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Egyházi beszéd. 
Elmondatott a magyar protestáns irodalmi társulat közgyűlése alkalmával 

Pápán, 1897. május 19-én. 

Alapige: I. Kor. 1 2 : 4. 5., 7., 8. Az ajándékokban pedig 
különbség vagyon, de ugyanazon lélek. Az egy-
házi szolgálatokban is különbségek vannak, de 
ugyanazon Ur. Mindennek pedig adatik a léleknek 
nyilvánvaló ajándéka haszonra. Mert némelynek 
az Isten lelkétől adatik bölcseségnek beszéde; né-
melynek pedig tudománynak beszéde, ugyanazon 
Lélektől. 

Ünneplő keresztyén gyülekezet! 
A mai kor gyermeke előtt, a kinek az eszmék és 

ismeretek terjesztésére, a messze távolban és nagy tömegekre 
is könnyen ható. kényelmesén kezelhető eszköz áll rendelkezé-
sére a sajtóban, az irodalomban: szinte kisszerűnek, jelenték-
telennek tűnik fel a közszellem megteremtésének, a közér-
zület fejlesztésének azon módja, a melyet a régi kor állam-
férfiai és vallás alapítói vettek alkalmazásba, hogy azokat, a 
kik ugyanazon nagy és fontos közérdek előmozdítására töre-
kesznek, egymással a Bzemélyes ismeretség útján érintkezésbe 
hozzák, ez által az eszméknek nagyobb erőt, mélyebb alapot 
adjanak, a magasztos törekvések iránt nagyobb körben lelke-
sedést teremtsenek s az ügynek diadalra juttatására új bajno-
kokat szerezzenek. 

Mai gondolkozásunkkal alig tudjuk felfogni nagy hord-
erejét és jelentőségét azon intézkedésnek, a mely a sokfelé 
szaggatott, önálló kisországokra oszlott görög népet egy nem-
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zetté, sőt állammá tette, hogy minden negyedik évben a nemzet 
szine-java összegyülekezett az olympiai játékokra; vagy a 
mi a zsidónépet a Jehova imádása mellett megtartotta, az 
idegen népekkel való keveredéstől, az idegen istenek imádá-
sától leginkább megóvta, hogy minden évben fel kellett menni 
a népnek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre, hogy jelen 
legyen a Jehovának bemutatott áldozaton és ott nagyembereit, 
vezérférfiait személyesen megismerje. 

Pedig, ha a közszellem megteremtésének, a közérzület 
fejlesztésének, a közérdeklődés felkeltédének, mai nap nem is 
ez a legczélravezetőbb és leghatékonyabb módja, azt mégsem 
vonhatjuk kétségbe, hogy a közczélok és közérdekek előmozdí-
tására ma is nagy befolyása van azok személyes érintkezésé-
nek, a kik erejöket, tehetségöket közczéloknak szentelik; nem 
tagadhatjuk, hogy az eszmék és törekvések iránti érdeklődés 
nagyban fokoztatik, úgy a nagy közönségnél, mint a munka-
társaknál, ha magunk előtt és együtt láthatjuk azokat, a 
kiknek szellemi képét, gondolataikból, eszméikből, munkáikból 
a léleknek ajándékaiból ismerjük s keblünk azon vágyát, 
mely a képzeletet mintegy valósággá változtatja, kielégíthetjük. 

Óh, mily nagy örömünk teljesül be ma is, mennyire 
emelkedik lelkünk, erősödik egyházunk iránti szeretetünk, 
annak jövőjében vetett reménységünk és bizodalmunk, a midőn 
összegyűlve látjuk itt a magyarországi két protestáns egyház 
azon férfiait, a kik annak ügyét és érdekeit a legnemesebb 
fegyverrel a tudomány, a gondolat fegyverével szolgálják s 
bemutathatjuk őket azoknak színről-színre, a kik az ő tevé-
kenységük iránt érdeklődve, a késő korra is kiható munkás-
ságukban bizodalmukat helyeztetik. 

A. köznapiasságon messze felül emelkedő és sok időre 
áldásos nyomokat hagyó hangulatot kelt úgy a távolból meg-
jelenteknek, mint e város lakosainak, az itteni két protestáns 
egyház híveinek, mint az itt együtt levő tanuló iQúságnak 
kebelében az a gondolat, hogy a magyar protestáns irodalmi 
társulat itt tartja első vándorgyűlését, a reformáczió ez ősi 
fészkében, a hol a magyar protestáns egyháznak, ha nem is 
legerősebb, de legrégibb főiskolája áll fenn. 
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Kinek kebelét ne szálloá meg lelkesedés azon gondolatra, 
hogy most azon a helyen öleljük egymást testvéri szeretettel, 
a hol ezelőtt majdnem 400 évvel Enyingi Török Bálint és 
neje: Pemflinger Katalin védelme alatt Bálint pap és később 
a protestáns irodalom egyik legelső munkása:. Huszár Gál 
hirdették először az evangéliumot; hogy midőn ide jöttünk, 
az ősi családi házba tértünk vissza, a melynek alapjai' még 
akkor rakattak le, a midőn a testvérek közül az osztozkodásra 
senkisem gondolt, mert egyek valának hitben, reményben, 
szeretetben. 

Alig is jelölhettünk volna ki e városnál illőbb helyet 
azon társulat első vándorgyűlésének megtartására, a mely 
társulat eddig egyedüli kifejezője, mint közös intézmény azon 
egységnek, a mely fenn áll. és kell hogy folyton nagyobb 
mérvben érvényesüljön, a két magyarhoni evangéliumi egyház 
hivatásában, törekvésében, czéljaiban, a hittáni vélemények, 
istentiszteleti külső formák különbözősége daczára is. Mert 
hisz e városban ringott e két egyház közös bölcsője, a refor-
máczió első korszakában, a midőn e várbs földes ura, polgár-
sága, katonasága, azok tisztjei mind befogadták az evangéliumi 
tudományt, ahhoz századokon keresztül hiven ragaszkodtak. 
E város volt a nemzet'életének leghányatottabb korszakában 
áz evangéliumi tannak, a lelkiismerétszabadságnak és egyszer-
smind a haza szabadságának egyik erős végvára; s midőn 
az idegen érdek erőszakos eszközökhöz nyúlt, hogy mind a 
kettőt megsemmisítse, a lelkiismereti szabadság itteni hívei 
szenvedtek sok üldöztetést, felhasználtak annak ellenében min-
den védelmi eszközt s midőn az eredményre nem vezetett, 
vándorbotot vettek kezükbe, de hitükben, meggyőződésükben 
magukat megingatni nem engedték. 

Midőn pedig az újabb korral mind a lelkiismeret, mind 
a polgári szabadság hajnala felderült, a különböző hitfelekeze-
tek, a különböző társadalmi osztályok közötti béke, egyetértés 
és szeretet talán e városban termett egész hazánk területén 
legszebb gyümölcsöket, a melyek folytán méltóvá tette e város 
magát arra, hogy nagy vidék közművelődésének központjává, 
aránylag kisebb teijedelme és kevésebb népessége mellett is 
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a magyar nemzeti szellem egyik messze fénylő gyúpontjává, 
tanintézetek, iskolák városává legyen. 

Valóban a múltra való kegyeletes emlékezés, a jelen 
helyzetnek figyelembe vétele, mindenek felett a két, egymástól 
külön, de egy szellemben működő magyar protestáns egyház 
szellemi erőinek a mai ünnepélyes alkalomra ily szép szám-
mal, testvéri szeretettel összesereglése arra tanítanak minket, 
hogy sem az anyagi, sem az eszmei, sem a vallási téren nem 
a külső alaki egységtől függ a közügyek felvirágoztatása, 
magasztos eszmék, nagy czélok diadala, végeredményben tehát 
a társadalom, a haza, az emberiség boldogsága: hanem a 
belső egységtől, a mely nem akadályozza meg sem a termé-
szeti, sem a szellemi szabad egyediség kifejlődését. Nem az 
egységesítés az, a mi erőt ad, hanem a saját természetes 
lényegük szerint szabadon kifejlődött különböző irányú erők-
nek nagy ezélok, magasztos eszmék érdekében való egyesitése, 
mert csak az ily egyesítésnek van igaz tartalma, a melynek 
hiányában a legmesszebb menő egyesítés is szétmállik, a 
mint elszakad az elernyedt szálakból font kötél. 

Különösen érvényesül ez az igazság az eszmék és gondo-
latok világában, a tudomány és a vallás terén, a melyet oly 
szépen fejez ki az apostol az elmélkedésem alapját képező 
szent igékben, a midőn azt mondja: „az ajándékokban pedig 
különbség vagyon, de ugyanazon lélek; az egyházi szolgála-
tokban különbségek vannak, de ugyanazon Úr. Mindennek 
pedig adatik a léleknek nyilvánvaló ajándéka, haszonra. Mert 
némelynek adatik bölcseségnek beszéde, némelynek pedig 
tudománynak beszéde, ugyanazon Lélektőla. 

Az apostolnak ezen nyilatkozatát kívánom én a jelen 
órában alkalmazni a magyar protestáns irodalmi társulat 
működésére, a midőn kimutatni igyekezem, hogy ezen társulat, 
a melynek feladata az Isten igéjében és az emberi szellemben 
rejlő eszméket és gondolatokat kifejteni és felhasználni, a 
vallásos ismeretek terjesztése, a hitbuzgóság élesztése és az 
egyházi élet felvirágoztatása érdekében; magasztos feladatát 
csak úgy töltheti be, ha a szellemi munka életelemét képező 
gondolatszabadság elismerése mellett: 
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1. Tagjai, sokoldalú munkásságukban egy Lélek által 
vezéreltetnek: az Űr Jézus tiszta evangéliumának szelleme által, 

2. Munkálkodásukban egy Urat ismernek, a ki előtt 
mindig önként meghajolnak: az igazságot. 

3. A nekik adott lelki ajándékoknak az egyház érde-
kében való felhasználása mellett, használni igyekeznek az 
általános emberi és a magyar nemzeti művelődésnek. 

Az ajándékokban különbség vagyon, de ugyanazon lélek, 
azt mondja az apostol. 

Az isteni végetlen bölcseség, valamint a természeti világ-
ban megszámlálhatatlan mennyiségben hinti el a különféle 
fajú és alkatú életcsirákat és ez által a végetlen nagy szám 
által eszközli azt, hogy a különböző élő lények fiyai, az egyes 
egyedeiket sokszor egész tömegekben érő veszedelmek, sokszor 
egész korszakokon keresztül létfentartásokra nézve fenforgó 
kedvezőtlen viszonyok daezára is, ki ne veszszenek, meg ne 
semmisüljenek: úgy a szellemi és erkölcsi világban is az 
eszméknek és gondolatoknak, az érzelmeknek, törekvéseknek 
oly bámulatos sokféleségét rakta le azon isteni szikrában a 
lélekben, a melyet az emberi szervezetben elrejtett szellemnek 
s^ját lényegéből kölcsönzött, hogy az ember szellemi és erkölcsi 
világa bármely fokozott termékenység folytán is ki nem me-
rülhet, sőt mindig képes leend új eszmék, új gondolatok elő-
hozására, s az emberiség fejlődésében erőszakos külbeavatko-
zás, vagy a szellemi tespedés folytán elszakadt gondolat-
folyamatok újra felvételére. 

Az emberiség szellemi és erkölcsi szükségletei, a melyek 
a szellemi és erkölcsi javak által elégíttetnek ki, lényegükben 
az emberiség őskorától fogva napjainkig mindig ugyanazok 
voltak és ugyanazok lesznek, míg az ember mint véges szel-
lem él ezen a földön; mert ezek az ember testi és lelki életé-
nek feltételei által szabályozhatnak. Az értelmi elvonódásnak 
azon fokára, a melyen létezésének egyik vagy másik oldalá-
ról gondolataiban, tetteiben, érzelmeiben elfelejtkezhetnék, ész-
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szerfileg sohasem juthat el az ember. Józan észszel benne sem 
a lélek uralma a testet, sem a testiség uralma a lelket tel-
jesen le nem győzheti, meg nem semmisítheti. 

Mégis az emberi természet kétoldalúsága által megvont 
ezen határon belől az ember szellemi és erkölcsi viszonyairól 
alkotható felfogásoknak oly nagy változatossága fekszik, hogy 
az egymástól eltérő nézetek és vélemények szinte ellentétben, 
harczban állhatnak egymással. 

Az ember mindig kénytelen beismerni a maga gyenge-
ségét, tehetetlenségét a természeti és az erkölcsi világ elemi 
hatalmaival özemben, kénytelen belátni sokszor az élet minden-
napi eseményeiből, sokszor az egész emberi közérzületet meg-
rendítő szerencsétlenségekből, hogy nem ura saját sorsának: 
de hogy az öntudat nélküli vaksors uralkodik-e felette, vagy 
egy bölcseséggel és jósággal teljes személyiség; természeti 
és erkölcsi szabadsága tágabb vagy szőkébb körben érvénye-
sülhet-e, arra nézve saját felfogása a döntő. 

Az ember előtt mindig félelmes, sőt rettenetes a halál, 
a megsemmisülés gondolata, de annak félelmes voltát fokozza 
vagy enyhíti az embernek saját rendeltetéséről, élete czéljáról 
s egy más életről való felfogása. 

Az emberre nézve a család, a társadalom, az állam 
mind oly szervezetek, a melyek nélkül megélni, létét fentar-
tani, rendeltetését betölteni nem képes, de a melyeknek belső 
szervezetét, törvényeit, a bennök érvényesíthető jogok és köte-
lességek teijedelmét és irányát mégis saját felfogása és eszméi 
szerint állapítja meg. 

Nemcsak adva van tehát a dolog természetéből kifolyó-
lag az egész emberiséget legközelebbről és legmélyebben 
érdeklő viszonyokra nézve a különböző felfogásoknak lehető-
sége, hanem ezen különböző felfogások és vélemények tény-
leg léteznek és a valóság világában különböző irányokban 
érvényesülnek is. 

A vélemények és felfogások különbfélesége nem rejt 
magában veszedelmet az emberiség magasabb érdekeire nézve, 
nem ütközik ez bele a vallás tanaiba és a hit igazságaiba 
sem. Nem emel a vallás korlátokat a természeti és erkölcsi 
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világ tárgyainak és tényeinek szabad vizsgálata elé, sőt egye-
nesen felszabadít és felhív bennünket az írás arra, a midőn 
azt mondja: a lélek mindeneket megvizsgál, még az Isten-
ségnek mélységét is. 

Sőt nemcsak ennyit mondhatunk vallásos szempontból 
a szabad vizsgálódásról, hanem állíthatjuk a nélkül, hogy a 
mi hitünknek és vallásunknak alapját képező szentírás tekin-
télyét kisebbítenénk, azt is, hogy magában a bibliában, az 
emberi művelődés legfőbb eszméit, a vallás leglényegesebb 
tárgyait illetőleg is a felfogásoknak és véleményeknek nagy 
változatossága uralkodik. És ez könnyen érthető is. ha meg-
gondoljuk, hogy a bibliában az isteni kijelentéssel 1500 év 
szellemi fejlődésének eredménye van összefoglalva, és mi azt 
újabb 2000 év gondolkodásának és tapasztalatának világánál 
teszszük ismeretünk és vizsgálódásunk tárgyává. Szinte elkép-
zelhetetlen, hogy ily rengeteg idő alatt, az emberiség milliói, 
ugyanazon dolgokról mindig ugyanazon véleménynyel lettek 
volna. A vizsgálat, a felfogás, a gondolat szabadságát tehát el 
kell ismernünk, úgy a mint elismerte ezt az újkornak leg-
hatalmasabb tényezője, egyszersmind fejlődésének irányzója, 
a reformáczió, annyival inkább el kell ismernünk, mivel nem 
létezik sem anyagi, sem erkölcsi hatalom, a mely ezt elnyomni, 
megsemmisíteni képes volna. De más részről úgy a hit, mint 
a tudás érdeke arra indít mindnyájunkat, hogy a vélemények 
sokféleségében eligazodni, e felfogások hullámainak hányat-
tatásai között, hitünknek, meggyőződésünknek, tudásunknak 
biztos, szilárd alapot keresni igyekezzünk, mert e nélkül a 
kétség örvényébe sodortatunk, a lelki nyugalmat, erkölcsi 
szabadságot, ebből származó boldogságot, tehát életünk leg-
főbb czélját, soha el nem érhetjük. Igazi megnyugtatásunkra 
szolgál, hogy a szellemi és erkölcsi világ tényei és törvényei 
felőli felfogások megítélésére nézve az isteni kegyelem és az 
emberiség fejlődésének történelme állított fel egy közös mér-
téket, az Úr Jézus tiszta evangéliumát. Az emberiség törté-
nelmében mindaz, a mi e mértéknek megfelel, számíthat állan-
dóságra, tovább él az a jövőben, az érte folytatolt küzdelem, 
fóradság nem vész kárba; a mi pedig e mértéket meg nem 
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üti, az lebet egy ideig tünékeny valóság, ragaszkodhatnak 
hozzá sok ezeren, de azt mégis eltörli az idő, mert nincs 
alapja abban, a mi minden létezésnek biztosítéka, az emberi-
ség rendeltetését és czélját legmagasabb fokon s legtökélete-
sebb alakban feltüntető isteni kijelentésben. A gondolat, a 
vélemény szabadsága éltető levegője a magyar prot. irodalmi 
társulatnak is, ezt meg nem£ tagadhatja, erről le nem mondhat, 
ennek igénybe vételével használhatja fel igazán a kitűzött 
nagy czélok érdekében a társulat minden tagja azon külön-
böző ajándékokat, a melyeket mindegyik Istentől nyert. De 
a nagy, a nemes czélok mégis bizonynyal csak ágy lesznek 
elérhetők, ha a sokfelé irányuló munkálkodásban a tagok 
egy lélek által vezéreltetnek, az Úr Jézus Krisztus tiszta evan-
géliumának szelleme által. 

II. 

Az egyházi szolgálatokban is különbségek vannak, de 
ugyanazon Úr. azt mondja az apostol. A magyar protestáns 
irodalmi társulat is úgy érheti el magasztos czélját, ha tagjai 
sokoldalú szolgálatukban egy urat ismernek el, a ki előtt 
önként meghajolnak és ezen egy Úr az igazsag 

A szellemi és erkölcsi élet minden irányzatában, de 
különösen a vallásban és tudományban, a szabadság és igaz-
ság egymásnak kiegészítői : azért mondja az írás is, ti meg-
ismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket. 
Mert abban semmi kétségünk nem lebet, hogy az igazi sza-
badságnak egyedüli alapja az igazság, a szellemi élet minden 
terén. Ezen alapon ítélhetjük meg helyesen az emberiség fej-
lődésének korszakalkotó fordulatait ép úgy, mint a minden-
napi élet legközönségesebb eseményeit is. Látjuk, hogy az 
újkornak legnagyobb hatalma, a sajtó vezeti a társadalmi, 
az állami, a gazdászati és az egyházi közéletet, sok áldásos 
hatást gyakorolva helyes működése, de néha veszélyt is hozva 
a társadalomra korlátlansága által. Sok kisérlet történt már 
arra nézve, hogy a sajtó ezen káros hatásának eleje vétessék 
a nélkül, hogy áldásos hatása korlátoztassék, de eddig azok 
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közül czélját egy is el nem érte a miatt, mert a gondolat 
nem eshetik külső kényszer alá. Pedig volna a bajnak igen 
egyszerű orvossága, a mely feleslegessé tenne minden más 
óvszert, ha csak tiszteletben tartanák mindazok, a kik ke-
zükbe tollat vesznek, azt a legfőbb törvényt, hogy csak igazat 
szabad írni. Mily egyszerű, mily világos, mily magától érthe-
tőnek és kötelezőnek látszik ez a törvény; hisz a ki máshoz 
szól. a ki másnak ir, a ki mást tanítani akar, attól legalább 
el lehet várni annyit, hogy igazat szóljon, iijon, tanítson, mert 
különben nem érdemes arra, hogy meghallgattassák, hogy 
szavának valami sólya legyen. 

És mégis hányszor látjuk, hogy az, a ki mást meggyőzni, 
mást vezetni, tanítani akar, elfordítja az igazságot előítéletből, 
önérdekből, sokszor hatalomvágyból és elbizakodottságból. 

Az igazmondás az erkölcsiség egyik főkövetelménye és 
mégis hányszor állíttatik a meg nem történt dolog valónak, 
s tagadtatik el a kétségbevonhatatlan tény létezése, nem is 
tudatlanságból, hanem teljes öntudattal, csak azért, mert az 
egyéni, felekexeti vagy osztályérdek ezt űgy kivánja. Sőt 
hányszor ismétlődik e téren a farkas és bárány híres meséje, 
a midőn az erősebb, a hatalmasabb, a gazdagabb áll elő, 
a gyengébb, a tehetetlenebb, a szegényebb ellenében képtelen 
vádakkal és ráfogásokkal, a melyeknek maga a tények ter-
mészete ellene mond. 

Hányszor állíttatik igaznak az, a mi az észszel, az okos-
sággal ellenkezik, mert az előítélet és kevélység megvesztegeti 
az ítélőtebetséget. 

Már a régi görög bölcs megmondotta, hogy a gyakorlati 
igazságnak lényeges alkatelemét képezi az egyenlőség. Azon 
törvény, a mely nem minden emberre nézve egyenlő, nem 
igaz törvény; az a jog, a melyet ugyanazon feltételek teljesí-
tése mellett, nem minden ember gyakorolhat, nem igaz jog, 
hanem előjog. És mégis vannak, a kik csak ilyen jogot 
akarnak ismerni. 

Az ilyen részrehajló igazság megítélésénél, a mely sérti 
az egyenlőséget és viszonosságot a természet szerint egyenlően 
jogosítottak között, szinte kérdésbe tehetjük, van-e olyan szá-

Digitized by v ^ o o Q l e 



1 2 

nandó emberi lény, a ki az Úr Jézus Krisztusnak ezen paran-
csolatját : „a mit akartok, hogy az emberek cselekedjenek 
tiveletek, ti is azt cselekedjétek másokkal" megérteni, felfogni, 
lelkébe átültetni nem képes, azért azt nem tekinti cselekedete 
irányadójának? Mert ha van, akkor annak eljárása a legna-
gyobb erkölcsi gyarlóság, ha pedig jobb meggyőződése elle-
nében sérti meg e világos törvényt, akkor tette valóságos 
bűn az Isten* parancsolatja es az erkölcsi világrend ellen. 

Fájdalom, az emberiség történetéből, a tudományos viták-
ból, a különböző felekezetek és osztályok ellenséges indulatá-
ból, sőt gyfílölségéből úgy a legnagyobb erkölcsi gyarlóság 
létezéséré, mint a szándékos gonoszságra következtethetünk. 

Mert vannak emberek, a kiknél a szellem ereje, minden 
tudományos ismeretök gazdagsága daczára, sem tud felemel-
kedni oda, hogy azon előítéletektől, a melyeket gyermek-
korukban környezetüktől átörököltek, a melyekbe zsenge ifjú-
ságukban beleneveltettek, megszabadulni bírnának. - Ezeknek 
gondolkozását, lelki állapotát, mi felfogni képesek alig vagyunk. 
Viszont ahhoz, hogy igaz meggyőződésünkét még akkor is 
kimondjuk, ahhoz szilárdan ragaszkodjunk, ha az' által saját 
érdekeink kárt szenvednek, ha abból magunkra, hozzánktar-
tozóinkra veszély származik, ha az által talán azokkal, a kik 
hozzánk legközelebb állanak, raeghasonlunk: az erkölcsi öntu-
datnak, a jellemszilárdságnak magas foka kívántatik. Sőt 
ahhoz is nagy önmegtagadás kívántatik, hogy tudományos 
és vallási tévedéseinket beismerjük és az ellenkező érvek 
előtt, mikor azok helyességét el nem tagadhatjuk, még hiúsá-
gunk megsértése, tekintélyünk megaláztatása daczára is meg-
hajoljunk. És mégis az igazsághoz minden körülmények között 
való ragaszkodás adhatja meg az emberi léleknek legtisztább 
örömét, ez adja meg a munkának legkedvesebb jutáimát, s 
végeredményben ez szolgáltatja a törekvésnek a legbiztosabb 
sikert. Mert az igazságot lehet üldözni, lehet semmibe venni, 
lehet egy időre elnyomni, de nem lehet megsemmisíteni, 
előbb vagy utóbb diadalt arat az saját erejéből. 

Nincs nemesebb törekvés, mirit az, a mely az igazság 
diadalra juttatására irányul, nincs nemesebb küzdelem, mint 
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az igazságért való közdelem. Feladata, kötelessége, de egyút-
tal öröme is ez minden nemesen gondolkodó embernek, külö-
nösen pedig azoknak, a kiket az isteni gónviselés mások felett 
kiváló tehetséggel áldott meg, a tudományok művelésére való 
előkészület pedig másoknál több hivatottsággal ruházott fel. 
Az igazság szeretete a legfőbb kivánalom azoknál, a kik 
másokat oktatni, ismeretekben s erkölcsben a helyes átra 
vezérelni akarnak, mert csak ezáltal sikerül czélt érniök. É 
mi magyar prot. irod. társulatunk is csak ügy érheti el magasz-
tos czélját ha tagjai sokoldalú munkájukban, csak egy urat 
ismernek, a ki előtt önként meghajolnak: az igazságot. 

III. 

Mindennek pedig adatik a léleknek nyilvánvaló aján-
déka haszonra, azt moncya az apostol, tehát a mi prot. irod. 
társulatunk is úgy érheti el magasztos czélját, ha tagjai a 
vallás érdekében kifejtett sokirányú munkálkodásuk által 
használni igyekeznek egyúttal az általános emberi és a magyar 
nemzeti művelődésnek. 

Nem szabad felednünk, hogy a vallás az emberi szel-
lem működésének csak egyik oldala, úgy hogy azon nemze-
tek és azon egyedek, a kiknek egész életműködésük a val-
lásos életben merült ki, nemcsak egyoldalúakká lettek, de az 
emberi művelődésben, igaz rendeltetésük betöltésében mások-
tól hátramaradtak. Minden 'olyan nép, a mely theokratikus 
államszervezeténél fogva polgári és állami intézményeit vallási 
törvényekkel, kizárólag vallási felfogással szabályozta, mint 
a zsidók és mohamedánok, és mindazon egyének, a kik tár-
sadalmat, hazát, családot nem ismerve egész életöket vallásos 
szemlélődésben merítették ki, mint a rajongók és remeték : 
eltévesztették élethivatásukat, nem tettek hasznos szolgálatot 
az emberiségnek. 

Mert az emberiség, a maga haladásának vezéreszméit, 
nemcsak a vallásból, hanem a népek kölcsönös érintkezéséből, 
az emberiség kiváló vezérszellemeinek eszméiből és gondola-
taiból s a gyakorlati élet tapasztalataiból is meríti. A kor-
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szellem, a mely ezen tényezők hatása alatt alakul, áthatja a 
gondolkodó egyedek lelkét és befolyása alól senki magát ki 
nem vonhatja. 

A vallásnak feladata nem az, hogy az emberiség hala-
dását a fejlődés ezen természetes utján akadályozza, hanem 
inkább az, hogy a korszellemben rejlő s az emberiség javára 
szolgáló eszméket saját rendszerébe befogadván, azokat az 
ő magasztos törekvéseivel való összekapcsolás által megneme-
sítse, kinövéseiket, veszélyes túlzásaikat korlátozza. 

A keresztyén vallásnak minden más vallások feletti 
elsőbbsége, a minélfogva hivatott arra, hogy az egész emberi-
ségnek általános vallása legyen, épen abban áll, hogy tanai 
összeegyeztethetők minden állami, minden társadalmi rendszer-
rel, s azokban az intézmények legkülönbözőbb szervezetével, 
a tudomány minden vívmányaival. 

Ezért csak kishitfiségnek kell tekintenünk, ha valaki 
a keresztyén vallás tételét a polgári élet szabályozására vonat-
kozó bizonyos jogi intézményektől, a különböző bölcsészeti 
rendszerektől, azok tanainak elterjedésétől félti. Jogosulatlan 
és haszontalan erőlködésnek állíthatjuk, ha egyes felekezetek 
vallásos tantételek által a gondolkodás szabadságát megkötni 
és századokkal ezelőtt magukat leélt tudományos rendszerek-

• hez való görcsös ragaszkodás által az emberi művelődés 
tovább haladását megakadályozni akarják. Nem felel meg az 
ily törekvés a keresztyénség szellemének. Hiszen a keresz-
tyénség a zsidó vallásból fejlődött ki, de annak csak legész-
szerübb, legnemesebb elemeit vette fel magába és szolgálta 
az emberiség művelődését azzal, hogy ezen eszméket az embe-
riség közkincsévé tette. Azután befogádta magába a görög és 
római műveltség életképes elemeit, azoknak terjesztése által 
emelte magasabb fokra nem egy irányban az úgynevezett 
barbár népek műveltségét. És midőn az újkor szelleme egé-
szen i\j eszméket szült, épen abból származott a keresztyén 
egyházban a meghasonlás, hogy azokat az egyik fél 9. vallásos 
rendszerbe befogadta, a másik visszautasította. Az egyéni, 
a lelkiismereti, a gondolatszabadság, at önálló nemzeti műve-
lődés eszméi, a melyeket a protestáns vallásos lendszer befo-
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gadot t , hány népet emeltek fel ügy szólva a semmiségből 
* h a t a l o m legmagasabb polczára. Viszont hány nemzet hanyat-
lott a l á , talán semmisült is meg a miatt, mert vallása nem 
f o g a d t a be a korszellem éltető eszméit, vagy hány tudott a 
h a n y a t l á s t é l csak az" által menekülni, hogy bár külsőleg nem, 
de gondolkodás-módjában, életfelfogásában, intézményeiben sza-
k í t o t t azon egyház tanaival, a melylyel lélekben meghasonlott. 

H a a már elernyedt általános latin műveltség helyett 
tellŐ időben igyekezett volna felvenni magába a keresztyén-

mindenütt az önálló nemzeti műveltség elemeit, lehetetlen-
feell tartanunk, hogy az izlam oly nagy hódításokat tett 

v o l t a i fegyverrel és műveltséggel a keresztyénség területén. 
E s m i n d e n elfogultság nélkül, a történeti tények helyes meg-
í t é l é o ^ alapján állíthatjuk, hogy ezen mi édes magyar hazánk, 
^ ^ " ^ t / e t t magyar nemzetünk is, sokkal gyengébb ellenálló 
k é p e s s é g g e l bírt volna, azon előbb keletről, később nyugotról 
J Ö v ^ nemzeti lételét, önállóságát, fajiságát megsemmisítés 
^ e » 3 s é l y é v e l fenyegető támadással szemben, a melynek az új 

0 l " kezdetén ki volt téve: ha az isteni gondviselés bölcse 
épen akkor, midőn a támadás legveszélyesebbé vált, 

1 0 ^ST nem születik itt, a nemzeti szellemet új életre keltő refor-
a mely Isten igéjének nemzeti nyelven való hirdetése, 

a nép nyelvén való közlése által, élesztőjévé vált 
r „ ^ ^ O o z e t i életnek, fokozójává a nemzeti műveltség ellenálló 

ő s s é g é n e k . 

Óh, azok a szegény protestáns lelkészek, a kik a népnek 
^ igéjét egyszerű szavakban, de lelkesedéssel hirdették, 
^ ^ i i a népnek hitét, Istenben vetett bizodalmát nemzeti 

" ^ " ^ ^ y e l v e n , tehát szívből jövő és szívhez szóló beszédeikkel 
te t ték , bizony a léleknek nyilvánvaló ajándékát köz-

gyümölcsöztették. És 
egy egész század világi költé-

^ nem tett annyit a nemzeti szellem fen tartására, megvé-
7 ^ ^ " e a legnehezebb időkben, mint a Szenczi Molnár Albert 

^ - ^ r o s könyve, a melyet őseink századokon keresztül palo-(j e j és gunyhóban egyformán ismertek és énekeltek, s 
vigasztalást, megnyugovást, s a nagy nemzeti küzdel-

erőt, bátorságot, kitartást merítettek. 
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Az igaz vallásosság nem tan. nem tudományos rendszer, 
nem elmélet, hanem élet, nem lehet, nem szabad annak elsza-
kadni az élettől, hanem társulni kell a korszellem irányesz-
méivel, így egyik lényeges tényezőjévé lenni az általános 
emberi és nemzeti műveltségnek, mert a léleknek ajándéka 
adatik haszonra. 

Szép feladat az, a mi ezen a téren várakozik a magyar 
prot. irod. társulatra, ha tagjai a nekik adott ajándékokat 
nemcsak az egyház, hanem az általános emberi és magyar 
nemzeti közművelődés javára is gyümölcsöztetik. Lehetetlen, 
hogy e téren való működését más hitfelekezeti testvéreink is ne 
méltányolják. De különösen sokat tehet, korunk nehéz viszo-
nyai között, a kitartó és lankadatlan munkálkodás által a 
különböző vallásfelekezetek közötti béke, egyetértés fentar-
tására, s ez által a nemzeti egység erősítésére, ha munkásait 
és tagjait sok irányű működésökben egy lélek vezérli, az Úr 
Jézus tiszta evangéliumának szelleme és az egyháznak és 
tanának teendő szolgálataikban csak egy urat ismernek, a ki 
előtt mindig meghajolnak: az igazságot. 

Erre törekedjünk mindig, ezt ne téveszszük szemünk elől 
soha, mai összejövetelünk is ennek legyen tanulsága 'és a 
jövőre is útmutatója. Az pedig, a kinek nevének segítségül 
hívásával kezdtük ünnepélyünket, adja áldását működésünkre 
most és mindenkoron. Amen. 

Antal Gábor, 
dunántúli ev. ref. püspök. 
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