
ll. 
Nik od é mus:, a far izeus. 

a bibliában olvassuk, Jézus Jeruzsálembe ment 
a husvét·ünnepre. A féSváros olcsóbb s sze
részén, egy egyszerii, kicsiny felső·swbában 

őt, a mint esetleges látogatóit fogadja. 
az a teljesen drámai kép, midőn a 

galileai egyszerű rabbi s Nikodémusz, a zsidó főtanáo;s 
tagja, találkoznak s beszélgetnek. A zsidó tanácsos, 
tágas s gazdag lakádból kiindulva, burkolt arczczal s 
,'alószinüleg egy szolga kiséretében vonul todbb a 
szűk , homályos utczákon, melyeket a husvéti hold alig 
,"i1ligit meg; mígnem végül egy szegényes ház előtt 
megállva, bekopogtat s tudakolja, hogy valjon ott 
van·e szállva egy bizonyos Jézus ? - Fölvetetik u 
ala~lly szobába, hol Jézuson s tanítványain kivlil 
\'alószinüleg még sokan lehettek. Ott áll tehát ez a 
fI:Irangú fari zeus, díszes öltözetben, tudnivágy6, vizs· 
gál6d6 arczczal tekintve az új profétára, kinek mélyre 
ható szemei viszont az lj lelkébe és jellemébe bele
pillantani igyekeznek. Egy szerény kis lámpa szór 
gyenge világosságot a két nag)' férfira, kiknek komoly 
társalgása ben)"úlik az éjszakába; a padozaton heverlj 
tanit"ányok pedig, a figycll:S hallgatásban kifáradva, 
álomba nu:rlllnck. _ Ennyit a kép ktdvéért. 



" A farizeusok, kikhez NikodémuSt tanozott, abban 
az id6ben a nép vallásos vezetB; voltak. Puritá noknak, 
,"ag)'is főleg a külsőségekben szigorú vallás-gyakorl6k_ 
nak nevezhetjük öket. Czéljuk volt megőrizni stanitani 
a $:lent lön'ényl. Sőt még ezen is túl mentek, állitva, 
hogy van sok oly hagyományos tanitas és parancs, 
melyek egyenesen :\ l ózestő1 származtak s ugy szálltak 
ál nemzedékrő1 nemzedékre. Ez a hagyományos tor
vény - szennlök - részint magyaráua, részint 
erősíti az irott törvényeke t. -- És igy a farizeusok 
szentnek tekinteuék mindazt, a mit a régi időkről 

örököltek ; mígnem egy rakás szabályt halmOZlak fel, 
melyek az o!!letmódnak minden .l.gatatára kiterjedtek. 
Igy, például, voltak szabályaik az ételről és italról, 
e vés-ivás ról, házasságról, a szombatról és hogy mit 
szabad s mit nem szabad cselekedni szombat-napon,
továbbá, az ánizs és bors-szemek dézmálásáról, a 
mosakodásokról, az edények tisztogatásáról, stb. 

De tanitották a szigorú és jótékony erkölcsi 
életet is. Igy például: ~Álljon a te házad nyi tva az 
utc::zán, és legyenek a szegények a te házad gyenllekei.· 
,Beszélj keveset, tégy sokat, és fogadj mindenkit 
barátságos arczczal. ' ~ [télj mindenkit at igazság mér · 
lege szerint. c ,Ne itéld meg felebarátodat, mig helyébe 
nem képzelted magadat. ' ~Számitsd magadat az el
nyomottakhoz, nem pedig az elnyomókhoz. • ,Halld 
m~g at ócsárló szavakat, de ne felelj vis.ua < ,Tégy 
mIndent lsten-szeretetből, < És, a mi a törvény össze
sége: ~Ne tégy semmi olyat felebarátodnak, a mi 
gylllöletes lenne önmagadnak: < A farizeusok hittek a 
lé lek halhatatlanságáboan, s a jövlS életbeli jutalmatások 
és bijntetések tanaiban ; e tanokat a Sadduczeusok 
gudag és vagyonos párt ja visszautasította. 



A f"riEadOk IKiilCS,;lk h;u~k "5 ,·"Ilou,ik a lvr 
"en) I , hanem $z;j.!oruan m .. ).:" is 1:lrlou:"\k azt, s ",int jó 
ha.>:at'iak késJ:ek \"ohak ,· ... rt. .. tnusagot is $>;el\'c,lni a 
tőnen)" ... rdek .. bcn. Mikor, ne'" sIlkkai J~zus hal."\l:. 
ulán. ou: idegen hal:llom cg)' pogan)' k~]Jct akart a 
templomban elhelyczni ; a nép ezerével ooruh Ic a 
korm .. inpó előtt, k;;\11 va, hogy > inkáhb készek vagyunk 
IllcJ{halni is.' - A h:"looru, mcl)' Jeruzs;ilem dpu'llu. 
l,íS<l1 okozta, lénrcg~ben ""Ilási háborll \'olt, md)CI a 
zsidók kikenilhettek \"olua, ha "aUásukhoz s törn:nrc'k. 
hCl mindhaMIig nem ragaszkodtak \"olna. - Ilren 
"olt a farizeusok jelleme, kik mintegy 300 évig irányot· 
ták. cs vezették a kÖzl'élemén}"t. Sz:"\muk minteg)' 6000 
(:S."!I:idra tehető ; kiz:"\rólagos társulatol alkottak. dc 
azért a legszegénrebb 7.sidó polg:i.r is bejuthatolt 
közéjiik, It .. "! a szigOrtl fdrétdeknck ele!c,"cl tctt. Tekin· 
tél)'llk nagy \'olt. 11 ,1 nem is a le~'j:;azdagabb, dc a 
I~..jobb családok hozzájok tartoztak. Ki\',HI "idéki 
\":Irosokban még a nők is buzgón lámogatták 3 lársu· 
la tol. A kiválóbb tanilók is farizeusok \'ollak; ilren 
\'olt pl. a hires I line!, kit Jézus valószinlileg laIhaloII, 
midőn mint gyermck. a lemplomlxl fólmC1I1 \'011; ilyeu 
Gamaliel, a !)ál tauilója, tán legkimagaslóbb a Jézu! 
kOTláT!;..""; kö~t. 1':\1 maga is farizeus ~sa!:ldból "aló 
,olI. Kétscgen ki .. ül Jézus is farizeusi oktatást nyert a 
11ázárcthi zsinagóg,\ban . 

.-\ farizeusok rendjének ej..')·ik kitiinő példánp 
l'\ik~dén~uSl. J.enem~t általában kicsinylőleg szokták 
1I1C),':lIclm; pedig mindaz a mit róla tudunk, azt bizo· 
n)ilja, hOJ{)' I) jóval löbh voll ego)' közönséges eml..er· 
nd. \Ien hiszen, laljnn a felsőbb rangu;lkbó l, a Jiazdag 
c!,'") házak .főbb papjai kö~iI1, .. ag)' az eg)'ctel11 i t"",trok 
kozlil ma '$ hányan lennék mcg alt. hog) chnc njt:I1('k 



és (01keressenek egy egyszerU és aláza tos s hozzájok 
mérl'c tudatlan falusi tanítót I i Hány tebetós e mber 
ismcrné fel s hallgatná meg Jézust, ha ma megjelen_ 
nék !! - De Nikodémusz tiIIum ment Jézushoz '/id 
_ igy szólnak némelyek. Igaz; de valjon h:inyan me
réuelnének hozzá menni, tudva, hogy a saját társula. 
tuk összes többi tagjai erős gyanakodással és félté
kenységgel tekintne k Jézusra, mint olyanra, a ki nem 
felhatalmazott s szabá lyszcrüen kibocsátott tanító, s 
kiről mindenfelé att beszélik, hogy áthágta a tön'ényt, 
senunibe-vette a szombato t s a nép alsóbb osztályával 
lépett összeköttetésbe I r - - De olvasunk még egy
pár, e lismerésre méltó fóljegyzést is Kikodémusxr61, 
melyek az lj jeIJemét szépen kiemelik. Egyik a kö vet· 
kező : A zsidó CtStanács teljes számban össze van 
gyti lve ; komolyan és izgatottan tárgyalják a kérdést, 
hogy a Jézus újitó törekvései és tanitásai a meglevő 
intézményekre nézve mennyire veszedelmesek; embe
reke t küldenek ki, hogy őte t elfogják ; ámde ezek nem
csak hogy nem fogták el, sőt maguk is arról győződ
tek meg, hogy , soha ember ugy nem szólott, mint ez 
az ember. c Mikor aztán a főtanács tagjai a kikűldöt
tekre is rátámadnának és éSket gyanusitanák.: fólán 
:'-likodémusz és igazságot követel ól Jézus részére, ko
molyan figyelmeztetve haragos társait, hogy a törvény 
szerint senkit sem szabad elitélni addig, mig ki nem 
hallgattaltatott. ~ Valjon hányadik ember mutat fel 
ekkora erkölcsi erlSt s bátorságot ép a saját párt jának 
legtekintélyesebb tagjaival szemben I: ~ . 

A másik az, hogy Jézus llIegfeszittetése után, nll 

d{l ll a választott tanítványok legnagyobb része s~é t
szaladt, Nikodémusz djö, hozvá" ''''(ira J.wltld, mM/
ef{y szá:; f ontot, _ a mi bizonyára szép és becses 
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" ajándék volt. 5 a mi több, - maga jött el, maga 
hozta. Más gazdag ember, ha ugya~ valamit. tenni 
akart, el~gnek t.1.rtotta volna elküldem a szolgál :ilta\. 
_ Egy ily ember természeteseo nem szavazhatol.l a 
megfeszit<!sre. Hogy ellene sz.avazott-e, azt nem tud.Juk; 
meglehet, hogy meg sem Jelent, lá t\'3, hogy h,ába 
emelné rol szavát a dühöngő többség eUen. 

:\Iindezekbőllátható, hogya NikodénlUsz jelleme, 
ha !lern is állt a legmagasabb fokon, de a közönséges 
szinvonaloll jóval felUI emelkedett . Igazság- szerető, 
őszinte, elfogulatlan és részrehajlatlan volt, - ez pe
dig nem mindennapi dolog. Tudni vágyó lelke érdek· 
lddött az eszmék és magasabb dolgok s főleg a vallás 
dolgai iránt. _ Föltétlenül megbiu unk volna benne, 
mint igazságos és méltan)'os biróban s becsületes pol
gárt~rsb.1n. Bizton s eredménynyel fordulhattunk volna 
hozzá, hogy adakozzék a szegények számára, a tem, 
plomra, vagy a Rómában épi temlő új zsinagógára. -
Ma is örömmel, sőt büszkén látjuk, ha hozzá hasonló 
komoly, miveI t, vagyonos, hirneves és ya!lásos embe· 
rck templomunkban helyet foglalnak. Sélt szeretnők, 
ha a ke resztény egyh~zban minden ember legalább is 
oly becs ~ile tes, me~bizható, lelkiismeretes és jótékony 
lenne, nUllt ez a faTlzeus volt. 

. Nikodé~usz tehát ugy áll előttünk, mint képvise
lŐJe ama leg)obbaknak, kiket a farizeusi rend előle
r~mth.etett. --::- De hát ez nem elég ? .. kérdhet; valaki 
Egy ,ly lelkusmeretes, komoly és vallásos lelkületU 
embe~ekböl ~U.Ó világ valjon nem lenne elég jó világi, 
Ha mmd~nklt Ilyen magas szin\'onalra lehetne emelni : 
~~'an, nné,: ,kellene ez életben enllélmég magasabbra 
IS 'gyekenll II 
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" i\li az tehát, miben Nikodémusz nem elégiti ki er_ 
kölcsi érzetünket ! - >S:;iiJ:stg- néktek lij(mt/n uI,lcf. 
m:(rJ:c vagyis onllan felülről a magasból, mondá Jétus; 
mintha eIt akarta volna mondani: ,li még nem kez
dettetek valójában élni.' - :\1; az a hiány -és fogyat. 
kozás Nikodémuszban, melyet mikor az utczán a nép 
közt találkoztunk vele, észre nem ,'ett1.1nk, - de me· 
Iyet a Jézus jelenlétében némileg érezl.ink: - Ez a 
fog}'atkozás ép 31., a mire Jézus ezéizolt. Nikodémusz_ 
nak megvoJt erkölcsi és lelki lu!pességc bőven, de nem 
\'olt Illeg magasabb erkölcsi és lelki ilete, s épen erre 
\"o!t szüksége. - Ha egy szép tölgyfa.darabot látunk, 
tudjuk, hogy az pompás anyag a ftitésre, melegitésre, 
- de tudjuk azt is, hogy IÜZ hozzájárulása nélkül meg 
nem grulhat. Igy volt ez Nikodémuszszal is j - sem 
maga Ilem lángolt, sem másokat lángra nem lobball' 
tott. A farizeusi rend minta-embere hideg és óvatos, 
még akkor is, mikor az ember·sleretet kötelességeit 
teljesiti. 

Egyetlen darab fábó! vagy kőszénb5 1, még ha 
legjobb is az, tűzet csinálni nem lehel ; több darabot 
kell összeraknunk. - Igy van ez az ember~kkcl iS; 
Az ember és ember között van bizonyos érmtkezésl 
pont, összeköttetési viszony, melyet emberségi érzel' 
nek ne\·czünk. Az emberek, mint egyének, önmaguktól 
lángra ncm gyulhatnak. Bizonyos rokonszenv; ViSZO~lyba 
kell őket összehOZllunk. _ Nikodémusz a lestyén em· 
bers~erelet emez új viszonyán még kivlll á1l01l. Leh.e t 
alamizsnát adni anélkül, hogya szegények ke~~t érni
(enők , _ ép ug)" m;nt egy nagyúr szólja kOCSlJáb?1 ~ 
tömegnek az apr6-pénzt. Lehet közszolgálatot tclp,· 
ten; a nélkül, hogy az emberi rokonéneltő] áthatva 
lennénk. Vannak (örvényhozók, birák, közhivatalnokok, .,' 
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." 
kik szolgálják a közügyel, de nem é rtik il köz~mber
Sleretetet. Nikodémusz egyike \'olt az iLy.rajta embe
fek legjobbjainak. 

Még egy m:1s dolgot is meg kell emlitcnlink. Sza
bad le\'cgőnek keH járnia az összerakott fa_darabok 
között, hogy meggyuljon s égjen. tp ig)', önként útat 
ke ll engednünk s tért lI)ritanunk önmagullkb.-.n az is
teni akaratnak, hogy megtegye, mit jónak Ját. Azén 
,-agyunk itt, hog)' melegséget és világosságot árasz
szunk. Hadd jöjjön hát a lég, gyuljon lángra s égjen a 
fa, melynek égnie ken, s ápoltassék tllze légáramlat 
áltaL _ Ámde a farizeusok életüket önként beborítot
ták volt különböző hamúval, u. m. lé leKölő szertartá
sokkal, kiilső formaiságokkal, aprólékos szabályokk"l, 
c1ann}'ira, hogy a szabadon lélegző, valódi ember a 
hamÍlban alig volt megtalálható. A fari~eusok nem a~t 
kérdezték, hogy .miként segithetek s~egény ember· 
társaimon,c j hanem, hog)' . mennyit szokás adni, oleo)'· 
n)'it adnak m;isok' · . Nem azt kérde1.ték, valjon , miként 
hasznáIhatom fel legjobban és legméltóbban a szom
batot,' , hanem, hogy valjon . minő cselekede tektől 
kell tartÓzkodnom szombatnapon, hog}' bajba ne es
sem " Nem kérdezték hog}' miként j:\rulhatnáuak 
közvetlen az Örökkévaló szivéher., sőt nem is látták 
az Örökkévalót egyáltalában, - hanem meste rs~ges 
úton-módon a szent könyvek betüin kerc szt iiI igyekez
tek volna meglátni az Istent A farizeu~ok ne m aka r· 
ták tudni, hogya fa-dara b arra való, hog}' meg~yu ljon 
li meleg:et és világosságot terjeszszen ; az t sem, hOg"Y 
az élet arra való, hogy egyik dara b fát a másikra rak
juk, de ugy, hogy a szabad légnek hozz:\j:\mlása 1\;)::')'el1 
Ők azt képzelt~k , hogya fa-darabok _ ugy amint 
vannak - l1leg"őrrendők, rncgta rt:lIldók ; s fd o:..>dt ':k, 
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hogy a legszi1árdabb tölgyfa. darab is, ha eltemetjük, 
elpusztul, elrothad. 

A farizaismus gyenge oldala s tévedése könnyen 
kima~'1'arázható. l\lint puritán rendszer indult VOll az 
litnak; Je nem volt még a világon soha 01)' puritán 
rendszer, mely elébb vagy utóbb tettetésbe, önhitt· 
ségbc, képmutatásba, lelki dölytbe s erkölcsi zsibbadt· 
sá,gba sőt halálba át ne cs.1.pott volna. A puritAnizmus 
czélja az, hogy önmagunkat épségben megőrizve , lel· 
kiinket valahogyan megmentslik és idl'ezitsllk, - vagy, 
hogy önmagunknak s a hozzánk hasonlóknak erkölcsi 
miive1tségél eszközöljiik és fenn[a rtsuk. De mihel}'[ va· 
lamelyerényes tarsulat vagy gyülekezet a kevésbbé 
va llásos vag)' tudatlan néptől szándékosan elzárkozik 
s szives rokonszenvét tőle visszavonja: az önhittség, 
az öntetszés és önteltség benne azonnal llusztitani 
kezd. Az emberek nem arra vannak teremtve, hogy 
egymástól elkiilönözve és szétválva éljenek, - sem 
egyénileg, sem társulatilag. A társulatoknak vagyegyé-

I neknek, kik e rényeik vagy vallásuk fel\llsöbbségé
"el dicsekedni s abban büszkélkedni szoktak, rendesen 
nincs elég me1cgséglik és világosságuk arra, hogy más 
embereket is fólmelegitsenek és fel világosits.1.Uak. Vi· 
selkedéslik olyan, mintha a tölgyfa·darab igy kiáltna: 
.nézzétek, mily jó fa vagyok !< Jónak jó, de nem me· 
leg;t. A~ egyetlen dolog, mit a tüzi·fától megkivánunk, 
~,z, hog)' megg)'uljon és égjen ; mert csak is ekkor van 
ere;e 5 képessége arral hogy más, kevésbé kemény 
fa·darabokat is lángra gyujtson. . 

A farizeusok, továbbá, mivelhogy ,mndell dolgot 
a maga állapotában megtartani kivántak, már s:en·e· 
zo.:lÜknél fogva szükségkép félénkek ,·oltak. Relldsze· 
rlik uem llirt változást vagy mozgást .• Néz"létek 
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mondák - mily magas uinvonalra eme1kedtllnk. Ezt 
csak nehézségek és küzdelmek árán érhettUk et Vigyáz
atok, mert bármely rázkodás előidézheti összeoml:\· 
sunkat, • A farizeusok nem nagyoll hi ttek in télmt!;nyeik
ben vagy vallásukban. !'\incs valódi hite annak, ki Iéi, 
nehogy valami megbántsa az általa ápolt iga~ságot, s 
ki att gyöngéden begöngyölgetve {:Irizgeti, -- épen 
mintha valaki attÓ] tartana, hog)' összetöri tagjait, ha 
mozgásra használja azokat l 

A farizeusok amugy nagyjában hittek az eljö
vend5 lsten-országában; de keveset vagy semmit se 
[enek eljövetele érdekében. Egyszeruen csak várták 
aZI, u\illtha foldi ember semmit se tehetne érette, Elég 
vol t nekik, Ila fenntarthattá k kicsinyes szervezetüket; 
örvendettek, hogyl;la olykor egy-egy gazdag pogányt 
magukhoz áltérithettek; - de fogalmu}; sem volt ar
ról, hogy miként lehetne e világot s e fóldi életet 
I,sten-országává válto~tatni. Ezért mondá Jézus Niko
démusznak, hogy ha valaki újonan 'nem szli letendik, 
vagyis, új és magasabb életet nem kezd: nem láthatja • 
és nem ismerheti az lsten országát. Mert valjon Cl a 
t ehető9 ember tett-e valamit \'alób.1n e \' ilág javitá, 
sára, Valjon terjesztett,e világosságot és melegségct 
járása-kelése közben i Valjon áradou-e szét belőle lelki 
öröm s vigasztalás embertárs.1i lelkére; Valjon bátor: 
sága, nemeskeblüsége és lelkesültsége magával raga
dott-e másokat is! - Nem; 6 nem \'olt ébren; nem. 
volt benne lelkesültség, Istene- nem a mai napnak élő 
s jelenlevő Istene volt, hanem t."g)"távo li lsten, Ember
szeretete nem hatott ki a rokon lelkekre, Eler ol}' jó 
ember, n.int Nikodémus~, sem szabadi~ hatta volna meg 
Jerowlcmet, nem enyhithctte valóban :1 nyomort ~'S 
szegénységet, s nem emdhette volna fcl az embertár, 
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" sakat az erkölcs és erény magasabb $zillvonalára. De 
tizenkét ember, kik klils61eg tán alig oly jók mint Ni. 
kodémust, de a kikben a krisztusi szeretet és krisuusi 
hit tilze égett,. sokkal ~öbbet tehetett a város újra-te_ 
remtésére, mmt a fanzeusok felekezete összesen és 
együtl Érezzi.lk s észreveszszük ezt abban a perczben 
a mint Jézus és NikodémUSt összetalálkOznak. Jézu~ 
jelenlétében Nikodémust nem egy valódi emberi, ha
nem egy a közönségesen felliMIló, de mégis világi 
akik; egy erős szervezetű, de mégis beteg ember, kjt 
nem lenne nehéz kigyógyitni, de ki jelenlegi minőségé_ 
ben ali~ mérhető össze a Jézus er/)· és életteljes kima
gasló alakjával. - Mily nagygyá lehetett volna ez 
ember, ha a Mester szavait átérez; s kovetni próbálja II 

Alig' szükség mondanunk, hogy fenti leirásunk 
nem csupán egy száraz történelmi visszatekintés kivánt 
lenni. A Nikodémusz története ma is ismétlődik s so.
kakban megtalálhat6. Ily, javából való farizeusok ma 
is vannak s korántsem akarju!) kigunyolni avagyel. 
itélni őket. Jellemük, lényegében, a legjobb erkölcsi 
anyagból való. Krisztusra esküsznek j keresztény szeF 
tartásokat gyakorolnak j szép szavakban imádkoznak; 
_ de sem keresztség, ' sem szent nevek va~y s~avak , 
nem tehetik őket valódi kereszténrekké. A Knsttus 
szellemének gyuj t6 kereszielése, at ts eszményének 
lelki belátása, az ő szeretetének önfeláldozó ko:!~sége, 
az lsten lelkének m·egindit6 ihletése _ -:- csakiS ;z~k 
menthelnék meg és idl'ezithetnék a mal .ko~ fanzal5-
mll!l.\t, csakis ezek töJthetnék be a mostam Nlkodému
SlOk~l új örömmel, új reménynyel i!s új szeretettel. 
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