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Yallás, hit és szabadság. A genfi 1905. évi nemzetközi 
vallásos kongresszuson tartott felolvasások és beszédek. 
Angolból, francziából és németből fordították többen. Kolozs-
vár, 1907., (rámán F. ö. nyomdája, 277 lap, ára nincs meg-
jelölve. 

A vallásos szabad gondolkozók, főleg az unitáriusok és 
a liberális theologia hívei, pár évvel ezelőtt nemzetközi szö-
vetségbe léptek azzal a szándékkal, hogy egymással szoro-
sabb érintkezést tartsanak fenn. Megalakították 1900-ban 
Bostonban a nemzetközi tanácsukat, a mely a szövetség czél-
jául azt tűzte ki, hogy a úszta vallást és a tökéletes szabad-
ságot egyesítsék s hogy egymás között a barátságot és a 
kölcsönös munkásságot elősegítsék. 

A szövetség a maga első kongresszusát 1901-ben Lon-
donban, a másodikat 1903-ban Amsterdamban, a harmadikat 
1905-ben Genfben s a negyediket f. évi szeptember havában 
Bostonban tartotta. A kongresszus ülésein liberális szellemű 
beszédeket és felolvasásokat szoktak tartani, liberális irányú 
theologusok, tanárok és lelkészek közreműködésével. A gyűlé-
sek látogatói túlnyomó részben unitáriusok, de több-kevesebb, 
számban minden nagyobb keresztyén felekezet és nemzet 
képviselve szokott lenni. 

A genfi gyűlésen is ez a szabadelvű vallásos gondolko-
zás nyilatkozott meg. Szónokai azt vallják és hirdetik, hogy 
a gondolat és a szólás szabadsága vallásos dolgokban is érvé-
nyesüljön; attól, a ki ezen gyűléseknek tagja akar lenni 
— mondá a genfi kongresszus elnöke Montét, genfi egyetemi 
theol. tanár — sem azt nem kívánjuk, hogy valamely dog-
mai tételt elfogadjon, sem azt nem, hogy valamely egyház-
nak tagja legyen. Mi a hitvallások és dogmák korlátjaitól 
egészen szabad gyakorlati vallást és élő hitet vallunk. A mi 
nemzetközi kongresszusunk nyugvó pontja az a vallás, amely 
nemcsak a keresztyén protestáns és róm. kath. egyházat, 
hanem a zsidó és hindu theista liberális vallásos gondolkozók 
híveit is összegyűjti. 

Mi az egyházak között erősebb ós bensőbb szövetséget 
fogunk létrehozni és keresni fogjuk a módot és az eszközt 
nemcsak arra, hogy elveinket terjesszük, hogy a szabadelvű 
vallásos fogalmakat ismertté tegyük, hanem arra is, hogy 
szövetséget létesítsünk mindazon vallásos emberek között, a 
kik velünk rokonszenveznek. 

A szabad vallásos gondolkozók emez eszméiket elég szor-
galmasan is terjesztik. Magyar nyelven is ez a harmadik könyv, 
mely a kongresszusokon tartott felolvasásokat és beszédeket 
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közli. A közlemények kisebbik része prédikáczió, melyeket 
az istentiszteleteken tartottak; nagyobbik része felolvasás 
és előadás, melyeket a kongresszuson mondottak. A prédi-
kácziók: Wagner párizsi lelkésztől (Mutasd meg nekünk $iz 
Atyát), Savage newyorki lelkésztől (A vallás: annak változó 
formái és örök lényege), Roberty párizsi lelkésztől (Kiátkozás 
és a hit), Furrer zürichi lelkésztől (A hol az Úr lelke, ott 
van a szabadság), Wood birminghami lelkésztől (A szabadelvű 
mozgalom a vallásban) valók s egytől-egyig következetes és 
hű tolmácsai annak a liberális theologiának, melynek népszerű-
sítését és terjesztését a kongresszus maga elé tűzte. 

A felolvasások két csoportba oszthatók. Egyik csoport 
általánosabb theologiai és egyházi kérdéseket ismertet. Ilye-
nek: A názárethi Jézus és a monotheizmus, írta H. Loyson 
volt párizsi lelkész; A valláseszme fölszabadítása a papok 
között, irta Bourriér sevres-i lelkész; Újabb tanulmányok a 
keresztyénség eredete körében, írta Carpenter oxfordi theol. 
tanár: A szabadelvű keresztyén hitnek tételekbe foglalása 
szükséges, írta Eey liegi lelkész; A megváltásról szóló keresz-
tyén tan forrásai, töredék Pfleider berlini theol. tanár felolva-
sásából; A zsidóság alapeszméinek módszeres bevezetéséről, 
írta Levy dijoni rabbi. Mindezekben a felolvasásokban szintén 
a liberális és raczionálista theologia ismeretes tanait fejtege-
tik és népszerűsítik az egyes előadók. 

A felolvasások másik csoportja helyzetismertetésnek 
nevezhető, mert ezekben az egyes felszólalók a vallásos sza-
badelvűség helyzetét, terjeszkedését és népszerűségét ismer-
tetik. Így Boross György kolozsvári unitárius theol. tanár a 
szabadelvű vallásos gondolkozás Magyarországon való hely-
zetét ismerteti; AUherr baseli lelkész Vallásos szabadelvüség 
a német Svájczban czímmel értekezik; Mayor friburgi lelkész 
felolvasásának tárgya: Szabadelvű irányzat Svájczban; André 
florenczi theol. tanár azt fejtegeti: Miért terjed Olaszországban 
oly kevéssé a protéstantizmus? Hocart brüsszeli theol. tanár a 
belgiumi vallásos szabadelvűségről tart beszédet; Eerdsman 
leydeni tanár a szabadelvű theologia és vallás Hollandiában 
czim alatt értekezik; Bowie unitárius társulati titkár az uni-
tárius egyházak nagybritánniai és Írországi helyzetét ismer-
teti; Southworth meadvillei theol. tanár a szabadelvű vallás 
ós theologia jövőjéről tartott előadást az Egyesült-Államokban; 
Loyson úrnő a keleti nők vallásós állapotát rajzolja; Benő-
yendra kalkuttai tanár a vallás feladatáról a modern Indiá-
ban értekezik; végül Beville párizsi tanár a franczia egyház 
és állam különválasztását ismerteti. 
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Ez a czim- és tartalomjegyzék s a Montét elnöki meg-
nyitó beszédéből fentebb közölt tételek teljes bepillantást en-
gednek a szabadelvű vallásos gondolkozók kongresszusának 
belső világába. A ki figyelmesen olvassa a közölt prédikáczió-
kat és felolvasásokat, annak, még ha nem is ért egyet az 
előadók vallási irányával és theológiájával, el kell ismernie, 
hogy ezek a liberális theologusok a magok körében dicsé-
retes munkát végeznek: szorgalmasan terjesztik, vonzó alak-
ban népszerűsítik eszméiket és a más irányú gondolkozók 
iránt elnézők és türelmesek. A dolgozatok magyar fordítói 
sorában ott láthatni a magyar unitárius egyház összes jobb 
íróit: Ferencz József, Boross György, Péterfi Dénes, Józan 
Miklós, Löfi Ödön, Gál Kelemen, Csifó Salamon, Varga Dénes 
stb. neveit, a kik az angol, franczia és német dolgozatokat 
jó magyarsággal ültették át irodalmunkba. Az egész könyv 
pedig rokonszenvesen tájékoztat a liberális vallásos gondol-
kozás jelen állásáról. 

Koszorú. 1907. évi sorozat. 10 (131—140.) füzet. A M. 
P. I. T. kiadása. Budapest, 1907. Hornyánszky V. nyomása 
és bizománya. Ára füzetenként 8 fillér, az egész sorozaté 
80 fillér. 

Tizennegyedik évfolyama immár ez az 1907. évi sorozat 
a széles körben ismert és kedvelt Koszorú füzeteknek, melyek-
nek 13 évi sorozata bold. Hegedűs Sándor tekintélyes anyagi 
támogatásával jelent meg. 

A M. P. I. T. igazgató-választmánya és közgyűlése, bízva 
a magyar protestáns közönség s különösen a lelkészi és tanítói 
kar támogatásában, Károli-alapja utolsó részletének megkocz-
káztatásával, kisérletképen a maga erejéből kiadatta a Koszorú 
131—140-ik füzeteit, mint az 1907. évre szóló tíz füzetes 
sorozatot. Kiadatta, mert véteknek tartaná ily hézagpótló és 
népszerű vállalatnak rögtönös megszüntetését; kiadatta, mert 
bízik a vallásos iratokat kedvelő s azok egyházias és erkölcsi 
fontosságát méltányolni tudó közönség áldozatkész buzgósá-
gában, hogy a népünk és ifjúságunk evangeliumi keresztyén 
nevelésében oly áldásosán működő füzeteket megkettőzött ter-
jesztéssel, külön áldozathozatallal is fenn fogja tartani. 

A Koszorú 1907. évi tíz új füzetót érdemileg méltatni 
nincs helyén e folyóirat hasábjain, mert a M. P. I. T.-nak 
kiadványa mind ez a folyóirat, mind a kézalatti füzetsorozat. 
De megjelenésüket jelezni, a füzeteket röviden bemutatni és a 
füzetek erkölcsi és anyagi támogatására a Társaság tagjainak 

V. F. 
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