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Veritas liberabit vos

Az igazság felszabadít titeket

Al ÚJ EMBER KISKÖNYVTÁRA

minden egyes füzetének ez a szent
írásí idézet a jelígéje, amely azt a
hűséggel vállalt célkitűzésünketfejezi
ki, hogy következetesen és megalkuvás
nélkül szolgáljuk, feltárjuk és olva
sóink előtt megvílágítsuk az igazságot,
bárhol, bárhonnan jelentkezik, mert
ami az igazság, az egyben katolíkum
s ami igaz, az egyúttal katolíkus is.



i, FEIF.Z.ET

A Krlsztusr~ vonatkozó lSsforrások

Van-e s~l~ e vi1á~on ember.. ki ~ u.ev~t ,J(cjs~tuS:'~
nem ismemé1" Keresztény ~pQglny,'1:Ilyő és lIiletJ.en, ta"
nult és' tanulatlan egyaránt. ismeri Qevét. \ud. röle eg)':~t
mást, azt is,b.ogy n~g,y ember .lehetett, ~ JDá.ért .nem,
már csak azért is, mert születésétől s~ámítj.\,1k az éveket
és nevére milliók hajtják meg ]ejü.ket vagytérdükeL
. Ki' is. ez .'áz ..eIilber"1 Igen, egyelőre Krisztust csak

földi, történelMi szempontból akarjuk puszta eszünk ref
lektora elé·állíf.ni.

E végett teien ismertetéstinkben nem is ftivafkozunk a
Krisztus. élelére . vona'tKozó legf6bb forrásokra. a négy
evangélitlmrli. Még' a Szimtfrá'sra· áJtalábáa sem. Utóbbinál
legfelJebb' egy -ésödálatos és' pusztán lélektani szempontból
szinte megmagyarázhatatlan tényre hívjuk fel a figyelmet:
Arra, hogy az ószövetségi, vagyis Krisztus előtt több év:
századdal megírt könyvek egy' leendő Messiásról rengeteg
jövendölést tartalmaznak.amelyek Krisztusban kivétel nél
kül és teljesen teljesültek. Még hozzá úgy, hogy ezek a
jövendölések rajta k.íVÜI sem előtte; sem utána" élő sze
mélyre netrl alkalmazhatók.

Mi' több, jelen ~üzetben még a .Krisztus mellett szó,ló
forrásokat és irodalmat, sem v~s,l;ük tekintetbe, pl. az 1.
és' 2. századból a Didachét, a .Barnabás level-ét, Római Ke
lemen és Polikárp írását; Quadratu.s és Aristides közléseit
és egyebeket" Hiszen mint Lukác:~ evangélista D}egjegyz~..
máJ:: az ó idéj~hen is sokan fr~'k Krisz\qsról. (L.~. 1,. ~-2.1

L4ssuktehát csupán a Krisztusról szóló, de Krisztus
t61 {ávól állo,' 's5t Krisztus-ellenes Iegréglbb profán (nem
ellyházi) forrásokat az 1. és 2. századból.



Igaz, hogy e források száma nem éppen bőséges. De
ezen nem lehet csodálkozni. Hiszen pl. a klasszikus római
irók méltőságukon alul tekintették, hogy tolluk hegyére
vegyenek egy, a kereszt bitófáj án kivégzett - nem rómait,
vagyis az ő szemükben barbárt. Személye annál kevésbbé
érdekelte öket, minél kevesebbet tudtak és értettek tan i
tásából.

Azt se felejtsük el, hogy Nagy Konstantin, II. Theo
dosius és I. Jusztinián a. keresztény és Krísztus-ellenes
iratoknak és könyveknek .elégetését és megsemmisítését
rendelte el. (Cod. Theol. l, 3. 1. 1.) Sőt több mint való
szind, hogy a keresztények eztönszántukból is szivesen
megtették. Igy az első két századból való sok Krísztus
ellenes könyv megsemmisülhetett.

Hiszen még a pogány klasszikus irók műveinek nagy
részét is csak az Egyház papjai és szerzetesei mentették
meg a pusztulástól és mentették át az utókorra. Nélkülük
még ezek a források is eltűntek volna. Viszont világos,
hogy ezek az irodalom-mentő egyházi személyek nem eről
ködtek vallásuk és világnézetük mestere ellen szerkesztett
irásokat megm~nteni és megőrizni számunkra.

De még igy is elég Krisztustól távol álló, sőt Krisztus
ellenes ősforrással rendelkezünk. Vegyük öket sorba, pér
sze füzetünk szűk kerete miatt csupán távirati tömörség
gel.

2. FEJEZET

Flavius József

Flavius József Kr, u. 37-ben született. Nagyeszű és
tudós zsidó volt. Még a rómaiak előtt is oly tekintély volt,
hogy római polgárjoggal tisztelték meg. Két műve: "A
zsidó régiségek" és "A zsidó háború". Mindkettőben szól
Krisztusról. - Ime saját szavai szószerinti fordftásban:

"Abban az időben élt Jézus, egy bölcs ember ha ugyan
őt egyáltalában embernek szabad nevezni. Mert ő csodá
latos műveket cselekedett (az emberek tanitója volt, akí'k
az igazságot könnyen elfogadják). És a zsidók közül, de
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a hellasi világból is sokakat magához vonzott. Az ismert
Krisztus volt ő. És noha Pilátus, a főemberek feljelentésére,
kereszthalálra ítélte, eredeti követői nem pártoltak el tőle.
Mert ő a harmadik napon újból elevenen megjelent, mí
után az isteni próféták róla ezt, mint más ezer csodálatos
dolgot előre megmondottak. És a róla nevezett keresz
ténység még mostanáig sem ért véget:' (Antiqua, XVIlI.
3. 3. edit. B. Niese. IV. Berolini. Weidmann, 1890. 151.
köv. qId.)

"A zsidó háború" c. művében hasonlóképen szölKrisz
tusról. (l. Berendts-féle kiad. 8, 12.)

3. FEJEZET

Plinius

Ifj. Plinius Gaius P. Secundus (61-114.) mint Bythy
nia és Pontus helytartója tanácsot kért Traján császár
tól, hogy mit tegyen Krisztus követöivel.

A nagyon terjedelmes levélből csak a következő, leg
inkább jellemző részt közöljűk:!

"Azokkal szemben, akik magukat keresztényeknek val
lották . .. Kivégeztettem . " Mások keresztények voltak
ugyan, de felhagytak velej némelyek három évvel, mások
több évvel, sőt némelyek 20 évvel ezelőtt. Azt állították,
hogy bűnük vagy tévelyük leginkább abban állott, hogy
bizonyos napon összejöttek. Krisztusnak mini Istennek tisz
teletére együttesen énekeltek és esküvel nem gonoszlettre,
hanem arra kötelezték magukat, hogy lopást, házasságtörést
el nem követnek, szavukat meg nem szegi,k és a náluk letét
be helyezett jószágot le nem tagadják ... Annál szűksége
sebbnek tartottam, hogy két szolgálótól, kiket Diahonisz
szdknak ;uweztek, kúivallatással megtudjam az igazságot:'

1 Aki Plinius levelének teljes szövegét óhajtja olvasni és
a többi Krisztus-ellenes ösforrások szövegét, amelyeket tér
híján jelen füzetben kihagytunk, ezeket mind megtalálhatja
Tower Vilmosnak "Kicsoda Krisztus?" c. kétkötetes mun,kájá
ban. lA Szent István Társulat kiadása.) Ára: 20 frt.
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E levélből főkép három adatot emelünk ki. Az egyik,
hogy a keresztényüldöző Plinius szerint a 'keresztények
Krisztust Istennek tartották.

A másik adat: Plinius a szóban levő levelet 109-112
között írta. Mint e levélben maga állítja, némelyek már
20 évvel ezelőtt megszüntek keresztények lenni, tehát
89-92. évben. Igy Plinius levele tanúság arra, hogy már
az első században, vagyis az apostoli korszakban még a
római birodalom különíéle tartományaiban is nagyszámú
keresztény élt. Sőt Plinius tartományában annyira elsza
porodtak a keresztények, hogy a helytartó aggódva nézte
terjedésüket és ügyükbena római császártól kért bővebb
utasítást.

A harmadik értékes, tanulságos és jellemző adat a
levélben emIítettkét rabszolganő, akiket az Egyház diako
nisszáknak alkalmazott, vagyis akik egyházi hivatalt visel
tek. Ime. az Egyház már a kezdet kezdetén nem ismert
kűlönbséget szabad és rabszolga személy között.

4. FEJEZET

Tacitus

Amint a két első században minden pogány római,
Tacitus, a római tőrténetirás-mestere (55-120) is, "Anna
les" c. művében Krisztusról mínt a kereszténység alapító
járói ír, "akinek babonásága (ezen a keresztény vallást
érti) nemcsak Judeában, hanem Rómában is követőkre ta
lál." Majd részletesen szól a keresztények ellen foganatosí
tott büntetésekröl.

"Historiae" c. müvében (69-96) a Jeruzsálem ostroma
idején tapasztalt csodás jelekről és a zsidók várta Király
ról így emlékezik meg;

"Sok csodajel történt akkor, amelyeket a babonás és
a vallással szemben ellenséges érzületű nép semmiféle ál
dozattal vagy könyörgéssel sem tudott kiengesztelni. úgy
látszott, hogy az égen hadak törnek egymásra, a fegyverek
piroslanak és a felhőkben hirtelen keletkezett tűznek láng-
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jától fénylik a templom. Ennek kapui hirtelen kitágultak
és emberi hangnál erősebb szó hallatszott: "Kivonulnak az
istenek." Egyúttalláthatóvá lett a kivonulóknak óriási
nyüzsgése, E csodás jelenségekre némelyek félni kezdtek;
mások meg voltak győződve, hogy beteljesedett az, amit
a régebbi papok megjővendőltek. hogy az időben Kelet
fog hatalomra jutni és Judeából származó egyének fognak
uralkodni. (V. 12.)

5. FEJEZET

Mara Bar Serapion, Samosatal Lucián, Celsus
és a későbbi irók

Mara Bar Serapion előkelő pogány bölcselő volt. Fiá
hoz intézett nagyon terjedelmes levelében (72-96) magasz
talóan beszél Krisztusról, "a zsidók bölcs királyáról", akit
egy rangba helyez Sokratessel ~ Pythagorassal. "Noha
Krisztust népe halálra ítélte, mégis örökké élni fog taní
tásában és törvényeiben."

Samosatai Lucián 170 körül írta meg múvét, amely
ben a keresztényeknek szemére veti, hogya görög istene
ket megtagadva, egy keresztrefeszített bölcselőt imádnak
és az ö törvényeit követik. (De morte Peregrini 11 és 13.)
Irásában éles gúnnyal tőrekszik gátat vetni Krisztus híveí
térfoglalásának. De épp ezzel igazolja Krisztus tanaínak
belső erejét.

Celsus 178-ban írta múvét. Ebben azt állítja, hogy
Krisztus az ő csodáit egyiptomi varázslattal művelte. Erő
sen támadja az evangéliumi közléseket, de akarata elle
nére, épp e közléseknek legpártatlanabb tanúj ává válik,
amennyiben azokat támadja, de soha nem tagadja.

A 2. és 3. századból még más keresztényellenes író k
is szólnak Krisztusról, de helyszűke míatt csupán a nevü
ket említjük meg: Epietet, Marcus Aurelius, Galenus (130
201), Apulejus (124-), Spartianus, Lampriadius, Dio Cas
sius (150-230), Cornelius Fronto (t 175) »Ó,

Mármost ha e Krisztus- és keresztényellenes irók köz
léseinek közös mondanivalóit egy mondatban akarnók ősz-
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szesűríteni.. körülbelül ezeket mondanák: "Ez a keresztre
feszített Krisztus nem volt közőnséges ember, sőt a mi
világriézetűnkre veszedelmes egyéniség, akinek a tanftá
sára felfigyel a tömeg, és aki bübájossággal- vagy ördögi
segítséggel feltűnő, nagy csodákat művelt.'

6. FEJEZET

Mit mond a történelem Krisztusról

Érdekes, hogy már a Krisztus előtti pogány népek
nagyjai is vártak egy Messiás-féle személyíséget. Igy pl.
Sokrates, Cicero, Horatius, Ovidius és különösen Vergilius.
Utóbbi Krisztus előtt 70-ben született és 19 évvel Krisz
tus születése előtt halt meg. Tehát Krisztust nem ismer
hette, sem az ő születésének körülményeit. És mégis "egy
szűztől születendő csoda új ivadékról" jövendöl, aki "föld
re száll alá a nagy égből" és e természetfeletti hatalom
mal felruházott fiúgyermektől várja a jobb kort.

Confucius hirdette, hogy az égből jönni fog egy szent,
aki mindentudó és az ég és föld minden hatalmát egye
síteni fogja.

A pogány kelták, gallok, indiai hinduk, irániak és ger
mánok is várták egy természetfeletti csodálatos lény meg
jelenését a földön.

Tacitus tehát joggal írhatta: "Sokan meg voltak győ
ződve egész Keleten arról, hogy ez idő körül Judeából
hatalmas uralkodó fog érkezni." (Hist. V. 13; Sueton. in
vit. Vesp. c. 4.)

És Krisztus valóban a pogány Tacitus megjelölte he
lyen és időben megszületett, csak 3 évig tanított nyilvá
nosan, ő maga egy betűt sem írt, 12 halászra bízta tam
tásának elterjesztését és 33 éves korában keresztre feszi
tetten meghalt.

De sem előtte, sem utána nem élt ember e föld há
tán, _ki oly nagy hatást gyakorolt volna az emberiségre
és történelmére, mint Krisztus. -

Tana meghódította a hatalmas római világbirodalmat.
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Pedig ellene támadt tíz császárnak minden erőfeszítése,
törvényeinek szigora, hadseregének ereje, hivatalnokainak
kérlelhetetlensége, a kirótt büntetések sokfélesége, a kin
zások szörnyűsége, a hóhérok százainak kegyetlensége.

Nincs a kinzásnak, űldözésnek és kegyetlenségnek az
a módja, amelyet Krisztus követöi ellen nem alkalmaz
tak volna. Patakokban ömlött a keresztény vér. A pallos'
sokszor eltompult és az elfáradt hóhért fel kellett váltani.
Egyszóval a világtörténelem legnagyobb, legerősebb és leg
félelmetesebb földi hatalma 300 esztendőn át mindent ki
gondolt és. elkövetett a keresztényIég kiirtására. Mégis
alul maradt.

ts Krisztus-megnyerte, megtérítette, Egyházba olvasz
totta a középkor vad, nyers, barbár népeit is, a spanyolo
kat, franeiákat, olaszokat, ireket, angolokat, németeket,
norvégeket. svédeket, szlávokat és minket magyarokat.

Pedig a térítés nem erőszakkal történt, nem fegyver
rel és földi ígéretekkel, nem kedvezményekkel és életrnód
könnyftéssel. tppen ellenkezőleg.

ts Krisztus úrrá lett Napóleonon, Bismarkon, Hitle
ren, akik pedig minden tőlük telhetőt megtettek és meg
markoltak, hogy az övéké legyen és maradjon a győzelem.

Igen, hány orsZág keletkezett Krisztus földi országa,
az Egyház alapítása óta, melynek bölcsőjénél állott és
melynek sírjába tekinthetett. Csak a két utolsó világhá
ború óta. tizenhat trón dűlt össze, köztük oly hatalmas
uralkodó családoké. mint a Hohenzolleréké, Habsbuigoké,
az orosz cároké, kínai császároké, török szultánoké és í. t.
Csak Krisztus földi helytartójának trónja nem ingott meg
egy pillanatra sem" sőt ma 40 állam tartja fenn vele diplo-
máciai összeköttetését. .
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7. FEJEZET

.Krisztus hatása az egyesekre

Krisztus meglát egy vámszedőt és hfvja magához, és
ez ott hagy vámot, állást, hivatást és Krisztus aposto
lává szegődik, érte áldozza fel életét is. Máténak hívták.
Egy másik ember meg Krisztust látja meg, és rögtön ra
gaszkodó hívőjévé és társává szegődik élte végéig, és mínt
vértanú, Krisztusért ontja vérét. Neve Natánael = Berta
lan. A gazdag Zacheus életében szintén előszor pillantja
meg Krisztust és örömében, hálából vagyona felét fel
ajánlja jótékony célra.

Egy bűnös leány megismeri Krisztus tanítását és örökre
búcsút vesz a test és vér minden örömétől és keresetétől:
Magdolna.

Az élvhajhászó, romlott erkölcsű római pogány észre
veszi, hogy eddig ravasz, alattomos, sorsát állati megadás
sal viselő rabszolgája egy szép naptól kezdve mosolyogva
jár-kel, sokkal pontosabban, lelkiismeretesebben végzi
teendőit. Alig ismer rá.

Viszont másutt a rabszolga nem tudta megmagyarázni,
hogy ura minden külső megokolás nélkül miért kezd vele
emberségesen bánni, őt testvérének szólítani, sőt felszaba
dítja és ajándékokkal elbocsátja.

De talán csak akkor, réges-régen történtek ily csodá
latos változások?

Krisztus Jézus nevére ma is milliók meghajtják fejü-
. ket, temploma előtt leemelik kalapjukat, nagypénteki sfrja
előtt leborulnak. Személyét kőbe vésik, vászonra festik, ze
nébe ömlesztik. A bazilikák, dömok, a falusi templomok
és útszéli kápolnák az ő emlékét örökítik meg, éppúgy,
mint a Belliniek, Raffaelek, Leonardo da Vincik, Munká
csyak, Dantek, Pascalok, Papinik, s í. t.

A férfi- és nő] szerzetek tízezreiben a legkülönfélébb
nemzetiségű, fajú, természetű, vérmérsékletű és korú, mind
két nembeli fiatalok és öregek önként, minden kényszer,
börtön és rendőr nélkül életük végéig tökéletes engedel
mességben élnek, küzdenek, fáradnak és lemondóan áldoz
nak Krisztus iránti szeretetből.
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Melyik bölcseleti, társadalmi, politikai vagy állami
intézmény vagy tanítás tudta valaha vagy tudja ma olyan
önfeláldozó, egész életüket fizetés, földi jutalom és ki
tüntetés nélkül a betegeknek, nyomorultaknak, nyomoré
koknak, gyógyithatatlanoknak szentelt lények szá~zreit
elővarázsolni, mint pl. a betegápoló apácák. És ezek miért
áldozzák fel magukat ilyen, emberileg érthetetlen módon?
Krisztusért teszik!

A hithirdelők tízezrei ma is elvándorolnak a vadak, az
emberevők, a bélpoklosok közé, a leprásoknak minden más
emberi társadalomtól elzárt ketrec-telepeibe, fizetés, földi'
jutalom reménye nélkül, feláldozva az otthon kényeImét,
nyugalmát, biztonságát, otthagyva szűlöt, testvért, hazát.
Miért? Krisztusért! '

Az egyik ilyen új onnan létesített leprás-telepre ke
resve-keresett a hatóság orvost, ápolót. szakácsot, kiszel
gálót. A rendes fizetések többszörösét ígérték. Mindössze
két öreg néni jelentkezett. Erre kérdést intéztek egy fran
eia missziős társasághoz. És versenyezve,' egymást túlliei
tálva jelentkeztek páterek és fráterek és ezek felszőlítá
'Sára apácák is a leprások közé: Krisztusértl

Tessék egyszer december 24-én éjfélkor bármely ka
tolíkus templomba betekinteni. Ha ugyan még kapnak
helyet. A legrémesebb havazás, dühöngő szélvihar vagy
kínzó fagy ellenére is már egész órával előbb sűrű rajok
ban jönnek férfiak és nők, gazdagok és szegények, hogy
résztvegyenek Krisztus születése évfordulójának éjjelén a
tiszteletére rendezett egyházi szertartáson. És ezeket mind
nem parancsszó, nem kényszer viszi a templomba. És ez
az eset közel 2000 év óta minden évben megismétlődik.
Nemcsak nálunk, hanem Betlehemben, New-Yorkban, Syd
neyben, Japánban, Kínában, az óceáni hajók kápolnaiban
és mindenütt, ahol Krisztust ismerik és szeretik.

Melyik más, régen született és hozzá bitófán kivégzett
ember születésének évfordulójára, tiszteletére, ünneplésé
re telnek meg a legszebb épületek, még éjjel is, még -bor
zalmas itéletidóben is?
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8. FEJEZET

Egy Jelentéktelen, de Jellem.lS tilnet

Felszentelnek egy fiatal, 24 éves férfit pappá. ts ha
ez a 'iatalember akár a maga városában vagy hazájában,
akár a közel vagy távoli külföld valamelyik idegen váro
sába, falujába jut vagy téved, úton-útfélen ráköszöntenek
az emberek. A;. egyik dícsértessékkel,a másik kalapeme
lésseI, a .harmadik azzal, hogy a vasúton vagy villamoson
átengedi' neki ülöhelyét. És köszöntik őt férfiak és nők,
öregek és gyermekek, önkéntesen, őszintén, szívböl faka
dóan. Pedig nem ismerik, nem tudják, ki fia, hová való,
mi a neve, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél vagy
ért. Azt sem tudják, baráti vagy ellenséges ol"lfzágból való,
szereti-e, kedveli-e hazájukat avagy nem.

Csak egyet tudnak róla. Egyházi ruhájáról látszik,
hogy valamelyes köze van neki a 2000 évvel ezelőtt két
gonosztevő között kivégzett Krisztushoz! ts ez elég, hogy
személye, iránt tiszteletet érezzenek, hogy vele, ha más
kép nem, a köszöntés és üdvözlés révén kapcsolatba jus
sanak és ekkép is nyilvánitsák hitüket, ragaszkodásukat,
szeretetüket, hálá jukat, megemlékezésüket Krisztushoz,
Krisztus iránt, Krisztusra! .

Ennyire ma is élő, eleven, vonzó, ható, imponáló sze
mély Krisztus! E téren nincs hozzá fogható személy széles
e világon. .

9. FEJEZET

Miért és honnanj

Miért, honnan Krisztusna'ilJ' a világtörténelem pá
ratlan hatása az egyesekre és az egyetemességre1

Elsősorban onnan, hogy személyében sem hívője, sem
ellensége nem talál jellembeli hibát, erkölcsi fogyatkozá
sokat, bt1nös szenvedélyt, sőt még bántó túlzást, szögle~
tessé~et, félszegséget, különcködést sem.

Benne feltalálható minden elképzelhető erény, még-
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pedig kellő arányban, összhangban, páratlan tökéletes-
ségben. .

:b e pontban most nem is a Szentirás tanúságára hi
vatkozunk. Bár itt is jellemző, hogy Júdás, aki elárulta
Krisztust, élte utolsó órájában elárult mesterének védel
mére kelt e szavakkal: "Vétkeztem, elárulván az i~z
vért." (Mt. 27, 3---4.) Birája, Pilátus kijelenti: "Én semmi
vétket sem találok ebben az emberben." És ennek külső
jeléűl megmossa kezét. Másik birája, Heródes "sem talált
Krisztusban semmi elitélni valót". (Lk. 23, 15.) .

Krisztus maga félszólitja ellenségeit: "Ki vádolhat
engem közületek bűnről?" (Ján. 8, 46.) Még a vele egy
időben keresztrefeszitett jobb lator is megdorgálva bal
oldali bűntársát, vallomást tesz Krisztus bűntelenségéröl,
mondván: "Mi ugyan igazság szerint, mert tetteink méltó
bérét vesszük, de ez itt semmi rosszat nem művelt." (Lk.
23, 40.)

De füzetünk első fejezetében tett igéretünkhöz hi
ven, e helyen most nem is a Szentirás közölte adatokra
fektetjük a súlyt, hanem azoknak a tekintélyeknek a meg
nyilatkozására, akik akár meggyőződésükben akár világ
nézetükben a Krisztus-ellenes táborhoz tartoznak, vagy
akiknek ,magán- és erkölcsi élete szeges ellentétben állt
Krisztus tanitásával és parancsával. Ime, találomra csak
néhány itélet:

Strausz Dávid 1835-ben kiadta Krisztus-ellenes, hfr
hedt művét: "Das Leben Jesu", majd 1872-ben "Der alte u.
neue Glaube" címűt. E két műben teljesen meg akarta
semmisfteni Krisztus vallását. Gladstone, akkori angol mi
niszterelnök, nyilvános iratban óvta hazája ifjúságát e
Krisztus-ellenes könyv olvasásától. De még Strausz is
kénytelen volt elismerni, hogy Krisztus "az erkölcsi nagy
ságnak soha el nem érhető, soha felül n~ múlható minta-
képe". <,

A Krisztus-ellenes műveknek másik, legismertebb és
legelterjedtebb irása Renan Ernő tollából "Vie de Jésus"
eimmel jelent meg 1863-ban.

A következő idézd az eredeti műnek szóről-szőra
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való lelkiismeretes forditása (a fenti műnek 23. fejezeté-
ből) : .

"Az a szellem, amelyet Jézus a világba. hozott, még
ma is a mienk. Az ö tökéletes szellemi szárnyalásá a leg
erényesebb élet fenséges szabdlya lett. Ö teremtette a tiszta
lélek mennyországát, amelyben él, Isten gyermekeinek tö
kéletes nemességét, a korlátlan életszentséget, a földi sa
laktól való szeplőtelen tisztaságot... Benne összesűrű
södött mindaz, ami természetünkben jó és fönséges ...
Minden század hirdetni fogja, hogy az emberek fiai kö
zött nem született nagyobB Jézusnál."

Nietzsche Frigyes, a keresztényellenes hadjáratnak
egyik újabbkori megindítója Krisztus szeretettörvényéről
igy nyilatkozik "Jenseits von Gut und Böse" c.könyvében:

"Az embereket Isten kedvéért szeretni, mindezid~ig ez
volt a legnemesebb és legtávolabbi érzés, amelyet emberek

i között elértek ... Bárki volt az az ember, aki ezt először
megérezte és átélte, maradjon számunkra minden időre
szent é. tiszteletreméltó."

Dosztojevszkij F~dor Mihajlovich Krisztust minden
létező központjának, minden cselekedet zsinórmértékének
tartja.

Andrejew, az orosz költő gúnyt űz a vallásból, de
"Júdás"-ában dicsőíti Krisztus elárulását, mert a sötét
bűnből az "Isten-em,ber megdicsőülése következett".

Spinoza, a legnagyobb zsidó bölcselő így ír Krisztus
ról: "Jézus halálában éppúgy, mint életében a rendkivüli
életszentség mintaképe volt." [Spinoza's Werke. Reclams
Ausg. Nr. 4533-5; 5267-270.)

Jost, a zsidóság hires történetfrója, így nyilatkozik:
"A meggyőződésre, amelyet Krisztus keltett, rányomta az
igazság bélyegét macsoktalan életmódja, önzetlen ember
szeretete, szerénysége és ;génytelensége:' (Jest: A zsidó
ság és felekezeteinek története. 394-395.)

Dr. Klauzner, a jeruzsálemi zsidó egyetem tanára
természetesen tagadja· Krisztus messiási vagy éppen isteni
voltát, de "Jesus von Nazareth" c. művében Krisztus er
kölcstanát "felülmúlhatatlannak" mondja, és az 54S-594.
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oldalon át oly mapaztalóan ír róla, mintha Krisztus-hívö
szólalna meg soraiban.

1945 október havában a Pázmány Péter Tudomány
.egyetemen dr. Moór Gyula rektor évnyitó beszédében hang
súlyozta, hogy az emberiesség, a humanizmus a krisztusi
tanításban a legnagyobb tökéletességet érte el.

Van-e hát a világtörténelemben ember, akiről nemcsak
barátai, hívei és követői, de ellenlábasai, ellenségei, ellen
kező világnézetek követői is, ilyen legfelső fokban dicsé
rően, magasztalóan nyilatkoznának?

Krisztusnak sugárzó, fénylő, ragyogó lelki nagysága
páratlan tökéletességben áll előttünk élte kezdetétől utol
só pillanatáig. Az ő jelleme olyan tiszta, átlátszó, szép,
fenséges, eszményi, zárt, hiány nélküli és hozzá oly vonzó,
bizalmat keltő, utánzásra késztető, egyedülálló és kigon
dolhatatlan, hogy tőkéletességét még képzeletben sem le
het fokozni.

ID: FEJEZET

1!s tanitásal

Krisztus tanításában egybefonódik a legmerészebb ti
tok és a példabeszédek egyszerű szava, a legkeményebb el
határozás és a leggyengédebb szeretet, az égre szegődött
szem és a földi élet gondja, a legkérlelhetetlenebb bűn-

: gyűlölet és a bűnös iránt tanúsított határtalan írgalom,
a megdicsőülés elképzelhetetlen fényessége és a legmeg
alázóbb szenvedéseknek önkéntes elviselése, a lélek ben
sőséges imája és a kérges kéz kemény munkája.

Krisztustól megtanultuk. hogy Isten nem a csillag
világ mögött, elképzelhetetlen távolban lakó, pihenő, az
embert sorsára bizó lény, hanem a mindenkor és minde
nütt, még bennünk is állandóan, szünet nélkül működő
szerető gopdviselőnk, még az állatok, sőt növények min
den életmüködését is figyelő és irányító jóság. (Jn. 5, 17j
Mt. 6, 28. és 10, 29.) Krísztus tanítása kész, teljes, széles
távlatú és megnyugtató világnézetet ad, amely értelmünk
és érzelmünk számára helyes viszonyban mutatja be a Te-
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remtőt a teremtett világgal, a lelket a testtel, az erényt
a bűnnel, a földi életet az örökkévalósággal, az érdemet
a jutalommal, a szenvedést a vigasszal.

Krisztus tanítása gazdag, sokoldalú, világos, határo
zott, szilárd, befejezett és egyaránt megragadja az érlel
met, kedélyt és képzelőtehetséget.

Krisztus még halandó testünket is felmagasztalja, ta
nítván, hogy az az Ö titokzatos testének tagja, a Szerit
lélek hajléka és temploma.

És mindez nem elmélet, amint Krisztus tanítása a
maga egészében is nem pusztán hitrendszer, hanem minden
ízében lüktető élet, szellem, erőforrás. Nem fogalmak szá
raz, unalmas, egyoldalú halmaza, hanem oly tanítás, amely
nek természete, lényege a valóságba kapcsolódás, a meg
győződés, szenvedélyes akarás, erős elhatározás, átélés és
átérzés, áldozatkészség és elszántság.

Ezért mondta róla Carlyle: "Krisztus tanitása a leg.
magasabb szó, amelyet a föld valaha hallott." [Lectures
on heroes: The hero as poet.]

Krísztus tanítása oly igazságokat tartalmaz, amelye
ket a legnagyobb elmék sem tudnak kimeríteni és e mellett
oly világosságok is, hogyanádfedeles kunyhók lakóit is
jobban Ielvilágosítják, mint a bölcselők minden tanítása
képes volna rá.

Krisztus tanítása nemcsak az általános emberi ter
mészethez és lelki igényeihez szabott, hanem követőit egy
úttal jobbá, tökéletesebbé, nemesebbé, megelégedettebbé és
boldogabbá teszi, legyen az bár fejedelem vagy koldus,
gazdag vágy szegény, férfi vagy nő, öreg vagy fiatal.

Végre Krisztus tanítása abban is színte egyedülálló,
hogy követőinek nem kell lakást cserélni, foglalkozást fel
adni, ruhát változtatni, hanem az élet minden tisztességes
pályáján, minden vonatkozásban, fennakadás nélkül foly
tathatja rendes életmódját.

Még azok is, akik Krisztusban csak pusztán embert
látnak, elismerik, hogy ha az emberek Krisztus tanftását
és erkölcstanát tökéletesen követnék, semmi sem hiányoz
nék az emberi természetnek lehetséges tökéletességéhez és
boldogságához.
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A nap élteti a vakot ill. A nap ereje és izzása árad
és sugárzik a. fekete szén tüzéböl, a faggyúgyertya pisi0

gásából, az ívlámpa vakitó fényéből, lélekzetünk melegé
böl, s szívdobogásunk üteméből, még akkor is, ha nem
gondolunk rá vagy ha a napnak ezt a közvetett hatását
nem ismerjük. Éppígy Krisztusnak egyedülálló, páratlan,
világéltető hatását még azok a népek, nemzetek, intéz
mények és személyek is érzik, amelyek, ill. kik Krisztust
nem ismerik vagy semmibe -veszik, sőt gyűlölik.

ll. FEJEZET

Bs mU mond a mal

Ma az emberiségnek több mint egynegyede vallja Krisz
tust vallása fejének, ha a katolikasokon kívül a többi
keresztényeket is ide soroljuk. Maga a katolikus Anya
szentegyház pedig már ma is a világ legnagyobb intéz
ménye. Olyan, rnintegy terebélyes csodafa, melynek gyö
kerei, indái és ágai behálózzák a föld nagy részét. Pedig
az Egyház talán még csak gyermekkorát éli és folyton-foly
vást, mind nagyobb mértékben növekszik. XII. Pius pápa
1946 október 27-én mondotta az Amerikai Egyesült Alla
mok hittudományi és hitoktatói kongresszusához intézett
rádiószózatában, hogya világon· ma és minden évben
több mint félmillió pogány és másvallású lép Krisztus
táborába.

Ma Krisztusnak már csupán a keresztje is milliők '
tiszteletének tárgya, hitük felséges jelképe, a változó stí
lusokban az egyedül maradandó, templomok ormán büsz
kén csillogó és útmutató jel, magánházakban a keresz
tény jelleg ismertetője, a szenvedők nyugtatója, a hal
doklók vigasztalója, a sírhantok fejfája.

Krisztus még ma is, tudatosan vagy tudattalanul a
világérdeklődés homlokterében él. Ö ma is a vil.ágnézeiek
központi' Napja, amely körül keringenek a többi nézetek
és irányzatok holdjai és bolygói.

Még Renan Ernő, a Krisztus-ellenes írók e legvesze-
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delmesebbjeIs, kénytelen volt megvallani: "Ezerszer élén
kebben, ezerszer jobban szerelve élsz a szívekben halálod
óta, mint a földön jártadban. Az emberiségnek annyira
szegletköve leszesz, hogy nevedet e világból kiirtani any
nyi volna, mint azt alapjaiban megingatni."

Igen, Krisztus ma is él, vezet, irányít és éltet, jobban,
elevenebben, lüktetöbben, a tömegekben és az egyesekben,
mint valahaJ

12. FEJEZET

Csupán ember-el

Krisztusról, erről a csodálatos jellemű, páratlan ha
tású, ma is éppoly eleven erővel élő s éltető személyről
hívei azt állít ják, hogy Isten-ember, nemcsak ember, ha
nem Isten isI Mint Istent tisztelik, imádják, mint ilyen
nek hódolnak és áldoznak.

Miért? Milyen alapon?
Kezdetben hangoztatott elvünkhözképest most ismét

nem a Szentírástól kérünk választ.
Napoleon császár mondotta: "úgy gondolom, értek

valamit az emberekhez és mondom önnek, hogy Krisztus
nem volt ember!"

Majd így nyilatkozott Krisztusról Bertram tábornok
nak: "Ez az, amin legj obban csodálkozom és ami elóttem
Krisztus is1enségét leltétleniil: bizonyítja: Én magam töme
geket tudtam lelkesíteni, kik halálba rohantak érettem. De
szükség volt jelenlétemre, tekintetem villámló szikrájára,
hangornra, szavamra, hogyaszívekbe tüzet gyujtsak. Min
den bizonnyal megvan bennem ama büvös erő titka, mely
képes az embereket elragadni. De azt másokra átruházni
nem tudom, egyik tábornokommal sem tudtam azt közölni
és nem ismerem a titkot, mellyel nevemet és az irántarn
való szeretetet az emberek szívében meg tudnám örökíteni,
hogy ott csodákat müveljek az anyag segítsége nélkül. Igy
volt ez Caesarral, így Nagy Sándorral is. És végül is meg
feledkeznek rólunk és a hódítónak a neve csak iskolai dol
I!ozatok tárgyaként szerepel. Milyen szakadék tátong az
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én nyomorúságom és Krisztus örök országa között, kit az
egész világon szeretnek, imádnak és hirdetnek. Nem inkább
örökké él-e? Persze ez éppen Krisztusnak halála. Nem
egy ember halála, hanem egy Istenét"?

Goethe nyilatkozata: "A Krisztus személyéből kiáradó
nagyság olyan isteni, amilyen módon csak valaha is meg
jelent, az isteni." (Goethes Gesprüche mit Eckermann.
Herausg. von Wold u. Biedermann. VIII. 148.)

És Rousseau: "Lehet-e az a személy, akinek történetét
az Evangéliumok közlik, pusztán csak ember? Ha Sokrates
élete s halála egy bölcselőé volt, Jézus Krisztus élete s
halála egy Istené." (Emile, IV.: Oeuvres ll. Paris.
Hachette, 280.)

És igy folytathatnók még oldalakon át az éppen nem
Krisztus világnézete gyakorlati követöinek megnyilat
kozásaiból, hogy Krisztus nemcsak ember volt, hanem
Isten is.

De hát kérdezzük meg öt magát. Hogy vajjon ő is
Isten-embernek tartja s vallja-e magát. Hiszen erre a világ
egyetlen embere sem tudna teljesen kielégitő választ adni,
ha Krisztus maga nem nyilatkozott volna önmagáról.

De nyilatkozott. E nyilatkozata szerint Krisztus nem-
csak valóságos ember, hanem valóságos Isten is. .

Persze Krisztus nem hirdette hatástkeresően vagy
villámgyors bemutatkozás gyanánt: "Én Isten vagyokl" Ezt
tiltotta nevelői érzéke, finom tapintata és páratlan ember
ismerete. De minden szava és tette, minden nyilatkozata és
viselkedése azt tanította s hirdette, hogy ö egyúttal igaz
Isten is.

Napoleon lelkét különösen megragadta és lekötötte az
a tény, hogy az egész történelmen át csak egyetlen egyszer
történt meg, hogy ember önmagát. Istennek nyilvánitotta.
"A pogány zsarnokok ugyan szintén isteneknek neveztették
magukat, de ennek nyilvánvalóan csak egy célja volt, ~ogy

l Lásd Napoleon nyilatkozatait bövebben és az eredeti
forrásokkal jelzetten Tower Vilmos: "Amit Napóleon életrajzai
elhalJgatnak" c. m6vének t7Pr-t98. old. (A mü a Szalézi Müvek
kiadásában jelent meg.)
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őrült hiúságukban olyan tiszteletet követeljenek önmaguk
számára, mint amilyent alattvalóik a bálványszobornak is
megadtak. De ha egy nemeslelkű és szellemdús ember a
szó szoros értelmében Ég és Föld urának vallja magát és
azt a következő évezredekben az összes müvelt népek, a
nemes és okos emberek m:illiói elfogadják, ez az ember
csak Isten lehetett. Ahogyan meggyőződésem, - fejezte
be Napoleon - hogy nem vagyok más, mint ember, szint
úgy meggyőződésem, hogy Krisztus más volt, mint ember."

Valóban, még a világ összes vallásalapítói közül sem
mondta magáról egyetlenegy sem, hogy ő maga az Isteni
ha mindjárt később, a saját hibáján kívül, követői ·közül
egyesek istenítették is őt. .

Egyes-egyedül Krisztus volt az, aki a legvilágosabb,
legfélreértetlenebb szavakkal, nyilatkozatokkal és cseleke
detekkel tanúságot tett önmagáról, hogy ő az Isten egy
szülött Fia és az Atyával egylényegű, valóságos Isten.
Ugyanaz a Krisztus tette ezt, aki egy egész életen át a
legmélyebb alázatosságot nemcsak hirdette, de llyakorolta
is.

Mál'JDost minden attól függ, hogy Krisztusnak ez a
nyilatkozata önmagáról megbízható és hitelt érdemlő-e
vagy sem.

Ha hitelt érdemlő, akkor Krisztus valóban az is, ami-
nek hirdette magát, vagyis igaz Isten! "

Ha nem hitelt érdemlő, ha nyilatkozata nem fedi a
tényt, és "csak úgy mondotta", hogy ő Isten (de nehéz még
leírni is, hát még kimondani vagy elgondolni), csak három
más eset lehetséges:

Vagy tévedett vagy (ami előbbinek felső foka): örült
volt vagy közönséges szédelgő volt, csalt és ámított.

Vajjon tévedett-er
Válaszul elég volna egyszerűen utalni arra, 'hogy ezt

soha senki, még Krisztus legnagyobb ellenségei sem mer
ték' állítani.

Ilyen főbenjáró, minden 'kérdésnél életbevágóbb kér
désben tévedett volna az a Krisztus, aki még az ő isten
ségét tagadók szerint is, a bölcs férfiaknak tökéletes esz
ményképe, a világnak egyik leglángeszübb embere volt?
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Tévedett volna az, akitöl a minden idökre szőló vallás
erkölcsi tanítás ered és aki éles elmével mérhetetlenül ki
emelkedik korának, népének és környezetének szInvonalá
ból?

Az a Krisztus tévedett volna a leglényegesebb taní
tásban, akinek lángelméje előtt közel 2000 évnek minden
nagy elméje meghajolt és akit még ellenségei is a világ·
történelem legnagyobbjai közé sorolnak?

Vagy az ilyen páratlanul bölcs, okos, határozott, ki
forrott jellem szenvedett volna olyan végtelenül örült rÖg
eszmében. hogy ő Isten, ha ez nem. igaz? Főkép ö, aki
olyan földhözragadt szegény volt, hogy istállóban szűle
tett, otthona sem volt és szinte mások könyörületességé
ből élt? Hiszen ez esetben ö lett volna a világtörténelem
nek legeszelösebb. legörjöngöbb félrevezetett je I

Képzelödő őrült lett volna az, akinek tanitásán közel
2000 év óta nevelődnek, nemesednek egyesek és nemzetek?

Képzelődő őrült lett volna az, aki minden korban mil
lióknak bizalmát, hódolatát, szeretetét megnyerte, akiért
milliók életüket áldozták fel, aki a legműveltebb népek
vallási életének központja és akinek vallását (az összes
keresztény vallásokat beleértve) több mint 800,000.000
ember vallja?

Vagy talán csaló lett volna? Mert ha nem volt Isten
és magát csak annak hirdette, akkor nem is közőnséges
csaló, hanem erkölcsileg züllött, az embereket gonoszul
félrevezető, bitorló, szédelgő, ámitó, világcsaló volt!

De józan ésszel fel lehet-e ezt tenni arról a Krisztus
r61, aki példátlan nemes, szent, hibátlan jellem volt, amely
még az ö istenségét tagadó elméket is megigézte.

Az a Krisztus csalt volna, aki az igazságért szenve
dett és meghalt, nem főllengzően, nem lázas rajongással,
szenvtelen szenvedélyességgel, hanem nyugodtan, higgad
tan, tudatosan, férfiasan és hősiesen?

De van még egy bizonyíték Krisztus isteni volta mel
lett. Ez a bizonyíték bizonyos szempontből talán vala
mennyi eddig említettnél hatalmasabb és meggyőzőbb.
Maga Krisztus hivatkozik rá: Valaki - úgymond -PJ,eg·
teszi Isten akaratát, ahogyan azt ő [Krlsztus] tanUja, az
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megtuclja•.-.ga,megtapaztaijaan.nak isr.oi JrbIWés 1fdtt
&,taaftAtt aJ:en6je is I.tm. "Akt kén",Is* _araUt cieté
kedni, megismeri a tanJ:tá.sr61, vajjon Istentől van-e u?"
(Jn. 7~ 18.)

Igen; ,aki er6s. akarattal.'. jó szándékkal 'és ti!ljes tl
száDt-sággal megpróbálja., Krisztustanftását'lilapobtt meg.
ismerni és tökéletesen-k.vetni; az a kezdetben hitetlen s
leételkedő. deazatán me~izoD'Y'osodottésmegtértiamás
apOstollal együn kénytelen lesz Krisztuselfttt leborulva
vallani: "Én Uram és én Istenem." (Jn. 20, 29.)

Minden mulandó,minden itt a földön,
NUni a sebes nyil,mennek a napok ...
Hiába mhidim... a ma elsodorja,
Amit 'a tegdap még itten hagyoU.
Múlás az' élef, vist, sodor magával,
A t&dÖ!1' még' Osak'~n6tse ád,
FanIu.l· 'a ftild éli ietecUs takarja'
Lj~zellcnek és ,angyalok nyomát.

Te vagy csupán, Te üdvöz,itö Krísztusl
ötökké élö, testté lett Ige.
Aki 'előtt az idők méghajolnak,'
És térdet hajt az emberek szíve:
Te most it ékz, mint Ioftim a szívekben,
S vezeted innen a világokat

Tied il .szív, a lélek és az elme,
S 'a halhatatlatl lelkiismeret.
N'eved imádság, az eg"sz víli«ot
k'Tenevednek hangja tölti be:
Krisztus Jézus, az Istenember!

Kemenes Ferenc.

I rI'llll :Aki .bövebben 6hCljf megismerkedni ,',l:rillt1tl'
. személyével,- annak ajánljuk a -kövlitkezO'itI1lvef:

"Kicsoda Krisztus?" Két, kötetben (313 és' 226 old.),
írter: Tower Vilmos. A Szent, I8tva~ T.ársulat kí
adása. (Budape"t, VIII., Szentkirályt-u. 30. és IV.,

Kecskeméti-utca 2.) Ara: 20.- Frt.



Az Új EMBER KISKONYVTÁR minden száma
egyházi cenzurán megy át. Az egyházi cenzornak
azt kell megállapitania, hogy nem tartalmaz-e a
vonatkozó munka olyan tételeket, amelyek hit és
erkölcs szempontjából összeférhetetlenek a kato
likus tanitássa!. Ilyen irányú tagadó ítéletét fejezi
ki a cenzor a "nihil obstat" megjegyzéssel amely
lyel azt mondja, hogy a múben nincs kivetni
való. Ennek nyomán az egyházi hatóság megadja
az engedélyt - "imprimatur" - akinyomtatásra
és terjesztésre.

Mindehből tehát nem következik az, hogy a
cenzor az illető mű szerzőjének fejtegetéseit az
Egyház tanító hivatala állásfoglalásainak, vagy
azokkal mindenben egyezőknek ismerné el, sem
pedig az, hogy bármilyen tekintetben is korlátozni
kívánná a kutató szellem szabadságát mindazok
ban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak szoro
san a katolikus hit és erkölcs változhatatlan
döntései körébe.



Eddig megjelent füzetek:

1'50 frt

1'- frt

1.50 frt

1'- frt

1. Egyhózunk és iskolóink
(Beresztóczy Miklós)

2. Van lsten!
(Radó Polikórp). . 1'- frt

3. Katolikus tanftós a tulajdonjogról
(Mihelics Vid) 2'50 frt

4. Van lélek!
(Radó Polikórp)

5. Van mósvilóg!
(Radó Polikórp)

6. Van Krisztusunk!
(Tower Vilmos) .

ELOKÉSZÜlETBEN:

Milyen az lsten? (Szomor Tam6s)

Felelős kiadó: Míhalovics Zsigmond.
Nihil obstat. Dr. Colomannus Tóth mp. censor dioecesanus. Nr. 648311946.

Imprimatur. Strigonii, die 13. Dec. 1946. Dr. Joann.s Drahos mp,
vicarius generalis.

Nyomatott: Korda R. T. Bpest, VIIl., C.epreghy·u. 2. - F.: Schaff Árpád.
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