Messiás a Dávid 
törzséből származó, nemzeti király, ki ellenségeinek legyőzése 
után az óhajtott földi országot fogja megalapítani; másodsorban a 
Messiás a präexistens, világfeletti emberfia, kinek eljöveteléhez 
phantasztikus képzetek csatlakoznak. Az a kérdés tehát, hogy ezek 
a messiatikus-apokalyptikus képzetek milyen szerepet játszottak 
Jézus öntudatában ? Az említett pseudepigraf irodalom alapján 
Baldensperger a) úgy rajzolja őt, mint aki közeli visszatérését a 
felhőkön dicsőségben várta s ez adott neki erőt is, szembenézni 
a halállal. A békés Jézuskép eltűnt, Weiss János 3) szerint Jézus 
apokalyptikus katasztrófát várt, amelyben ég és föld elmúlnak; 
Schweitzer Albert4) az ítéletnek közeli várásából magyarázta 
meg Jézus egész erkölcsi személyiségét, olyan „interimisztikus 
ethika" az, mely a lemondást és áldozatot az eljövendő dicsőség 
érdekében hozza; puszta fanatismus alkotná Jézus nagyságát. 

De más irányban is megindult a vizsgálat. Baur tübingai 
iskolája a mester nyomain az őskeresztyénség történeti megértését 
tűzte céljául s e közben világossá lett, hogy az ős ker. gyülekezet 
messiatikusabb hajlamú volt, mint maga Jézus, kinek példázataiban, 
allegóriáiban csodálatos jövendöléseket látott s ezen buzgalmában 
fokról-fokra előbbre haladt, úgy, hogy utoljára a szavaihoz hasonló 
mondásokat mind neki tulajdonította. Ezt konstatálták különböző 
theol. álláspontról Weizsäcker, Harnack, Pfleiderer.5) Harnack 
híres mondása szerint Jézus nem tartozik az evangyéliomba, saját 
személye eredetileg nagyon háttérbe szorúlt. Előtte tanítása a fő. 

Ujabb pliasist képeztek ismét a vallástörténeti kutatások 
eredményei. Ismeretessé lettek előttünk — mondja Weinel6) — a 
római birodalomnak és Elő-Ázsiának vallásai, melyeknek örökébe 
a keresztyénség lépett s láthatjuk, mily sok idegen elemet vesz 
fel magába. így lehet utána kutatni az egész Krisztusról való 
tant, miért nevezték őt „az ő nagy Istenüknek és Szabadítójoknak", 

*) Geschichte des jiid. Volkes etc.; Neutest. Zeitgeschichte; Die 
Religion des Judentums etc. 

2) Das Selbstbewusstsein Jesu. 
3) Die Predigt Jesu etc. 
4) Von Reimarus zu Wrede. 
5) Das apost. Zeitalter etc.; Wesen des Christentums; Das Urchri-

stentum, die Entstehung des Christentums. 
ö) Jesus im 19. Jahrhunder t 1907. 71 kv . V. ö. különben az előzőket 

is 69 kv.. 
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fejére tették a római császár koronáját, imádtatták a mágusokkal, 
Mithra tiszteló'ivel, kik csillagát látva eljönnek, neki tiszteletet 
adni, akár csak a császárnak. Indiától Spanyolországig mindenütt 
ugyanazon kulturális egységet találhatni, mindenütt ott vannak 
az „Idvezítők, kik küzdenek az emberi szívek megnyeréséért". 
Gunkel szerint nem is zsidó Messiásról lenne itt szó, hanem az 
egész transcendentalis messiatikus előterjesztést egy gnosztikus 
szektának tulajdonítja, mely Jézus halála után a gyülekezetbe 
betolakodott.1) Pedig sem a nevezett szektáról semminemű törté-
neti adattal nem rendelkezik, sem megmagyarázni nem tudja, 
hogyan emelkedett az fölibe azoknak az apostoloknak, k ik Jézussal 
együtt ettek és ittak, vele éltek. Wernle2) már az evangéliomokban 
bizonyítékokat vél feltalálni a vallástörténeti felfogás számára. 
Eichhorn3) a Jézus szenvedéséről szóló jóslatokat találta apologéti-
kus célzatúaknak s a szenvedésre vonatkozó gondolatokat az 
urvacsoráról szóló tudósítással egyben törlendőnek vélte. Wrede4) 
megtagadta, hogy Jézus magát egyáltalán Messiásnak tartotta 
volna, ennek öntudata először a tanítványoknál, aztán a népnél 
ébredt fel. Bousset5) nem. megy idáig, szerinte a messiási elő-
terjesztéseknek reá alkalmazása Jézus előtt óriási tehernek tünt 
fel, oly meggyőződés volt az, mely neki soha örömöt nem okozott. 
Tehát ő is elismeri a modern Jézuskép és a messiási előterjesztés 
közötti különbséget, ámde Jézusnak Istenről való evangéliomában 
mégis Pálnál lett a Krisztusban való hit s járult aztán hozzá a 
specifikus váltságeszme. Ez a páli-lutheri Jézus azonban nem az 
egyedüli többé, az 6 történeti alakját kell előttünk megjeleníteni. 
Istenségéről többé nem beszélhetünk, sőt fel kell adni a kettős, 
egyetemes és speciális kijelentésről szóló tant is. Az emberiség 
egész története isteni s a keresztyénség a vallástörténet egyik 
alkotórészét képezi. Meyer Arnold kérdésbe teszi, hogy Pál ala-
pította-e a keresztyénséget, vagy Krisztus, mialatt Jülicher a már 
Wrede által felállított alternatíván korrektúrákat tesz, Traub pedig 
a csodák ellen ír.l;) Egy szóval a keresztyénség, mint egyszeri, 
történeti kijelentés van megtagadva, ezt az egész anyagot bele 
kell illeszteni a rendes történeti fejlődés keretébe. „Csakhogy itt 
meg kell maradni a praktikus agnosztikus állásponton, — mondja 
Troeltsch. — A vallásos ismeretek symbolikus, inadäquat jellegűek 
s így a vallás felöli, gyakorlati meggyőződés és a modern tudo-
mányos világfelfogás között állandó közvetítésre van szükség."7) 

!) Alig. ev. luth. Kirchenzeitung 1909. Walter : Das Jesusbild im 
Wechsel der Zeiten 1240. 

2) Die Anfänge unserer Religion. 
3) Das Abendmahl in Ν. T. 
4) Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. 
5) Wesen der Religion. 
β) V. ö. Religionsgeschichtl. Volksbücher. 
7) Theol. Rundschau 1909. 532. 
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Semmi okunk nincs tagadni a keresztyénség létrejövetelének 
történelmi feltételezettségét, csakhogy persze mást akarunk ezzel 
kifejezni, mint a vallástörténeti iskola. Maga a Krisztus korabeli 
zsidóság vallása nem az ó-testamentomi kijelentés egyenes folyta-
tása többé, nemzeti ideálok szolgálatába szegődött az s nem szük-
séges vele hosszasabban foglalkozni, hogy Jézus minden nemzeti, 
cliauvinisztikus reményt a Messiás fogalmából törölni igyekezett; 
más felöl holttá lett a Jehova és Izráel közötti viszony, rideg tör-
vényszerűségbe sülyedt s hiába igyekezett hellenisztikus philosophia 
útján újjászületni. Csak vágyakat ébresztett politikai és vallási 
tekintetben egyaránt, de azokat kielégíteni nem volt képes, teljesen 
a politikai konstellációk befolyása alá került. Hasonlót állíthatunk 
az antik világról. Ismeretes, hogy az ó-kori fejlődés csúcspontján 
álló görög-római világban a különböző vallások vegyülése folytán 
mily zavar uralkodott, mialatt a felvilágosultak bölcseségükben 
mindennemű vallást kicsinyeltek. De sem synkretisztikus törek 
vések, sem philosophia nem bírta megadni az emberiségnek a 
békét, kimutatni az óhajtott célt. Kimondhatatlan aggály, vágy, 
törekvés vesz erőt a lelkeken, melynek megragadó példáit adja 
a világirodalom. íme az előkészítettség: negative az antik, nemzeti 
vallások romlása, a régi, erkölcsi értékek változása folytán, posi-
tive pedig abban a vágyakozásban, mely egy legfőbb lénnyel 
való összeköttetést keresett s melyet a mysteriumok minden titok-
zatossága sem elégíthetett ki. Ez az újszövetségi kijelentés adventje.*) 

Erre a vágyra adott feleletet a Krisztus fellépése. Hogyan 
történt ez, hogyan lett ő az Istennel való életközösség közvetítője 
s magának az élő Istennek megtestesülése, csak valószínűleg 
következtethetjük. Mindenesetre az első keresztyének vallásos 
öntudatában kell erre nézve a támaszpontokat keresni, ámde el-
fogulatlanul, vagyis nem azon felvételből kiindulva, hogy az első 
hívőknek ilyen és ilyen theol. fogalmaik nem lehettek, ami aztán 
döntő érvül szolgálhatna. Az egyelőre megfejthetetlen psykhologiai 
tüneményeknél nem az az eljárás, hogy egyszerűen letagadjuk 
őket, hanem próbáljuk megtalálni megfejtésüket. 

Jézus életében személyére vonatkozólag tartózkodó és meg-
tiltja pl. tanítványainak Uäsarea Philippiben (Máté 16, 20 ν. ö. 
Lk. 9, 20), hogy Messiás váltáról a népet értesítsék s a zsidók is 
Jánosnál türelmetlenkedve kérdezik: meddig tartod kétségben a 
mi lelkünket ? ha te vagy a Krisztus, mondd meg nyilván (Ján. 
10, 24). íme ennyire távol áll az Idvezítő a fanatizmustól. 
Ámde pünköst után rögtön megváltozik a helyzet, az apostoli 
prédikáció központjává azonnal a Krisztus lesz. A Csel. köny-
vében Péter beszédeinek központja a Krisztus halála és feltámadása 
úgy, amint az írások előre megjövendölték; tehát nemcsak Jézus 

*) Dicsó'fi : Evang. elmélkedések 117 kv. 
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tanításai, hanem az üdvtények is előtérben állottak. De hát, mond-
ják, a Csel. könyve a második ker. generációban állott elő, abból 
biztos következtetést vonni nem lehet. Nos, még ezt megengedve 
is, pusztán a páli levelekből lehet az első ker. generáció véle-
ményére visszakövetkeztetni. 1 Kor. 15-ben a korinthusiak hitetlen-
ségével szemben kifejti az apostol a feltámadás hitét s valószínűleg 
olyan összeállításról van itt szó, melyet Pál is máshonnan vett át, 
mindenesetre azonban olyan anyag közléséről, melyet ő régibb 
keresztyénektől hallott. Es így Krisztus halála, feltámadása és 
mennybemenetele, melyek említtetnek, üdvjelentőséggel bírnak. 
Ugyancsak 1. kor. 1, 2-ben olvassuk, hogy „minden helyen van-
nak, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét segítségül hívják". 
Pál itt oly keresztyénekről is szól, akiket nem mind ő nyert meg 
a Krisztusnak s akiknek mégis közös ismérvük, hogy a Krisztus 
nevét segítségül hívják. Jézus tehát imádatra méltó, isteni lény 
volt előttük. Iine, ha a források kevés volta miatt tüzetesebb adat 
nincs is, az az egy bizonyos, hogy az első keresztyének Krisztust 
Istenhez emelték, őt imádat tárgyává tették s arról, hogy lassanként, 
a messiatikus váradalmaknak reá alkalmazásából származott volna 
a benne vetett hit, történetileg nem lehet szó. 

Hogyan lehet ez ? a szigorú, monotheisztikus hagyományok 
között felnőtt apostolok hogyan merészeltek ilyet tenni ? Ha fel-
tevésekre vagyunk utalva, ezt csakis Jézus önbizonyságtételére 
vihetjük vissza. A feltámadás ténye maga nem volna elegendő a 
megfejtésre, hiszen más feltámadottról is tétetik említés az írás-
ban, az csak bizonyságául szolgálhatott annak, amit maga Jézus 
mondott íme, ha messiási öntudatának bizonyítékát a kritika sze-
rint Jánosnál nem volna is szabad keresni, kétségtelenül a synoptiku-
soknál található önbizonyságtételnek a tanítványokra olyan befolyást 
kellett gyakorolnia, hogy ennek folytán az Urat imádás tárgyává 
tették. Figyelembe veendő az is, hogy az első gyülekezet a Szent-
lélek, az l ' r lelkének birtokában tudta magát s milyen kilátáso-
kat nyerünk ez által visszafelé a Krisztusra, ki maga Ígérte azt 
meg tanítványainak s az ó-testamentomra, melynek jövendölését 
látták beteljesülve ! 

Mindenesetre a megdicsőült Idvezítőt látjuk ebben a tény-
ben előtérbe állítva, ugyanazt, ami a Pál prédikációjának tartalma, 
ki senki másról, mint a megfeszített, de feltámadott Idvezítőről 
akar bizonyságot tenni. Elismerjük, hogy ez utóbbi apostol jóval 
tüzetesebb christologiát ad, ámde az is bizonyos, hogy nem az ős 
ker. Krisztuskép túlhaladását, vagy elavulását, hanem annak követ-
kezetes kifejtését jelentette ez. Különben önálló christologiai fejtege-
tést Pálnál nem találunk, hanem csak utalásokat, mintegy felté-
telezvén olvasóinál, hogy ismert dologról szól előttük. És itt nem 
tesz különbséget, hogy olvasói az általa vagy más által alapított 
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gyülekezethez tartoztak-e. Tudjuk, hogy a paläsztinaiak mily 
kellemetlenül ellenőrizték munkásságát s evangyéliomáért a jeru-
zsálemi gyűlésen helyt kellett állania. De e konfliktusok közben 
sohasem került szó a christológiára. Gondolhatjuk-e pedig, hogy 
a zsidók a kedvező alkalmat meg nem ragadták volna, ha lett 
volna reá ok ? *) Hogy Pál és János között erős a megegyezés s 
pusztán lényegtelen különbségek vannak, az manapság mind álta-
lánosabb nézetté lesz. A Philó és János-féle logosz használata 
között pedig oly nagy a különbség, hogy pl. Daxer ez utóbbinak 
eredetét az ó-testamentomi igére viszi vissza s úgy Pálnál az 
apostoli igehirdetés ismeretét felveszi, mint általában mindkét 
apostol christologiájának alapjául az igazi történetet s ezen alapuló 
legbensőbb vallomást tartja.**) Ezzel persze minden kortörténeti 
vonatkozást megtagadni nem akarunk s különösen kívánatos volna 
annak eldöntése, hogy mely christologiai vonások kölcsönöztettek 
a zsidó messiási váradalmakból. Ámde ezeket a kölcsönzéseket 
olyan természetűeknek tartjuk, melyek a keresztyénség külön-
állásának megszüntetésére nem alkalmasak 

Mint az ó-szövetségnél, ugyanúgy tar t juk az újszövetségnél 
is fontosnak a bűnnek különleges felfogását és az azzal összefüggő 
váltságot. Épen ez képezi Jézus prédikálásának speciális jellegét: 
az emberiség egyetemes bűnösségének hangsúlyozása s ezzel szem-
ben az Istennek általa és benne kijelentett kegyelme A messiási 
várakozásoknak mondai vonásait visszautasította, e tekintetben 
azonban népének igazi Messiása akart lenni. Ε motívumból indul 
ki a hegyi beszéd, az Isten kegyelme előtti feltétlen megalázko-
dást találjuk az „Uri imában". — O, az Idvezítő a törvénynek 
vége, aki mégis nem a törvény eltörlésére jött, mert hiszen az a 
szent, isteni akarat kifejezője. Innét nem fogadhatunk hát el 
semminemű analógiát, mely a kereszténység történelmi külön-
állását létrejövetelében megdöntené: Jézus nevéhez, az ő vallásos 
öntudatához fűződnek a ker. tanok kezdetei; mint egykor Mózes-
nél a specifikus istenhit, úgy szolgált a Krisztushit a ker. világ-
nézlet központjául, tette azt, ami átvétetett, keresztyénivé. Igaz, 
a keresztyénség minden többi vallással ellentétben lépett fel, 
amely minden más vallást feleslegessé akart tenni, amely más 
idvességet nem ismert, mint ami Krisztusban van. Kétségtelenül 
a korviszonyok befolyása alatt állt tanfejlődésében, de paktum, 
vagy összevegyülés számára lehetetlen volt. Ezért, hogy az a római 
birodalom, mely mindenik vallással kitudott békülni synkretis-
musával, a keresztyénségnek ellene fordult, ezért, hogy a császár-

*) Wal te r : Das Jesus bild etc. 1132. kv. 
**) Dr. Daxer: A páli és jánosi theologia központi eszméjének össze-

hasonlítása. 1909. 53. 63. 70. stb. 
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kultusz, mely a római birodalom minden alattvalóját összekötötte, 
a keresztyéneknek nem kellett.1) 

De hát hogy ért jük ezek szerint azt. hogy a többi vallá-
soktól való izolálásról nincs szó s ezek megértése is a speciális 
kijelentés alapján lehető? Hadd újítsuk itt fel Zwinglinek pár 
gondolatát, melyek ugyan általános, konfessionalis elismertetést 
nem nyertek, de mindenesetre első útbaigazításul szolgálhatnak. 
A reflexió abból indul ki, hogy hiszen minket nem a hit idvezít, 
hanem Isten kegyelme, mely a Krisztusban örök időknek előtte 
elválasztott. És így időileg az élet valamely pontjához kötni a 
megigazulást nem lehet, Isten örök akaratának puszta realizálásáról 
van a hit felköltésénél szó. Különösen világos ez a keresztelet-
lentil elhalt gyermekekre vonatkozólag. Az „Auslegung der Schluß-
reden" etc. 1523-ban még csak a ker. szülők vigasztalására ta r t ja 
szükségesnek, hogy gyermekeik idvességből kizárását ne tanítsuk 
nekik.2) De már az 1530-ban Zwingli által Károly császárhoz 
küldött „fidei ratio" abból az indokból kifolyólag, mert „a 
Krisztusban, a 2-ik Ádámban épúgy életet nyertünk, mint az első 
Ádámban halálra adattunk", helyteleníti, ha „vaktában kárhoztat-
j u k a ker. szülők gyermekeit sőt a pogányokét is". Krisztus 
váltságának egyetemes érvényűnek kell lenni, az világos, különben 
nem felelne meg az Ádámban elkövetkezett kárhoztatásuak; ámde 
honnan tudjuk, hogy őbenne azok is nem választattak-e el, k ik 
előbb meghaltak, mint sem hogy a hit felébredhetett volna bennök: 
„hiszen Isten szabad elválasztása nem követi a hitet, hanem a hit 
követi az elválasztást".8) 

Érdekes indokolás mindenesetre, melynél szinte önkénytelenül 
feltesszük a kérdést: csak a kereszteletlentil elhalt gyermekek 
vannak olyan helyzetben, hogy Krisztusban való váltságuknak 
tudatára nem ébredhetnek? Az azonban, minden esetre bizonyos, 
hogy a látható egyházhoz való tartozás nem szükséges az idves-
ségre: a (láthatatlan) egyház alatt azokat a választottakat ér t jük, 
kik Isten akaratából örök életre rendeltettek . . . Ez egyedül 

A Bauer Brúnónak Kalthoff s legújabban Drews Arthur által 
(Die Christusmythe 1909.) felújított nézetével, mely szerint Jézust a tör té-
nelemből egészen törölni kell, élete puszta költői képzelet alkotása, itt bő-
vebben foglalkozni nem érdemes, valamint a Wellhausen meglehetős elszigetelt 
nézetével sem, aki csak egy aram nyelvű, ős Márkot hajlandó elismerni s 
Jézusból egy törvényhű, zsidó tudóst csinál. Mit csinálnánk Jézusnak tör-
téneti személyisége nélkül a Pál leveleivel? viszont egy szegény rabbi 
hogyan emelkedhetett volna oly mythikus dicsőségre, kinek élete hihetetlen, 
csak képzeletben létező? Ez a két irányzat egymást dönti meg. Jézus tör -
téneti nagysága kimaradhatatlanul következik belőlök. 

η Egli-Finsler: Corpus Kef. vol. LXXXIX. Zwingiis sämtl. Werke I I . 
Β. 455. 

s ) Niemeyer: Collectio confessionum 1846. Fid. sat. 21 kv.; Müller 
K.: Die Bekenntnisschriften der ref. Kirche 1903. 83 kv. 
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Isten előtt ismeretes, mert Salamon szerint egyedül δ ismeri az 
emberek fiainak szívét . . . A (földi) egyház tagjai is választottak-
nak tarthatják magukat, ha hittel bírnak, de a többiek ezt nem 
tudhatják".1) Az elekcio különös feltételhez nincs kötve s pusztán 
kritériumát képezi annak a hit. Az egyháznak universalis jellege 
s az egész föld kerekségén elterjedése pedig ismét és ismét hang-
súlyozást talál.-) 

De Zwingli még ennél is tovább megyen. Az egységes 
üdvtörténet legkevésbbé sein zárja ki, hogy Isten azon kívül is 
ne nyilvánítsa akaratát és a Krisztusban megvalósult váltság nem 
azt jelenti, hogy tehát ez a váltság per absolute az üdvtörténet 
idői lefolyásához volna kötve. Igen helyesen, ha Isten előtt min-
denek jelenvalók, akkor itt is a történelmileg realizált váltság 
mögött az isteni örök akaratot kell felismerni. Érdekes e tekin-
tetben a Bullinger által szerkesztett „Wahrhafte Bekenntnis" etc. 
okoskodása 1545. Izráelen kívül — mondja ez — már Ábrahám 
előtt, Isten kegyelme által boldogokká lettek a patriarkhák. 
Ábrahámmal egy új szövetség jön létre s illetve újíttatik fel s a 
körülmetélkedés elrendeltetik; de e mellett az írás épúgy mutat 
fel pogányokat, kiknek üdvre s boldogságra jutását remélhetjük . . . 
Ezért Augusztinussal egyetértőleg helyesnek és keresztyéninek 
tartja, hogy Izraelen kívül nem mindennek vesztek el és sokan 
vannak a pogányok közül is, kik Isten városához és népéhez 
tartoznak.8) Égészen Zwingli szellemében szól, ki I. Ferenc király-
hoz, halála előtt kevéssel benyújtott „fidei expositiójában" lelke-
sedve rajzolja, mint remény tárgyát, „a szenteknek, bölcseknek, 
hívőknek, állhatatosaknak, erőseknek, minden erényeseknek, kik 
világ kezdetétől fogva éltek, társaságát, gyülekezetét, együtt lako-
zását, hol az ó-testamentomi kegyesekkel együtt Herkulesz, Theseusz, 
Szokrates, Arisztidesz, Antigonusz, Ν urna, Camillusz, a Catók, 
Scipiók, a Ferenc kegyes elődjei láthatók. Non fűit vir bonus, 
non erit mens sancta, non est fidelis anima ab ipso mundi exordio 
usque ad ejus consummationem, quem non sis isthic cum deo 
visurus".4) 

íme az üdvtörténet világkezdetétől fogva az egész emberi-
ségnek szól és így a pogány világ elfogult kirekesztéséről szó 
sincs. Nem a keresztyénség az igaztalan irányában, hanem elfogult 
volna az az evolucionisztikus theoria, mely a tökéletlenebb és 
tökéletesebb vallás birtokának- igaztalan mértéke szerint akarja 
az idvességet is osztogatni, mint ha csak különböző utak vezetnének 
el annak elnyeréséhez: nehezebben, vagy kevésbbé nehezen jár-

1) Müller 84; Niemeyer 22 kv. 
2) Niemeyer fid. exp. 53. 
3) Müller 153 kv. 
4) Niemeyer 61 kv. 
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hatók. Az idvesség egyedüli fundamentoma a Krisztus és azok 
a pogányok is nem Krisztuson kívül, vagy Isten kijelentése és 
ihletése nélkül lettek boldogok. Ahol áldás, élet vagy üdv van, 
Istennek az ő áldott fiában, a Jézus Krisztusban való kegyelme 
által van az. Isten pedig különböző utakon és módokon teszi 
nyilvánvalóvá igéjét és kijelentését az embereknek.') A kegyelem 
munkájának valami egyetemes felfogásával találkozunk itt, amely 
abszolúte nem érinti a speciális kijelentést. Hát nem Isten kegyelme 
mindaz a szép, jó és nemes, amit földi ember cselekedhetik? 
Isten a bűnös, örök kárhozatba sülyedt emberiségben sem szűnt 
meg működni, választottai azok, kik az emberiség fáklyavivői voltak 
tudományban, művészetben egyaránt. Választottai azok is, kik 
közben-közben Istentől nyert kijelentést adtak tudtul az emberi-
ségnek. „Az Úr az ő ismeretére vonatkozó egyes dolgokat a 
pogányokkal is közölte volt, ámbár ezen ismeretközlés gyér és 
nem egészen világos."2) Igen. mert mindenik csak eszköz volt 
egy utolsó cél érdekében, hogy Krisztushoz vezéreljen. 

Manapság szoktak beszélni u. n. „valláspsykhologiai kény-
szerről" oly analógiáknál, melyek között semmi történeti össze-
függést nem találhatni; pl. Krisztus hegyi prédikációjában az 
ellenség szeretéséről való előterjesztés és Laotse-nél a Taoteking 
ide vonatkozó tana, a sákramentomok és mysteriumok analógiája 
stb. A teremtés és vele összefüggő elbeszélések pedig csaknem 
minden népnél megvannak, akár ős-kijelentésből, akár a népek 
érintkezéséből származtatják azokat. Nekünk egyáltalán nem áll 
érdekünkben mindezeket letagadni s önként érthető, hogy fenti 
fejtegetésünkkel nem ezt céloztuk. Az analógiák önmagukban 
minket nem bántanak, csak a speciális kijelentés történeti való-
ságát ne támadják meg, amilyenek volnának pl. az ó-szövetségi 
vallás evoluciószerű létrejövetele, vagy Krisztus és Buddha ifjúsága, 
Krisztus megkisértetése és a perzsaparallel, a szentháromság s a 
brahmanismus trimurtija stb. A keresztyénség szándékos mythi-
zálásán kívül eső u. n. valláspsykhologiai kényszerből létrejövő 
analógiák létezését ezek szerint egyáltalán nem vonjuk kétségbe, 
megfejtésök az lenne, hogy hasonló körülmények között hasonló 
módon viselkedik Isten az emberrel szemben, ahonnan az emberi 
lélekben is hasonló képzetek támadnak. Ilyen analógiák létre-
jövetelére aztán e három volna szükséges: hasonló helyzet, hasonló 
lélektani szervezet, hasoidó isteni működések.3) Ennek megfelelőleg 
mondja aztán Grützmacher: „Valamint a kijelentés tényei a terem-
tés alapján, kemény szikláján, zöld mezején játszódnak le, valamint 

1) Müller: Wahrhaf te Bek. 153 kv. 
2) Zwingli Commentarius etc. ford. dr. Tüdős és Pruzsinszky 27. 
8 ) Grützmacher: Modern-positive Vort räge 1906. Die Keligions-

geschichte etc. c. dolgozat 76. 
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az üdvtörténet alakjai húsból és vérből voltak, épenúgy vonat-
kozásban áll a váltság kijelentett tartalma a teremtés fejlődésén 
belől létrejövő szellemi és valláserkölcsi eredményekkel. Nem 
csupán sötétség honol ama teremtés és váltság kijelentései közötti 
évezredek felett, hanem inkább csillagvilágos éjszakához hason-
lítanak. Isten volt munkás a pogány népek vallásos életében is, 
ki magát soha bizonyság nélkül nem hagyta, vagy amint az egy-
házi atyák kifejezték: Krisztus, mint Logosz Spermatikosz, tehát 
magszerű állapotában, már emberré létele előtt munkás volt." Ami 
tehát arról tesz bizonyságot, hogy „már a pogányságban úgy-
szólván ker. elem volt".1) 

Ámde, hogy ezt megérthessük, a kegyelmi működésnek 
Zwinglinél talált specifikus, református felfogása szerint kell átala-
kítanunk a kijelentés fogalmát. Exkluziv supranaturalismust nem 
taníthatunk. Isten mindenütt és mindenkor kijelenti magát, mert 
hiszen ő mindenütt jelenlevő és munkás. De hiszen az ő kijelen-
tésének adäquat felfogására az ember sohasem képes, ezért, hogy 
temérdek zavarásokat, babonát látunk a népeknél. De exkluzívvá 
nem tehetjük a kijelentést már csak azért sem, mert hiszen a 
népek nem zárathattak ki mind az idvességből, Isten kegyelmi mű-
ködése közben-közben csodásan megmutatta magát; ezért, hogy a 
II. helvét hitvallástétel a pogányok között is minden szépet Istenre 
visz vissza.2) A kegyelem működése sem történeti időponthoz, 
sem az életnek valamely szakához nem köthető. Emellett termé-
szetesen a psykhologiai feltételezettséget sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, amely nélkül személyi hit egyáltalán nem jön létre. 
Amaz az objektiv, ez pedig a subjektiv momentum a vallásban 
s hogy amannak felfogása, megértése emettől függ, az természetes; 
ezért, hogy a kulturális befolyások az isteni akarat többé-kevésbé 
világos megértésével összefüggenek, bárha ismét máskor degenerációt 
eszközölnek. Igen, a természeti embert semmi esetre sem tekinthetjük 
egyenlőnek „a kővel és tuskóval", meg van képessége a javulásra, 
megvan a romlásra is s a vallástörténeti vizsgálat ezt mindenkor 
figyelembe tartozik venni. Egy bizonyos, hogy Istennek kezdettől 
fogva egy akarata volt: Krisztushoz vezérelni. Erre előkészítésül 
szolgált a pogány népekkel közölt kijelentés, úgy hogy e tekintetben 
elmondhatjuk Beth-tel: „Az egész emberiség isteni nevelés alatt áll s 
ezt az ο'.κονομία-t nevezzük kijelentésnek."3) A ker. kijelentés szolgál 
megfejtéséül a pogány vallásoknak is, mert hiszen az isteni sze-
retetakarat egységes. A világkormányzás célja nem lehet más, 
mint hogy az ember az ő utait ismerje meg a többi vallásokban is s 
a keresztyénség így beleszövődjék az egyetemes emberi történetbe. 

Grützmacher etc. Evolution und Offenbarung c. dolgozat 58. kv . 
2) I)r. Erdős fordítása. 30. 1. 
s) Beth K.: Die Moderne und die Prineipien der Theologie. 339. 
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Legtávolabbról sem valami philosophiai, evolucionisztikus 

princípiumról van azonban itt szó. A népek is előkészíttettek a 
Krisztusra. A speciális kijelentés e mellett teljes érvényben marad, 
szükség van egy egységes üdvtörténetre, melynek folyama alatt 
Isten az emberrel önmagát mind tökéletesebben közölje, míg végre 
teljes életközösségbe lépjen; szükség van a bűn és kárhozat alóli 
szabadulásra, mely mint valódi adósság nehezedik az emberiségre 
s ezzel kapcsolatban a váltságnak oly biztos fundamentumára, mely 
nem gyönge, emberi erőtől teszi függővé az idvességet. Ezen fontos 
momentumok igényelnek még rövid méltatást. 

Hogy eszhatologikus váradalmak egy eljövendő, boldog ország 
felől az igazságos Istentől kedvelt király alatt, a keleti népek 
legrégibb hagyományai közé tartozuak. azt újabban ismételten 
bebizonyították.1) HiS ezzel teljesen megegyezik az ószövetségi 
hagyomány, amely szerint volt idő, amidőn Jahve egyformán volt 
Istene minden népeknek s lesz idő ismét, midőn Ábrahámnak 
áldása a föld minden népeire kiterjed. (Gen. 12., 3.) Csodálatos 
aztán végig kisérni ezt a várakozást az ótestamentomon, amint 
ama messiási ország mind szellemibb tartalmat nyer, átalakul Isten 
országának valláserkölcsi eszméjévé, melyhez a népek önként 
csatlakoznak. Azután mind határozottabb alakot ölt ama messiási 
király képe, ki utoljára nem is annyira király már, hanem Jeho-
vának szegény szolgája, ki életét bűnért való áldozatul adja sokakért 
és ez által igazságot és üdvöt szerez sokaknak. És mégis maga 
az örökkévaló Jehova jelenik meg benne. Évszázadokon át készíti 
elő erre a nagy tényre népét, először kegyelmének nagy tényeit 
mutatja meg rajta Kanaánba vezérléséig, aztán viszontagságos 
történet folyamán szól a próféták által, hogy jelentse eljövetelét 
s mikor Izraelnek és az egész óvilágnak megbomlott viszonvai 
legnagyobbá tették az utána való vágyakozást, mikor az óviíág 
romokban hevert: akkor elérkezett az időknek teljessége. Az 
ószövetségen — mondja egyik egyházi írónk 2) — egyetlen szó harsog 
felénkés pedig mindig erősebben, mint a közeledő mennydörgésnek 
szava: íme eljő! azt mondja a seregeknek Ura! (Mat. 3., 1.) 
Nincs a láncnak egyetlen szem híja sem, összefüggő történet áll 
előttünk, melyben az előzmények a következményekre s ezek 
viszont amazokra utalnak. „A ker. kijelentésnek az adja meg 
különleges jellegét, hogy a váltság Istenének a történelemben 
megvalósuló és Krisztusban befejezett életközösségre lépése képezi 
tartalmát."3) Avagy hol lehet ehez csak távolról is hasonlót fel-
mutatni a vallások történetében ? 

1) Gressmann: Der Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie; 
Ed. Meyer. Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. sc. Sellin műve. 39. kv. 

Dicsőfi : Templomi gondolatok. 248. 
3) Alig. ev. luth. Kirchenzeitung 1907. Ihmels: Das Christentum 

und die Religionsgesch. 629. kv. 
2 
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Igazuk van azoknak, akik a ker. kijelentés specifikus voltát 
Krisztus Istenségére vezetik vissza (Girgensohn, Herrmann stb.) 
s azt az isteni hatalom tényéül fogják fel. Itt tehát puszta, tör-
téneti felfogásról nem lehet szó, ennek a megértéséhez objektiv 
történettudomány és szubjektív hit dualizmusa szükséges. Ennek 
kapcsolódása pedig az írás olvasása közben történik meg, „miköz-
ben ugyanis érezzük azokat az isteni erőket, melyek Jézus szemé-
lyéből kiáradnak, megtesszük az utolsó lépést is az üdvözítő hithez, 
Krisztus istenségének hitéhez". Ezt a hitet pedig maga Isten 
lelkének ereje leöltheti fel bennünk. Ez úton juthatunk el egyedül 
a keresztyénség igazságának megértéséhez, ez úton kél bennünk 
életre annak ereje. Az Istennel való életközösség egészen prak-
tikus természetű, a hívő öntudatában kell annak gyökereznie. 
Másként gondolja ezt persze Dorner. Szerinte az istenemberi ter-
mészet helyreállításáról volna itt szó, amely mellett „Krisztus 
halálának jelentősége nem lényeges". Metaphysikai értelmet nyer 
a kifejezés, a vallásos fejlődés zárköve és ezzel együtt abszolút 
vallás azért lehet a keresztyénség, mert benne az isteni és emberi 
egysége megvalósúlt, még pedig ez alatt nem egyszeri kijelentést 
kell érteni. Ez a felfogás megengedi azt is, hogy a keresztyénség 
úgy jelenjék meg, mint amely „más vallásokból a lényeges tar-
talmat önmagába felveszi, hogy ekként az öntudat haladásával 
lépést taitson."J) Mondottuk már. hogy a ker vallásos tapasztalat 
tartalma nem úgy tűnik fel előttünk, mint valami közös fejlődés 
csúcspontja, amely összegében az emberi szellem fokozatos fejlő-
désével összeesnék. Bármily méltánylattal vagyunk is a többi 
vallások iránt, azokban az isteni akarat emberileg közvetített, 
elmosódott kifejezéseit láthatjuk pusztán. A keresztyénség egyszeri 
történeti tény, még pedig nem pusztán olyan értelemben, mint 
azt Sabatier mondja, hogy t. i. .a Krisztusban a kegyesség a 
maga tökéletességét érte el, mi mindannyian annyiban vagyunk 
keresztyének, amennyiben Jézus gyermeki kegyessége bennünk 
életre kél".2) Az az egyszeri történeti tény az Istennel való élet-
közösség fundamentuma és állandó forrása; annak, hogy Isten 
jelent meg testben, praktikus vallásos jelentősége nem merül ki 
a vallásos kegyesség újjáalakításában, hanem a hitbizonyosság 
záloga is az. Vizsgáljuk meg még ez oldaláról a dolgot. 

Milyennek képzelik az egyes vallások az Isten, vagy Iste-
nek és ember közötti visszonyt? A legkevésbbé művelt népeknél 
alapja ennek az, hogy az ember az istenségtől várja fenyegető 
veszélyek elhárítását, bizonyos, előtte értékes javak megadását. 
Fél az 6 istenétől, akinek hatalma alatt érzi magát s ennek cso-
dálatos ellentéteként mégis nála keres menedéket, Isten iránti 

Dorner : Grundriss der Religionsphilosophie 173. 179 kv. 182 kv. 
2) Esquisse etc. Le Principe chretien 183 kv. 
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bizalom híján szolgálatokkal akarja kiérdemelni adományait. Nem 
nélkülözi már ezen népek vallása sem az ethikai elemet, annak 
csiráit fel kell ismerni a félelemben, magasabb fokon lép ez 
azonban fel a kulturnépek pogány vallásaiban. Az Isten után 
kutató, tapogatózó elme őt ethikai tulajdonságokkal ruházza fel, 
de egyszersmind a hozzá való viszonyt is ethikaivá teszi. Azonban 

' ez csak annyit változtat a dolgon, hogy most már ethikai cselek-
mény az, amely az Isten és ember közötti visszony rendezésére 
megkívántatik, egyébként épeuúgy az embernek kell azt létre-
hozni, mint előbb. Sajátságos, hogy amennyiben eme képzetekhez 
a váltság fogalma járul is, az tulajdonképeni, mélyebb, átalakító 
hatásra nem képes. Ott látjuk pl. a buddhismust, melyet legjobban 
szeretnek a keresztyénséggel összevetni. Bármily megragadó ki-
fejezésre talált is benne a váltság utáni vágy, azt másként elérni 
nem képes, mint a saját személyiség megsemmisítése árán. S mi 
az a váltság? a gonosz, a világi nyomorúságok, a lélekvándorlás 
kínzó gondolatától való megszabadulás, tehát az emberiség leg-
nagyobb nyomorúságából, a bűntől való megszabadulásról fogalom 
sincs. Igaz, hogy úgy Buddha, mint Mohamed az universalismus 
igényével lépnek fel, de amannak vallása a folytonos alkalmazkodás 
által kivetkezett eredeti alakjából s a pogány dämontiszteletet is 
felvette magába, az izlam pedig a nemzeti korlátokat sohasem 
tudta kellőleg áttörni s erkölcsileg sok kifogásolni valót elfogadott. 
De ettől eltekintve is, ezeknek a vallásoknak igényük az abszolut-
ságra csak formális lehet, mert az utat mutatják meg, amelyen 
valaki szerintük a váltságot megszerezheti, de saját szolgálatok 
szükségesek annak elnyeréséhez. 

Mindezektől különbözik a keresztyénség felelete az Istennel 
való viszonyra nézve. Itt válik el a keresztyénség a zsidóságtól 
is, mely utóbbi szintén törvény vallás. A keresztyénségben az 
Istennel való ellenségeskedés és abból származó kárhozatra méltó-
ság tudata még fokozódik, úgy hogy a kegyesség sehol másutt 
szabadulást nem lát, mint Istenben. Az ő mindeneket determináló 
akarata a váltság ténye is. melynek egyetlen momentuma sincs, 
ami nem az ő örök elhatározásától lenne függővé téve. Ez az ő 
akarata pedig .mint vallásos tapasztalat, ju t a hívő tudomására. 
Ama legtökéletesebb kijelentés úgy mutatja előtte Istent, mint 
legfőbb erkölcsi személyiséget, kit csak úgy tehet magáévá, ha ő 
is tökéletessé lenni igyekezik. De azt is tudja, hogy eme törek-
vésében bűnös volta akadályozza őt. amelytől önmagában szabadulni 
képtelen. Ingyen kegyelem hát az. amely neki váltságot készít s 
melynek folytán aztán ő köteles a váltság nagy Istenének dicső-
ségére rendelni életét Isten kiengesztelődést szerez, hogy teljes 
életközösségbe lépjen az emberiséggel és az emberiség ekként 
erkölcsi hivatásának megfelelni tudjon. Seeberg Rajnold reá-
mutatott a pogány vallások sok inkonzekvenciáira. Az istenek 
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imádatot követelnek, mégis sok esetben nem segíthetnek, korlátolt 
lényeknek tűnnek fel; erkölcsi rend őreiként szerepelnek, mégis 
maguk az érzékiség rabjai. A vallás az emberség vigasztalója akar 
lenni és ime a pogányoknál mégis pessimismusra vezet. A vallás 
Isten lelkének műve és ime ott látjuk a varázslatot, babonát, 
mint nevetséges eszközöket az ember kezében az istenekkel szem-
ben.1) Hol áll ettől a keresztyénség következetessége, mely az 
egy Istenen kívül semmi más hatalmat el nem ismer s idvessé-
gének minden mozzanatát egyedül csak tőle teszi függővé és ezen 
hitében teljes biztonságban érezi magát. 

A keresztyén kijelentés az Istentől rendelt Szabadító vagy 
Megváltó és Közbenjáró személyében éri el a maga abszolút 
érvényét és pedig itt már nem formális, hanem tartalmi abszolut-
ságról van szó. Az újabb theologia, különösen a Ritschl iskolája 
elégnek tart ja a váltság tényében a legtökéletesebb kijelentést, 
az Isten országát és kiengesztelődést összefoglalni. Szerintünk 
nem elég az Idvezítőben Isten teljes kijelentését látni, mert hiszen, 
mint mondottuk, buddhismus és izlam is hasonló igényekkel 
lépnek fel, sőt az illető vallásalapítók is az Istennel való élet-
viszony megalapítói, tehát közvetítők Isten és ember között 
akartak lenni. A keresztyén kijelentés nem puszta közvetítésről 
tud, hanem a satisfactio vicaria alapján történő közbenjárásról is. 
Isten szeretetének legmagasabb kijelentése, hogy az ő szent Fiát 
adta érettünk. Az Idvezítő, illetőleg a feltétlen engedelmesség 
ténye az. De más felől önkéntes akarata is kifejezésre jut benne, 
ő , kinek egész sereg angyal sietett volna segítségére, istenségének 
erejével megszabadulhatott volna tőle, önként áldozatul adja magát. 
Ha egyszer elfogadtuk istenségét, következni kell az elégtétel 
tanának, vagy következetlenek leszünk hitünkben. Istennek fia 
nem hiába vérzett el a kereszten. 

„Krisztus személye, élete és halála képezi azt az értéket, 
azt a díjat, amelyért Isten részéről az emberekkel az életközösség 
lehető."-') „Ami igazságunk és teljességünk a Krisztusban van."3) 
Ugyanazt fejezi ki az „egyedül Krisztus által" számtalan variációja 
a konfessziókban. Csakis így nem kisebbíttetik meg a Megváltó 
személye, csakis így van meg teljes bizonyossága a hitnek az 
idvesség felől. Ahol Isten szerez váltságot, ott nincs szükség 
emberi közreműködésre. Egyúttal az elégtétel eme ténye által 
nem pusztán felül nem múlt, hanem egyáltalán felülmúlhatatlan 
vallássá lesz a keresztyénség. Isten kijelentése lezárult, váltság-
akarata megvalósult. Egy a közbenjáró, ki felülről adatott az 
Atya által s nem is lehet több. Az ember pedig ismerje azt a 

x) Die Grundwahrheiten der christl. Religion 4-ik k. 1906 26 kv. 
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feladatot, melyet a szent és igaz Istennel való életközösség reá 
ró s gyermeki engedelmességben szolgálja az ő Urának, Istenének 
dicsőségét. 

Fenti fejtegések szorosan összefüggenek a keresztyénség 
supranaturalismusával. Mit értünk e kifejezés alatt, annak bővebb 
magyarázata nem ide tartozik. Tulajdonképen supranaturalismus 
az is, mint mondottuk, ahogyan mi a pogány vallásokról gondol-
kozunk, vagyis e tekintetben a vallástörténeti iskola által támasz-
tott igények előtt deferálunk. Isteni beavatkozás útján jöttek létre 
ezek a vallások, amennyiben a Örökkévaló akaratáról és törvé-
nyeiről jelt akart adni az embereknek. Es így teljesen felesleges 
itt a felől vitázni, hogy „az ilyen kijelentés természetes, vagy 
természet feletti uton közöltetik-e az emberrel". „A rendkívüliség 
jellegét minden szorosabb értelemben vett kijelentés magán viseli." 
Az inspiratio pl „jöhet hirtelenül, váratlanul, mint a villámlás, 
amikor az ember lelkét bevilágítja s abban hidat \rer e kijelentés 
befogadására . . . . előttünk ez is természetfeletti".*) Egy szóval 
minden vallás állíthatja inspirált voltát, alapítójának isteni külde-
tését, mi úgy fogjuk azt fel, mint a keresztyénségre előkészítést. 
De ha ennek elismerése által a vallástörténeti iskola az immanens 
fejlődés határát áttörte s elfogadta Istennek a történelembe belé-
folyó működését, akkor nincs joga a supranaturalismusnak vagyis 
speciális kijelentésnek egyházi értelmezését sem megtagadni. A 
kijelentés számunkra specialiter az Ür, az Idvezítő, az ő supra-
naturalis kijelentése nélkül nincs keresztyénség. A teremtés célja 
az Istennel való közösség volt. Ez zavartatott meg a bűn által, 
mely csak úgy volt visszaállítható, ha felülről jön segedelem. 
Isten maga jelent meg az ő szent Fiában alázatos, emberi alak-
ban, hogy legyen beteg lelkek orvosa, ingadozók erősítője, hívők 
reménye. Persze valami más ez, mint Visnu avatárái, melyeket 
erkölcsi alapeszméje sem engedi összevetni. A keresztyénség nem 
különböző mythikus kalandokról, hősi tettekről, bajból való újra 
meg újra megismétlődő szabadításról szól, hanem az időknek ama 
teljességéről, amikor Isten akarata az emberiség váltságára vonat-
kozólag egyszer s mindenkori, isteni tény utján megvalósulhatott. 
Annak az égből származó segedelemnek hite a keresztyén supra-
naturalismus. 

Hogy a bűnükből való szabadulás vágya nem hiú ábránd, 
amellett századok tapasztalata tesz bizonyságot. Ott élt az emberi-
ség szívében s mégis először csak kevesen, az apostolok s környe-
zetük érzette meg, kik Idvezítőjökben keresték s találták meg 
idvességöket, mindazt, amire lelkök békessége szempontjából 
szükségük volt. De majd kilépett a megváltói tény eszméje a 
szük határok közül, hogy világhódító útjára induljon. Nem a 

*) Erőss Lajos: Apologétika 276 kv. 
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későbbiek, hanem azok a küzdelmek voltak a kereszt jé η ségre 
döntők, melyeket a nyugat és kelet befolyása alatt létrejött világ-
vallásokkal, a Mithra-tisztelettel, manicbäismussal megvívott. Azóta 
a vallások egész sora semmisült meg mellette, nem erőszak tette 
tönkre: leélte magát, elvirágzott, mint a virág. Az emberiség 
mindig újat kivánt helyette. Hol vannak a keleti és nyugoti 
klasszikus kor vallásai ? Ott hevernek a romok alatt, melyek 
egész kulturájokat eltemették, mert szorosan össze voltak velők 
forrva. A kulturális változás a vallás pusztulását is magával 
hozta. Szemünk láttára folyik hasonló jelenség az eddig félvad 
állapotban élt népek között, melyek egymásután veszik fel a 
keresztyénséget. A hajdan hatalmas parsismusnak alig 70.000 
követője hajol meg a tűz titkos ereje előtt. A buddhismus, 
bralimanismus még él, önmagát megtagadva, de ki tudja Chinának, 
Indiának kulturális változása nem fogja-e őket is romjai alá 
temetni? Es az egykor világot rettegtető izlam beteg, mintha 
halálos sorvadásba esett volna. Ezzel szemben a keresztyénség 
átélt három kulturát, mint phönix-madár, csak újjászületett olyan 
hatalmas viharban is, mint a reformáció. S hisszük, hogy nem is 
múlhat el. Ott bent, az emberi szív mélyén vannak gyökérszálai, 
a legalázatosabb kegyesség talajából fakad fel. mert az van el-
választhatatlanúl a legmélyebb bűntudattal összekötve. Azt mondják, 
míg lesz halál, mindig lesz vallás is; épígy igaz a másik is: míg 
lesz bűntudat, mindig lesz keresztyénség is. Philosophia túl nem 
szárnyalhatja, művelődés feleslegessé nem teheti, mert alapja a 
milliók szívében kiolthatatlanul benne élő, kegyes öntudat. 

(Vége.) 
Dr. Lenes Géza. 


