
A vallásról. 

I. 
Ma-holnap negyven éve, hogy a németországi egyeteme-

ken folytattam theologiai és philosophiai tanulmányaimat. Már 
igen korán érdeklődtem a vallás ténye iránt; már az V. osz-
tályban hasonlítgattam össze különböző népek mythosait, 
már akkor sejtve, hogy a vallásnak egy-egy felekezet vagy 
egyház számára való lefoglalása önkényszerfi valami. Ezért is 
külföldön vágyva-vágytam oly előadás után, a mely a vallást 
e szúk körből kiemelje, a vallással, mint lélektani és történeti 
ténynyel, nagy hatásai szerint foglalkozzék. Úgy véltem egy 
ideig, hogy még atyám tanárának, Erdmann-nak előadásaiban 
Halléban megtalálom a vallás e tárgyalását: de csakhamar 
meggyőződtem arról, hogy a vallás is kénytelen e szellemes 
tudósnál a Hegeli schemák procrustesi ágyához alkalmazkodni 
s így életteljes kialakulásáról lemondani. Besser, e mély-
kedélyű és költői érzékű magántanár ugyancsak Halléban 
szerényen hirdette a Schleiermacheri és Müller Miksai alapon 
felépülő vallástudomány igéit, gyakrabban hivatkozva az akkori-
ban Jenaban működő, szárnyait kibontó Pfleiderer Ottó, jelen-
leg Berlin híres tanárára. Berlinben Yatke mint örökös rendkí-
vüli tanár bontotta ki a Ó-testamentom és a Hegeli rendszer 
békóiból a vallás általános hatalmát alig egy pár hallgató 
előtt. 

A Hegeli philosophiai mámort, a mely a vallást magába 
felszívta, kijózanodás követte; s felébredt a filister, ki telje-
sen megelégedett a létben és a történetben működő mecha-
nismus konstatálásával, a ki ez okszerű, pragmatikus gépezet 
mellett nem igen törődött a mechanismus teremtőjével és ama 
folytonos teremtéssel, a melyről minden egyes, saját lénye-
gébe, észtermészetébe elmélyedő emberi lélek tanuskodhatik. 

Teljesen változott képet mutattak e tekintetben a német-
országi egyetemek most, midőn néhány évvel ezelőtt végzett 
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tanulmány utam (1. Pedag. Dolgozatok II. kötetét) alkalmával 
ily irányban megfigyeltem az ott tartott előadásokat. Willmann 
Prágában a görög orphikusokról beszélt; Eucken Jenában lel-
kesedéssel a görög vallásról; Uphues Halléban, VolkeltLeip-
zigban, Dilthey Berlinben, Baumann Göttingenben, Fischer 
Heidelbergben mind a vallásról beszéltek; még Iván Müller 
is Münchenben ennek hatalmát ismerte el a németországi 
szabadságharcz által inspirált paedagogusoknál. 

Megváltozott a világi A construalt „milieu" nem elégsé-
ges az élet megismerésére. Mélyebbre kell ásni, hogy az élet 
forrásaira ráakadjunk. A CarlyU hősök eszméket hintettek el 
az emberiség fejlődésének csomópontjaiban. Csakis az, a kiben 
van az eszmék iránti érzék, ki a feltétlen előtt meghajol: 
csak az érti meg a létét, a fejlődést. Az eszme, a feltétlen 
által meghatározott élet pedig vallásos élet. Mély igazságról 
tanúskodik Goethe, midőn ő a vallást mondja a történet 
tulajdonképi themájának s midőn Margarethája akkor, midőn 
Faust lelkének a kulcsát sehogy sem találja meg, a vallás kér-
désével kivánja azt megnyitni, megérteni! 

Nem ósdi kérdéssel foglalkozom, midőn én is felvetem 
a kérdést, hogy mi is tulajdonképpen a vallás?! 

A vallás az emberi szellemben, mint egységesben lefolyó 
viszonyulás az ember és Isten között, melynek czélja az ember 
létének, üdvének biztosítása és ezzel Isten országának eljövetele. 

A váltás e meghatározását helyesnek tartjuk, a miről 
meg is győződhetünk akkor, ha a meghatározásban előforduló 
bármely tényezőjét, elhagyjuk, vagy egyoldalúan kiemeljük. 
Mind a két esetben a vallásnak csakis torzalakjait nyerjük. 
Kíséreljük meg az egyes tényezők elhagyását, illetőleg egy-
oldalú hangsúlyozását. 

I. Ha nem a szellembe, mint egységbe helyezzük a val-
lást: úgy azt a szellembe, mint osztottba, tehát vagy a szel-
lem értelmi, vagy érzelmi, vagy akarati irányába helyezzük. 

a) A vallást az emberi szellem értelmi irányzatába 
— eltekintve a középkori scholastikától — különösen a XVH. 
és XVIU. században épp úgy az orthodoxia modus cognos-
cendi Deumjával, mint a rationalismus különösen vulgáris 
alakjában helyezte.1 

Mind a két irány, mely nem egyszer a leghevesebben 
küzd egymással, a vallást lényegileg az ismeret szempontjá-

1 A képzetek, ez értelmi tényezőknek alapvető jelentősége a 
Herbarti psychologiában is benső szükségszerűséggel ily vallási felfogás 
felé irányul, bár Herbart aesthetikai ítéletei a vallas kérdését magasabb 
regiókba ültetik át. 
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ból nézi. Mind a kettő egyoldalúan a ratióval dolgozik, csak 
hogy más-más alapon. Az orthodoxiának, illetőleg az ortho-
doxia lovagjainak, a scholastikusoknak alapja a történetileg 
adott dogma; míg a rationalismusé a természetünkkel adott 
értelem, ész. Amott a gondolkozást a történeti hatalom, az 
egyház határozza meg dogmáival; itt ellenben maga az érte-
lem, az ész és pedig függetlenül a történeti hatalom dog-
máitól. 

Ha a vallásnak ily értelmi felfogása helyes lenne: úgy 
az intelligentia, az ismeret, az okosodásban való jártasság volna 
a vallásosság fokmérője. 

E felfogás ellen tiltakozik a tapasztalat épp úgy, mint 
a vallásosságnak és ratiószerűségnek természete. 

A tapasztalat mutatja, hogy az ismeret fokozása, az 
értelmi tényezők egyoldalú érvényesülése nem fokozza a val-
lásosságot. A köztudat a hitet és a tudást ellenségként állítja 
egymással szembe; vagy legalább is a hitet, mint a tudásnak 
egy alsóbb, megvetett fokozatát1 tekinti. Midőn Hegel a hitben az 
absolutumot képzeti alakja szerint látja, ellenben a tudományban 
az absolutumot fogalmi alakja szerint: úgy ő is a hitet a tudás 
alsóbb fokának tekinti, a melyen a fejlődés átvezet. Maga 
az egyház is bármennyire hangsúlyozza is a dogmákat és 
ezek elfogadásában rejlő orthodoxiát, mégis a vallás jövőjének 
nem a hidegebben latolgató, értelmes férfiúban, hanem a 
bizalomteljesen saját okosságáról leniondó, érzelmes nőben s 
annak egyházias nevelésében látja a példáját s így a gya-
korlatban a vallásosság és egyháziasság biztosításánál nem a 
theoretikus elemre fekteti a súlyt. 

S ugyancsak a tapasztalat ráczáfol még arra a tételre is, 
hogy az Istenre vonatkozó ismeret a vallásosságnak kritériuma. 
Ez esetben a papok lennének a legvallásosabbak s érthetet-
len lenne éppen e körben előforduló vallástalan cynismus ós 
lehetetlen lenne nagyon is korrekt ismeretü papok kijelentése, 
hogy híveik ne az ő cselekedeteikhez, hanem hirdetett igéik-
hez alkalmazkodjanak. 

A tapasztalat ama szavának, a mely a vallást az értel-
mes irányzattal egyenes ellentétbe helyezi, van is psychologiai 
alapja. Az értelmesség, az okoskodás a közvetlenség állapotá-
ból ragad ki minket. Az első folyton latolgat, számítgat s 
számításában csakis annak enged helyet, a mi az oJkozatiság 
lánczolatában igazolja lótét. A közvetlenség nem számítgat, 
egész lényünk érzékével, feltétlen bizonyossággal értékelve 

1 „Glauben heisst nichts wissen". 
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vagy feltárja vagy elzáija lelkét a kívülről jövő hatásra s az 
első esetben e hatást lénye osztatlan erejével magába fogadja, 
mint új életelemet magába felveszi, átlényegesíti, s mint új 
életerőt, személyiségével egybeolvasztja. Ezt a közvetlenséget 
kívánja a mi Jézusunk tőlünk, ha az ő szellemében akarunk 
vallásosak lenni. Ennek a közvetlenségnek hymnusát hagyta 
reánk hegyibeszédjében, a mely tőlünk a tiszta szivet, az 
osztatlan elmét, a lelki szegénységet, a gyermeki odaadó, 
bizalomteljes kedélyt kívánja üdvünk feltételeképpen; a mely 
követelést János evangélioma mélyíti, midőn azt kívánja tőlünk 
vallásosságunk érdekében, hogy e világ törvényeinek, okos-
kodásának köréből kiemelkedjünk; a fölülről jövő hatás követ-
keztében újra szülessünk s mint újraszültek, mint új teremt-
mények a földi korlátoktól menten, szabadon éljük néni a 
feltételezettségnek, az okoskodásnak, hanem a közvetlenség-
nek feltétlen értékú örök életét. 

Az értelmi irány akár az orthodoxiában, akár a rationa-
lismus híveinél egyenlősít, uniformizál: amaz az egyesnek 
egyéniségét, emez a történeti hatalomnak az egyéniségét nem 
ismeri el: mind a kettő a türelmetlenségnek, az eretneki-
tésnek, az üldözésnek, az inquisitiónak híve és követelője, 
ezért is önmaga csalhatlanságának felfuvalkodott vallója. Jézus 
Krisztus senkit sem leplezett le kíméletlenebb, keményebb 
módon, mint ezeket az önhitt, minden dogmát, törvényt, szer-
tartást, életszabályt jól ismerő papokat. 

A vallásnak torzalakulásaira jutunk, ha azt egyoldalúan az 
ismeretbe, akár az Istenre vonatkozó ismeretbe helyezzük. 

b) De nem helyezhetjük a vallást egyoldalúan az érze-
lembe sem. Ha ezt teszszük, lehetséges az, 

a) hogy az ismereti tényezőt veszszük semmisnek. Midőn 
az ember igy eltekint az értékeltnek objectivizálásától, s igy 
az értéksorozatba való elhelyezésétől: könnyen megesik, 

1. hogy a vallásos a túVnant, az istenit egybevegyíti az 
érzéhivdy az emberivel. Ezen alapul egyrészt az a beteges 
exstatikus, visioszerú állapot, a melyben az ember megfeled-
kezik testi voltáról; másrészt pedig az az állapot, a midőn az 
istenit lerántja az ember az érzékiségnek körébe, azonosítja 
azt érzéki lényekkel s magát a vallási functiót érzéki functiók-
kal. Rajongás ez, mely szelídebb alakban a Mária és a Jézus 
kultusban is jelentkezik, nyers alakjában megdöbbentően pedig 
a kelet-ázsiai orgiastikus kultusban lép elibénk. 

2. De nem szükséges, hogy a vallásos érzés kritikátlan-
ságával a túlnant téveszsze össze a világgal; lehetséges, hogy 
ez érzelem kritikátlansága a földi viszonyok korlátai közt 
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megmarad s így mint sentimentalismus, mint érzelgősség* 
mutassa be indokolatlan túltengését. A vallási hatás itt pilla-
natnyi, a részvét önző formájában nyilatkozik meg és pedig az 
indító oknak meg nem felelő, túláradó édeskés alakban. Ezzel 
jár minden önálló kulturális értéknek, a tudománynak, a 
művészeteknek lekicsinylése, illetőleg mindettől, mint valami 
idegentől, világitól való fázás. E világkerülő, vallásos érzelgős-
séggel nevezetesen a pietistáknál, a herrenhuti felekezetnél 
találkozunk. 

P) Az érzelemnek ez a gyávasága már is átvezet a 
vallásos érzelem amaz alakjára, a mely magát az akarástól, a 
cselekvéstől, a kötelesség teljesítésétől, egyszóval a szellem 
gyakorlati irányától elszigeteli. 

Legtisztább kifejezést nyer ez irányzat a szerzetesi élet 
amaz alakjában, mely a szerzetest minden munka kötelezett-
ségétől feloldja s Őt csakis a contemplatióra, az ájtatoskodásra 
szorítja. Az életre nézve teljesen meddő, az ájtatoskodóra a 
benső kísértés miatt veszélyes quietismus torzképében lép 
elibénk e vallás. 

Nem ily tiszta, de ennél is sokkal veszélyesebb alakban 
mutatkozik be a vallás abban az anyában, a ki folytonos 
ájtatoskodása mellett megfeledkezik beteg vagy lelkileg elhanya-
golt gyermekéről; a kinél a vallásos érzés az ethikai értéke-
ket elnyomja, még a természet szavát is elnémítja. 

c) A vallásnak csakis torzalakjára jutunk, ha azt egy-
oldalúan az akarás-ba helyezzük. 

a) Az akarás, elszakítva az ismerettől másnak, idegen 
hatalomnak szolgálatába jut s vak küzdésben nyilatkozik meg. 
E küzdés irányulhat önmagunk ellen és pedig közelebb 
érzéki testünk vagy értelmünk ellen, a szerint, a mint az ide-
gen hatalom vagy az érzékiségnélküli tulnannak vagy az 
értelemre nehezedő dogmáknak képviselője. Az első esetben 
nyerjük a vallásnak asketikus, önmaga testét gyötrő torzalak-
ját, a mely éppen sajátos czélját téveszti el, a mennyiben az 
asketának figyelmét, egész , idejét, életét éppen az a test köti 
le teljesen, a mélyet semmire sem becsül s a mennyiben 
éppen ezen figyelem következtében a testnek a legkülönbö-
zőbb érzéki rugói és pedig beteges, kóros alakban is felkel-
tetnek, s így éppen az asketát az érzékiség körébe mélyen 
bevonják és az építő élet komoly feladataitól elvonják. Ha az 
idegen hatalom a dogmák, a tantételek alakjában szól értel-
münkhöz: megkezdjük eme dogmák erejében saját értelmünk 
ellen azt a küzdelmet, mely „a sacrifizio del intdletto'-ysl, 
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tehát a sajátos emberinek, a magunk észtermészetének fel-
áldozásával gyászosan végződik. 

Ha ugyanezen hatalom erejében nem magunk, hanem 
mások ellen folytatjuk vak küzdelmünket: úgy vallásosságunk 
a fanatismusban tör ki, amaz emésztő tűzben, a mely minden 
életteljes, egyénileg teremtő vallásnak az ellensége. 

P) De elszakadhat az akarás a mindeneket közvetlenül 
értékelő érzelemtől is. Ez esetben az akarás másnak egy 
fölöttünk, kivülöttünk álló, az istenit képviselő hatalomnak 
értékelő mértéke alá kerül, úgy hogy a sajátos értékek, 
a melyek az egyesnek földi kötelékeivel a családban, nemzeti-
ségben, a hazában, továbbá a világ ethikai és theoretikai 
áthatásával a jóban, az igazságban, a szépben adva vannak, 
mind elhomályosodnak, sőt a kíméletlen megtámadás és a küz-
dés tárgyát képezik. Á földi, a világi értékeket: a tudományt, 
a művészetet, a kegyelet és rokoni hazafiúi érzelem értékeit 
kicsinylő, ezeken magát túltevő vallásos energia hazudtolja 
meg az igazi vallásosságot. 

A szellem egyes irányzataiba egyoldalúan nem helyez-
hetjük a vallást, mert különben csakis annak torzalakját 
nyerjük. 

II. De nem is helyezhetjük ki a vallást magából a szél-
lemből. Ezt téve, nyerjük az igaz vallást veszélyeztető, szel-
lemtelen, úgynevezett holt vallást, a mély szerint, a mint szel-
lemünk egyes irányzatait pótolja különböző alakot nyer. 

a) Ha másoknak elméleti vallási tételei nem hatnak be 
szellemi életünkbe, azt nem hasonítják át, vagy a szerint nem 
hasonulnak át: nyerjük a „fides historica"-t, a melyet jóhisze-
műleg elfogadunk a nélkül, hogy erre a mi sajátosságunk 
bélyegét rányomnók. Ez a hit nem a mienk, ez csak eltulaj-
donított és nem elsajátított hit, oly hit, a melylyel még az 
ördög is bír, a mely lényegünket mit sem érinti. Szájhit, de 
nem élő hit. 

b) A vallásnak leghazugabb alakja, ha e szellemtelenség 
az ember értékelő, érzelmi irányzatában mutatkQzik; a midőn 
vallásos érzelmeket csakis testünk mozdulataival, ájtatos 
ránczba szedett arczczal, lekonyult testtel, kiforgatott szemmel, 
jellegzetes ruházattal fejezünk ki. A hazugság minden esetben 
visszataszító, de leginkább akkor, midőn az sajátos Énünkkel, 
érzelmeinkre és pedig a legszentebb érzelmeinkre, a vallásiak-
nak színlelésére vonatkozik. Vérig ostorozta ezeket a farizeu-
sokat Jézus. 

c) Sokkal kevésbé visszatetsző a vallásosságnak szellem-
telensége akkor, ha az csak a külső cselekvényekben, mint opus 
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operatum lép elibénk. A cselekvés már is az akarásnak kül-
sőitése s így a cselekvésnek szellemtelensége nem oly' sértő, 
bár éppen itt mutatkozik be ez a vallás a maga tehetetlen-
ségében a legvilágosabban. Templombajárás, imamorzsolás, 
zarándoklás, gyónás, áldozás egyházi czélra, szent egyesüle-
tekben való résztvevés és fáradozás: mind ez meglehet, 
érzületi sivárság, istentelen érzelmek, ethikai stilyedtség mellett, 
úgy hogy e külsőkben való résztvevés még legkevésbé sem 
kezeskedik bárkinek vallásosságáról. 

III. A mint tehát nem tekinthetünk el a vallásosságnál 
magától a szellemtől és pedig a szellemtől nem a maga osztott-
ságában, hanem egységében: úgy nem szoríthatjuk a vallá-
sosságot csakis magába a szellembe, mint egységesbe. Ha oda 
szorul, nyerjük a mystikát. Mystika nélkül az igaz vallás 
elképzelhetlen. Minden vallásnak szívgyökere a mystika. Csak 
hogy a szívgyökér magában semmis. Szükséges eme szív-
gyökérnek elágazása, szükséges ezek törzszsé való tömörülése, 
szükséges a korona leveleivel és gyümölcseivel. A mystika 
vallási téren ugyanaz, a mi az ethika terén a cosmopolitis-
mus; magában véve ez is, az is önző, minden concret köte-
lezettségtől önmagát felmentő, az emberiség, illetőleg az Isten-
ség gondolatába elmélyedő megnyugvás. Szükséges ez elmé-
lyedő megnyugvás, de csak mint mozzanat, a melyen áthalad 
különösen a keresztyén szellemben elmélyedő; mivel az elmélye-
dés a szeretet Istenével való viszonyulás, a mely viszonyulás 
éppen a szeretet erejében érvényesülést kiván. 

IV. Meghatározásunk következő mozzanata, a mely a 
vallásnál az egyesnek léte és üdve érdeltét hangsúlyozza, 
sem vehető magában a nélkül, hogy a vallást ne tekintenők 
egy oly intézménynek, a mely az egyesnek létét és üdvét 
biztosítja. Ha a vallást csak így nézzük: akkor a vallásosnak 
nem volna egyéb kötelessége, mint azokat a részleteket akár 
imában, akár pénzbeli áldozatokban lefizetni, a melyeket a 
vallás intézménye előír. Ha ellenben az egyes létének és 
üdvének kérdésétől a vallásnál eltekintünk: úgy nélkülözi a 
vallás a mi létünkkel és összes érdekeinkkel, üdvünkkel össze-
forró erejét, a mely egyedül nem engedi meg azt, hogy a 
vallás akár az önámítás, akár másoknak ámítása szempontja 
alá kerüljön. A lét és üdv kérdésével függ össze a vallás 
őszintesége, minden belső kétely, minden külső kicsinylés vagy 
üldözéssel szemben érvényesülő ereje. 

V. Legfontosabb mozzanat a vallás meghatározásában 
az Isten és ember közti viszonyulás. E viszonyulás a 
vallásnak tulajdonképi corpusa. A többi mozzanatok csak 
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azt mondják, hogy e folyamat hol keresendő és mi felé 
irányul. 

A mi már most e viszonyulást illeti: ez — a mint 
ezt a magyar nyelv oly találóan ki is fejezi — kettős viszo-
nyítást rejt magában: az ember viszonyítja magát az Istenhez 
és másrészt Isten viszonyítja magát az emberhez. Az első 
esetben az ember a hit szárnyain emelkedik fel Istenhez, 
hite alapján szól Istenhez; a másik esetben Isten száll le az 
emberhez és kijelentésében szólal meg az emberben. A viszo-
nyulásban tehát a hit és a kijelentés tényezői a jellemzők. 

Már most lehetséges az, hogy vagy az egyiket, vagy a 
másikat hangsúlyozzuk egyoldalúan, a mi által szintén torz-
alakjait nyerjük a vallásnak. Ha csak hitet, csak az Istenhez 
felemelkedő embert hangsúlyozzuk: úgy Istennek személyisége, 
objectivitása, teremtő, éltető lénye háttérbe szorul, és az 
isteni csak a hitben, tehát a hívőben ténykedő subjectiv erővé 
válik. Az ember telik meg Istentudattal, istenül s ezzel köny-
nyen eljut az önistenítésre s ennek általánosításával a pantheis' 
musra. Feuerbach, Nietzsche ez úton jutottak titani állás-
pontjukra. 

Ha ellenben egyoldalúan az isteni tényezőt hangsúlyoz-
zuk, tehát Istennek az emberhez való leszállását és emberekben, 
emberi intézményekben való kijelentését: úgy szükségszerúleg 
eljutunk Istennek emberiesítésére, az isteninek materializálására. 
Ez állásponton nem szükséges, hogy mi a hit szárnyain — 
elhagyva ez érzéki világot, az egymással tusakodó materiát 
— felemelkedjünk szellemünkben az Istenség magasságába: 
hisz leszállott az Isten, itt van, érzéki alakot nyert a kijelen-
tett szóban, a betöben, egyes kiválasztott egyénekben, szen-
tekben, ereklyékben, képekben, tárgyakban! Ezeket kell fel-
keresni különösen bizonyos napokban akár zarándokolva is, 
ezeket kell átkarolni, csókolni, imádni: s az ember vallásos. 
Midőn az ember ezt a maga számára lefoglalt, tér és időbeli 
békók közé szóritott materializált istenit intézményileg szer-
vezi, kialakul a traditio útján folyton erősödő hierarchis-
mus intézménye: az igazi élő vallásosságnak e legnagyobb 
ellensége. Isten nevében, tehát minden emberi intézmény fölött 
álló tekintély nevében uralkodik a materializált Isten segélyé-
vel az ember a világ fölött. Isten és az egyes ember közé 
tolakodik, magára veszi a közvetítést Isten és ember közt s 
így szükségtelenné teszi éppen e viszonyulás közvetlenségét, 
az élő vallást, megjelöli az egyesnek üdvözülése érdekében 
teljesítendő szolgálatait s így a vallás nevében, az egyesnek 
üdve érdekében küzd az élő vallás és a közvetlenül Istenben 
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megnyugvó üdvtudat ellen. Szédítő hatalomra kapaszkodnak 
fel Isten materializálása útján az emberek szövetkezetei. Isten 9 
materializálásával és Isten cultusának hely és időhöz kötött 
intézményével adva van, hogy a hierarchismus megfeledkezik 
Istennek a mindenséget felölelő szellem természetéről épp 
úgy, mint Istennek lélek és igazságban való imádásáról. A 
hierarchismus által maga számára lefoglalt Isten csak is parti-
cularis Isten, a kinek szeretete csak is egy bizonyos ember-
tömegre szorítkozik, a melyen túl csak is eretnekek, Isten 
ellenségei léteznek, a kiket meg kel1 akár erővel is térí-
teni ; s kinek kultusát csakis az intézmény paragraphusai 
kötik tér és időhöz. E paragraphusokba a törvény betűjébe 
kapaszkodó, a nép fölött Isten nevében feltétlen uralomra 
vágyó papok ellen küzdött Jézus Krisztus az élő Istennek, 
az élő vallásosságnak a nevében ós erejében. A viszonyu-
lásban rejlő kettős viszonyítást nem szabad egymástól az 
élő vallásban elkülöníteni. A mi a be- és kilélegzés a fizi-
kai életben: az a vallásos életre nézve az isteni kegyelemnek 
kijelentés útján való leszállása az emberi lélekbe és a gyarló 
embernek hit útján való felemelkedése Isten jóságos szivéhez, 
mindeneket átható és éltető bölcs szelleméhez. Csak e kettő 
egyben ad élő vallást. Élőt azért, mivel e viszonyulás szelle-
münk egységes központjában folyik, abban a szellemben, a 
mely különböző irányzataira még nem differentialódott, s mely 
éppen azért benn van mint az életet kísérő harmonikus háttér, 
és felemelő, s az emelkedésre folyton serkentő erő az élet 
minden megnyilatkozásában, úgy hogy ez életben élhetjük itt 
már örök életünket, üdvünket, és ez által létesíthetjük itt már 
Isten országát. 

A vallás tehát az emberi szellemben, mint egységesben 
lefolyó viszonyulás az ember és Isten között, melynek czélja 
az ember üdvének biztosítása és ezzel Isten országának el-
jövetele. 

Dr. Schneller István. 




