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Elnöki megnyitó beszéd. 
(Elmondatott a hajdú-böszörményi közgyűlésen.) 

Igen tisztelt közgyűlés! 
Sok nehézség leküzdése, sok akadály elhárítása után 

teljesült végre társulatunk tagjainak és a hajdú-böszörményi 
ref. egyház vezetőinek és híveinek azon közös óhajtása, 
hogy Magyar Protestáns Irodalmi Társaságunk, itt Hajdú-Böször-
ményben, a hajdúság főhelyén, Bocskay István dicső fejedel-
münk és hithőstink érczszobrának leleplezésével egyidejűleg, 
általa és vitéz hajdúi által a nemzet jogaiért és a lelkiisme-
ret szabadságáért folytatott hősi küzdelmek és az azokat bezáró 
1606-ik évi bécsi békekötés emlékeinek felújításával és ünnep-
lésével tartja meg X-ik vándorgyűlését. Mindnyájan érezzük 
ugyan azon ténynek nyomasztó hatását, hogy a kedvezőtlen 
körülmények miatt vándorgyűlésünket nem tarthattuk meg 
abban az időben, a mikorra az tervezve volt, a bécsi béke 
300-ik évfordulójának évében, a mi miatt a tagok kevesebb 
számban is jelentek meg, azonban ezen nyomasztó hatást 
eloszlatja ma azon szívélyes fogadtatás, a melyben Hajdú-
Böszörmény városa és az itteni református egyház részéről 
részesülünk s azon lélekemelő hangulat, a melyet kelt mind-
nyájunk szívében azon nagyon ritkán előforduló esemény, 
hogy irodalmi társulati közgyűlésünk itt egy hazafias, országos, 
felekezeti tekinteteken felülemelkedő nemzeti ünnep keretébe 
van beillesztve. Nem is zavarná lelkes és örömteljes ünnepi 
hangulatunkat semmi, ha időközben nem következett volna be 
azon, úgy társulatunk vezetőire, mint annak tagjaira nézve egy-
aránt leverő és megrendítő gyászeset, hogy azon férfiú, a ki 
társulatunknak, annak alapítása óta egyik legbuzgóbb tagja, 
mindenkor legáldozatkészebb pártfogója, 11 év óta a társu-
latnak nemcsak világi elnöke, hanem éltető és vezérlő szel-
leme volt, a kinek lelkesítő, tettre buzdító, a tiszta evangéliomi 
igazságokat az emberiség magasztos más eszményeivel és 

Protestáns Szemle XIX. 25 

« 
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jogosult törekvéseivel s a gyakorlati élet követelményeivel 
összeegyeztetni tudó nemes felfogása és szava közgyűléseink-
nek mindig fénypontját és vonzó erejét képezte és a ki e 
közgyűlésre is oly igaz lelki örömmel készült, Hegedűs Sándor, 
nagy fájdalmunkra nem jelenhetett meg már itt s nem hallat-
hatja mély érzésből fakadó, meggyőződéssel teljes hangját, 
miután 1906-ik év deczember hó 28-án hirtelen és váratlanul 
a végéremehetetlen isteni végzés elszólította őt a földi életből 
az örök jutalom elvételére. 

Hegedűs Sándor elvesztését sajnosan érzi egész magyar 
protestáns egyházunk, annak köznevelési, közművelődési, köz-
jótékonysági intézetei, a melyeknél mindenütt az ő kiváló szel-
lemi, erkölcsi és jellembeli tulajdonait önzetlenül, evangéliomi 
anyaszentegyházunk és édes hazánk iránti szeretetből, buzgón 
és áldásosán gyümölcsöztette. De legjobban érzi mindezek 
között mégis ezen mi Magyar Protestáns Irodalmi Társula-
tunk, a melynek sikeres vezetésében ő a legnagyobb hivatott-
ságot tanúsította. Társulatunk ugyanis csak a tagok részéről 
önkéntesen megnyilatkozó szellemi és anyagi buzgó támogatás 
mellett állhat fenn és virágozhatik fel, ennek megnyeréséhez 
pedig a vezetők részéről igaz leik sedés, ügyszeretet, tapin-
tat. jó bánásmódv kötelességérzet s nagy áldozatkészség 
kívántatik. Ezen tulajdonok egyenkint is értékesek és becsü-
lésre méltók, de a mi boldogult és mindnyájónk által méltán 
megsiratott elnökünkben Hegedűs Sándorban a legszebb össz-
hangban és a legkiválóbb mértékben láttuk azokat együttesen 
megtestesülve, a mi adta meg neki a társaság vezetésére való 
nagy hivatottságát. Mindnyájan éreztük, a kik a társaság veze-
tésében az ő elnöklete alatt kisebb-nagyobb résztvettünk és 
azt most is megvalljuk, hogy ő messze felettünk állt, a buz-
góságban az ügy szeretetben, a lelkiismeretes kötelesség tel-
jesítésben mindnyájunknak; mi ő mellette csak haszontalan 
szolgák voltunk. Mióta a társulatnak világi elnöke volt, soha 
egy választmányi vagy közgyűlésről el nem maradt, bármily 
nagy akadályokat kellett is ezért legyőznie; ha a társaság 
érdeke, java kívánta, soha nem vonogatta magát, hanem 
mindig elismerést és tiszteletet érdemlőleg helytállott a rendel-
kezésére álló szellemi és anyagi erővel; az ékesszólás hatal-
mával, az előrelátás gondosságával, a nemes czélokért való 
lelkesedés alkotóerejével, a szellemi munka megbecsülésével 
s nagymérvű áldozatkészségével. Ha az ő egyénisége sok 
helyen nagy űrt hagyott maga után, itt, a mi irodalmi tár-
saságunkban szinte pótolhatatlant Pedig irodalmi társula-
tunknak éppen most van szüksége bölcs, buzgó és erélyes 
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vezetőre, hogy azokat a fontos czélokat, a melyeknek mun-
kálására hivatott, minél erélyesebben és nagyobb térre 
kiterjeszkedve folytassa. Mert úgy tudományos, mint a népies 
egyházi irodalom művelésének és annak minél szélesebb kör-
ben való elterjesztésének nagy és fontos befolyása van az em-
beriség egész művelődésére, gondolat- és érzelmi világára, 
gyakorlati vallásosságára. Hallunk ugyan sokszor olyan néze-
teket, hogy a vallásos tárgyakra vonatkozó ismeretek, állít-
tassanak bár azok össze bármily következetes rendszerbe, 
tudománynak mai nap már el nem ismerhetők, mivel tárgyuk 
kívül esik az emberi tapasztalat határain, igazi tudomány 
pedig csak a tapasztalat körén belül lehetséges. Ez a nézet 
és felfogás azonban csak a felületes gondolkodást árulja el, 
mivel még ha megengednénk is, hogy nem létezik a világon 
semmi valóság, a mi az emberi tapasztalat határain túl esnék, 
a mit pedig, a nagy mindenséget józan gondolkodással tekintve, 
megengedni nem lehet, akkor is be kell látnunk, hogy a val-
lásos eszmék, az egyéni és társadalmi életben, mint nagy-
jelentőségű, a tapasztalat körébe eső tények szerepelnek, az 
ok és okozati összefüggés lánczolatábaa az idő és tér mér-
hetetlen távolságaiban, a legenergikusabb ható erőként működ-
nek, csak úgy, mint a természet, a társadalmi és állami élet 
és a művészet világának tényei és törvényei. Sőt ha a vallá-
sos élettüneményeknek, mint a tényeknek, a népek összes 
-életnyilvánulására való hatását tekintjük, nemcsak a közép-
korra nézve állapíthatjuk meg, hogy a vallási felfogás ural-
kodott akkor, a mint mondani szokták, az egész emberiség 
lelki világa felett, hanem elmondhatjuk azt némi fenntartás-
sal és korlátozással ma is. Igenis a vallásos eszme és felfo-
gás az ezekre alapított egyházi élet és érdek sok tekintetben 
uralkodik ma is a tudomány, a politika, a jog, a nemzetiség, 
a fajszeretet felett is. Hiszen csak szét kell tekintenünk ma-
gunk körül, hogy meglássuk a legszembeötlőbb példákat. 

A mai Oroszországban a legellentétesebb eszme áram-
latok küzdenek a legszélsőbb, kíméletlenebb' fegyverekkel 
egymás ellen, belekötnek minden létezőbe és szétrombolni 
akarnak mindent egész a nihilismusig. Azonban egy nagy 
tévedést; a mit pedig az orosz iskolákban és egyetemeken 
a tudomány épp úgy felvilágosít és megczáfol, mint másutt, 
hogy tudniillik a földnek a napkörtili keringési ideje nem 
365 nap és 6 óra, a mint a Julius Caesar által megállapított 
időszámítás tartja, hanem 365 nap 48' és 48" perez, a mint 
a Gergely-féle időszámítás megállapítja, minek folytán az 
oroszok a kik ma is jobb tudásuk ellenére az elsőt követik, 



3 5 0 A N T A L G Á B O R 

tehát időszámításukban a valóságtól eltérnek, ünnepeikkel 
hátra maradnak, ezt a tévedést nem bántja, nem akarja jóv& 
tenni senki, mert ezen tévedést megcsontosodott a vallásos felfo-
gás védi. Sőt a vallásos felfogás ezen a tudomány felett ural-
kodó, világosan téves és jogosulatlan hatalma kiterjed olyan 
országokra is, a hol a görög-keleti egyház hívei kisebbséget 
képeznek, például édes hazánkra, hiszen nálunk is a görög-
keletiek az idén még csak több mint két hét múlva ünneplik 
áldozó csütörtökjüket és még holnaphoz három hét múlva 
pünkösdjüket, mert a tudományos igazsághoz való alkalmaz-
kodásban ők is vallásuk tekintélyének sérelmét látnák. 

A vallásos felfogás és az ezen nyugvó egyházi intéz-
mények különbözősége tartja fenn az ugyanazon fajú és 
nyelvű dél-szláv népek közötti éles ellentétet is. A horvát és 
szerb ugyanazon nyelvet beszéli, de a szerb a cyrill írást alkal-
mazza és bár az egész világ művelt nemzetei a latin betű-
ket használják az írásnál, a németek is átmennek lassanként 
a góth betűkről a latinra, a melynek ismeretét tehát a művelt-
ségnek valamelyes fokán álló ember nem nélkülözheti, a 
görög-keleti vallású népek és nemzetek maradnak a cyrill 
betűknél, mert vallásuk, egyházuk külső tekintélyét, annak 
szellemének hatását látják abban megnyilvánulni. 

Hogy a politikát mennyire uralja ma is a vallásos föl-
fogás és ebből folyólag az egyházi érdek, annak feltűnteté-
sére legyen elég hivatkoznom a franczia nemzet helyzetére és 
állami életének legújabb alakulataira, a melyek azt mutatják, 
hogy a vallásos felfogásbeli ellentétek ott ma is milliókat 
képesek egymással szembe állítani, képesek olyan erős ós 
hatalmas eszmék által tüzelt szenvedélyeket, a minő a rewanche-
eszme és az általa keltett nemzeti láz, egy időre legalább 
letörni és háttérbe szorítani. Ugyanezen jelenséget látjuk 
nem is egy, hanem több államban, a hol a politikai pártok 
egész nyíltan vallási felfogás, egyházi érdek alapján, szervez-
kednek és működnek keresztyén socialisták, keresztyén nép-
párt stb. czímek alatt. Hogy a nemzetiségi, tehát nyelvi és 
irodalmi kérdésben mennyire a vallásos felfogás és tekintet 
uralkodik, annak nagyon figyelemre méltó példáját láttuk 
éppen hazánkban a legközelebb lezajlott nemzeti ellenállás 
idejében. Felvonult az egész nemzet csekély kivétellel a magyar 
vezényszó zászlaja és jelszava alatt a küzdelemre, hogy kivívja 
azon természetes és jogos követelését, miszerint azt a 340,000 
embert, a kik az ország területéről a közös hadseregbe beso-
roztatnak, tekintet nélkül nemzetiségükre, magyarul vezényel-
jék, de ugyanakkor senkinek eszébe nem jutott követelni a 
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magyar misét és prédikácziót, tehát a a templomi, temetési, 
egyházi szolgálatban a magyar nyelvnek ép oly természetes 
és jogos érvényesülését 10.000,000 római katholikus részére. 
Sőt ha az talán szóba hozatott volna, bizonnyal a legerősebb 
tiltakozással találkozott volna a magyar vezényszó harczosai 
legtöbbjénél, mert a vallási felfogás, az egyházi érdek maga-
sabban állónak tekintetik nálunk ma is a legtöbb embernél a 
magyar nemzeti érdeknél. 

Az egész emberiség szellemi s ezzel kapcsolatosan társa-
dalmi, gazdasági, állami, politikai, művészi életének ily fontos 
tényezője lévén a vallásos felfogás és annak külső megnyilvá-
nulása, az egyházi élet, kétségtelen,, hogy az emberi szellem 
tudományos működésének egyik nemcsak legméltóbb, de leg-
szükségesebb és leghasznosabb ága a vallásos eszmékkel; azok- . 
nak az egyházi életben való megnyilvánulásával való tudományos 
és szépirodalmi foglalkozás és úgy a tudományos, mint a szépiro-
dalombanfeldolgozott vallásos eszméknek és ismereteknek minél 
szélesebb körben való terjesztése. Mert a vallásos ezméknek s 
azok nyilvánulásának tudományos irodalmi úton való meg-
ismerése által kétségtelenül tisztul az emberiség vallásos 
Öntudata, csökkennek az előítéletek s minél többet foglalko-
zik az emberi elme ezekkel, minél több oldalról és szempont-
ból teszi ezeket vizsgálódás tárgyává, annál jobban össze 
tudja azokat egyeztetni az emberiség közérdekeinek és a 
gyakorlati társadalmi életnek követelményeivel, annál jobban 
kifejlődik lelkében a vallási és felekezeti türelem s annak 
nyomán az általános emberi szeretet. 

A vallás és annak az egyházi életben való gyakorlati meg-
nyilvánulása a legnagyobb áldása a jó Istennek úgy az egyes 
emberre, mint az egész emberiségre nézve, azonban csak 
akkor, ha a türelmetlenség és fanatismus igaz lényegéből ki 
nem forgatja, a minek érdekében a legtöbbet tehetnek a 
vallásos eszmékkel foglalkozó tudományos és szépirodalmi 
művek. Ezek közül még azok is, a melyek a vallásos felfo-
gás és érzelmek eltorzulását, aberratióját tüntetik fel, csak 
jó hatással lehetnek az emberiség művelődésére, mert alkal-
mat szolgáltatnak az okulásra. Sokszor szemrehányással illet-
tetik a protestáns ev. egyház és annak irodalma a miatt, 
hogy mi tudományos és népszerű irodalmi müveinkben gyak-
Tan felemlegetjük a protestáns egyház üldözését, az inquisi-
tiót, a gályarabságot és sok egyebeket, a mit protestáns egy-
házunknak a századok folyamán méltatlanul elszenvedni kel-
lett, mintha ezzel vádat akarnánk emelni a mai római katho-
likus egyház ellen. Pedig az ilyen, sajnos történeti tények 
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szemünk elé állításának czélja korántsem a vádolás, hanem 
sokkal inkább saját egyházunk híveinek a hitben, a tűrésben, 
az áldozatkészségben, az egyházhoz való ragaszkodásban való 
erősítése, s ezeknek, valamint a más hiten levőknek az oku-
lásra vezetése a tekintetből, hogy lássák be, hogy micsoda 
szörnyűségekre és borzalmakra visz azon álláspont, a mely a 
lelkiismereti szabadságot nem akarja elismerni, a mely a val-
lási, egyházi és felekezeti téren a teljes jogegyenlőséget nem 
tekinti a társadalmi és állami jólét és béke alapjának. 

Igenis, nem a rosszakaratú vádaskodás, hanem az 
eszmék és a történeti tények, igazságok elfogulatlan kiderí-
tése lehet csak jogosult czélja a tudománynak és az annak 
művelésére vállalkozott Protestáns Irodalmi Társulatunknak. 
Ezen irányban tehet és tesz is hasznos szolgálatot az általá-
nos emberi és a magyar nemzeti közművelődésnek annak foly-
tán, mivel működésének elveit a bibliai positiv hit, az értelmi 
felvilágosodás, a lelkiismereti szabadság, a vallásfelekezetek 
közötti jogegyenlőség, a felekezeti türelem és az általános 
emberszeretet képezik. Ezen elvek diadala mozdtihatja elő 
legnagyobb mértékben az emberiség testvériséget és közbol-
dogságát és ezek érvényesítésére való törekvésünkkel munkál-
hatjuk legjobban édes magyar hazánk nagyságát és legszen-
tebb érdekeit. 

De hogy ezeket minél hathatósabban munkáljuk, arra 
nézve egyrészről szükséges, hogy mindnyájan minél nagyobb 
buzgósággal vegyünk részt a munkában, másrészről, hogy 
módot találjunk arra, hogy ezen elvek elismerésére törekvő 
munkásságunkkal édes hazánkfiai minél nagyobb tömegének 
lelkébe minél mélyebben behatoljunk és azok általános meg-
valósítása érdekéből minél többeket munkatársakul megnyer-
jünk. Mert itt még nagy megműveletlen tér áll ellőttünk, a 
melynek termékennyé tételére és áldásos gyümölcsöztetésére 
a mi önkormányzatilag szervezett egyházunk és gyülekezeteink 
legalkalmasabb eszközül kínálkoznak nekünk, csak megfelelő 
módon, kellő ügyességgel és megfontolással fel kellene azo-
kat használnunk. 

Azon reményben, hogy társulatunk meg fogja találni 
rövid időn azt a módot, hogy ez irányban is betölthesse hiva-
tását, Isten áldását kérve társulatunk működésére és jelen 
közgyűlésünkre, üdvözölve társulatunknak szép számban meg-
jelent tagjait, üdvözölve igen tisztelt vendégeinket és az 
érdeklődő nagyérdemű közönséget, a Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társulatnak mai napra Hajdú-Böszörménybe összehívott 
X-ik vándorközgyűlését megnyitom. 

Antal Gábor. 



Bocskai Istvánról, vallásszabadságunk hőséről. 
(A hajdú-böszörményi nagygyűlésen tartott ünnepi beszéd.) 

A vallás változtatása a nemzetek lelkét a legmélyebben 
érinti s oly átalakulást idéz elő, mint a tavasz a földre. Gon-
dolkodásban, érzületben, akaratban átalakítani egy nemzetet: 
századok müve. Mivé lett Árpád magyarja fél ezer év alatt, 
I. István királytól II. Lajosig? — azt a változást a pogány 
ősi vallásnak a keresztyénséggel való felcserélése magyarázza 
meg. Hunnok és Avarok módjára nem enyészett el, tartós 
magyar államot alkotott, mely I. László, Nagy Lajos és Hunyadi 
Mátyás királyaiban európai hatásúvá domborodott ki. Erre idő 
kellett, félezer év! 

A XVI-ik században indult meg a vallásváltoztatás má-
sodik nagy folyamatja a reformáczióval. E nagy mozgalom 
varázserővel munkált Helvetia legmagasb havas csúcsaitól a 
Nagy Magyar Alföld közepéig, az angol és szász fajtól a haj-
dúk ivadékáig; mivel a reformácziót mint haladási tényezőt 
fogták fel a nagy nemzetek; örök dicsősége a magyar fajnak, 
hogy minden rétegében, fenn és lenn, hévvel csatlakozott 
ahhoz s lelke tükrében az új fényt visszasugározta. 

De mivel a vallás, benső természeténél fogva, halhatatlan 
erő az emberiségben, az újnak keletkezése nem jelenti a régi-
nek teljes kimúlását, hanem az erős harczot életre-halálra. 

így történt ez hazánkban is, a hol a XVI-ik század négy 
utolsó évtizedében a korszellem hatása alatt annyira megiz-
mosult a reformáczió, „hogy ujjain számlálhatta volna meg az 
ember azokat, a kik őseik régi hitéhez, a r. katholikus vallás-
hoz hívek maradtak® (Károlyi Á. Budapesti Szemle. 1889. évf. 
142. 1.), mert „30 protestánsra csak egy katholikus esett" 
(Révész, Figyelmező: 1878. évf. 352. 1.). 

Digitized by 



3 5 4 B A L O G H F E R E N C Z 

De megváltozott minden a XVTL század hajnalán. A 
korábbi vallás fogyni érezvén élete erejét, a végponton fel-
ébredt benne a maga megmentésének ösztöne, de nem a lélek, 
hanem az erőszak fegyveréhez nyúlt. A török elől bújdosó 
pécsi püspök (Zalatnoki) rajongással öleli régi hitét s a tri-
denti zsinat végzéseit akarta Rudolf király által országos tör-
vénynyé tétetni, mely szerint országos tisztségre csak buzgó 
katholikus alkalmazandó. Szuhaj István püspöki székét, Egert 
a török elfoglalván, a püspök és káptalanja menedékhelyéül, 
ideiglenesen, Kassa városát jelölte ki . (1597.), templom nem, 
létében egy kápolnával kellett előbb a vendégeknek megelé-
gedni, mert a városban „lámpással is alig lehetett volna egy 
katholikust találni". Alig tette be lábát a püspöki hatalom, 
hozzálátott a nagy templom visszafoglalásához s hat évig tartó 
aknamunka után, királyi rendeletre a császári parancsnok a 
templomra szegzett ágyúi segélyével, nemcsak elfoglalta, a mint 
a király előtt festette, „a buzgó katholikus királyok és király-
nék által emelt ama fenséges templomot" (Kassán, 1604 jan. 
8.), hanem valamennyi templomot elvett a polgároktól s még 
magánházaknál is eltiltotta a prot. istentisztelet tartását. 

Hiába hivatkozott a város eddigi jogaira, hogy több mint 
félszázad óta (1549 óta) háboritlanul bírta templomait; három-
szori tűz után mint saját tulajdonát, háromszor építtette fel a 
főtemplomot; mikor menhelyet adtak a káptalannak: biztosítást 
nyertek a város szabadságának épségben maradásáról. A 
királyi udvarban minden felfolyamodás fólretétetett, Szuhaj 
már a sárospataki iskolát is el akarta venni. 

Itt merül fel a templomkérdés! Az átalakító korszakok-
ban ismétlődnek a templomfoglalások és átidomitásaik a világ-
történelem mezején. A dolgok erejénél fogva, mint Byron hir-
dette : még az istenek is engednek, az a templom, mely egykor 
Jupiteré volt, sorban lett Krisztus vagy Muhamed templomává 
(Ch. Herold. C. II.). A világtörténelem forduló mesgyéin raká-
sával váltak a pogány templomok keresztyén templomokká; 
úgy a római, mint a görög egyház minden lelkifurdalás nél-
kül alakítá át szokat a maga számára. Önelégülten vette a 
római egyház birtokába a minden istenek templomát (Pan-
theon) 8 lőn belőle Rómában a minden szentek temploma. 
IV. Bonifacius pápa korában, 610 Kr. u. (Kurtz: Egyh.-tör-
ténelem. I. 87. §. és Allzog: I. 134. §.) A templom mitsem 
ér, ha elhagyták hívei, üresen áll, mert a templomot nem 
magáért, hanem a hívekért építették. Mikor mind egy szálig 
elfogytak a régi vallás követői (így volt Kassán, így Debre-
czenben), azok újabb vallásra tért maradékai nem hagyták 



B O C S K A I I S T V Á N R Ó L , V A L L Á S S Z A B A D S Á G U N K H Ő S É R Ő L . 3 5 5 

pasztán a templomokat, hanem mint egyenes utódok és örö-
kösök, átvették az Isten továbbdicsérésére. Ez volt a dolgok 
menete Európaszerte a XVI. században. Szuhaj püspök nem 
vehette vissza saját templomát a törököktől, elvette saját 
honfitársaitól, a békében a békét vészesen felkavarta. 

De mi adta a bátorságot a béke ölén felgyújtani a ke-
gyetlen harcz üszkét? A siker, mely a szabad Erdély letip-
rása által ösztönző például mutatkozott. A jezsuiták által 
vezetett ingatag jellemű erdélyi fejedelem, Báthori Zsigmond, 
számba nem véve a hazafias szellemet s a népesség túlnyomó 
protestáns zömét, átadta Erdélyt Rudolf királynak. A király, 
a kegyetlen Básta György tábornokot nevezte ki Erdély kor-
mányzójává és lenyűgözőjévé, a ki előidézte ott a rémuralmat; 
egy tollvonással eltörlé Erdély szabad alkotmányát, a régi 
vallás visszaállítását minden erővel megkezdette. Maga Rudolf 
király adta az utasítást fővezérének (1603 szept. 14.), hogy 
Erdélyből ki kell irtani „az istentelen eretnekségeket". 

E példa nyomán a szolgalelkű királyi tanács, melynek 
14 püspök mellett 6 világi tagja volt, a király korlátlan jogát 
hangoztatta, a szabadság elkobzását javallá s az üldözést 
alkalmazta a királyi Magyarországra is; Pethe Márton kalo-
csai érsek, királyi helytartó és szepesi prépost, hatósága terü-
letéről megkezdte királyi parancsra az evangelikus lelkészek 
elűzését s templomaik elfoglalását. Oly vérmes reményeket 
tápláltak némelyek köztilök, hogy azt jósolták: hat év múlva 
híre sem marad az evangélikus hitnek (Erdélyi Múzeum. 1879." 
évf. 3. 1.). Ha a vallás éltető levegőjét, a szabadságot meg-
semmisítik, maga a vallás is rommá lesz. A király tanácsadói 
az alkotmány megcsonkításán régen munkáltak, a felküldött 
törvényczikkeket halasztásokkal, kihagyásokkal vagy elmagya-
rázható záradékokkal tették értéktelenekké, hogy kijátszhassák 
a nemzeti akaratot. 

A kettős vész, a politikai és vallási szabadság elleni 
merényletek országos párttá tömörítették az eddig ellentétes 
városi és megyei, a lutheránus és kálvinista elemeket s az 
1604-iki országgyűlésen a többség ünnepélyes óvást tett (1604 
ápr. 8.), hogy ha megnyugtató választ nem kapnak közös fel-
terjesztésökre, a vallásháborgatás égő kérdésében: minden 
jogaikkal élni fognak. 

Mi volt ez óvásra a visszhang? A prágai tanács a fel-
terjesztett 21 törvényczikkhez önkényűleg egy új, az ú. n. 
22-ik törvényczikket toldott és szentesített a Mrályíyal, mely-
ben a király megújítja valamennyi elődjének a vallás ügyében 
hozott, már feledésbe ment, kemény törvényeit és rendeleteit, 
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tehát a lutheránusok megégetéséről szólót is; és eltiltja az 
országgyűlésen a valláskérdés előhozatalát, a kik azt mernék 
tenni, azokat mint „nyugtalan újítókat*, büntetés alá vonja. 
Törvényt akartak hozni országgyűlés nélkül, sőt ellenére; 
figyelembe nem vették, hogy az erdélyi országgyűlések már 
évtizedekkel előbb (1557, 1564, 1571.) megalkották a vallás-
szabadsági törvényeket. 

A magyar alkotmány történetében beállt ezen páratlan 
sértés végleg felizgatta az országot, beállt az alkotmány meg-
mentésének és megvédésének komoly szükséglete. A Gálszécsre 
(1604 szept. 8.) összehívott rész-országgyűlés megtagadta a 
korább megajánlt pénz és hadisegély megadását mindaddig, 
míg a törvényen kívül szentesített XX-ik t.-czikk el nem tö-
röltetik s a vallásszabadság meg nem erősíttetik. Igy vált 
közőssé és egybekapcsolná a politikai és vallási ügy 1 A ket-
tős szabadság romja vagy diadala között kellett választani. 
S midőn a kormány karhatalommal megkezdette az adók be-
hajtását, közjelszóvá lett: éljen a nemzet az ellenállás jogá-
val, fegyver ellen fegyvert szegezzen. A szabadságháború el-
kerülhetetlenné vált. Ki legyen a nemzet vezére, a szabadság-
hős, a megmentő? A nagy idő előállitá azt. A zsarnokság 
átka, hogy vakságával maga kelti fel a bosszuló villámot. 

Bocskai István, magyar református nemes, Báthori Zsig-
mond erdélyi fejedelem anyai nagybátyja, Rudolf híve volt, 
mint fejedelmének követje, Prágában dolgozott a magyar korona 
és ország régi hatalmának visszaállításán, ezért honfitársai 
németpártinak nevezték. De midőn belátta, hogy az egysége-
sítés nem a magyar királyság javára irányul, hanem szabad-
sága megfojtására, katonai leigázására, tartománynyá sülyesz-
tésére; és sem Bécsben, sem Prágában a magyar államiság-
nak egy barátját sem tapasztalt; sőt az önérzetes oszlop-
emberek elnémitására, vagyonaik elkobzására irtó háború 
indíttatott; a jobb hazafiak felségsértési pörbe húzatván, éltök 
megmentése végett elbujdosni voltak kénytelenek, mint a nagy 
oszlopférfiú, a lutheránus Illyésházi; ily körülmények közt 
Bocskai elhagyta az udvart, keserű érzettel félrevonult bihar-
megyei birtokára, várva az események fejlődését. 

Bámulatos egyérzettel az országos közvélemény Bocskait 
óhajtotta vezérül, az őt erre felhívó levél Prágába jutott — 
a nélkül, hogy Bocskai tudott volna a levélről: Barbiano, a 
Kassán lakozó katonai parancsnok, mint felségsértőt haditör-
vényszéke elé idézte; birtokai lefoglalását katonai erővel meg-
kezdette, mert a reá törvénytelenül vetett tetemes adót nem 
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fizette. A támadást tehát Barbiano tette, elfoglalta Bocskai 
szentjóbi várát. 

Bocskai saját személye biztositása végett előbb „Só-
lyomkő" nevű hegyivárába vonult.1 Elérkezett a cselekvés 
órája, mint maga Bocskai végrendeletében fenhagyta, „ő fel-
sége tisztviselői fegyverekkel, kardjokkal s ágyúival, minden 
törvény nélkül, kergettek engem el ő felsége hűsége mellől". 
Sólyomkőből indult 500 emberével a nagyszerű útra, a fel-
szabadító és önvédelmi háborúba. Nem volt pénz, sem had-
sereg, de mögötte volt a legnagyobb kincs, a rejtett élő erő, 
az igazság és az a mellett féllángolt nemzeti lelkesedés. 
Diószeg mellett állotta útját a német hadsereg 10,000 ember-
rel; 1604 október 14-én, a legerősebb csata után, Bocskai 
győzött, mert a Barbiano seregében JevŐ 3000 hajdú megér-
tette, hogy őket nem a török, hanem hitök és nemzetök 
leigázására vezették, Bocskai zászlajához csatlakozott a kettős 
szabadság védelmére. (Pálkövi Antal czikke ,Bocskai és a 
bécsi békekötés" a Sárospataki Füzetek 1857. évfolyamában.) 
A zsoldos seregbeliek szabadságvédőkké lettek, ez a hajdúk 
el nem évülő érdeme, övéké az oroszlánrész a sikerből, ők 
lettek az első honvédek. E diadal híre üditőleg hatott az 
ország távoli részeibe, seregestől csatlakoztak a szabadító 
mellé, a császári sereg mint köd oszladozott, oly változás állt 
be, hogy egy hónap múlva (nov. 12.) Bocskai előtt ünnepé-
lyesen nyitá. meg Kassa városa kapuit, oda nem Barbiano, 
hanem Bocskai vonult be; a felsőmagyarországiak szabadító-
ként üdvözlék s Barbiano kénytelen volt Pozsonyig vissza-
húzódni. Bocskai tábora nőttön nő, vezéreinek egymás után 
adják fel magukat a királyiak kezén levő várak; sőt előcsa-
patjai Morvaországba és Sziléziába csaptak be. Prágában és 
Bécsben megrendültek, a mint a magyar nemzet erővé, hata-
lommá testesült. Ennél gyorsabb és nagyobb fordulat nem 
volt hazánk történelmében. 

Rudolf országgyűlést hivott Pozsonyba (1605 jan. 6.), de 
azon oly kevesen jelentek meg, hogy az meg nem nyílhatott. 
Ellenben az erdélyi megyék és székelyek (Szeredán) február 
21-én fejedelmükké választották Bocskait. 

Az ország nagyobb részének szívét a közszabadság ügye 
mellett érezvén dobogni Bocskai, alkotásokhoz fogott, ország-

1 E vár n . Rákóczi F. szabadságharczai alatt még állott, ezek 
megszűntével romboltatott le. Ma rom. „óh mily szép méaitatiót írhatna 
e romok felett egy magyar protestáns Volney", jegyzé meg Révész 
Imre (i. m.). 
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gyűlést hívott Szerencsre (1605 ápr. 18.) „hazánk közönséges 
javairól és megmaradásairóla tanácskozni. Míg a királyi hívásra 
alig öt, Szerencsre 21 vármegye jelent meg, igazolódott az 
1604-diki felterjesztés kétségbevont aláírása „az ország több-
sége". A régi vallás főpapjai — a mindig királypártiak — 
elmaradtak. 

A szerencsi országgyűlésen nagy lelkesedéssel Bocskait 
Magyarország fejedelmévé választották, letette az esküt, beszé-
dében méltán adott hálát Istennek, hogy „egyetértést öntött 
a magyarság lelkébe". Ez a siker biztositéka mindenben! 

A rendek megszerkesztették egy erőteljes emlékiratban 
„panaszaikat, mentségeiket és tiltakozásukat" (Qerelae, excu-
sationes cum protestatione) s mint kiáltványt Isten előtt a 
keresztyén világhoz intézték. E vádlevélben igazolták fegy-
verrekelósöket. Felkelnek, mondák benne, hogy *a szabad 
ország hitvány tartománynyá ne sülyesztessék"; továbbá a 
vallásszabadság üldözése ellen rámutattak a bibliára, abból 
tudva levén, „hogy Krisztus és apostolai senkibe a hitet, val-
lást, szent lelket fegyverrel nem erőszakolták", mert a hit 
hallásból van. (dr. Károlyi A. „Magy. Országgyül. Emlékek. 
XI. köt. 1899. év. 168—190. 1.) Az evangyéliom szelleméhez 
alkalmazkodva törvényül hozták, hogy „a vallás szabad legyen". 

A király környezetében Mátyás főherczeg felfogván, mily 
veszély környezi magát az uralkódó családot, a békekötés 
eszközéhez nyúlt, elküldte követeit Bocskaihoz, azokhoz csatla-
kozott az eddig felségsértőnek kiáltott Illésházi, kit sűrű leve-
lezés után maga a főherczeg kért fel közvetítőül, a ki külön-
ben is királypárti volt, míg el nem üldözték, de hazajövetele 
után Bocskaihoz csatlakozott volt. A király követeit Bocskai 
Kassán fogadta (júl. 1.) kellő díszszel, de csak akkor bocsát-
kozott velük érdemleges tárgyalásba, mikor felmutatták a 
császár-királytól a felhatalmazást; a németnek írás nélkül nem 
hisznek, ez volt a közfelfogás. A fejedelem átadta írásban a 
békepontokat. Dicső mozzanata történetünknek, hogy felülről 
keresték, kérték a békét, a nemzet pedig ereje tetőpontján 
diktálta .követelményeit. 

A béke első pontja ez vala „Kévánja a magyar nemzet, 
hogy ő felsége minden várban, városon és falun és mindenütt 
Magyarországban szabad vallásában kit-kit megtartson és abban 
senkit is meg ne háborítson". Hogy a nemzeti küzdelem moz-
gató lelke, a szabadságok anyja, a lelkiismeretszabadság 
tétetett első helyre, mutatja legjobban a valláshős mivoltát s 
a háború egyik főokát. Az akkor fenn álló rendi alkotmány-
ból az újkori alkotmány építése itt kezdődik, mert a vallás-
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szabadság a nép zömének, a falvak lakóinak is biztosíttatik; 
megcsillant itt a népjog hajnalcsillaga. Biztosításául a szabad-
ságnak, követeli továbbá első sorban a nemzet, hogy II. Lajos 
király alatt hozatott szomorú törvényből „a lutheránusok meg-
égetése" töröltessék; s az európai nemzetekhez intézett kiált-
ványban „iszonyúnak* nevezett 22-ik articulus, mely ország-
gyűlésen kívül toldatott be a törvénykönyvbe, onnan szintén 
kitöröltessék, ezzel a törvényhozó felségjognak érvény szerez-
tessék. 

A többi pontokban a nemzeti fejlődés akadályainak 
elmozdításáról gondoskodtak. Mivel pedig koserű tapasztalatok 
alapján az akkor uralkodó papirendet s annak mindenhatósá-
gát, politikai ügyekbe való beavatkozását tartották az ország 
bajai egyik főokozójául, főleg a jezsuitarend ellen fordultak. 
A hetedik békepontban követelték a rendek a jezsuitáknak az 
országból kitelepítését. E nagy kérdést — mely ma sem szűnt 
meg nyugtalanítani a nemzeteket — Bocskai és kora vetette 
fel a világtörténelem asztalára, megelőzve vele Európát. A 
jövőbe bevilágító eszme volt az. Bocskait száz év múlva kö-
vette e téren II. Rákóczi Ferencz (1706), a ki az államban 
államot képező jezsuiták ellen szintén merész támadást inté-
zett, hangoztatta volt, hogy a róm. katholikus egyház virág-
zott a jezsuiták előtt is, más szerzetrendek századokon keresz-
tül védelmezték azt, mikor még az „italizmus" (mai nyelven 
ultramontanizmus) lovagjai nem szerepeltek.1 E két messze-
látó államférfiú: Bocskai és Rákóczi, késziték elő a világnéz-
let megfordulását, mert az európai kath. királyi udvarok (az 
úttörő volt Pombal marquis spanyol miniszterelnök 1759-ben) 
maguk eszközölték ki a jezsuitarend megszüntetését 1773-ban ; 
a bécsi kormány akkor maga is hozzájárult. Hadd a magyar 
nemzeti szellemet saját alaptermészete szerint cselekedni, ő 
a világ első népeivel versenyezni képes, sőt néha megelőzi 
őket. íme a történeti példa erre 1 igaz, hogy 40 év múlva az 
„italizmus" (Rákóczi szava) feje megint visszaállította a jezsuita 
rendet (1814) az európai reactio korában; de az is igaz, hogy 
a franczia köztársaság 1880-ban és a német birodalom 1872-
ben 70 év múlva kitelepítették a jezsuitákat birodalmuk terü-
letéről ; azt tették, a mit Bocskai kívánt. Meg kell gondolni, 
hogy az emberiség életében a visszaesések nincsenek kizárva; 

1 Rákóczi válaszát egész terjedelemben magyarul közli Zsilinszky 
Mihály „A magy. országgyűlések vallásügyi tárgyalásai" hatalmas mü-
vének IV. köteteben (1897) 206—225. 1. Méltatta Balogh F. „A magyar-
országi Prot. Egyházak története" 96. 1. Debreczen 1905. 
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ók hányszor kellett ezt tapasztalni szegény hazánknak le a 
mai korig! 

Hogy a szeg fejét találta el a Bocskai-szellem, mutatja, 
hogy nyomban a jezsuiták rágalmazó irattal akarták elfordí-
tani Németország fejedelmeit a magyar nemzeti ügytől, kita-
gadván Bocskait és híveit, sőt a magyar protestánsokat a 
keresztyének sorából. Bocskai hívei kénytelenek voltak véd-
iratot (Apologia) bocsátani ki a rájok fogott hazugságok ellen; 
hogy a támadás jezsuita kohóból származott, igazolja, misze-
rint a jezsuita Pázmány Péter próbálta volna czáfolni a 
magyar egyház követeinek és lelkészeinek védőiratát.1 

Bocskai tekintélye folyton nőtt, Erdélyben az eddig tar-
tózkodó szászok is meghódoltak (szept. 14.); a török nagyve-
zér november 10-én fogadta a fejedelmet a Rákos-mezőn 
fényesen és szövetkezett vele. 

Ez alatt a királyi udvarban elkészítették a Bocskai béke-
pontjaira adandó feleletet részenként. Az első királyi válasz 
Bocskaihoz érkezvén (szept. 20.), annak tárgyalására ő Korpo-
nára (1605. nov 21.) országgyűlést hívott, melyre a királyi 
követek is megérkeztek. Hajh! de e válasz nélkülözte az 
őszinteséget, a jogos kivánságok kielégítésétől távol volt. A 
sarkalatos első pontra a tényekkel ellenkezőleg általánosságba 
burkolva csak annyit mondott „ő felsége miként ezelőtt, úgy 
ezután sem fog senkit háborgatni vallásában*. Ilyen volt a 
többi pontokra is a semmit mondó válasz. 

A nemzet Korponán elkeseredéssel, sőt haraggal fogadta 
a választ, nem nyugodhatott bele — mint Bocskai magát 
kifejezte — hogy „nekik csak a karón mutassanak varjút" 
(Erdélyi Muzeum, 1879. év.). A királyi követek látva a köz-
felháborodást, sietve távoztak Korponáról. A háborút folytatni 
kell, lőn ország végzése; sőt a hevesebbek a királylyal való 
örök szakítást javalták, a mérsékelt Illésházi akadályozta 
meg, hogy a béke szállai meg nem szakadtak. A mindig 
remélő Illésházi társaival mint Bocskai követei vitték fel Bécsbe 
a főherczeghez a rendek feleletét, ott türelmetlenül vártak 
rájok, a bécsi nép bámulatának tárgyai voltak, mikor deczem-
ber 31-én megérkeztek. 

Kezdetét vette a második alkudozás Bocskai és a király 

1 Ez „Apologia" szövegét ismertette Révész Kálmán Kassai ref. 
lelkész, Alvinczi Péterék utódja, a bécsi béke háromszázados évforduló-
ján a „Protestáns Szemle" 1906. év 5-ik füzetében. A közszabadság és 
haladán tömérdek rázkódtatástól lett volna ment, ha Bocskai kora által 
felvetett eszme akkor valósult volna meg. 
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követei közt s mivel német részről a húzás-halasztás volt az 
utasítás, öt hónapi fegyverszünettel segítettek a kérdés meg-
oldásán. Legnehezebb volt a valláskérdés, melyet Mátyás 
emberei semmiképpen sem akartak elfogadni, a jezsuiták 
ijesztgették a főherczeget, ha engedne, a pápa kiátkozásával. 
Nagy vontatva megszerkesztették a bécsi egyezményt, a mint 
Rudolf jónak látta, a főherczeg követei leérkeztek Kassára s 
ő külön levélben kérte fel a fejedelmet, erősítené meg a béke-
pontokat. „A rendek jogait tiszteletben tartom", összehívta 
tehát Kassára az országgyűlést (1606 ápr. 24.). A második 
királyi válasz felolvasása után újra kitört a méltó elégületlen-
ség, a nagy többség kijelentette: csak a nemzethez illő igaz-
ságos békét fogad el. Rendkívülileg felhevítette minden tag 
kebelét az első pont a vallásszabadságról, ebben csak annyi 
van, hogy a vallásügyet a korábbi állapotban hagyja meg; a 
22-ik czikket törli, mert országgyűlésen kívül hozatott. A ren-
dek teljes részletezett és világos törvényt kívántak (május 12.), 
t. i. az háromféle religio: római, helvét és ágostai szabadsá-
gos hirdetésben maradjon köztünk és hogy az evangélikusok 
vallása ellen szóló törvényczikkek, bármely időben hozattak, 
eltörültessenek a 22-ik t.-czikkel együtt. Az eltörlés erősen 
van körülírva, egyike „semmisíttessék meg*, a 22 ik czikk 
töröltessék azért is, mert ez a czikk volt a religio megbán-
tása. A 8-ik pontra nézve határozták, hogy ö felsége a jezsuitá-
kat ne tartsa országunkban; jobb ezeknek az országból való 
megválását, hogy nem mint a békesség alapjának megbom-
lását viselni. („Sylloge actorum Publicorum*. 20—22—27. 1. 
Chorebo, azaz Sinai Miklós 1790-iki kiadványa.) Követelték 
még a kath. püspökök számának csökkentését; az adomány-
levelekből azon záradék kihagyását, hogy az adományos tar-
tozik jószágairól a prot. lelkészeket és vallást kifizni stb. 

Úgy Korponán, mint Kassán a református vallás névleg 
biztosításának kívánása a legjobban sérté a kath. nagyhatal-
makat; mert az ágostai hitvallást a német birodalom terüle-
tén törvény ismerte ugyan el (1555 óta), de a reformátusok-
nak ott sem volt törvényesen elismert szabadságuk, sem az 
osztrák örökös tartományokban. A királyi Magyarországban 
semmiféle törvény nem biztosítá, megnevezve még az ágostai, 
annál kevésbé a helvét hitvallásúakat. Európai kérdéssé Bocs-
kai emelte fel azt; ő volt az a ki nemesen mind a három vallás 
szabadságát követelte; még pedig úgy hogy az állam Acsádi 
Ignácz szép képe szerint (Magyarország története 1526—1608. 
a 610.1.) ne középkorilag berendezett gót dóm (homályos püs-
pöki székestemplom) legyen, mely egyetlen egy felekezet szá-
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mára épült, hanem az új felekezetek részére biztosított egyen-
jogúságnak megfelelően épitessék át! Ebben ragygyant fel az 
újkor hatalmas szelleme, profétiája és a jövő előkészítése. 
A pusztában kiáltó szó a magyar nemzet szivéből, lelkéből, 
agyából jövelt ki. 

Megemészthetlen volt e kívánalom Bécsben, Prágában, 
Velenczében, Rómában, Madridban, szóval fél Európában. A 
spanyol-pápai párt irtózott a magyar kívánalmaktól, még az 
ágostai vallást sem lehet megtűrni, hát még a helvét hitval-
lást, „a svájczi parasztok és kézművesek vallását"! (Acsádi i. 
m. 232. 1.) A pápa a kath. vallás érdekeit sértő bármi hatá-
rozatnak ellene nyilatkozott; a béke tehát csak a „kath. val-
lás sérelme nélkül" jöjjön létre, így intett a pápa államtitkára 
Borghese bíbornok. De az események hatása alatt még is 
annyit megengedtek, hogy „a szükség úgy parancsolván" a 
két prot. vallás szabad gyakorlásának „hallgatólagos meg-
tűr ésébe" Magyarországon beleegyeztek. Ily háttérrel szemben 
elengedhetetlen volt Bocskaiék azon álláspontja Kassán, hogy 
nem hallgatólagos tűrés, hanem nyilt és megnevezett legyen 
a vallásszabadság elismerése és ő felsege „az egész ország-
ban való helyeken minden rendeknek szabad és helybehagyott 
vallásának a bevett és használt szokás szerint komolyan 
nyújtja hirdetésének és tanításának szabadságát és egész 
Magyarország területén hangozni és szétterjeszteni engedje. 

Ily értelemben készítették el a kassai viszonválaszt 
(replica) s Bocskai követei Illésházi és társai vitték azt Bécsbe, 
az ez időközben teljhatalmú kormányzóvá kinevezett Mátyás-
hoz. A kassai ingerültség hangja intette a német tanácsoso-
kat megfontolni teendőiket, Mátyásnak sem volt kilátása ked-
vezőbb hadi fordulatok előidézésére, pedig a fegyverszünet 
vége (jún. 24.) már közeledett. Kemény viták után aláírták 
a bécsi béke okmányát (jún. 23.) mind a két fél követei; 
Rudolf, kinek környezete előbb „istentelen a-nek nevezte az 
okmányt, nagynehezen megerősítette azt aug. 6-án, de teker-
vényes záradékkal. Mátyás, látva a veszélyt, a záradék nél-
kül küldte le az okmányt Bocskaihoz aláírás végett. 

De ismét új nehézséget idézett elő az első czikk végére 
tett az a pótlás, hogy a vallásszabadság „ne legyen a római 
kath. vallás sérelmére", mely kétséges és homályos voltánál 
fogva elértókteleníté a lényeget. Ez a híres záradék (praeju-
dicium religionis catholicae" lásd Clemente levelét Mátyáshoz, 
1606. márcz. 16.) a pápa és a spanyol király követeinek talál-
mánya s megtette hatását az udvari körökre; e tétellel a mit 

(Sylloge: 22. 1.) 
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egyik kézzel adtak, azt a másikkal visszavehetik. Bocskai a 
mellette levő rendekkel feltárván ezen és egyéb pontokban az 
elhárítandó nehézségeket, azok kijavítása végett megint vissza-
ktildötte Mátyáshoz kívánalmait. Mátyás a végponton nem 
akarván koczkáztatni a békét, máskép segitni nem tudott, 
mert a béke szövege Rudolf aláírása után meg nem változ-
tatható, külön magyarázó és biztosító oklevelet (assecuratoria) 
adott ki Bécsben 1606. szept. 13-án. Biztosítja benne a ren-
deket, hogy az az aggodalmas záradék minden mellékgondo-
lat nélkül (non mala fide) tétetett oda; s a kívánt jobbításo-
kat a bekövetkező. országgyűlés lesz hivatva kiigazítani. (Syl-
loge: 41. 1.) 

Bocskai utolsó kassai gyűlésén (1606. deezember 13 ) 
felolvastatta a biztosító levelet, szívökre köté híveinek a ponton-
kén elősorolt és megállapított változtatásoknak és jobbítások-
nak a következő országgyűlésen kiigazíttatását. A rendek meg-
állapodása írásba tétetett deezember 22-én. Ezzel „nagy müve, 
az első magyar szabadságharcz, mely politikai és vallási volt 
egyaránt" befejeztetett s „Magyarország nemzeti és állami 
jövőjére döntő befolyást gyakorolt" (Nemes Elek Erdélyi 
Muzeum, 1879. év 88. 1). 

A békekötés általános örömet keltett fenn és lenn. Siet-
tetni kellett azt azért is, mert a nagy fejedelem — vagy a 
mint 1607-ben nevezték „a magyarok Mózese" — élete végén 
volt; alig néhány nap múlva 1606. deezember 29-én „ő fel-
ségét kivette a Krisztus a világból" élete és hatalma délpont-
ján 50 éves korában. Gyászba borult az ország; a fejedelem 
temetése egyike volt a legnagyobb hazafias temetéseknek. 
Halála hetedik napján tetemeit vas koporsóba zárták, 500 
feketébe öltözött udvari szolga állt őrt; a nehéz, selyembe 
vont koporsót főurak vitték a kassai nagy templomba, (mert 
ez Bocskai alatt vissza szállt a kassai protestáns hívekre), 
hol a padok fekete selyemmel voltak bevonva. Alvinczi Péter 
kassai magyar pap tartotta a halotti tanítást; a magyar szó-
noklatot (Oratio) Rimái János udvari tanácsos, a ki szemtanuja 
volt a bécsi tárgyalásoknak (jan. 7.), a latint a lelkes ifjú 
Tököli Sebő, a fejedelem szilárd híve.1 A gyászmenet február 
1-én indult Kassáról; Gyulafehérvárig 18 helyen állapodott 
meg, 18 ponton lőn alkalom megannyi vidéken a részvét 

1 Az erdélyi fejedelemség elenyészte ntán erővel visszavették a 
katholikusok (1693.) a kassai székesegyházat s hol egykoron Bocskai 
ravatalon feküdt, most ott Rákóczi Ferencz porai nyagosznak! 

Protes táns S z e m l e . XIX. 2 6 
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megnyilatkozásának, a honfiái könyek hullásának. A tetemet 
itt ezeret haladó díszkíséret környezte. Az volt a két orszá-
gon átvonuló gyászút, mely a saját fegyvere által szabaddá 
tett országrészen húzódott átf saját h& tábora, és a szabad 
nép vette körül mindenütt. A koporsó február 21-én érkezett 
Erdélybe, másnap helyezték a fejedelmi sírboltba, nőtestvére 
mellé, a ki Báthori Kristóf fejedelem hitvese vala. A falba 
ezüst lap helyeztetett felirattal. (Szilágyi Sándor, Rákócziak 
kora, 77. 1.) A sólyomkői sziklavárból kirepült magyar Turul 
27 hónapi dicső szárnyalása alatt kiderült a magyar ég, s 
Magyarországot visszaadta a magyarnak; a világuak, ezért 
marad áldott emlékezete míg magyar él e földön! 

Az uralkodásra képtelen, beteg Rudolfot Mátyás főher-
czeg éppen a protestánsok segélyével a magyar trónról lemon-
datván, magyar királylyá választatott, s a koronázó ország-
gyűlés Pozsonyban (1608. okt. 22.) a bécsi békét az ország 
törvénykönyvébe beigtatta; s a kassai meghagyások értelmé-
ben kimaradt a veszedelmes záradék és beigtattatott a nagy-
jelentőségű szó „falvakban", mely a néposztályok számára 
biztosítandó volt a vallásszabadságot. Sőt a vallásról két 
külön törvényczikk alkottatott, mely a királyi Magyarországon 
a két evangélikus egyházat kivette a volt püspökök fenható-
sága alól s önnön felebbvalói hatósága alá helyezte; ezzel 
az önkormányzat öröklő jogába állíttatott. A 46 év óta szüne-
telt nádori hivatal — mint a békekötők elengedhetlenül min-
dig követelték — visszaállíttatott s e székbe az első protes-
táns nádor Illésházi István ültettetett, ki hűségesen őrködött 
Bocskai után a bécsi béke átvitele felett. 

így lőn a bécsi béke evangélikus egyházaink országos 
szabadságának alaposzlopa. Az alaptörvényt 200 évig igye-
keztek az ország ellenségei, mikor zord idők következtek, 
lábbal tiporni vagy félremagyarázni, de vissza-visszatért a nem-
zet egységes érzülete, a mi Bocskai korát jellemezte és erőssé 
tette és „annyi balszerencse közt" 200 év múlva az 1790/91-iki 
26. törvényczikk a vallásról, a bécsi békére hivatkozott s ez 
alapra helyezkedve, hozta „örökké tartandó törvényül" a prot. 
vallásszabadságát biztosító pontjait, ott is a Bocskai szelleme 
volt az éltető erő. Az 1859 iki nyílt parancs (pátens) ellen is 
e törvényre támaszkodva vívták a dicsőséges harczukat Bocs-
kai és Illésházi utódai. 

Megmarad a jól megőrzött érdem 
» Márványoszlop nem marad fenn épen, 

(Byron, Chüde Harold. C. U.) 
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Dicsőség a valláshős emlékének! Hála a Mindenhaténak, 
ki időnként, sókszor az enyészet szélén, hősleikeket ajándé-
kozott öíök kegyelméből a magyar nemzetnek az idők és 
körülmények változásához alkalmazva, ez jele a Gondviselés 
felettünk őrködésének. Őrködjék ezután is és a legnehezebb 
időkben felettünk! De nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr 
Istenfélő népet gondoz atyailag, ő ad hosszú életet őt tisztelő 
fiainak. 

Bocskai korának s a bécsi békének felftditő hatásai. 
1. Új szellemi áramlat fúvalt mindenfelé a Bocskai kor-

tól fogva. Először is megmozdult az egyetem eszméje éppen 
a protestánsok körében. A tiszántúli egyházkerület Qodászi 
Lukács superintendens elnöklete alatt tartott zsinatja Nagy-
Károlyból 1605 június 5-én követeket küldött Bocskai feje-
delemhez Kassára, kérve egy országos főiskola felállítását. 
Ennek valósítása az ő rövid uralma miatt Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemre maradt, a ki 1629-ben Gyulafehérvárt 
nyitotta azt meg. (Révész I. „Figyelmező" 1881. 222. 1.) 
Erdély függetlenségével és a nemzeti fejedelmek eltűnésével 
az egyetemmé fejlés elbukott 

2. Megható végrendeletében (Sylloge: 61—79. 11.) a 
vásárhelyi iskola építésére 3000 frtot; a váradi iskola (audi-
tórium) építésére 200; a debreczeni diákok számára 200 frtot 
rendelt. Ezzel nyitotta meg az utat, melyet fejedelmi utódai 
a magyar iskolák javára fényesen követtek a tudomány őr-
helyéinek ápolására. I. Rákóczi és Apafi tanszékeket alapítot-
tak a debreczeni kollégiumban. E példából keletkeztek a 
jótékonyság csillagezrei kisebb-nagyobb fénynyel, mely a 
magyar tanügy egén a tejutat képviseli napjainkig. Ezek az 
iskolák a magyar állam és magyar míveltség, szellem és érze-
lem erősítői valának mindenha. Ez eltörölhetlen érdemök. A 
debreczeni főiskolában ma is meg van Bocskai alapitványai 

3. Bocskai hatására a biblia szabad utat vett minden-
felé. Asztalos Sándor nagyszombati jómódú polgár és tanács-
beli a biblia újranyomatásán munkált, arra áldozott Az 1603. 
év közepén a rémuralom zúgása alatt vallása miatt kirekesz-
tetett a tanácsból. Pártoltja Szenczi Molnár Albert éppen a 
bécsi béke évében fejezte be zsoltárfordítását; a bécsi béke 
s a hazából kiható szép hirek vigasztalólag és bátorítólag ha-
tottak lelkére. Irodalmilag, vallásilag a magyar hitjavítás szá-
zadokkal daczoló emlékműve, a zsoltáros könyv, 1607-ben 
megjelent; nemsokára a biblia kétízben (1608 és 1612.) Asz-
talos Sándor boldogságot érzett; a bécsi béke után minden 
helyen, hol annak előtte még csak házaknál sem volt szabad 
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olvasni a szentírást, most nyilván és nagy bátorsággal hirdet-
hették az Evangéliomot. (Toldy F. „Adalékok a régibb magyar 
irodalom történetéhez" Pest, 1869.) A Bocskai kor vallásos 
költője Szenczi Molnár Albert zsoltár szavait milliók éneklik 
ma, ez a Bocskai kor nyelvének zengő hirdetője ma is. 

4. A szabad vallásgyakorlat csodás és lázas tevékenysé-
get idézett elő; megalakultak az egyházkerületek és alkottat-
tak az egyházi törvények s az egyházalkotmány mezején az 
elvek harcza közepette az újabb korig nem tapasztalható élet-
lüktetés volt érezhető. Bocskai fellépése nélkül nem jöhettek 
volna létre sem a zsolnai nagy zsinat alkotásai (1610), sem 
a messzehatású komjáti kánonok (1623), sem a szatmárnémeti 
nemzeti zsinat száz kánona, melyek 200 évig maradtak az 
egyházkormányzás oszlopai. Megindult 1608-ban a presbyte-
rianizmus és puritanizmus elvi vitája és Szilvás új falvi és később 
(1638) Tolna Dali János korában s oly magvakat vetett el, 
melyeknek eredménye lőn, idők multával, a presbyteriumok 
felállítása s az iskolákban a latin helyett a magyarnak tan-
nyelvi méltóságára emelkedése. 

5. Bocskainak a legzordonabb időben, midőn hazánk, 
nemzetünk, egyházunk létele forgott koczkán, Illésházihoz 
érkezett levelének azon tétele „tudjuk azt, hogy a mi nem-
zetségünknek több hazája ennél soha, soha nem lészen s nin-
csen is", nemcsak a nemzet egyesítésének lőn felbuzdító szó-
zata siralmas hangulat alakjában, hanem jóslatszerü, ihlető 
eszmét tartalmazott, mert 250 év múlva költői alakban zendült 
meg a „Szózat" költőjének lelkében s a megujult zord kor-
szakban újra egyesité szívben a nemzetet s az elnyomatás 
siralmas éveiben talpraállitó erőt lehelt a nemzet minden 
fiába „a nagy világon e kívül nincsen számodra hely", itt 
Bocskai lelke újra megszólalt. (Révész Imre „Emlékezés Bocs-
kai Istvánról". „Figyelmező" 1878. 350. 1.) Hajh! ki tudja 
hányszor kell még annak megszólalni! 

Balogh Ferencz, 
híttanár. 



J 

Bocskai mint szabadsághős, 
(A hajdúböszörményi gyűlésen tartott ünnepi beszéd.) 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Egy kisebb jelentőségű egyén méltatása épp úgy köny-

nyebb feladat lehet egy igazi történelmi nagyság méltatásához 
képest, mint a hogy egy szelid halmokból álló kies vidék 
leírása bizonyára könnyebb egy égbenyúló hegyvidék leírásá-
nál. Bocskai történelmünk egyik legkimagaslóbb alakja, mint 
hegyóriás áll előttem, honnan tekintsem át érdemeinek magasba 
nyúló csúcsait, hogy szemléljem meg és hogy tegyem szem-
lélhetővé egyéniségének hatalmas arányait, hogy hatoljak le 
nagy lelke mélyén honolt érzéseinek kincses gazdagságához, 
hogy tegyem újra hallhatóvá honszerelme rengetegének fel-
zúdulását, hogy jelenítsem meg hithűségének mégdönthetetlen 
sziklatömegét és hogy fejezzem ki annak a keresztyén alá-
zatosságnak felséges nagyságát, melylyel magát e hegyóriás 
Ura Istene és hazája előtt porszemnek érezte, vallotta. 

Csak hivatott történetíró feladata lehetne ez. Ám az 
egyszerű, a legigénytelenebb ember is magasba emelkedhetik 
a vallásos és hazafias érzés szárnyain, ezeknek az érzéseknek 
szárnyalása alá adom hát lelkemet, hogy felvigyék a maga-
sabb szempontok étheri tisztaságába, onnan próbálom áttekin-
teni Bocskai nagyságát, s onnan kiáltok hozzátok a nagy 
elődöt ünneplő kései kor gyermekeihez, hogy azt a hálát, 
mely e kegyeletes ünnepre összehozott benneteket, sohse 
engedjétek magatokban elhalványulni, örökítsétek át maradé-
kaitokba is, mert a magyar hazának, a magyar protestantiz-
musnak hálára, ünneplésre, kegyeletre méltóbb történelmi 
nagysága nincsen Bocskai Istvánnál. 
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Tisztelt ünneplő közönség! 
Abban az időben, a melyre Bocskai közéleti működésé-

nek kezdete esik, a török hódoltság s az állami eldaraboltság 
korában, nem lehetett a nemzetnek terjeszkedő, a nemzetközi 
befolyás erősítésére törekvő imperiális politikát folytatni; meg 
kellett érni olyan politikával, mely czélpontul az elvesztett 
önállóság visszaszerzését, a szolgaság megszüntetését, a török 
kiverését tűzte ki. Ez volt akkor az egyedül lehetséges nem-
zeti politika. S ez volt a Bocskai politikája is. 

Bocskai a kitűzött czélt a török által el nem foglalt 
területeknek Habsburg-jogar alatti egyesítésével s az így nyert 
erőnek a török elleni felhasználásával akarta elérni, mert a 
török uralom meggyőzésére csak egész Nyugat-Európa lehetett 
képes, ennek erejét pedig csak a római német császárságot 
leggyakrabban viselő Habsburgok egyesíthették. Bocskai ezért 
folytatott eleinte törökellenes Habsburg-párti politikát, ezért 
vezette a havasalföldi hadjáratot a török ellen, ezért támo-
gatta Báthory Zsigmondot abban, hogy az erdélyi fejedelem-
séget Rudolfnak átadja. 

A török védő szárnyai alatt álló, annak sok támogatá-
sát élvező Erdély rendei nem értették meg ezt a politikát, a 
prágai udvarnál sokat tartózkodó Bocskait „német lelkűnek" 
nevezték, nótaperbe fogták, száműzték, erdélyi uradalmait 
elkobozták. Bocskai az igaz államférfiúi nagyság jelét adva 
tűrte az elveiért szenvedett léleksebző gyanúsításokat, ma 
pedig az erdélyi rendek akkori, később megváltozott felfogá-
sára csak azt mondhatjuk, hogy vajha sok, de legalább 
minden korszakban egy olyan „német lelkű" államférfiút adna 
nekünk a magyarok Istene, mint a milyen Bocskai István volt! 

Eljött az idő mégis, mikor Bocskai szembe fordult a 
Habsburgokkal. Mikor ezt tette, nem vált következetlenné, azt tette 
csupán, hogy a folyvást szeme előtt tartott ideált, a nagy, 
önálló, alkotmányos, nemzeti Magyarország eszméjét a vál-
tozott viszonyok közt változott eszközökkel szolgálta tovább. 
Mikor látta, hogy politikai alapgondolatát éppen a Habsbur-
gok alkotmányellenes törekvései részéről fenyegeti a lég-
im minensebb veszély, attól fogva a külön erdélyi fejedelem-
ségre törekedett, hogy ez a birodalmi politikát követő Habs-
burgokkal szemen a nemzeti önállóság biztositékául szol-
gáljon. S hogy a nemzeti önállóság gondolatát a király is 
elismerje, fegyverre kelt, még a törökkel is szövetkezett ellene. 
Ettől fogva Rhédey Ferencznek, későbbi legkiválóbb hadvezé-
rének mondása jellemzi legjobban a Bocskai politikáját, a 
„német lelkű" Bocskay politikáját: „Valahol mi magyar e 
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széles világon vagyon, egygyé kell lennie és a németre kell 
támadnia". 

Elébb azonban a német támadt. Rudolf elérkezettnek 
látta az időt a magyar alkotmány nyílt és végső megsemmi-
sítésére. Mi sem természetesebb, mint az, hogy ezt a lelkiisme-
reti szabadság elkobozásával kezdette meg. A hol a hatalom 
jogokat akar elkobozni, elsősorban mindig a gondolatnak, a 
lelkiismeretnek szabadsága ellen indul, jól tudván, hogy ezzel 
a jogoknak, az egyéni és közszabadságnak, az alkotmánynak, 
a nemzeti öntudatnak gyökerét irtja ki. így függ egymással 
össze a nemzeti és a vallásszabadság. 

Nem lehet e kettőt élesen elválasztani a Bocskái sze-
replésében sem. Nem véletlen volt az, t. ünneplő közönség, 
hanem a politikai és vallásszabadság szoros egybefuggéséből 
származó körülmény, hogy Rudolf egy alkotmánysértő tény-
nyel, egy önkényes törvényczikkelynek corpus jurisunkba való 
becsúsztatásával akarta a protestantizmust elnyomni s hogy 
a protestantizmus ekkép történő elnyomását viszont az alkot-
mány teljes megtörésére kívánta felhasználni; nem véletlen, 
hanem az összes szabadságjogok testvériségéből folyó termé-
szetes eredmény, hogy Magyarország alkotmányának legerő-
sebb védőbástyája századok óta a magyar protestantizmus és 
hogy jövőben is alkotmányunk támadói legtermészetesebb és 
legelszántabb ellenségüket elsősorban mi bennünk, magyar 
protestánsokban fogják feltalálni. 

Bocskai tehát az alkotmánynyal együtt megtámadott val-
lásszabadság védelmére az önvédelem legutolsó pillanatában, 
mikor már a király hadai ő ellene vonultak, mikor már maga 
és nemzete iránti mulasztás lett volna a további késedelem, 
fegyvert fogott. 

T. ünneplő közönség! Nagy jelentősége van a Bocskai 
felkelésének, mert igen nagy eredményeket ért el. de a leg-
nagyobb horderőt, a legtávolabbi jövőre is kiható jelentőséget 
— nem tehetek róla — én még sem az elért eredménynek, 
hanem annak az elhatározásnak, magának annak a ténynek 
tulajdonítom, hogy — kardot rántott. Ez által lett ő a leg-
első magyar szabadsághős, ez által adott példát a későbbi 
korok szabadsághőseinek, ez által mutatta meg, hogy a 
magyar igaz vitézi nép, szolgajáromba nem hajtható, kezébe 
fegyvert csak a legvégső elkeseredés ad ugyan, de a leg-
végső elkeseredés kezébe mégis csak fegyvert ad. A kardra-
kelés ténye örök érdeme és dicsősége lenne Bocskainak akkor 
is, ha sikerre nem vezettet volna. Jogszerű tény volt ez, ezzé 
tette az akkor még egészen érvényben volt aranybulla tételes 
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intézkedése és a létükben megtámadott nemzeteknek az a 
minden aranynál tisztább, minden bullánál erősebb és minden 
időben érvényben lévő természetes joguk, hogy megtámadó-
jukkal szemben úgy védik magukat, a hogy lehet 

De abból a széttagolt, elgyengült nemzetből ugyan hon-
nan vehette az erőt a nemzeti függetlenséget kivívó eredmé-
nyes felkeléshez? 

Nem felekezetért, nem osztályért, nem szeparált érde-
kekért harczolt, mindenek jogának védelmére kelt, fegyverre 
szólította hát a haza minden fiát, gazdagot, szegényt, katho 
likust, protestánst, főurat, köznemest, jobbágyot, sőt még 
azokat is, a kik jobbágyok sem voltak: a hajdúkat. Álljunk 
meg itt egy kissé, t. ünneplő közönség, kik voltak a hajdúk ? 

Bujdosó, földönfutó, minden nélküli emberek, úgy a 
nemesek, mint a jobbágyok soraiból, a kiket az akkori ször-
nyű viszonyok, törököknek, idegen zsoldosoknak kegyetlen-
kedései mindenüktől megfosztottak s csak puszta életük 
maradt meg. Ezrével kóborolva járták be az országot, dol-
gozniok nem lehetett, élniök pedig kelletett; a megélhetésnek 
rájuk nézve egyetlen módjához fordultak tehát: fosztogattak 
s Bocskai legnagyobb diplomatája, IUésházy szerint „a meg-
támadott vidékeket úgy hagyták vala, mint a szedett szőllőt". 
A társadalom kitaszított alakjai voltak, törvényen kívül álltak, 
bárki büatetlenül irthatta őket. 

És én mégis azt mondom, t. ünneplő közönség, hogy a 
hajdúknak emlékezete előtt levett kalappal álljunk meg. A 
kiket a társadalom kitaszít kebléből, — azok mindig ellensé-
gei lesznek a társadalomnak, — ez örök törvény. Nem azért 
dúlt a hajdú, mert csak ahhoz volt kedve, hanem azért, mert 
másként nem tehetett. Ezrek és ezrek nem pusztulhattak el 
önkéntes éhhalállal. Élt az ő lelkükben is az elvesztett tűz-
hely szelíd emléke, a tönkrement családi boldogság édes 
sugallata, az elhagyni kényszerült otthoni vidék ismerős képe, 
a mindennapi munka boldogító jutalmának vágya, élt még 
ennek a hazának szeretete is, a melynek ők hálával igazán 
nem tartoztak. A honszerelem mindeneket felülmúló erejének 
bizonyságára nincs is még egy olyan példa a világtörténe-
lemben, mint azoké az útfélrevetett magyar hajdúké. 

Minden azon fordult meg akkor, hogy a hajdúk melyik 
részre állanak. Jól tudta ezt a királyi hadak vezére is. Deb-
reczent és Nagyváradot igérte nekik szabad prédára, ha Bocs-
kait leverni segítenek. Jól ismerte a helyzetet Bocskai is, de 
ő mit ígérhetett volna nekik egyebet, mint hazájuk és lelki-
ismeretük szabadságát. És a hajdúk Bocskai mellé állottak. 
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„Nem akarunk — úgy mondák — nemzetünk hóhérai lennia. 
A kik az őket kitaszított társadalom ellen oly vad kegyetlen-
séggel tudtak küzdeni, a létében veszélyeztetett nemzet ellen . 
fegyvert fogni képesek nem voltuk. Fegyvert fogtak, de a 
nemzet védelmére. Szétverték Barbiánó hadait, a császári 
hadsereget kiverték az országból, majd Ausztriát dúlták a 
hajdú vitézek, egyes elkalandozó csapataik a császári kertekig 
felhatoltak s magát „Bécsországot" is fenyegették. 

Ti a jelenkor gőgös szobatudósai, kik pompásan beren-
dezett irószobáitok kényelmes zsöllyéiről, tudománytok minden-
hatóságában bizakodva a honszerelem hiábavalóságát hirdeti-
tek; és ti is annyi.ezeren, a kik munkás kezetek becsületes 
fáradtságának méltó díját nem mindig nyerhetve el, keserű-
ségtekben a haza megtagadóinak valljátok magatokat: óh lás-
sátok meg a kerek föld és minden idők legszerencsétlenebb 
proletárjainak, a sorsüldözött magyar hajdúknak példájából, 
hogy a haza fogalmát kiirtani, a honszerelmet eltörülni nem 
lehet, mert ez* lényünkhöz tartozik, sőt erkölcsi lényünk leg-
szebb kincse ez s a nagy, a döntő elhatározások pillanatában 
önszeretetünknél is nagyobb erővel hat reánk , . . 

Bocskai pedig a hajdúk által kivívott' győzelmei tetőpont-
ján békét akart és békét kötött. 

Azt hiszem, t. ünneplő közönség, minden magyar ember 
lelkében, most bizonyára itt e teremben egybegyűlteknél is 
felmerül a gondolat: helyesen tett-e így Bocskai? Bizony mind-
annyian felsóhajtunk az addig és azóta is elszenvedett sok 
méltatlan sérelem nehéz emlékei alatt: hej, ha nagy Bocskai 
István ott a császári kerteknél nem állította volna meg dia-
dalmas hajdú vitézeit, hej, ha fejére tette volna a nemzeti 
királyság koronáját! De ha igaz ítéletet akarunk mondani, az 
érzelmeket el kell választani az ész szavától. Meghányták 
vetették ezt a kérdést Bocskai környezetében is, de a közel 
múltból a Szapolyai-korszak tanulságai, a jelenből a területi-
leg és politikailag szétszakított, katonailag elgyengült, elsze-
gényedett, — osztály és felekezeti harczok által dúlt nemzet-
nek kétségbeejtő helyzete, — a jövőből a tőrök és német 
egymás közötti. Magyarország háta mögötti kibékülésének gon-
dolata s az ekként előálló helyzet veszélyének kilátása egy-
aránt a békét javasolták. Ezeket gondolta ineg Bocskai bölcs 
lelke. Nem akarhatott nemzeti királyságot úgy, hogy esetleg 
pünkösdi királyság legyen. Ezért felelte a hajdúknak, a kik 
királylyá mindenáron őt akarták választani, mint a kitől nem-
zetük szabadságát leginkább várhatták: „Mire való volna a 
szabadság, ha országunk nem lészen hozzátf. 
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Bocskai tehát békét kötött. Hogy küzdelme és béke-
kötése mit hozott a magyar protestantizmusnak/ azt az imént 
hivatott szónok ihletett ajkairól hallották önök. Hát politikailag 

'mit vívott ki Bocskai? 
Egy történetirónál azt olvastam róla, hogy „nemzetét 

visszaadta önmagának", s most, a midőn küzdelmei eredmé-
nyeinek egybefoglalására csupán egy pár pillanatom van, — 
gondolataimat e jellemző szavakhoz fűzöm. Jellemzők e sorok, 
mert a Bocskai fellépése előtti magyarság nem volt már nem-
zet, — a Bocskai küzdelmei, a béke utáni magyarság pedig 
újra nemzet volt. 

A nemzet ugyanis, t. ünneplő közönség, épp úgy testi 
és erkölcsi alkatrészekből álló lény, mint az ember. Állam-
terület és államnépesség, e kettő együtt alkotja a nemzet-
testet, a terület a csontrendszer, — a népesség a hús és 
vér rendszere, az alkotmány a különféle szervek összhangzatos 
és egyensúlyos összefoglalása, a nemzeti öntudat pedig, ez az 
így egybefoglalt szervek működésének megindító és fentartó 
ereje, ez az Isten lényéből kapott szikra, ez az, erkölcsi tar-
talom, ez a lélek, ez maga az élet. 

Bocskai fellépése előtt a nemzettest a külső és belső 
feloszlás jeleit mutatta már. Mint a hullán a hollók, varjak, 
úgy osztozkodtak már rajta idegen hatalmak. Az államterület 
törökhódoltsági, királyi és erdélyi részre osztva, a magyarság 
mindeniken csak gyéren elterjedve, s a valóságban egyiken 
se gyakorolva intéző hatalmat, osztály- és felekezeti harczok-
ban egymást irtva, a folytonos török foglalások s a királyi 
részeken nagymérvű idegen telepítések és jószágadományo-
zások által fokozatosan kisajátítva. 

Bocskai a nemzettestet erősítette meg, midőn a zsitva-
toroki békével a további török foglalásokat, a bécsi békével 
az idegen telepítéseket s idegenek javára szóló jószág-
adományozásokat meggátolta, midőn a hajdú-telepítésekkel 
elhagyott vidékeknek magyar lakosságot adott, midőn a három 
területen élő magyarságot egységes érzelmi és szellemi közös-
ségbe vonta össze s a béke áldásaival olyan erőgyűjtésre 
képesítette, hogy majdan a területi egység visszaállítására is ' 
ereje legyen. 

Nem volt akkor nyugodt és fejlődés képes nemzeti 
életet biztosító egyensúly a nemzettest alkotmányos szervei 
között, nem volt a politikai, társadalmi, katonai, gazdasági 
tényezők közt a nemzet sorsára befolyás gyakorló külhatal-
mak kőzött. 

Bocskai a békefeltételeknek diplomácziai részével egyen* 

Digitized by Google 
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súlyt hozott létre a tényleges birtokállomány alapján ama két 
világbirodalom — a török és német — között, melyek bár-
melyikének túlsúlya a magyarság létérdekét veszélyeztette 
volna. Az alkotmányjogi s belpolitikai békepontokkal egyen-
súlyba hozta a király és nemzet hatalmát, kikötvén, hogy a 
király személyesen csak belföldről s onnan is csak magyar 
tanácsosok meghallgatásával s csak magyar tisztviselők közre-
működésével kormányozhatja az országot; egyensúlyba hozta 
a megfogyatkozott magyar hadi erőt az országban levő idegen, 
zsoldos katonasággal, utóbbiaknak — a végbelieket kivéve — 
az országból való kitiltásával; egyensúlyozta az ország tanácsá-
ban az egyenlő számban való közreműködés kikötése által a 
polgári és világi elem befolyását; nivellálta a vallásszabad-
ság beczikkelyezésével a felekezeti kérdések háborgó hullám-
zását, a hajdúnemesitésekkel a megfogyatkozott köznemesség 
s a nagyszámú hatalmas főurak közötti aránytalanságot, a 
béke közgazdasági áldásaival a nemzeti vagyon megoszlása 
körül mutatkozott nagy különbségeket. 

De hiába a test épsége, a szervek virtuális képessége 
az összhangzatos működésre, ha nincs hajtó és szabályozó 
erő, ha nincs lélek. Bocskai küzdelmei kezdetén a mohácsi 
vész óta annyit szenvedett magyar nemzetből éppen a lélek 
tüze volt kialvó félben, maga sem hitte már, hogy az elkerül-
hetlennek látszó véget elkerülheti; épp az által'tette Bocskai 
hazájának a legnagyobb szolgálatot, hogy a nemzettest szer-
veibe a felkeltett nemzeti öntudat által lelket adott, a mikor 
az elgyengült, megfogyatkozott, önbizalom nélküli, haldokló 
nemzetet fegyverre és ezáltal életre hivta, a mikor az alvó 
nemzethez a régi dicsőség varázsos emlékének és a honfiúi 
kötelesség parancsának felidézésével kiáltotta: „Magyar, ne 
hagyd magad!0; a nemzetet immár biztos prédának tekintő 
ellenségnek pedig kardok csörgésével és ágyúk dörejével 
adta tudtára, hogy: „Ne bántsd a magyart!" 

íme, t. ünneplő közönség, ez a Bocskai-felkelés eredményei-
nek esszencziája, — igy értem én azt, hogy Bocskai „a nem-
zetet visszaadta önmagának". 

De, t. ünneplő közönség, Bocskaiban megvolt a legelsőbb 
rendű államférfiúi tulajdonság is: az előrelátás. Tudta, hogy 
nem elég a békét megkötni, annak megtartását biztosítani 

A bécsi békében kivívott jogok és előnyöket minden 
lehető erkölcsi és intézményi biztosítékokkal körülbástyázta. 
Amazokról a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt nem 
szólva, ezek közül is csak Erdélyt és a Hajdúságot említem 

is kell. 
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meg. A különálló erdélyi fejedelmeség elismertetésével gondos-
kodott, hogy ez a maga hadi erényeivel, erős magyarságával, 
még erősebb protestantizmusával és mindennél erősebb nemzeti 
hagyományaival a királyi Magyarország alkotmányi ós vallás-
szabadságának védővára legyen A hajdúságot pedig mint 
ennek a várőrségnek előre, a mezőségekre küldött őrszemét 
telepítette* ide. Történelmünk a bizonysága, hogy Bocskai 
sem Erdélyben, sem hajdúiban nem csalatkozott. 

Tisztelt ünneplő közönség! Végzete a magyar nemzet-
nek, hogy csaknem minden nagy történelmi alakját korán veszíti 
el. Ez a végzet sújtott bennünket Bocskai kora halálával is. 
A miknek megvalósításában életének oly korai vége meg-
akadályozta, nemzetéért aggódó lelke mindazt végrendeletébe 
lehelte bele, a jövendő generáczióknak adott bölcs tanácsok 
formájában. 

Nem lehet e végrendeletet belső meghatottság nélkül 
olvasni. Kiérzik belőle, hogy igazi nagy ember csak jó ember 
lehet. Magáról, kinek pedig beteg ágyát egy hálás nemzet 
könnyező szeretete vette körül, mint „szegény, bűnös, méltatlan 
féreg"-ről szól. Utolsó gondolatai Istenéé, hazájáé, egyházáé. 

De megemlékezett végrendeletében — királyáról is. 
A kivel egykor szemben állott, most," az élettől való meg-
válás pillanatában, arra kéri, hogy vele szemben „szivéről 
minden keserűséget vessen el". Hűsége jeléül a török császár-
tól kapott paripáját hagyja királyának, talán éppen azt, a 
melyiken a király elleni harczokat vezette egykoron. íme a 
„lázadó" Bocskai hűsége! Eljön-e valamikor annak elismerése, 
hogy királyukhoz leghűbb alattvalók a magyar felkelések 
vezérei voltak, mert á nemzet jogait védelmezve a király 
jogainak forrását védelmezték meg ? Eljön-e valamikor ennek 
az elismerésnek rég óhajtott kora? Az a Bocskai-szobor, 
mely országunk szívóben fennkölt királyi elhatározásra áll, 
mintha megengedné azt a reményt, hogy talán . . . valaha . . .?! 

Nagy Bocskai István emléke iránt első sorban ti tar-
toztok hálával hajdú hősök ivadékai. Mikor Isten szabad ege 
alatt, pompázó napfényben, pacsirta szavát hallgatva művelitek 
a világ legáldottabb rónaságát, gondoljatok e tartozástokra, 
el ne feledjétek, hogy áldott határaitokat és a mi ennél is 
becsesebb, hazátok és lelkiisméretetek szabadságát nagy Bocskai 
Istvántól kaptátok; legyetek mindig oly hívek, oly méltók 
emlékezetéhez, mint az Ő alatta és ő utána lefolyt szabadság-
harczokban voltatok s mint a midőn — Bocskai legszebb 
álmának beteljesedésekor — Buda visszafoglalásánál a leg-
vitézebb hajdúval, Petneházyval elsők voltatok a várfokon. 
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És mindannyian, kik magyarok vagyunk, ápoljuk kegye-
lettel emlékezetét. Nemcsak a hálaérzet kívánja ezt, hanem 
a helyzet ugyanazonossága is. Mert 300 év nagy idő, de ma 
300 évvel Bocskai halála után épp úgy az állami önállóság, 
nemzeti lét, alkotmány-védelem, fajfentartás, király és nemzet 
közötti összhang nagy problémái előtt állunk, mint egykor 
Bocskai nemzedéke állott. 

Bocskai töprengő lelke mintha előre látta volna ezt! 
Végrendeletében rámutat arra az állandó erőforrásra, melyből 
nemzetének fiai minden időben erőt meríthetnek a nemzeti 
lét küzdelmeihez. Ily állandó erőforrásul a honfiak egyet-
értését jelöli meg. „Visszavonással — úgymond — nagy 
birodalmak is elromlanak, viszontag az egyezséggel kicsinyek 
is nagyra emelkednek". 

T. ünneplő közönség! Gazdag örökség ez a végrende-
leti tanács. Becsüljük meg. Húzzon szét bár bennünket száz-
féle érdek, legyenek bár óhajaink, felfogásaink még annyira 
eltérők, ne feledjük, hogy egy összetartó kapocs mégis van 
közöttünk, az, hogy magyarok vagyunk, testvérek, mert fiai 
a legtöbbet szenvedett nemzetnek. Ezt a Bocskai által lel-
künkre kötött egyetértést ismerjük kötelességünknek s akkor 
magyar emberhez illő önérzettel mondhatjuk el, hogy annak 
a nagy szívből fakadt végrendeletnek becsületes végrehajtói 
vagyunk. 

Dr. Körössy Kálmán. 

Digit ized by ^ . o o Q l e 



Napjaink vallásos mozgalmai 

Átmeneti kort élünk. Minden átmeneti kornak sok jellemző 
sajátsága van. Ezek megfigyelése mindig tanulságos és gon-
dolatokat ébreszt. Megfigyelésre méltó jelenségek pedig úgy 
az egyes ember, mint a társadalom életének minden egyes 
nyilvánuláaában s így a vallásos életfelfogás terén is jelent-
keznek. 

Ma, Agy látszik, egészen új életre ébredt a vallás iránt 
való érdeklődés. Ez ébredést az az általános és jogos panasz 
előzte meg, hogy a vallástalanság, vagy legalább a vallásos 
eszmék iránt való közönyösség óriási mértékben elterjedt. 
Nemcsak a tudósok körében, hanem a társadalom minden 
rétegében megcsappant a vallás tisztelete és különösen szük-
ségességének eleven érzése. A templom elvesztette vonzóere-
jét s az érdeklődést csaknem egészen lekötötték a földi jólét 
biztosításának és igényeinek a gondjai, a melynek elhárításá-
tól várták a léleknek megelégedését. 

S míg a vallástalanság, vagy legalább a vallási közöny 
terjedése miatt minden egyház panaszra fakadt, addig a fele-
kezetieskedés épp ez idő alatt rég nem tapasztalt módon 
megerősödött. Ennek okát jórészt ama nagy buzgalomban talál-
hatjuk meg, a melyet a bajok megszüntetésére minden egyes 
felekezet kifejtett, fokozott erővel igyekezvén a maga híveit 
az általa megjelölt útra és megvont keretek közé tömöríteni. 
S most azzal a bizarr helyzettel állunk szemben, hogy az 
általánosan tapasztalható vallásos közöny mellett a kiélesített 
felekezetieskedés uralkodik és rongálja a társadalom nyugodt 
békésségét, veszélyezteti zavartalan együttélését. 

De a felekezetek törekvéseiben is sajátos párhuzamos 
ellentétek észlelhetők. A hierarchikus szervezettel bíró keresz-
tyén egyház autonómiára vágyik, az autonómiával rendelkező 
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keresztyénség pedig szervezetének hierarchikus ízű kiépítésére 
és a szabad mozgás nélkül régi szellemében fenn nem tart-
ható életének szabályrendeletekkel való körülbástyázására 
törekszik. Mindkettő a másiktól akarja elsajátítani azt, a ihiben 
erejének forrását gondolja, megfeledkezvén arról, hogy az 
autonomia helyesen és igazán értelmezve és megvalósítva a 
hierarchiával épp oly kevéssé egyeztethető össze, mint az evan-
géliomi szellemből táplákozó szabad mozgás és haladás a 
szigorú szabályozásokkal. A mint minden egyes növény csak 
a maga talajában, környezetében, természetének megfelelő 
éghajlat alatt virul teljes pompájában, úgy a vallásos élet 
terén is minden alkotás és törekvés csak akkor lehet áldásos, 
ha az egészet éltető szellemmel szerves összefüggésben és 
benső harmóniában van. Az utánzás, az elkölcsönzés vagy 
puszta kinövés marad, vagy egészen mássá válik és más czé-
lokat szolgál az idegen talajban. 

Pedig ma sok tényező kedvezne az egyházak megerősí-
tésére irányuló öntudatos törekvéseknek. Mert érdekes tünet, 
hogy az anyagiasság, a földi élet kényelmessé tetelének vágyá-
tól vezetett,*a gazdasági érdekek által irányított korunkban a 
vallásnak az egyéni és a társadalmi életre ható jelentőségét 
eddig soha nem tapasztalt módon és mélyrehatóan kezdik 
tanulmányozni. Ha eddig csak az egyes egyházak és vallási tár-
sulások tarka mozaikja, úgy most maga e mozaik által alkotott 
egész: a vallás, mint az egyéni és a társadalmi élet egyik leg-
állandóbb és legfontosabb tényezője köti le a gondolkodók figyel-
mét. A mint az életben jelentkező minden jelenségnek, úgy a 
vallásnak is a törvényszerűsége és maradandó igazsága kutatásá-
val igyekeznék megállapítani nemcsak miben létét, hanem a 
jelentőségét is. A munkát nem aprózzák hát el, hanem a mai 
kor szelleméből folyólag elvi, egyetemes szempontból kívánják 
a vallás kérdését tisztázni. E tisztázás és vizsgálat során min-
den egyes egyháznak meg van adva a lehetőség arra nézve, 
hogy a maga igazságait, czéljait és feladatait, életrevalóságát 
és jogosultságát az egyén és a társadálom életének emelésében 
váló gyakorlati részvételévét igazolja. 

Mert mindezt többé már nem elméleti fejtegetésekkel és 
vitatkozásokkal, hanem csakis gyakorlati eredményekkel szabad 
és lehet igazolni. Ha csak a történelem és tapasztalat tanúbizony-
ságaival szembeszállni nem akar, senki sem tagadhatja, hogy 
a vallás az emberrel együtt keletkezett, együtt él és majdan 
együtt hal is ki az idők végén. A vallás azonban nemcsak 
útitársa, kísérője, hanem mvndig vezetője is volt és marad a 
művelődés útján lassan bár, de folyton haladó emberiségnek. 
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Mutatja ezt az, hogy a haladás folyamán minden egyes for-
duló vagy nagyobb erejű lökés, a vallásos felfogás egy-egy 
módosulásával függ össze. Még pedig a vallásos felfogás ala-
kulása sohasem következménye, hanem mindig előzménye és 
okozója volt a kulturális haladásnak. Bizonyltja ezt az a 
gyökeres változás, melyet a keresztyénség életbelépése az akkori 
egész világban, vagy a melyet a reformatió az ember szellemi 
és anyagi törekvéseinek irányításában létesített. Oly változá-
sok ezek, a melyeknek hatását máig is érezzük, s a melyek-
nek irányítása az egymást felváltó nemzedékek beláthatatlan 
során fog még uralkodni. 

Sőt tovább mehetünk. A keresztyénség oly eszméket 
propagál, a melyeknek nagyobb és eszményibb része még 
csak ezután vár valósításra. Ebből következik, hogy a mi mai 
társadalmunk egészben véve még mindig nem keresztyén tár-
sadalom. A keresztyénség üdvös hatásának úgy az egyes 
ember, mint az emberiség életében sok kétségtelen jelére mutat-
hatunk ugyan, de az a széllem, a mely a keresztyénséget 
keresztyénséggé teszi, még mindig nem mindeneket átható erő, még 
mindig csak ideál és nem valóság. Tizenkilencz hosszú szá-
zadra terjedő élete alatt tehát a keresztyénség sajátos társa-
dalmat alkotni nem tudott. Ezt mutatja nemcsak annak a 
vallomásnak az igazsága, a melyet egy pogány tett, hogy a 
keresztyénségnek sajátos és szép eszméi vannak, de híveinek 
élete csöppel sem tökéletesebb, mint a más vallások híveié; 
hanem bizonyítja a keresztyén felekezetek óriási nagy száma 
is, a melyek mindenike kimondva vagy leplezetten az egye-
dül tidvözítő8ég igényével lép fel s az igazság jogos birtoko-
sának tartja magát. 

E sokféleség míg egyrészt szomorú, addig másrészt 
örvendetes jelenség is, mert azt mutatja, hogy a keresztyén-
ség szellemi gazdagsága oly mérhetetlenül nagy, hogy a meg-
nyugvásra sóvárgó emberi lélek egy-egy kis részecskéjével is 
kielégítve érzi magát. E szellemi gazdagság az oka annak is, 
hogy a keresztyénség oly nehezen valósul meg úgy az egyes 
emberben, mint az emberiségben is. S bizonyosan ez az oka 
annak a különös és más vallásoknál aligha észlelhető tüne-
ménynek is, hogy az utóbbi években oly sokat foglalkoznak 
a keresztyénség lényegének megállapításával. 

E kérdés körül újabban egész nagy irodalom keletke-
zett. Ez az irodalom a mi szegénységi bizonyítványunk. Mert 
arról tanúskodik, hogy a keresztyénség hívei csaknem kétezer 
esztendőt engedtek elrepülni a fejtik felett a nélkül, hogy 
azzal a vallással, a melyben élnek, a melyből földi életük 
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békéjét s jövendő élettik reménységét merítik, igaz valósága 
szerint megismerkedtek volna. Ez az irodalom a tanúm, hogy 
csakugyan nem élünk keresztyén társadalomban, mert a keresztyén-
ség eszméi még mindig csak eszmények, a melyeket nemhogy 
a megvalósításig, hanem még csak a puszta megismerésig sem 
tudtunk megközelíteni. 

Nem is fógjuk megismerni, annál kevésbbé megvalósítani 
mindaddig, míg a csak részletigazságok birtokában lévő fele-
kezetek fölött álló krisztusi szellem maga nem áll szemeink 
előtt. Mert vitázhatnak még akár századokon á{ a keresztyén-
ség mivoltáról, kerülgethetik vagy felrészelhetik még emberöltő-
kön át az igazságot, nyugvó ponthoz nem juthatnak mindaddig, 
míg tisztán nem látják és be nem ismerik, hogy a keresztyén-
ség lényegét maga az a názáreti Jézus képezi, mint az ember 
életének, szellemének és összes törekvéseinek vezére, irányítója 
és végső czélja. Nincs is előttem érthetetlenebb, mint hogy a 
külföldi tudós theologusok egy része már évek óta egészen 
komolyan tárgyalja azt a kérdést: beletartozik-e a Krisztus a 
keresztyénségbe vagy nem? Mintha csak azt kérdeznék: épithe-
tünk-e házat alapok, falak és tetőzet nélkül? A keresztyénség 
minden más vallás felett álló elsőbbsége éppen abban van, 
hogy Jézusban az életideált világosan, félreérthetetleniil állítja 
élénk, kétségtelenné tévén ezzel azt, hogy nem álomképet kerget-
tet, hanem a húsból és vérből való földi embernek is elérhető 
ezélok valósítására törekszik. És bizony nem a keresztyénség 
hibája, vagy fogyatkozása, hogy tizenkilencz századon át sem 
volt képes igazán keresztyén társadalmat alkotni, hanem az 
emberé, a ki haladásának útján oly roppant nehezen tud 
átvágni a már talán tévesnek is tapasztalt s elhagyni is vágyott 
kerékvágásból a jobb, a biztosabb nyomba. Ez az oka, hogy 
a keresztyénség mind ez ideig csak ideál maradt. 

Ez az oka annak is, hogy ma sokan új vallás alapítá-
sának szükségét, vagy legalább is új reformátió elodázhatlan-
ságát hangoztatják, sokan meg egyenesen ellenséges állást 
foglalnak el minden vallással szemben. Ezek azonban legtöbb-
ször nem is épp a vallást, hanem csak a felekezetieskedést 
akarnák támadni, de a kettőt egymástól elhatárolni nem tudják. 

A vallásellenesség nálunk, hála Istennek, nagyon szór-
ványosan mutatkozik és hódítani nem tud. Az állam maga 
erős súlyt helyez a vallásosság ápolására. A társadalomban 
is csak a ma még tétova irányokban hullámzó socialismus 
túlzói közt akadnak a vallásnák ellenségei. A nagyobb rész 
azonban elismeri a vallásnak legalább rendfentartó jelentősé-
gét, azért vele szemben nem ellenséges, legfölebb közönyös 
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és az egyes ember magánügyének tekinti azt. Pedig a vallás-
nak éppen a társadalmi életre való nagy, sőt döntő jelentő-
ségét hangsúlyozza Kidd A Társadalom evolucziója cz. mun-
kájában. „A társadalmi felfogás ma eljutott annak a többé-
kevósbbé tudatos megértéséhez, hogy a vallásnak van valami 
határozott feladata a társadalomban s hogy ez a folyamatban 
lévő társadalmi evolucziónak valamikép tényezője. De hogy 
mi ez a feladat, hol kezdődik, hol végződik s hogy a vallá-
sos hit mily helyet van hivatva betölteni a jövőben, arra nézve 
a tudomány nem nyújt útmutatást". (17.) Másutt meg igy szól: 
»A kik a vallások tanításait teljesen visszautasítják, csaknem 
épp oly közvetlenül hatásuk alatt állanak, mint a közösség 
egyéb tagjai s hogy magánvéleményük bármi legyen, a tár-
sadalomnak, a melyben élnek, uralkodó felfogása és irányzata 
alól magukat kivonni teljességgel képtelenek" (87.). Ez alapon 
a vallás és a társadalom életének fejlődése viszonyáról azt 
mondja Kidd: „Nem a politikai szervezet az, melynek részei 
vagyunk; sem a faj, melyhez tartozunk; még az evoluczió 
folyamatában lévő egész emberi nem sem. Hanem az a hatá-
rozott életerővel felruházott szerves fejlemény, a mely tör-
vénynek engedelmeskedve fejlődik ki, nem egyéb, mint oly 
társadalmi rendszer, vagy művelődési típus, a mely valamely 
vallásos hit alapjára épült" (103). A mi mai művelődési típu-
sunk pedig a keresztyén hit alapjára épült, de sajnos, hogy 
sok idegen követ hordtunk össze építésénél s igy egészében 
véve nem nyújtja a barátságos otthon benyomását. 

Ez az oka, hogy ma oly sokan ábrándoznak új vallások 
alapításáról. S e tekintetben a pantheismus eszméje szolgál 
kiinduló pontul. A természettudomány szempontjaival meginduló 
okoskodás a végső ok és czél titkát az anyagban vagy az 
anyagban működő erőben, a lélektani szempontból kiinduló 
kutatás pedig az emberi lélekben magában találja meg. Mind-
két irányzat pantheistikus, mert az istenséget minden egyes 
tárgyban vagy személyben különösen ható és feltalálható, sót 
ahhoz kötött tényezőnek tekinti. E végeredményében egységes 
két irányzat fő jellemvonása, hogy a tapasztalati köréből indul 
ki s abból nem is óhajt kilépni. A vallásról alkotott nézetük 
is ennek következménye: a külső burokja, a köntöse, a fele-
kezetekben jelentkező formái szerint ítélik meg a helyett, hogy 
a mibenléte után kutatnának. Ha ezt tennék, láthatnák, hogy 
a vallás nem tanok, szertartások, rendszabályok tömegef hanem 
az emberi léteknek a mindenség urával, a mindent bölcsen czél-
jaira vezető Istennel való legbensőbb személyes viszonyulása, a 
mély öt életének egész folyamában, gondolkodásának és cselek-
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vésének minden legkisebb jelenségében a rossztól óva, a jóra 
sarkalva irányítja. 

Hogy ezt az igazságot fel nem ismerik, abban az egy-
házak is hibásak. Egyrészt azért, mert a vallásban mindenik 
a felekezetit, a különlegest igyekszik kidomboritani s az igaz-
ságot és ezzel az üdvösséget monopolizálva a vallás helyes 
felfogása iránt való érzéket rongálja. Másrészt, mert a vallást 
nagyon is elválasztják a mindennapi élettől. Szinte összes 
czéljait a túlvilágba helyezik és a jelenvaló élet megtagadá-
sát követelik. Ennek pedig a tapasztalati ész, az okszerft gon-
dolkodás sem a jogosultságát, sem az igazságát belátni nem 
tudja. Mert Isten nem akarhatja annak a világnak teljes meg-
tagadását, a melybe az embert helyezte s a melyet neki kell 
átszellemesitenie és Istenhez emelnie. Hanem csak azt akar-
hatja, hogy e világot ne ezélnak, hanem eszköznek tekmtsük s 
mint ilyent tudatosan és okosan használjuk fél az Isten által 
kitűzött magasabb ezélok szolgálatában. A vallást a tapaszta-
lati élet viszonyaival a lehető legszorosabb összefüggésbe kell 
hoznunk, hogy ne tűnjék az fel puszta elméleti igazságok 
halmazának vagy bizonytalan álmodozásnak, „az ismeretlen 
költészetének", hanem mint Pál apostol mondja, álljon a lelki 
erő mutogatásában. Az ember a földi élettél akar tisztába 
jönni, néki a vallásra itt a küzdelmek, a nehéz próbák vilá-
gában van szüksége, hogy lelke az óhajtott békét megtalálja. 

E lelki szükség indította Boér Jenőt, hogy a mult év 
végén sok nehéz lelki küzdelem után szakítva minden egyházi 
vallással, új vallás alapításával tegyen kísérletet. Mint műve 
mutja, benne a vallás után való elemi vágy a modern ember 
természettudományos képzettségével az Ember vallásában kötött 
frigyet egymással. Erős szavakkal jellemzi, a mai kór társa-
dalmát s emberét. Megutálta az életet, mert nem látta czélját. 
Vitatja, hogy az egyházak egyike sem képes a tovább veze-
tésre. Történeti szerepét mind betöltötte, új vallásos képző-
désnek kell teret engedniök. A mit az élet keletkezéséről, 
feladatáról és czéljáról tanították, az mind kegyes mese csak, 
a mely a mai kor emberét többé ki nem elégítheti. A szemé-
lyes Isten képzetét elvetve az örök TeremtŐéletben találja 
meg a lét titkának nyitját. Az élet mint ok az istenség, az 
élet, mint okozat az ember. Minden baj az egyéni és az örök 
Teremtőélet harmóniájának megzavarásából ered, a mit az 
önző, egyéni akarat követése okoz. Ezen kell segíteni az ember 
igaz mivoltának s czéljának felismerése által. „Szépéletterem-
tés a szellemiségért", a segedelem útja, az ember megváltása. 
Mert a megváltás nem jöhet kívülről. Krisztus nem vqlt meg-
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váltó, csak egyike azoknak, a kik az örökkévalóval való teljes 
egység tudata alapján a tiszta életet megvalósították. De 
előtte is voltak, utána is lesznek még Krisztusok. £ krisztusi 
állapotba jutás az ember czélja s Üdvössége. A külső viszo-
nyok megváltoztatása nem segít, a szellemnek kell megvál-
toznia, mert az új élet új kereteket és formákat teremt majd 
magának. 

Dióhéjban ez az Embervallás alapgondolata. Merőben 
pantheistikus és részben materialistikus szempont uralkodik 
benne. Az ember eszményének, testi s lelki erőinek teljes, 
harmonikus kifejtése a végső czél, a melyet kitűz. A bibliá-
ból akar ugyan kiindulni minden kérdésben, de nem veszi 
észre, hogy Jézus vallásában nem az emberiség az ideál, 
hanem az istenség. E földi élet nem czél, csak alkalom az 
istenfiúság tudatából fakadó élet vitelére. A Krisztus nyomán 
haladó ember nem önmagát, hanem az Isten akaratát tartja 
életczéljának. Azzal az öntudattal halad végig az életen, hogy 
neki itt meg kell őriznie ama lelki kincseket, a melyekkel 
Isten őt ártatlanságban kezdődő gyermekül kibocsátotta s üdvös-
ségre visszavárja. A földi életet ez a tudat szenteli aztán meg 
minden viszonyában. 

A modern vallásos törekvések egy másik, bölcsészeti 
alapon megindult irányzata már nem az embert, hanem az 
istenséget tekinti fóczélnak. Stojits Iván a theosofia eszméi-
nek propagálására vállalkozott, mikor' Hartmann és mások 
nyomán egy kis füzetben összefoglalta a lélektani pantheis-
mus világnézetét, ő is az élet kérdéséből indul ki. De ő nem 
az értékét mérlegeli, hanem eredetét és titkát kivánja meg-
érteni. Azt állítja, hogy e titkot csakis lélektani alapon köze-
líthetjük meg. A theosofia itt az egyetlen biztos útmutató. Ennek 
alapigazsága az élet végtelensége. E létben mindenütt és min-
denben, de különösen az ember öntudatában Isten nyilatkozik. 
A lét czélja ezért nem is lehet más, mint az isteni öntudatra 
ébredés alapján előálló magasabb kultura, a mely csakis val-
láserkölcsi alapon épülhet fel, s a mely többszörösen ismétlődő 
reinkarnáczió folyamán valósul meg. A reinkarnáczió, vagyis 
az ismétlődő megtestesülés, a mint a neve is mutatja, jobbára 
a földhöz van kötve, de az embernek elvégre is ki kell nőnie 
a földi iskolából. A reinkarnáczió czélja a folytonos szellemesülés 
mindaddig, míg az ember karmája, vagyis erkölcsi, szellemi 
formája ki nem alakul. Ennek döntő tényezője az istenség 
ismerése s az örök istenség akaratával való harmónia. Az 
istenséget azonban inkább érzi, mint ismeri az ember. S első 
sorban önmagában kell felismernie. Szerinte „a jövő vallása 
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az emberi szervezet okkult összetételének az ismeretén fog ala-
pulni és hirdetője lesz az igazi önismeret isteni szellemétől 
áthatott őszinte emberszeretetnek". 

Az ilyesféle valláselméletnek nem sok jövője van. Egyes, 
elvontan gondolkodni tudó bölcsészt vagy rajongót kielégíthet 
talán, de az emberi lélek egészen másra vágyik. Nem csoda, 
ha némely ember belefárad a kutatásba és kétségbeesve 
lemond az istenség eszméjéről s a maga lábán próbál meg-
állni, a hogy tud. Ennek a hangulatnak a terméke Yartin 
Jószef Ötödik evangélioma. Elmondja, hogy Jézus újból meg-
jelenik a földön, hogy forrongó korunknak a szabadulás, a 
kibontakozás útját megmutassa. Maga ez ötlet, ha Jézus val-
lásának alapos ismeretével párosulna, sok fontos igazság 
kijelentésére képesíthetné az írót. Yartin azonban Jézussal 
csak a saját gondolatait tudja elmondatni. Ez az oka, hogy 
Jézus senkinek sem imponál és végül is kénytelen kitérni a 
legnagyobb probléma, a világ megváltásának a munkája elől. 
Kikél az egyházak ellen; elitéli az imádkozást; letöri a biblia 
tekintélyét; propagálja az egyéniség kortátlan csapongását 
nemcsak a vallásos eszmék, hanem a szeretkezés terén is; a 
sociális kérdésekkel szemben azonban szinte komikus tájéko-
zatlansággal vergődik, s végre is a testvériségben jelöli meg 
a bajok egyetlen orvosszerét Római látogatása merőben jelen-
téktelen episod, a melyben Jézüs alakja egészen elröpül, sőt 
szánalmassá válik. S a végső eredmény az a vigasztalan kije-
lentés: „Mostantól kezdve megszakad minden összeköttetés 
az ég és föld között. Azzal a gyötrő tudattal távozom, hogy 
az emberiséget nem birom megváltani, s hogy nem is szüksé-
ges, mert szerencsétlen lenne, ha nem a maga erejével küz-
dené ki kisded czéljait". „Utoljára mondom néktek és még 
egyszer: a létért való küzdelemnek végzetes törvényei alatt 
álltok s boldogulástok attól függ, hogy mekkora emberszere-
tet lakozik bennetek". 

íme itt a modern vallásos irányzatok legszerencsétle-
nebbje : a vallástalanság. Az Embervallás legalább ideált igyek-
szikm állítani, a theosofia legalább megnyugtatásra törekszik, de 
az Ötödik evangéliom bizony nem evangéliom, mert örvende-
tes hirek helyett a kétségbeesett lemondás igéit hirdeti. Mos-
tantól kezdve megszakad minden összeköttetés az ég és föld 
között! Oly rettentően rideg gondolat, hogy belefagy a lélek. 

S mindezek a jelenségek mire tanítanak ? Elsőbb is arra, 
hogy nagyon helytelenül cselekesznek az egyházak, ha figyel-
müket nem a mindennapi élet szükségleteire irányítják a leg-
első sorban. Az élettel küzködfr ember a vallásosságnak itt. 
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a harcz folyamán kívánja az áldásait tapasztalni. Igaz, hogy 
minden vallás a tapasztalati körén kívül eső természetfeletti 
és örök hatalommal köti össze az embert, de ennek az össze-
köttetésnek a jogosultságát és értékét csak akkor látja be 
igazán, ha már most is élvezheti gyümölcseit. Az egyházak-
nak a jelenvaló és a jövendő világ harmonizálása a féladata, 
hogy az istenországa itt e foldönt az emberek között és azok 
javára valósuljon meg s ne legyen csak puszta remény tárgya. 
Minden vallásnak azt kell bebizonyítania, hogy ha nem is jár 
a vallásosság földi, anyagi, kézzelfogható előnyökkel, ha nem 
is szünteti meg a kenyérnek harczát, az élet ezernyi kelle-
metlenségeit, terheit és csalódásait; ha embernek hagyja is 
az embert és nem változtatja eleven angyallá : de megkönnyíti 
legalább a küzdelmet, emberségesebbé teszi a harczot, szelí-
díti az erkölcsöket s új életirányt, emelkedettebb életfelfogást 
teremtve lassanként enyhíti az életviszonyokkal járó kellemet-
lenségeket is. 

Annak a vallásnak van jövője, a mely szellemi javakban, 
emelkedett eszmékben leggazdagabb. Az evangéliom e tekin-
tetben páratlanul áll. Nincsen hát szükség új vallás alapítá-
sára, mert az új csak meghaladott álláspontot tételez fel. Az 
evangéliom azonban nemhogy meghaladott álláspontnak nem 
nevezhető, hanem még csak a teljes megértésig sem birta azt 
az emberiség megközelíteni. De még csak új reformáczióra 
sincs szükség, mert a reformáczió csak ott tör elő elemi erő-
vel, a hol deformáczió keletkezett. Az evangéliom talaján álló 
egyházaknak egyikéről sem mondhatjuk el, hogy deformáló-
dott volna, csak azt, hogy néha szunnyad bennük az evangéliomi 
öntudat. Visszatérni az evangéliomi öntudathoz; hirdetni az 
istenfiúság eszméit, a mint az a Jézus Krisztusban testet öl-
tött; abban a názáreti Jézusban mutatni be a véges körben 
végtelen czélokra küzdő ember ideálját: ez a feladat, mely-
nek teljesítése reánk vár. A jövő pedig annak a vallásos kö-
zösségnek nyújtja majd a győzelem pálmáját, a melyik ez 
eszméket legtisztábban, legemelkedettebbm képviseli, a mely a 
társadálom forrongó életében a közösség áltruisztikus követelmé-
nyeinek s a gondolkodó egyén jogos igényeinek harmonizálá-
sára törekedve nem szépen hangzó elméletekkel, hanem vonzó 
példaadással, jellemképzéssel és sajátos közösség alakításával jár 
elől. Mert a vallásnak ezentúl nem szabad elméleti rendszer-
nek maradnia, hanem az egyes ember és a társadalom életé-
nek emelkedett szellemű gyakorlati irányitójává kell válnia. 

Raffay Sándor. 

Digit ized by ^ . o o Q l e 



A dunántúli reform, egyházkerület főgondnokai-
nak és a budai zsinatra megválasztott képviselői-

nek névsorához. 

Történeti tény, hogy a világiaknak az egyházi ügyek 
intézésébe való befolyását a dunántúli kerület vette hazánk-
ban legelőször alkalmazásba. Már az 1612. köveskuti zsinaton 
alkotott kánonok elrendelik, hogy a felavatandó lelkészszel, 
hallgatói közül mindig legyen jelen egy vagy két egyén a 
zsinaton. Kanizsai Pálfi János felállítja Pápán 1617-ben a 
presbyteriumot, ugyanezt későbbi lelkészi állomásainak helyein: 
Németujváron 1627-ben, Kiskomáromban 1684-ben szintén 
felállította. Sőt az általa tartott 1630. évi pápai zsinaton 
kihirdetett kánonaiban, az egyházkerületi presbyterium fel-
állítását is kimondotta, melybe világiak igaz hogy nem voltak 
választva, de a zsinatokra ezeket is meghívták, ha fontosabb 
kérdésekről volt szó. Felsődunamellékén a zsinati meghívók-
ban a püspökök rendesen felhívják a XVII. század közepén 
az atyákat, hogy előkelőbb hallgatóik közül vigyenek mindig 
magukkal egyet vagy kettőt, említik, hogy ezt a szokást ők 
már .régebben kezdették és jól kezdették. Az 1713. évi kocsi 
zsinaton kihirdetett kánonok harmadik fejezetének 7-ik czikke 
pedig egyenesen elrendeli, hogy „Minden eklézsiákban a pres-
byterek meglegyenek, ha nagy az eklézsia 12-en, ha pedig 
kicsiny 6-an legyenek a közjónak kimunkálódására" és az 
ötödik fejezetben tisztüket is körülírták. 

Zoványi Jenő a „Prot. Szemle" 1906. évi 6-ik füzetében 
rámutat azon tévedésre, mely a dunántúli egyházkerület főgond-
nokainakazEgyetemesNévtárban közzétett névsorában van. Hogy 
az ott közölt történeti bevezetés és a püspökök névsorában 
is mily tévedések vannak, már 1887-ben szóltam róla a 
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„Dunánt. Prot. Közlönyben" és lesz róla majd szó egyház-
kerületünk történetében. Nem akarom azonban addig várakoz-
tatni az olvasókat, míg ez napvilágot lát, mivel Zoványi egye-
nesen rámutat, hogy „ezt is bizonyosan eldöntheti valaki 
olyan, a kinek kezeügyében van a dunántúli egyházkerület 
levéltára és a ki azután egész teljességében összeállíthatja a 
hiteles névsort és a helyes évszámokat u 

íme a névsor néhány történeti adattal világosabbá téve. 
1. Kenessey István főgondnok volt 1734—1750. Erre az 

állásra, az egyházak ügyei körül kifejtett előbbi nagy buz-
gósága és áldozatkészsége mintegy' praedestinálta. Midőn 
1745-ben a peremartoni gyűlésen az Ő nagy befolyásával 
Torkos Jakabot püspökké választatta, mivel úgymond, a jegy-
zőkönyv, a bodrogkereszturi gyűlésen úgy határoztak, hogy 
az egyházak főgondnokaí mellé alkalmas segédet kell válasz-
tani, tetszett tehát a jelenvolt főgondnok úrnak és a jelen-
voltaknak, hogy ezen tisztségre Gsejtey Zsigmond választassék 
meg pro curatore coadiutore. Ennél több azután sehol sincs 
róla feljegyezve. Kenessey halála után valószinúen ő vitte a 
főgondnoki tisztet; meddig? nem tudom adatok hiányában 
eldönteni. Második volt: 

2. Chernel László 1760—1870. Erre vonatkozólag az 
1760 jún. 4. Adás-Tevelyen tartott superintendentiális confe-
rentia jegyzőkönyvében ezt olvassuk: „Keservesen siratjuk a 
jó oszlopoknak* szentséges vallásunk gyámolinak tapasztal-
ható elfogyásukat. A kiket a jó Isten ingyen kegyelméből még 
szivünk örömére megtartott e szomorú időknek s keserves 
ügyünknek könnyebbségére, azok közül főkurátori hivatalra 
Tekintetes nemzetes és vitézlő Chernel László úr, viczekurá-
torságra nemzetes és vitézlő Soós István î ram választattak, 
a kik is követek által illendőképen requiraltassanak. Nem-
különben mindenik traktusba bizonyos inspektorok tétessenek, 
a kik a külső fórumon eklézsiáink securitássára vigyázzanak. 
Nevezetesen a pápai traktusba nemzetes és vitézlő Eőry János 
uram, a veszprémibe nemzetes és vitézlő Soós István uram, 
a peremartoniba nemzetes és vitézlő Szőke János uram, a 
somogyiba nemzetes és vitézlő Sárközy Antal uram, a komá-
romiba Tekintetes Magyari József uram, a drégelypalánki és 
barsi Traktusok pedig Istennek hála! már e részben provi-
susok". 

Tény tehát, hogy Chernel Lászlót a dunántúli egyház-
kerület főgondnokává választotta, a delegátusok az 1761 máj. 
20-án tartott konferenczián azt jelentették, hogy: Chernel 
László és Soós István urakat a fő- és viczekurátorságra nézve 
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illendőképen requirálták, kik a választ így adták elő: a 
titulust nem akczeptálják, de mindenben készségüket, hív 
szolgálatjukat szívesen ajánlják. A Zoványi által közölt leve-
lekből az tűnik ki, hogy a dunántúli püspök: Torkos Jakab 
és a főjegyző: Kun János maguk sem nagyon óhajtották 
Chernel főkurátornak az egyházak ügyeire való befolyását. 
A szűkszavú jegyzőkönyveinkből eme háttér némi megvilágí-
tására azt találtam, hogy az 1775 jún. 11-iki conferentiáról 
értesitik Nagy Sámuel ágenst, hogy a publikumok iránt az 
urat, Chernel László uramat requirálja; hogyha pedig az úr, 
matériákban magát immitálni nem kívánná: Soós István és 
Szőke János urakkal correspondeáljon. Úgy tetszik a Szondy-
Kenessey alapítvány kezelése miatt volt meg közöttük az 
ellenszenv, de mégis az történt, hogy 1769 május 30-iki kerü-
leti conferentiát levélben arra kérte Chernel, hogy egy 
Szondy-Kenessy alapítványi executor Szőke János nram keze-
lése alatt levő összeg biztosításáról gondoskodjék s az ezen' 
ügyben intézkedett is, a minthogy a XVIII. század folyamán 
ezen alapítványról nálunk akárhány intézkedést találunk, 
számadásokat olvasunk, míg ma a gondnokság a nyilvános 
ellenőrzés kizárásával csak önmagának számol el. Cher-
nel után 

3. Soós István következett s főgondnok volt 1770—1773. 
Választására nézve az 1770 jún. 19. jegyzőkönyvben olvas-
suk, hogy, mivel Chernel László electus curatorunk halálával 
vacal a superintendentia curatori hivatal, azért megegyezett 
akarattal, az eddig dicséretesen folytatott viczecuratori hiva-
talból az úr, Soós István uram, requiraltassék a főcuratorság 
iránt. Viczecuratornak pedig ugyan megegyezett szívvel válasz-
tottuk Eőry János urat, a méltóságos horvátországi bán fis-, 
kálisát. 

4, Idősb Ráday Gedeon 1774—1792. Mikor választatott 
főgondnokká? nem találom az okmányokban, az 1774. évi 
gyűlés jegyzőkönyve már ilyennek említi s elrendeli, hogy az 
egyházkerület területén levő egyházak ez évben összeírandók 
és egyik példányt főkurátor úrnál, consiliarius idősb Ráday 
Gedeon úrnál fog állani. Ráday az 1775 április 6. és 7-én 
Kömlődön tartott gyűlésen jelen volt, melyen hivatalába be-
iktatták. Mint érdekes tényt, feljegyzem itt, hogy ezt Beleznay 
Miklóssal is tudatták, a kit jegyzőkönyvünk következetesem 
méltóságos praeses úrnak czimez, tehát ha 1774-ben kér-
dezik, jó lesz-e, ha a beiktatást Kömlődön tartják, ebből 
meg lehet állapítani, hogy ez évben választották meg. Ez a 
kömlődi gyűlés még arról nevezetes, hogy itt minden egyház-
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megyének segédgondnokot választottak, mint a jegyzőkönyv 
mondja: 

Hogy a gyakori impetitiókban, jó egyetértéssel, ügyeinkre 
való vigyázással sérelmeink orvoslását a fő consistorium ren-
delése szerint törvényesen munkálódjunk, elrendeltetett, hogy 
minden tractusokban legyenek coadjutor kurátorok, a kik is 
a külső regimentre vigyázzanak és a már elrendelt út szerint 
a főkurátor úrnak repraesentálják, rekomendálják ügyeinket. 
Nevezetesen a tatai venerabiÜs traktusban nemzetes Páz-
mándy Józsefé* Pázmándy János urak. A komáromi venerabilis 
traktusban nemzetes Magyary József és nemzetes Pázmándy 
Pál urak. A pápai venerabilis traktusban nemzetes Sándor 
Gergely és Eöry János urak. A veszprémiben nemzetes Soós 
István és Pázmándy Sámuel urak. A peremartoniban nemzetes 
Szűcs Pál és Kenessey Sámuel urak. A belsősomogyi traktus-
ban nemzetes Sárközy Antal és Gombai András urak. 
A drégelypalánki traktusban tekintetes viczeispán idősbik 
Darvas Ferencz úr és tekintetes Csorna Zsigmond urak eon-
stituáltattak, kiknek a tiszteletes seniorok választásukban is 
votumuk lészen. Ezeken kivül a barsi venerabilis traktus 
coadjutor curátora lészen nemzetes Pély István úr. 

Ráday Gedeon mellé 1786 okt. 10-én Bőnyön tartott 
közgyűlésen helyettesül Pázmándy Józsefet választották. 
„Minthogy a méltóságos báró főkurátor úr őnagysága sok-
szori erőtelenségeivel mentegeti magát, le akarván mondani 
hivataláról, választatott őnagysága mellé superintendentialis 
viczekurátornak mindeneknek megegyezéséből Tekintetes Páz-
mándy József úr*. 

5. I f j ú gróf Ráday Gedeon 1793—1797. Az 1793 május 
28-án Kocson tartott superintendentiale consistorium jegyző-
könyvében róla ezt olvassuk: „Nagyméltóságú gróf Rádai 
Ráday Gedeon úr ő excellentiája, ezen venerabilis superinten-
dentiának kurátorságára installáltatott, a midőn legelsőbben 
is ő excellentiája rövid, de fontos és ékes beszédben, ezen 
hivatalra való készségét ajánlotta, melyet főtiszteletú super-
intendens Halász József és főtiszt, generális nótárius Kármán 
József urak, nemkülönben ékes és fontos beszédekkel felvál-
tottak. Tekintetes viczekurátor Pázmándy József úr ezen 
alkalmatossággal deklarálta, hogy mivel az 1786. esztendőben 
a bőnyi gyűlésen egyedül a boldogult gróf erőtelenségónek 
segítségére nézve vállalta fel a viczekurátori hivatalt, már az 
az ok megszűnvén, mostan kész lészen az egész terhet ő 
excellentiájának által adni. De mivel ő excellentiája a vene-
rabilis superintendentiával együtt szükségesnek ítélte hasznos 
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hivatalának tovább való folytatását, annak viselésére újonnan 
egyértelemmel megkérettetett és az úr is reá állván, hivata-
lában továbbra is megerősíttetett.4' 

Gróf Ráday 1797 jún. 8-án a főkurátorságról lemondott 
s tudatta levélben, hogy a dunamelléki egyházkertilet főgond-
nokságát fogadta el, azon kerület érdemes tagjainak kérésére, 
mivel még a budai zsinat alkalmával megígérte, hogy ha azon 
superintendentiában a fókurátorság változni fog, tehát akkor 
azt fel fogja vállalni, mely változás néhai mélt. gróf Teleki 
József úr halálával megtörténvén, most már fogadását vissza 
nem vonhatja, annyival inkább, mivel azon superintendentiá-
ban több hasznot tehet, közöttük lévén lakása. így Dunán-
túl hiába marasztotta. 

6. Pázmándy József 1797—1810. Az 1797 nov. 1. tar-
tott bőnyi gyűlésen jelentette Torkos Jakab püspök, hogy a 
főkurátori hivatalra a szavazatok nagy többségével Pázmándy 
József választatott meg, a ki az 1798 jún. 12. Kömlődön 
tartott gyűlésben, minekutánna magát egy fontos és jeles 
beszédben úgy nyilatkoztatta volna ki, hogy jóllehet a vicze-
kurátorságot tizenkét esztendeig viselte, saját tapasztalásából 
tudja, mily sok bajjal és alkalmatlansággal jár csak ez is, 
mennyivel inkább az első kurátorság: mindazáltal, hogy a 
közügynek annyival inkább szolgálhasson és annak javát 
minden erejével előmozdíthassa, kész ezt a nagyobb terhet is 
életének öregségére, hajlott idejében is magára vállalni és 
ezen beszédre tiszt, generális nótárius úr egy szép köszönő 
és áldást kívánó feleletet tett volna: a főkurátori hivatalba 
sok örvendező éljenkiáltások között installáltatott is. 

7. Szüasi és Pilisi Szilassy József 1810—1836. 
8. Szomori és Somodori Pázmándy Dénes 1837—1854. 

Ez év első felében egy kormányrendelet állomását megszűn-
tette, ez évben meg is halt, melytől kezdve 1860-ig nem 
volt főgondnok, ez év szeptember 19-én iktattatott be Rév-
komáromban az újonnan megválasztott főgondnok: 

9. Gróf Teleki Gyula 1860—1864. decz. 16 súlyos 
betegsége miatt lemondott. 

10. Sárközy József 1865—1867. 
11. Tisza Kálmán 1867—1902. 
12. Hegedűs Sándor 1902—1906. 
13. Gróf Tisza István 1907. 
Íme itt van dunántúli főgondnokaink díszes sorozata, 

hiteles adatok alapján összeállítva. 
És most rátérek a budai zsinatra megválasztott dunán-

túli képviselők névsorára. 
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Zoványi Jenő közölte a „Prot Szemle" 1904. évfolyama 
226. 8 többi lapjain a zsinati tagok névsorát, melyet Révész 
Kálmán a következő füzetben szóvá tett. Még ngyan mind a 
ketten szóltak a kérdéshez, de a közölt névsorokban még 
mindig eltérések vannak és nem lehet megállapítani a hiteles 
jegyzéket. Álljon tehát itt a dunántúliaké, az 1791. máj. 25. 
gyűlés eredeti jegyzőkönyvéből, a mint következik: 

12. pont. A közelebb tartandó és a vallás dolgában 
újabban hozatott törvény szerint a királyi felségnek már be-
jelentetett synodusnak helye iránt determináltatott, hogy vár-
junk a felséges királyi resolutiótól, mely szerint ha ő felsége 
Budát applacidálja, mi is abban megnyugszunk, ha pedig a 
több venerabilis superintendentiák, inkább más helyet kíván-
nának, arra is accedálni készek vagyunk. Ezen synodusban 
folytatandó dolgoknak Tekintetes Domokos Lajos úr áltál 
készíttetett ideája, főtiszt, generális nótárius Kármán József 
és tiszteletes assessor Péczely József uraknak által adatott, 
hogy reflexióikat iránta megtegyék és főtiszt superintendens 
urunknak s az ő kegyelme által összehivattatandó tiszt, senior 
uraknak beadják. A synodusra deputáltatandó személyek iránt 
pedig végeztetett, hogy azok tizenketten a belső, ugyanany-
nyian a külső statustól valók s így mindössze huszonnégyen 
legyenek s ki is neveztettek, azaz eklesiastikusok közül: 
főtiszt, superintendens Halász József, tiszt, generális nótárius 
Kármán József, tiszt, generális viczenotárius Tóth Pál, tiszt, 
assessor Péczely József urak; a venerabilis traktusokból, 
nevezetesen a veszprémiből tiszt, senior Somogyi István úr> 
in casum impedimenti pedig tiszt. Horváth Sámuel űr; tatai-
ból tiszt, nótárius Szentgyörgyi Józséf úr, in casum impedi-
menti tiszt. Hevessy Sámuel úr; peremartoniból tiszt, assessor 
Kecskeméti Zsigmond, in casum impedimenti tiszt. Szalay 
Péter; somogyiból tiszt, prosenior Szentgyörgyi István, in 
casum impedimenti tiszt. Nagy Gergely; pápaiból tiszt, senior 
Torkos Jakab, in casum impedimenti tiszt. Vecsei Miklós; 
komáromiból tiszt, senior Horváth Ferencz, in casum impedi-
menti tiszt. Markos Péter vagy tiszt. Tóth János; barsiból 
tiszt, prosenior Baka István, in casum impedimenti tiszt. Gyar-
mati István; drégelypalánkiból tiszt. Szilvási Mihály, in casum 
impedimenti tiszt. Szalai Mihály urak A secularis urak közül : 
méltóságos főkurátor gróf idősb Rádai Ráday Gedeon, tek. 
viczekurátor Pázmándy József, mélt. consiliarius Darvas 
Ferencz és tek. Szilassy József urak; a venerabilis traktu-
sokból, nevezetesen a veszprémiből tek. GyőrfFy József, in 
casum impedimenti pedig tek. Soós Imre; tataiból tek. Páz-
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mándy János, in casum impedimenti tek. Sáry Pál; pere-
mártoniból tek. Puky Ferencz, in casum impedimenti tek. 
Kun Lajos; somogyiból tek. Gombai András, in easum impe-
dimenti tek. Szekér Benedek; pápaiból tek. Eőri János, in 
casum impedimenti tek. Osváth Zsigmond; komáromiból tek. 
Pázmándy Pál, in casum impedimenti tek. Laky Mihály; 
barsiból tek. Péli Nagy András, in casum impedimenti tek. 
Botz János; drégelypalánkiból tek. Gytirky István urak. 
Ezeken kivül, minthogy a más három venerabilis superinten-
dentiáktól is mindeniktől huszonnégy deputatus urak rendel-
tetvén, mindössze a synodusra mind a négy venerabilis super-
intendentiáktól gyűjtendő deputatus uraknak száma még csak 
96-ra megyen, hogy a száz szám, mely a királyi felségnek 
benyújtott instancziában meghatároztatok, teljes legyen, proiec-
táltattak a bécsi és budai tek ágens urak és a debroczeni 
s sárospataki collegiumokból egy-egy tiszteletes professor úr. 
A deputatus uraknak napi pénz, melyben a vectura iá fog-
laltatik, rendeltetett 1 rénes forint 30 krajczár, főtisztelendő 
superintendens úrnak pedig 2 rénes forint." 

Thwry Etele. 
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Bocskai. 
(A hajdúböszörményi díszülésen elmondott költemény.) 

Szeretet és Béke jóságos Istenei 
Zönghet-e dicsedre szilaj hadi zene? 
Mert imé, riongnak harczok harsonái, 
Vonulnak hadrendben Bocskai katonái: 
Nyalka huszár ménen, kemény hajdú gyalog. 
Döng a föld remegve . . . Előre magyarok! 
Előre, csatára, a kinek még drága 
Isten igazsága, lelkek szabadsága! 

Hősi, hadi hangok . . . S a mint égbe hatnak, 
Föllege gyúl boltján bús, nagy borulatnak. 
De a fóllegrésen égi fény sugára 
Özönével tűz le Bocskai sisakjára. 
Ez, mint a kelő nap szikrázik és lángol, 
Világot vesz tőle mind az egész tábor. 
Szeretetből gyúlt ki e sereg harczvágya, 
Békéért csatázik, — Isten is megáldja. 

Maga a keresztyén türelem s alázat, 
Mely itt szent hitéért zsarnokára lázad. 
Mennyi kőhajitást viszonzott kenyérrel! 
Hány sebe boszútlan fecskendé be vérrel! 
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Űzve nézett vissza háza dúlt romjára, 
Egyedül az Isten volt még erős vára — 
S ebben is támadják?.. . Már ezt föl nem adja, 
Ezt megvédi vassal, erre gyúlt a hadja. 

Óh, hiszen ha Sátán már az Égi Trónig 
Hajtja vakmerően ostrom-légióit,: 
Eéruboknak is fogy angyali türelme, 
Méltatlan az volna, ki harczra nem kelne. 
Dicső védelmére az isteni jognak 
Magasztos haraggal ők is fegyvert fognak, 
S Isten támadóit lángpallossal űzik 
Vissza a pokolba a gyehenna-t&zig. 

flyen volt a harcza Bocskai bús hadjának: 
A Sátánt veré meg, ki Istenre támadt. 
Istenre, ki itt él szent hit gyanánt bennünk, 
Kiért kötelesség s nem bűn harczba mennünk; 
Ki nélkül nem volnánk igaz keresztyének, 
Szabad magyarok sem, — csak gyávák, szegények, 
Idegen igában megtört szolga-párák, 
Kik elveszték Istent, a jók erős várát. 

Magyar hitű büszke magyarok vagynnk ma, 
Szép, szabad hazánkban folyik a nagy munka: 
Alkotunk 8 gyarapszunk, — tévedünk s hanyatlunk, 
De egy alapszirtet itt érzünk alattunk. 
Bármi nehéz sorsban s akármi viszály dúl, 
Ez az egy még tartja a magyart szilárdúl. 
Nincs mód, hogy fajunkat poklok lebírhassák, 
Míg nem ing ez egy szirt: a lelki szabadság. 

Alapot vájt ennek Bocskai kardja éle 
S a nem ingó szirtet abba ő tevé le. 
Akkor is, utóbb is, ha mi rés volt kőzte, 
Vitézi magyar vér bőven beöntözte. 
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Mily dicső alapszirt! . . . Neve: Bécsi béke, — 
Magyar szabadságnak mindig menedéke. 
Mi fölébe épült, azt ledönték sokszor, 
De volt mire újból építsen a jobb kor. 

Bocskai! Magyar nemzet hős és bölcs vezére, 
Kit nem hiú dicsvágy vitt a harczmezőre, 
Ki istenes hadba Sátán ellen mentél, 
Hadverő, ki szentebb s békesebb a szentnél! 
Királyi koronát kaptál s föl nem tetted. 
Felségesebb diszszel magad ékítetted: 
Égi koronád van, dicsfényben ragyogva, —, 
Adj erőt örökké, küzdő magyarokba! 

Kozma Andor. 



A legújabb összefoglaló vallástörténelem. 

Chantepie de la Saussaynek, a kiváló hollandus vallás-
történésznek munkája1 immár harmadik kiadásban jelenik 
meg. G kiadás nagy változatokat mutat az első kiadással össze-
hasonlítva. Az első kiadás teljesen a Chantepie de la Saus-
saye müve, mig az előttünk fekvő legutolsó kiadásban az 
egyes népek vallását az azt leginkább ismerő szaktudós írja 
le. Kétségtelen dolog, hogy ez által a mö egysége hiányt 
szenved; ezzel szemben azonban az anyag gazdagabb, s a 
feldolgozás részletesebb, pontosabb. 

Az első kötet az ú. n. természeti népeknek, a chinaiak-
nak, japánoknak, egyiptomiaknak, Elöázsia sémita népeinek, 
az izraelitáknak és az islamnák vallásával ismertet meg. A 
keret tehát, melyben az egyes vallásalakok tárgyaltatnak, 
ethnográphiai. 

Bevezetésben a mű kiadója foglalkozik a vallástudomány 
fogalmával, kifejlődésével s a vallásoknak néhány nevezete-
sebb felosztásával. A vallástudomány kifejlődésére különösen 
három előfeltétel volt nagy hatással a XIX. században: a 
vallásnak philosophiai tárgyalása, a történeti látókör kiszéles-
bülése, a linguistika, a philologia, mythologia és a folklore 
kifejlődése. Az egész tudománynak igazi megalapítója Müller 
Miksa, ki megjelölte a követendő czélt s az arra vezető utat. 
A vallástudomány feladata a vallás lényegének s tüneményei-
nek kutatása; e feladat szerinte két részre oszlik: váUásphüo-
sophiára és vallástörténetre. E két rész azonban szoros össze-
függésben áll egymással. A vallásphilosophia üres volna, ha 

1 Lehrbnch der Religionsgeschíchte. In Verbindung mit Fachgelehr-
ten herausgegeben von P. D. Chantepie de la Saussaye. Erster Band. 
Tübingen, Mohr. 
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a vallástörténet nem szolgáltatna számára anyagot, a vallás-
történet pedig az egyes vallásos tünemények magyarázatában 
8 rendezésében a vallásphilosophiára van ntalva. A mi a val-
lások felosztását illeti, alig van ennél nehezebb feladata a 
vallástudománynak. Napjainkban számtalan ilyen felosztást 
ismerünk, de a leginkább elfogadott a Hegel felosztása. E 
felosztás jelentkezik Pfleiderer, Caird müveiben. Nevezetesebb 
felosztások még pl. a genealógiai felosztás, mely a nyelv-
tudományon alapul, a morphologiai felosztás, a melynek már 
értékítéletek képezik az alapját; fel szokták még azután osz-
tani a vallást a maga eszmei tartalma, a kultus, a tan stb. 
szempontjából. E felosztások közül a Hegelét, von Hartman-
nét, Tielejét, Siebeckét schematice is adja szerzőnk. 

Fontosabb ennél a vallás néhány föalakjának ismerete. 
Mindenekelőtt az animismus szó magyarázatát adja Chantepie 
de la Saussaye. Az animismus, úgy az embert, mint a termé-
szet többi tárgyait s tüneményeit, lélekkel bírónak tanítja. E 
tanból azután lassanként fejlődik ki a szellemekben való hit 
Az animismusRal közel rokon a fetisismus. A fétis legtöbbször 
valamely érzéki tárgy, a mely vallásos tisztelet objektumává 
lesz. Mások szerint azonban a fétis csak bfivös szerszám, mely 
által az ember az istenséggel lép közelebbi összeköttetésbe. 
Egy harmadik, igen elterjedt vallásos jelenség a totemismus. 
A totembenhivők a törzs életét valamely állát, némelykor 
valamely növényfaj életével gondolják szigorú összeköttetésben. 

Ez az állat szent állat, az illető törzs őse, melyet sem 
megölni, sem megenni nem szabad. A totemismus azonban 
nemcsak vallásos, hanem sociális jelenség is, melylyel közei-
rokon a tabuismus. A tabuismust a tabunak, bizonyos szent 
és érinthetetlen tárgynak tisztelete jellemzi. 

A természeti népek vallását ugyancsak Chantepie de la 
Saussaye írja le az Aehelis közreműködésével. Az afrikai ter-
mészeti népek vallását a fetisizmus és a titkos szövetségek 
gyakorisága jellemzik. Fétisül szolgálhat ember, állat, fa vagy 
kődarab, színes rongy vagy csillogó gyöngy. Ha a fétis nem 
engedelmeskedik, büntetésben, verésben részesül. A titkos tár-
sulatok tagjai legtöbbször férfiak, nők csak igen ritka esetek-
ben. E társulatok czélja igen különböző; tagjai nagy ünnepé-
lyességgel vétetnek fel; ünnepélyes alkalmakkor kultus-tán-
czokat lejtenek álarczokban, különösen Polynesia és Melanesia 
vadnépei. Délafrika lakóinál, a hottentottáknál az ősök tisz-
telete van elterjedve, összeköttetésben a szellemekben való 
hittel. Papjaik nagy szerepet játszanak, mint bűvölök és varázs-
lók, kik különösen az eső elővarázslásához értenek. E népek-
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nél találkozunk már vallásos elbeszélésekkel is. így pl. a 
damara törzs tud a tüz feltalálásáról beszélni A Zuluk pedig 
Unfodunkuról, a* nagy ősről, az emberek teremtőjéről beszél-
nek regéket. Különösen elterjedtek azok az elbeszélések, 
melyek a halál eredetéről szólanak. Elterjedt e népek között 
az állatok tisztelete is. Kigyók, elefántok, krokodilok, majmok 
tiszteltetnek istenek gyanánt. 

A miként lehetetlen az afrikai népek vallásának s mytholo-
giájának systematikus előadása, éppenúgy lehetetlen Ame-
rika őslakóinak vallását rendszeresen előadni. Itt különösen a 
peruiak s aztekek vallása érdemel figyelmet, mint olyan vallás, 
melyben már találkozunk a monotheismusra való hajlammal. 
A peruiak istene: Viracseha már nemcsak napisten, hanem 
az ég s a föld teremtője, végtelen, láthatatlan, mindenek 
éltetője s fentartója. Az aztekek főistene Quetzalcoatl, a fény-
isten, kinek ellensége Tezoatlipoca, a sötétség istene* Ámde 
a kisebb míveltségfi amerikai népeknél is találunk vallá-
sos képzeteket, a melyek természetszerűleg még nagyon zava-
rosak. A lélekben való hit mindenik népnél feltalálható. Az 
eskimo pl. lelket tulajdonit nemcsak az embernek, hanem az 
állatnak is. Az állatmondával is egész Amerikában találkozunk, 
különösen pedig a sociális életre nézve is oly jelentőséges 
totemismussal Nemcsak az egyes törzseknek van meg a maguk 
védőállatjuk, hanem az egyes embereknek is. Az indiánok 
szemében a túlvilági élet tele kéjjel s örömmel, hol a vadász 
bőven talál vadbivalyt s bölényt. E törzsek az állatok közül 
különösen a madarat s a kigyót tisztelik. A madár a szél s 
a vihar megtestesítője, a kígyó pedig a megujulás s feltáma-
dás jelképe. Megtaláljuk ezeken kívül az összes amerikai 
népek körében a vfeasön-mondát is. Az ember teremtése leg-
több esetben a földdel hozatik kapcsolatba. így pl. az aigon-
kin dialektusokban a föld elnevezésére ugyanazon gyökből 
képezett szó használtatik, mint a melyből az apa s anya el-
nevezése képeztetett. A papok itt is varázslók s gyógyítók. 

A három fajra oszthatók: az ausztráliaiak, 
a pápuák és a malajo-polynesiaiak, a melyek e szigetvilág 
főfája. A papua szenvedélyes és élénk; a malaji kegyetlen s 
vérszomjas; a polynesiai pedig mintegy középhelyet foglal el 
e kettő között. Úgy Melanesiában, mint Polynesiában a mana-
ban való hit az uralkodó. Mana alatt pedig az isteni hata-
lomnak és tulajdonságoknak minden faja értendő. A polynesiaiak 
vallása igen sok pontban hasonló a többi vad nép vallásához. 
Itt is az animismus és a természettisztelet, a varázslás és 
babona az uralkodók. Sok istent tisztelnek e földrész lakói, 
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kiknek mythologiája igen kifejlett s nincs minden költői báj 
nélkül. Főistenük Taugalva, a ki a napnak s a tengernek 
istene. Ő egyúttal a teremtő is. A vallásos szokások között első 
sorban a tfttowirozás említendő. A t&towirozás kétségtelenül 
vallásos cselekvény, melyet a férfiakon a pubertás szakában 
hajtanak végre. Rendkívül elteijedt továbbá a tabu-tisztelet is. 
Sokkal bonyolultabb a malájiak vallási viszonyai,« mi annak 
tulajdoniható, hogy a hindu kultura e népfajra igen nagy hatás-
sal volt. E nép körében is el van terjedve az animismus és 
pedig a személyes léttel bíró lelkek kultusának formájában, 
A mythosok itt sem hiányzanak. A maláji néptörzs nagy része 
ma már vagy a Buddha vagy a Mohamed vallását követi. 

A természeti népek vallásának tárgyalásában a mongo-
lok foglalják el az utolsó helyet A mongol néptörzs körébe 
számittatnak: az ural-altájiak, a török-tatárok, a chinaiak, 
japánok; e két utóbbiról azonban külön szakaszban szól köny-
vünk. E népek közös jellemvonása a nyugodt és békés 
természet. 

A török-tatár népek korábban a samanismus hívei voltak; 
a tunguzoknál mai napig is el van terjedve a kultusnak ez 
a formája, a mint azt ÉacUoff kutatásai mutatják A török-
tatárok a fénynek és sötétségnek isteneit, a föld szellemeit 
s az ősök szellemeit tisztelik. Figyelemreméltó istentiszteleti 
formájuk: az ú. n. samanismus. Legfőbb isténük Tengere Kaira 
Kan, ki a mindenség sorsát vezeti. A földet, Jársu — föld-víz 
— név alatt tisztelik és úgy képzelik, mint jótékony szelle-
mek közösségét. A rossz szellemek uralkodója Érlik Kan, az 
emberek nagy ellensége. A tűz, a kövek és fák tiszteletével 
gyakran találkozunk e népek körében. A nyírfa szent; szent 
a 9 szám stb. Az uralaltaji népek közül, a finnek vallása 
figyelemreméltó, kifejlett mythologiájával, mely skandináv s 
litván nyomokat mutat A finn nép istenei a természeti sphárák 
megszemélyesítői, kiknél hiányzik minden erkölcsi s emberi 
nemesebb tulajdonság. Legfőbb istenük Ukko (az öreg), az 
ég istene, felesége Akka. A föld istene Maan Emá; a víz 
istene s istennője: Ahti és Vellamo, míg Tapio az erdő istene. 
Az istenség közös neve Jumala, a ki eredetileg szintén ég-
isten volt. 

A khinaiak vallását De Qroot leideni tanár írja és pedig 
három szakaszban adja elő Khina három vallását: a oonfucia-
nismust, a taoismust és a Imddhismust. 

A confucianismus a Konfucé classikus irataira alapított 
vallás, melynek feje a császár. A császár minden istenek ura 
s csak az ég istene van felette, a ki neki atyja. Az ég iste-
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nének rendesen szoktak áldozatot hozni, melyek közül leg-
nagyszerűbb a Yuen-khin nevű dombon hozott áldozat, melyet 
rendkívüli fénynyel szoktak megtartani. Az ég.mel'ett imádják 
a földet is, ki után rangban a császári ősök következnek. 
A fóáldozatok mellett vannak a középáldozatok, melyeket a 
nap, a hold, a földmüveléstanitó császár s az első selyem -
tenyésztő császárnő tiszteletére hoznak. Az istenek pantheo-
nában egy egész csomó isten foglal helyet és pedig termék 
szeti istenek és ősök egyaránt. A confucianismus a természeti 
vallásnak és az ősök tiszteletének vegyüléke. Ez istenek pedig 
mind emberformájúak, kiknek alakjuk s gondolkodásuk is 
emberi, sőt a kiknek lelkük is hasonló az ember lelkéhez, 
Az ég lelke a Tao, mely két részből áll, ú. mint a Fan^-ból, 
mely a meleggel s a férfiúi erővel azonosíttatik s a Yin-bői, 
mely a hideget és sötétséget jelképezi. Az ősök lelkei tevé-
kenysége jótékony az emberekre s ezért tisztelet illeti őket. 
Az ősök tiszteletén kívül találkozunk még a halottak kultu-
sával is, a mely a confucianismus hívei között általános. 

Az államvallás istenein kívül tisztel a nép még egy 
egész csomó védőistent és védőszellemet. így például van 
istene a szülésnek, a hegyeknek, fáknak, erdőknek stb. Úgy az 
államvallásnak, mint a nép körében élő naturismusnak meg-
vannak a maga papjai, a kik éppen úgy élnek s házasodnaky 
mint a laikusok s kik ruhaviseletben sem válnak ki a többi 
emberek közül, főfoglalkozásuk a rossz szellemeknek és kísér-
teteknek kiűzése. 

Khinában uralkodó másik vallás a Taoismus. Tao, mint 
a legfőbb hatalom, uralkodik az égen, a földön, az embere-
ken s fősajátsága, hogy vonalalakzatok által jelenti ki magát; 
e vonalalakzatokból a jövőt megmondani a bölcsek feladata. 
A tao, a természet folyása, mindig szabályszerű. Ezért köte-
lessége az embernek is a maga cselekedeteit is szabálysze-
rűen végezni el. A Tscheuli foglalja magában azokat a sza-
bályokat, melyeket az embernek követnie kell tetteiben. Ilyen 
szabályok uralma alatt áll az egész hivatalos és polgári élet. 
Éppen ez az eset az ethikával is: ez is a tao utánzásán 
alapul. Meg kell jegyeznünk, hogy a confucianismus és taois-
mus együtt uralkodnak Khinában s egy speciális tao-vallásról 
voltaképpen nem is lehet beszélni. 

A buddhismu8 már a keresztyén idószámlálás előtt kez-
dett lassan-lassan elterjedni Khinában s árasztotta azt el szer-
zeteseivel 8 kolostoraival. Ez a vallás, mely eszközöket ígér 
az egész emberiség boldogitására, rendkívüli benyomást gya-
korolt Khina lakóira. Tanai sokkal inkább megnyerték a sze-
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gény nép lelkét, mint a confucianismus és taoismns tanításai, 
daczára annak, hogy az államvallás eretnekségnek bélyegzé 
Buddha vallását. 

A japánok vallását dr. Lange berlini professor írja le. 
Japánban uralkodó vallás a buddhismus. A vallás különben 
itt teljesen az egyén dolga: az állam nem törődik azgal, any-
nyira, hogy egyetlen japáni iskolában sincsen vallástanítás. 
Vallástanítás helyét erkölcstan (shushiu) foglalja el és pedig 
régi khinai bölcsek tanai alapján. A buddhismus mellett ott 
van"a shintoismus. £ kettőt a legtöbb japáni ember együtt 
vallja. Minden japán embernek van a házában egy piniatür 
shinto-templom is a miniatűr buddha-templom mellett. A budd-
hismusnak különösen az az alakja terjedt el Japánban, mely 
a Mahayana név alatt ismeretes. Buddha mellett azonban egy , 
sereg isten tiszteltetik Japánban, sőt Buddhának tanítványai 
is majdnem isteni imádat tárgyai. A buddhismus, melynek 
papjai még ma is Buddha iratainak khinai fordításait hasz-
nálják, hat szektára oszlik. G szekták közül legrégibb az ú n. 
Tendai-szekta. A legmystikusabb pedig köztük a Shiugon-
szekta. £ szektáknak szolgálatában az 1901. évi statisztika 
szerint mintegy 110,000 templom áll. Hogy azonban az egyes 
szektáknak hány tagja van, erről a statisztika semmiféle fel-
világosítást nem ad. A papok száma körülbelül 180,000. 

A japánok eredeti vallása a shintoismus név alatt isme-
retes. Maga a sző khinai eredetű s azt jelenti: istenek útja. 
A shintoismus természetimádás s az ősök tiszteletének vegyü-
léke. Ma pedig nem egyéb, mint egy csomó mythologiai alak 
tisztelete. Az egész vallásnak alapját pedig a világ s a japáni 
szigetek teremtéséről, valamint az istenek és istennők tettei-
ről szóló elbeszélések képezik. A teremtő istenpár neve: 
Izanagi és Izanamé. Az istenségek természeti tárgyak, testi 
tulajdonságok és abstrakt ideák megszemélyesítői. Az egyes 
istenek természetének, tulajdonságának, ábrázolási és tiszte-
leti formáinak bő leírását nyújtja könyvünk. 

Egyiptom vallását Lange kopen hágai főkönyvtáros ismer-
teti. A tudósoknak az egyiptomiak vallása felől való véle-
ménye rendkívül szétágazó, a melynek egyik legfőbb oka 
kétségtelenül az anyagnak napról-napra való növekedése a 
különféle ásatások és felfedezések által. £ különböző néze-
teket nagy részletességgel ismerteti Lange s e tekintetben 
meg kell elégednünk e fejtegetésekre való puszta utalással. 
Az egyiptomi nép mindenütt és mindenben isteni lényt látott 
s minden élet előtte isteni mysterium vala. Fantaziája minden 
pusztaságot iszonyú állatokkal, sphynxekkel népesített be s a 
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levelek zúgásában istennek szavát hallotta. Az egyiptomi val-
lásnak ilyen animistikus és fetisistikus gondolatok képezik 
alapját. Különösen az állatkultuszhoz ragaszkodtak szívósan 
fejlődésüknek későbbi korában is. Az állatok közül némelyek 
igen nagy tiszteletben tartattak, mint például a macska. E 
mellett azonban egyes állatok úgy tekintettek, mint valamely 
istennek incarnatióf. Ilyen állat volt például a híres Apis bika 
Memphisben. Minden helységnek s vidéknek megvolt a maga 
külön istene s így állottak elé a lokális kultuszok, melyeknek 
istenei azután a fejlődés folyamán helyet foglaltak a egyip-
tomi pantheonban. A minden időben és minden helyen tisztelt 
isten Ra volt, a napnak istene. Rá a fény, mely elúzi a sötét-
séget s naponként megküzd az Apepi kígyóval. Rá mellett 
igen előkelő helyet foglal el Horus is, kinek azonban, hogy 
milyen tulajdonságai voltak, ma már igen nehezen állapithaté 
meg. Nevezetes még a memphisi nagy isten: Ptah, ki Masperó 
szerint valószínűleg föld-isten vala. Ptahnak felesége Sechmet. 
Nevezetes fóisten még Osiris, a ki Maspero véleménye szerint 
a Nílus istene vala vagy a halottak istene. Még nehezebb 
megállapítani a Set charakterét, kit a görögök Typhonnak 
neveztek. Volt ezeken kívül még egész sereg isten, kiknek 
tisztelete Egyiptom különböző vidékein volt elterjedve. A halál-
ról, a halhatatlanságról és az alvilágról való nézetek beható 
ismertetése után, az egyes theolőgiai és kosmogoniai rendsze-
rek leírására tér szerzőnk, majd a kultuszt és morált ismerteti; 
végül pedig az egyiptomi vallás fejlődésének vázlatát nyújtja. 
Az egész szakasz röviden s világosan adja elő mindazt, mit 
az egyiptológia jelen állása mellett az egyiptomiak vallásáról 
tudhatunk. 

Elö-Ázsia sémita népeinek vallását dr. Jeremiás ismer-
teti. Babylonia kultúrájának az elő-ázsiai népek műveltségére 
való befolyása kétségtelen. Ámde e befolyás kölcsönös: Élő-
Ázsia népei is hatottak Babylonra s innen e népek vallásá-
nak, minden egyéni charakterük mellett is, feltűnő hasonlósága. 

A babybniaiak vallásának charaktere, eltekintve a szel-
lemekben való hit alsóbb formáitól, merőben sémita. Maga a 
babyloni birodalom több apróbb államból képződvén, ez álla-
mok középpontjai egyes istenek kultuszának is középpontjai 
voltak. A régi kultuszok azután Babylon uralma alatt is meg-
tarták előbbi jelentőségüket. A babyloni istenek mellett min-
denütt ott van egy-egy nőisten is, mint feleségük. Délbaby-
lonban a hold istene volt különös tiszteletben, éjszaki Baby-
lonban pedig a napkultusz a túlnyomó. Nippwrban Bél a főisten, 
ki a föld istene gyanánt tiszteltetik. Uruk főistene Anu, kinek 
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felesége Ántu. Ez istenek mindnyájan a csillagokban jelentik 
ki magukat, mert a babyloni vallás astrális vallás. A csillagok állá-
sából istennek akaratát megtudni, a papok feladata* A legna-
gyobb istenek Sin, Samas és Istar, kik a hold, a nap és 
Venus képében jelennek meg és öltenek testeté A babyloni 
kosmogonia rendkívül kifejlett, a mi az astrális vallás termé? 
szetszerú következménye; az istenek sokasága pedig a pan-
theon gazdagságát vonja maga után, E pantheon élén állanak: 
Anu, Bel és Ea. Anu talán az ég, Bel az ég s föld ura, Ea 
pedig a déli ég és az oozeán istene. Az eddig említett iste-
neken kívül főbb tagjai a pantheonnak: Tammuz, ki különö-
sen mint mythologiai alak fontos, Marduk, a „nap fia" Ninib, 
Nebs, Nergcd, napistenek, Igigi és Anunnaki, a csillagok iste-
nei. A legnevezetesebb kultuszhely Eridv, melyet úgy képzel-
nek a babyloniaiak, mint gazdag paradicsomot. Az assyriaiak 
vallása főbb vonásaiban közös a babyloni vallással; különös 
tiszteletnek örvendett Addu, ki a babyloni liammannak felel 
meg. Az as8ziriai szentélyek, mint az istenek lakóhelyei, az 
égi világ mintájára épültek; papjaik az istenek szolgái, kik-
nek főteendőjük az imádkozás. A mi a babyloni mythosok 
illeti, ezek astrális mythosok, melyek közül különösen a világ 
teremtésének és az özönvíznek mythosa válik ki. Epikai köl-
tészetük is a vallás szolgálatában áll; különösen nevezetes 
a Gilgames-epos, a mely Assurbanipal könyvtárának kiásásá-
val került napfényre. 

A kananamok vallása is a babyloni vallás befolyása 
alatt áll. Főisteneik: Hadad, Ba'al, Asera. Több felirat sze-
rint tiszteltek egy El nevú istent is, a kit úgy látszik külön-
ben, hogy a nyugoti sémiták általában nagy tisztelettel vettek 
körül. Ez istenek kultuszának helyei mindig a magaslatok vol-
tak, mivel ide közelebb vannak az istenek. Fontos kultusz-
tárgyak a szent kövek, melyek az isten jelenlétét érzékítík 
meg. A szent kövek mellett ott vannak a szent fák is, melyek-
nek neve Asérah. A kanan&usok vallásához hasonló az áramok 
és syrusok vallása, legfeljebb az istenek neve változik. A 
phoeniciaiak vallása, daczára a sok idegen néppel való érint-
kezésüknek, mégis a kananáusok vallásával mutat legnagyobb 
rokonságot. Sajátságos, hogy a phoenicai istenek neve soha 
sem emlitettik, hanem körülírással fejeztetik ki. Főbb istenek, 
a melyek Baal, Melek, Milkat stb. névvel összetett nevek 
által fejeztetnek ki. De vannak Sem, Iwe Bavak összetételeivel 
kifejezett istenek is. A legnagyobb tiszteletnek örvendő phoe-
niciai isten azonban Astarté, a szerelem, a nemzés istennője, 
kit erkölcstelen kultusszal imádtak a phoeniciaiak. 
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Az izraeliták vallásával ifjabb Valeton utrechti professor 
foglalkozik. Valeton Izrael vallásában két korszakot különböz-
tet meg: a száműzetés előtti s a száműzetés utáni perióduso-
kat. Az első korszakban az Izrael népe, a másodikban a zsidó 
község a vallás alanya. Izrael istene: Jáhvé és Jáhvé népe 
Izrael; ez az izraeliták vallásának alaptétele. Hogy ki volt ez 
a Jáhvé eredetileg, mikor lett Izrael istene, erre nézve külön-
bözők a vélemények. A kérdés mai napig sincs tisztázva. 
Éppen ilyen szétágazók a vélemények abban a kérdésben is, 
hogy milyen volt Izrael vallása a jáhvismus előtt. A bikakép, 
a teraphim, az ephod bizonyosan még a Mózes előtti időkből 
valók. A Jáhvé-tisztelet megalapítója Mózes, ki nem szűnik 
meg hirdetni, hogy a hatalmas Jáhvé Izraelt választá népéül. 
Jáhvé maga mindenekelőtt a harcz istene, kinek szentélye a 
frigy-láda. De Jáhvé egyszersmind az országnak birtokosa és 
királya is. Mint morális tulajdonságokkal bíró isten, Jáhvé 
igaz, szerető és szent. Ez erkölcsi tulajdonságok a Jehu ide-
jében kerülnek előtérbe, miután a próféták már századok óta 
igyekeztek a nép figyelmét Jáhvénak eme tulajdonságai felé 
fordítani. Majd a zsidó községnek, a judaismusnak és hellenis-
musnak rövid tárgyalására tér át szerzőnk s a zsidó kegyes-
ség leírásával végzi be munkáját. 

Az izlam tárgyalása Houtsma utrechti tanár tollából 
való. Houtsma mindenekelőtt amaz állapotokat rajzolja, a melyek 
Arabiában Mohamed fellépésekor voltak uralkodók. A reánk 
maradt forrásokban egy polytheistikus természetimádás nyomai 
világosan felismerhetők. A Mohamed előtti idő hívei szemében 
a tudatlanság ideje ; helyes istenismeretre csak Mohamed vezet. 
Mohamed életének leírása után, tanait tárgyalja szerzőnk. Beszél 
a koránról, a hagyományról s az ú. n. Fikh-ről, mely nem egyéb, 
mint az iszlám gyakorlására való tanítás. A mi a vallási tör-
vényeket illeti, ezek első sorban a kultuszra vonatkoznak, 
azután a házi és polgári életet szabályozzák és végül a jog-
viszonyokra 8 az állami életre vonatkoznak. Mohamednek halála 
után tanításai felett dogmatikai harczok ütöttek ki. Az első 
kérdés, mely felett hívei meghasonlottak, voltaképpen politi-
kai természetű volt. E dogmatikai harczok leírása után, az 
orthodoxus hitrendszert s a muzulmán mystikát és a schiiták 
tanát tárgyalja szerzőnk; végül pedig a mohamedán vallás jelen 
állapotáról ad áttekintést. 

Ezekben számolhatunk be Chantepie de la Saussaye 
könyvének első kötetéről. Daczára kisebb hibáinak és fogya-
tékosságainak, örömmel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

Kolozsvár. I f j . dr. Bartók György. 
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IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 

Dr. Szelényi Ödön: Á fllozofla alapfogalmai. Budapest, 
1907. Stampfel-féle könvvkiadóhivatal. A Tudományos Zseb-
könyvtár 195. füzete. 80 lap, ára 60 fillér. 

A Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár, mely a külön-
féle tudományok számára rövid compendiúmokat szokott kiadni, 
a bölcseleti tudományokat sem hanyagolja el. Somló B. Ethi-
kája, Serédi L. Filozofia története, Schmidt M. Lélektana és 
Logikája, Bartha Aesthetikája s Weszely Ö. Paedagogiája 
mind abban a vállalatban jelentek meg, a mely most a Sze-
lényi Ödön munkáját, a filozofia alapfogalmait kiadta. 

Ez a kis füzet, mely első sorban segédkönyvnek készült 
a filozofiai tanításhoz, másodsorban pedig a müveit közönség-
nek van szánva, be akar vezetni a filozofiai gondolkozásba, 
meg akar ismertetni a filozofia legfőbb problémáival, hogy 
egyrészt kedvet gerjesszen az egyes filozofiai szakok behatóbb 
tanulmányozására, másrészt némi tájékozást nyújtson korunk 
uralkodó eszméi és törekvései között, főleg ideális irányban, 
a mi korunk erős anyagi, pozitív, sőt cynismusra hajló gon-
dolkozásmódjánál fogva napjainkban felette szükséges. 

E czélból szerző először a filozofia fogalmát és feladatát 
jelöli ki, azután a filozofia felosztását ismerteti, majd a filo-
zofiai álláspontokat és alapproblémákat sorolja föl, tovább az 
egyes filozofiai disciplinákat mutatja be 11 szakaszban s végül 
egy kis összefoglalással fejezi be rövid filozofiai bevezetés-
tanát. 

A filozofia „minden időben egyetemes tudomány, azaz 
mindent átkaroló tudás akart lenni; nem a részletekben el-
merülő, nem egyes tényekkel pepecselő szaktudomány, hanem 
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a legmagasabb, légáltalánosabb fogalmakkal dolgozó, azokat 
összefűző disciplina*. Feladata tehát az, hogy „oly általános 
világ- és életnézetet állapítson meg, mely eszünk követeléseit 
és kedélyünk szükségleteit egyaránt kielégíti". Az egymással 
szemben álló filozofiai álláspontok: az idealizmus és a realiz-
mus. Az idealizmus a világlényegét eszmeinek tartja s a 
szellemet tekinti a dolgok lényegének; a realizmus ellenben 
a való világ alatt az anyagot érti s a tapasztalaton felül eső 
területet hozzáférhetetlennek tartja. Az idealizmussal szoro-
san érintkezik a rationalizmus és a spiritualizmus; a realiz-
mussal a sensualizmus, empirizmus és materializmus. A skep-
ticizmus a megismerés lehetőségét kétségbe vonja, a positiviz-
mus csak az érzéki világ megismerhetőségét-yitatja. S mire 
vezethető vissza a filozofiai irányok e különbözősége? Arra, 
a mit Böhm Károly ekként fejt meg: A filozofiai gondolkozás 
két nagy irányban halad. Egyike a meglevő valóságot elemzi 
és értelmezi, másika ugyanennek értékét állapítja meg, egy 
tökéletesebb való mértékét alkalmazza rá. Világképünk tel-
jességéhez mind a két felfogás (az ontologiai és axiologiai) 
szükséges, mert a megismerés tényleg két részre szakad: a 
való és a kellő ismeretére. Az ontologiai világkép folyton tel-
jesebb és nemesebb lesz, mert mindinkább valósággá válik, 
a mit az intelligentia évezredek óta óhajtva sejtett a vallás, 
az erkölcs és a művészet terén. De a mig e két kép határai 
teljesen össze nem folynak, addig külön áll az emberre nézve 
az ontologia és az axiologia. 

Az egész filozofiát 11 disciplinára osztja Szelényi., 1. 
Metafizika, mely az egyes szaktudományok kész eredményeire 
támaszkodva, azokból megalkotja a tudományos világnézetet. 
2. Természetfilozófia, mely a természetismeret eredményeinek 
elvszerú összefoglalása. 3. Ismeretelmélet, mely a megismerés 
folyamatát elemzi és bírálja. 4. Lélektan, mely a lelki élet 
tüneményeit ismerteti és magyarázza. 5. Logika: a helyes gon-
dolkozás feltételeiről szóló tudomány. 6. Lthika: az erkölcsi 
értékelésről és elvekről szóló tudomány. 7. Sociologia; a tár-
sadalmi élet elmélete és kritikája. 8. Jogbölcsélet: a jog bölcse-
lete. 9. Történetfilozófia: a történettudomány anyagi és formá-
lis elveinek a tana. 10. Széptan: a művészi szép elmélete. 
11. Vállásbölcsélet: a vallásnak filozofiai szellemben való tár-
gyalása. 

Szerző az egyes filozofiai disciplináfc körében a főbb 
filozofiai problémákat ismerteti. Például az ethika körében tár-
gyalja az erkölcsi megítélés alapját és tárgyát, az erkölcsiség 
eredetét, az erkölcsiség^ czélját, az erkölcsi eszményt és az 
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akarat szabadságát. A tárgyalást mindenik discíplina körében 
ideális irányban végzi. £ szerint a metafizika terén a materia-
lizmussal szemben a spiritualizmust, az ismeretelmélet meze-
jén a skeptidzmussal szemben a kriticizmust, az ethika és 
sociologia terén az egoizmussal szemben az altruizmust fogadja 
és hirdeti. Szerzőnek ez a nemes ideálizmusa nagy elismerést 
érdemel napjainkban, mikor bizonyos körökben csaknem vir-
tust csinálnak az anyagiság kultuszából. Azt is előnyére írjuk 
e füzetnek, hogy elég világosan és szabatosan distingvál és 
definiál, s ez által tiszta fényfi szövétneket gyújt a bölcselet 
szövevényes kérdéseiben. Dicséretére emiitjük föl a szerzőnek, 
hogy az egyes filozofiai disciplinák ismertetésénél nagy gondot 
fordít a megfelelő magyar irodalomra, miáltal könyve valóban 
tájékoztató a filozofiai alapfogalmak mezején. Múvelt közön-
ségünk, theologiai és tanári pályára készülő ifjúságunk haszon-
nal forgathatja e kis összefoglaló munkát. 

A füzet kiállítása csinos, ára jutányos. 
—8 —s. 

Panlik János, Melanchthon be&zéde Luther koporsója 
felett Nagybánya (Nánásy J.) 1907. 15 lap. Ára 30 fillér. 
Latin eredetiből fordítva 

Jól tette az érdemes fordító, hogy a Luthert szidalmazó 
ebben a pápás korszakban reformátortársának koporsója felett 
mondott gyászbeszédét, mint Luther leghívebb élet- és jellem-
rajzát Melanchthon műveinek Brettschneider-féle kiadása szöve-
géből magyar nyelvünkre fordította. Jól végzett fordításának 
méltó kezessége, hogy azt Pröhle V. és Moravszhy F. ismert 
nevű nyíregyházai tanárok és nyelvtudósok „átnézték és az 
eredeti szöveggel összehasonlítottáka. Méltó társa e hű és 
magyaros fordítás az ágostai hitvallásnak, mely a szerző ava-
tott tollából a Luthertársaság kiadványai között megjelent. E 
beszéd még sohasem volt magyarra lefordítva. Mi egy német 
fordítással hasonlítottuk össze. 

Ezt a beszédet „a németek praeceptora* 1546 február 
22-én a wittenbergi vártemplomban Bugenhagen wittenbergi 
lelkésznek és ismert egyházszervező reformátornak német-
nyelvű prédikácziója után mondotta el latínul. Felette érdekes 
és tanulságos a gyászbeszéd gondolatmenete. 

Azzal kezdi „fájdalom és könnyek között" beszédét, 
hogy „nem úgy pogány módra, csupán az elhunyt magasz-
talására hivatkozva, hanem inkább, hogy a végtisztesség-
tevö gyülekezet figyelmét a gondviselés csodás voltára és 
az anyaszentegyházat környező veszedelmekre s arra irá-
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nyítsa, milyen dolgokkal törődjék főképpen s mely példák 
után induljon el az életben0. Luther élete és működése annak 
jeles bizonysága, hogy „az anyaszentegyházat isteni erő tartja 
fenn és kormányozza", ki „mint drága atyánk és tanítónk... 
az evangéliomnak istentől küldött szolgája volt44 s kinek „taní-
tása nem volt vak indulatból széthintett lázító képzelődés, 
(mint a Janssen-féle pápás történetírók hirdetik) hanem fel* 
tüntetése az isten akaratának s igaz imádásának s kifejtése 
a szent iratoknak és hirdetése az isten igéjének, vagyis a 
Jézus Krisztus evangéliomának". 

Bő történeti alapon szól aztán a nagy reformátor „az 
egyházi szolgálattt terén nyilvánult „egyéni kiválóságairól", a 
hol csakugyan „kedves és felemelő látvány megfigyelni az 
anyaszentegyházat minden időben és szemügyre venni az isten 
jóságát, a mint időről-időre lelkes tanítókat küld (Ádámtól 
Lutherig) oly szakadatlan sorrendben, hogy a mint az egyik 
nemzedék letűnik a csapat éléről, mindjárt nyomába lép a 
másik", ő „az egyház összegyűjtésére s újjászervezésére isten 
által küldött kiváló férfiak ama gyönyörű sorába számítandó, 
a kiket az emberiség szine-javának kell tekintenünk". Valóban 
találó jellemzése Luther reformátori életpályájának! 

Majd azok ellen fordul, a kik a mai pápások módjára 
Luthert „kiegyenlíthetetlen viszályok magvetésével* vádolják 
s „az anyaszentegyház kormányzatának menetéreA utalva a 
„Luther által véghezvitt igazán nagy dolgokhozu számítja, 
hogy „megmutatta, mi legyen az igaz bűnbánat s mi legyen 
kikötője és igaz vigasztalása a léleknek", „megvilágította Pál 
apostol ama tanítását, hogy az ember hit által igazul meg, 
megmutatta a különbséget a törvény és az evangéliom, a lelki 
és a világi igazság között s megmutatta az isten helyes imá-
dásának a módját . . . hittel és tiszta lelkiismerettel . . . az 
egyetlen közbenjáróban, az istenfiában, a Jézus Krisztusban44. 
De „istennek tetsző egyéb szolgálatokat is tetta. „A polgári 
életet úgy felékesítette s körülsánczolta, a hogy azelőtt soha 
senkinek az iratai fel nem ékesítették s körül nem sánczol-
ták . . . S „hogy a mennyei dicső tan az utókorra is átszár-
mazzék, a prófétái és apostoli iratokat lefordította német 
nyelvre . . . , számos írásmagyarázatot írt, a melyek minden 
eddig létező irásmagyarázatokat messze fölülmúlnak, a mint 
azt Erasmus is többször elismerte*. S mindezekben „őt az 
isten ihlette megu. 

Önérzetesen vallja továbbá, hogy „sem megoldhatatlan 
vitákat nem támasztottunk, sem a viszály almáját az anya-
szentegyházba be nem dobtuk, sem szfinxszerű talányokat fel 
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nem adtunk" s h& olykor-olykor „Luther a kelleténél kemé-
nyebb volt", úgy Erasmussal azzal védekezik, hogy „isten 
ennek az .utolsó kornak, a mennyiben nagyon beteg volt, 
szigorú orvost adott". Mint „feddhetetlen jellemben meg volt 
benne mind az, a mi igaz, a mi tisztességes, a mi igazságos, 
a mi tiszta, a mi szeretetreméltó, a mi jóhangzású" . . . , ki 
gyakran „könyezve imádkozott az egész anyaszentegyházért... 
s oly éleselméjfi vala, hogy a legbonyolultabb helyzetekben 
is mindjárt felismerte, mi lenne a helyes teendő". 

Végül összefoglalja a halála fölötti mérhetetlen veszte-
séget eképpen: „hogy most ez a kiváló tehetségű, magas mű-
veltségű, tapasztalatókban gazdag, sok kitűnő és hősies eré-
nyekkel ékeskedő és isten által az anyaszentegyház xyjászer-
vezésére kiválasztott s végül minket mindnyájunkat atyailag 
szerető férfiú ezen mi társaságunkból elszólittatott, azt ré-
szünkről méltán fájlalhatjuk. Olyanok lettünk ugyanis,- mint az 
árvák, kik derék hú atyjoktól fosztattak meg". 

Kortörténeti vonatkozásokat is beleszőtt halotti beszér 
débe. „Mivel a nagy emberek halála rendszerint bizonyos 
veszedelmeket jelent a hátramaradottakra nézve, figyelmezte-
tünk titeket s mindazokat, a kik tanításra hivatottak, hogy a 
földkerekségét fenyegető veszedelmeket eszetekbe vegyétek! 
Egyfelől a török garázdálkodik, másfelől más ellenség bei-
háborúval fenyeget, másutt ismét nyugtalan elmék rakonczát 
tankodnak, melyek, miután Luther bírálatától többé nem kell 
tartamok, nagyobb merészséggel törnek az igaz tan felforga-
tására". Beszédét azzal a komoly intéssel végzi, „hogy eze-
ket a bajokat isten tőlünk eltávoztassa, nagyobb gondunk 
legyen a jó erkölcsökre s a tanulásra s ne téveszszük szem. 
elől soha azt az igazságot, hogy míg az evangeliom tanát 
megtartjuk, hallgatjuk, tanuljuk és szeretjük, addig isten haj-
léka és szentegyháza leszünk". 

Valóban ez emlékbeszéd hü rajza Luther élet- és jel-
lemképének. Köszönet érte a jeles fordítónak. Pajzsunk és 
fegyverünk az nekünk a mai pápás történetírással szemben. 
Talán elnézésnek tulajdonítandó, hogy a czimlapon és az elő-
szóban következetesen „Melanchton" van írva „Melanch£Aon 

Görög Ernő: A hallei magyar-egylet története. 1863— 
1906. Halle 1906. 58 lap. Ára 1 kor. 20 fill. 

Hálás feladat volt e derék hazafias egylet történetét 
megírni. Tanulságos történeteiből megtudjuk, hogy ritka magyar 

helyett. S*. M. 
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nyomtatványokban és kéziratokban gazdág könyvtárának alap-
ját már 1724-ben vetette meg Wittenbergben Kassai György, 
,a nagy exuláns és ösztöndijalapitó. A magyar egylet kez-
dete az 1863-ban „Hungaria" név alatt létesült theologiai kör, 
a melyben theol értekezések felolvasása és megvitatása volt 
hazafias irányban és szellemben a fődolog. Megújították Pet-
rovics Soma és Bászel Aurél buzgóságából 1867-ben s új 
alapszabályokkal erősítették, Lehr, Gaal, Hofbauer, Jeszenszky 
és SchneÜer kezdeményezésére 1869-ben. A „tudományos 
törekvések" mellett „a magyar jó neve féltékeny megőrzése14 

volt a feladat, sőt „Solatium" neve alatt alapítványt is tettek 
a szegényebb sorsú magyar hallgatók fölsegélyezésre, a mely-
nek ma 350 márka alaptőkéje van. Részletesen ismerteti a 
füzet a hallei magyar könyvtárnak ég kéziratainak nem külön-
ben a magyar ösztöndijaknak ügyét. 

A magyar, egylet „feléledésének" kora 1882—1888. Az 
1888-1894. évek az egylet „megerősödésének" kora. „Ez ^ 
korszak egyletünk történeténék legfontosabb és legnevezete-
sebb korszaka", a melyben 25 éves jubileumát, sőt Petőfi 
halálának 40 éves évfordulóját is megülte. 1894-ben felavat-
ták a 385 márkába került gyönyörű nemzeti zászlót, a mely-
nek magyar czimere fölött az olvasható: A haza minden előtti 
s alatta: 1894. Hallei magyar egylet» Ez alkalomra „Üdvöz-
let a hazából" czim alatt ünnepi ódát írt Torkos László buda-
pesti tanár, a halle-wittenbergi egyetem volt hallgatója. Nap-
jainkig az egylet működése „majd hanyatlást, majd emelke-
dést" mutat. A függelékben közli az „Album Hungarorum" 
sajátkezű följegyzéseiből 1815—1863-ig, majd 1906-ig a hal-
lei egyetem magyar hallgatóinak névsorát, a melyet mi is 
közzétettünk a Prot. Egyh. és Isk. Lap hasábjain. Tisztelet-
beli tagjainak, az egylet volt elnökeinek sorában közéletünk 
és magyarhoni ev. egyházunk több ismert alakja szerepel. 
Igy Bancsó Antal, Böhm Károly, dr. Csengey Gusztáv, Egan 
Lajos, Gombócz Miklós, Lehr Albert, Leffler Samu, Petrovics 
Öoma, Poszvék Sándor, Sántha Károly, Schneíler István, dr. 
Szlávik Mátyás, Torkos László, Trsztyénszky Ferencz, Zsi-
linszky Mihály. 

Igen ügyes a füzet végén a hallei egyetemre készülők 
számára a „Tájékoztató". Legújabb szövegű alapszabályaiban 
az egylet czélja a következőkben van körül vonalazva: „Czélja 
a halle-wittenbergi egyetemen tanuló magyarokban az össze-
tartás érzetének s a nemzeti szellemnek ébren tartása, tagjai-
nak munkálkodásra serkentése (és az önképzés előmozdítása); 
a külföldön tartózkodó magyar honfitársak erkölcsi és anyagi 
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támogatása; az egyetemi magyar alapítványok kezelésének 
ellenőrzése; a magyar név tiszteletének megóvására; nemesen 
szórakoztató mulatságok.rendezése; általában minden eszmé-
nek felkarolása, a mi a nemzeti szellem erősítésére jóté-
konyan hat.u 

Sz, M. 

Péterfi Dénes: Unitárius keresztyénség. Egyházi beszé-
dek. Budapest, 1907. Kókai Lajos bizománya. Kis nyolczad-
rétben 174 lap. Ára fűzve . . . ? 

Péterfi Dénes, kolozsvári lelkész, előkelő írója a magyar 
unitárizmusnak. Felfogásában emelkedettség, gondolkozásában 
nemesség, nyelvében szín-és erő, beszédében ékesség és mél-
tóság nyilatkozik meg, mely igehirdetői és írói tulajdonságok 
miatt Péterfit a nem-unitárius olvasó is élvezheti. Kézalatti 
beszédeit ezek a jó tulajdonságok jellemzik, a mi a rövid elő-
szóból is látható. 

A keresztyénség, mondja Péterfi, a Krisztus személyisé-
géhez kötött vallás, az emberiség vezérlő szelleme. Egy val-
lás sem felel meg inkább az emberi lélek gondolatvilágának 
és nemes vágyódásainak, mint a Krisztus vallása. A mi a 
keresztyén hit és életnézletet valaha az emberiség lelkéből 
kitolni akarta, csak arra szolgált, hogy még inkább meglát-
tassék annak igazsága. Bárhogyan támadják ma is, avagy 
bármivel is akarnák helyettesíteni, az evangéliom prédikál-
tatni fog, a szószékeken fölhangzik a keresztyén ige, hogy 
világoljon és építsen, de az értelmi haladástól nem elkülö-
nülve, hanem a megbővült ismeretekkel Istennek világáról és 
az életről még teljesebb látást, tisztább fölfogást nyerve, 
annál erősebb fénynyel világítson és annál bensőbben építsen. 
Mert a keresztyénség nem oly vallás, mely a haladást kizárja 
s azzal szemben mint ellenfél álljon, hanem magának'a józan 
emberi haladásnak a szelleme. 

Néhány darab az így felfogott keresztyénségből az itt 
közlött beszédek, a melyeknek száma tíz, czimei a követke-
zők: Egy az Isten. Jézus Krisztus. Keresztyén eszményiség. 
Hivők és kételkedők. A szentlélektől való indíttatás jelei. 
A jó cselekedetek. Keresztyén egyenlőség. Az unitárius keresz-
tyénség megtartása. Történelmi pillanatok forrásai Vallástétel 
a Krisztusról. 

E czímek alatt nagy és érdekes tárgyakról elmélkedik 
és szónokol a szerző. Elmélkedik az unitárizmus ismeretes 
szellemében és a magyar ékesszólás eszközeinek öntudatos 
felhasználásával. Unitárizmusa azonban az a nemesebb fajta 
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unitárizmus, melynek Channing volt egyik nagy mestere, ki-
nek írásaiban és beszédeiben a keresztyén theizmus sok nemes 
eszméje csendül meg, ki az evangéliomnak, ha nem is egész 
teljességét, de sok igazságát hitte és szólotta így Péterfi is. 

„Mi hiszünk és azért áldozunk — mondja Péterfi „vallás-
tétel a Krisztusról" szóló beszédében. — Hiszünk a Krisztusban, 
az A evangéliumi erejében. Hiszünk a keresztyénség nemesítő 
voltában, az emberi keblet jó és nemes érzelmekkel megter-
mékenyítő és minél tisztultabb, annál tisztább és nemesebb 
érzelmekkel termékenyítő hatásában. Hiszünk jóindulatot, 
áldozatkészséget előhozó, közösséget fentartó hathatósságá-
ban. Hiszünk és azért mi is áldozunk. És a hitből áradt ama 
felbuzdulásba, mely az elmúlt százévekről jön le a mi korunkra, 
mely az elődök történelméből száll hozzánk, belébocsátjuk a 
mienket; az ő hitbuzgalmuk folyamában ama forrásokat, 
melyeket a hit a mi keblünkben fakaszthat; az ő hitbuzgó 
cselekedeteik, az ő áldozataik hosszú, fényes lánczsorába 
belékapcsoljuk a mi cselekedeteinket, a mi áldozatainkat; az 
ő hitükkel, áldozatkészségükkel egyesitjük a mi hitünkét, 
áldozatkészségünket, hogy a mi nemzedékünktől erősítve, a 
mi nemzedékünktől megszépítve, öröklődjék tovább e fenséges 
alkotás, e ma is és örökké bámulatos vallástétel a Krisztus 
mellett, az ő vallástételük és a mi vallástételünk la 

így hisz és prédikál Péterfi, kinek beszédeiben kétség 
kívül van némi evangéliomi íz és még több az evangéliomi 
szín, a mi Péterfit jóval fölébe emeli az elcsépelt vulgáris 
rationalismusnak. Magasabb a színvonala, előkelőbb a modora, 
formásabb az ékesszólása, kenetesebb a szava, elevenebb a 
hite. Ám azért az evangéliom mélyébe belemerülni, a keresz-
tyénség, magvába belehatolni Péterfi sem képes. Körülötte, 
mellette áll, de belépni annak valódi szentélyébe nem tud, 
mert hitéből hiányzik e szentély kulcsa, a Krisztus isteni sze-
mélyébe és az evangéliom természetfelettiségébe vetett hit. De 
a könyve mégis érdekes és eszméitető, a kiállítása csinos, sőt 
finom. 

— s — s 

Protestáns Szemle. XIX, 29 



b) Külföldi irodalom. 

Kirn 0., Materialistische und christliche Weltansehau 
míg. Dresden (Heinrich C.) 1906. 63 1. Ára ? 

A lipcsei tudományegyetem nagyhírű rendszeres theolognsá-
nak, Luthardt tanszéke örökösének egyik nagyobb irodalomtörténeti 
oldaláról bővített ama előadásával van itt dolgunk, a melyet szerző 
Dresdában tartott a sociális tanfolyamon. Bölcseleti részét tekintve 
a legnagyobb tekintélyek: egy Sigwart, Wundt, Eucken, Paulsen, 
Busse, Adickes, Ostwald, Reinke, Ottó és mások nyomán halad. 
Igen tartalmas és tanulságos főbb gondolatai a következő: 

Világnézetnek nevezi „szellemi birtokunknak egységes össze-
foglalását, összes ismereteinknek és meggyőződésűnknek összfogal-
mát". Az ember világnézete „az ő szellemi háztartása" a tudomá-
nyos, politikai, művészi és egyházi mozgalmak megítélése tekinte-
tében. „Szellemi tőke44 az, mely biztonságot ád az emberi életnek 
és boldogulásnak 8 a melyen egész életmunkásságunk czélja, sikere 
és tervszerűsége alapul. Az ember egész életére és törékvéseíre 
vonatkozó nagy fontosságánál fogva e világnézet forrása nem lehet 
a tudás vagy az ismeret, mert hiszen a legélesebb elméjű kutatók 
is az utolsó kérdésekben bizonyos tartózkodást ajánlanak s külön-
böző feleletet adnak a világnézet kérdéseire. Nagyobb befolyása 
van arra az ember jellemének és egész kedélyállapotának, sőt az 
ember vüágnézete bizonyos tekintetben az ő jellemének hü tükör-
képe. Az ész embere bizonyítékokat kíván s a kedély embere pót-
lásokat eszközöl az ő világnézetéhez, míg az akaratban erős egyé-
niség reményteljes optimizmussal küzd, a gyenge ellenben elernyed 
az élet bajaival és küzdelmeivel szemben. A jellem pedig a neve-
lés müve, a melynek alapelvei a vallásból és az erkölcsiségből 
valók. A történelem tanúbizonysága szerint a keresztyénség a leg-
maradandóbb befolyással volt a népek és nemzetek világnézetére. 
A mi nem sikerült Platón merész gondolatainak, Aristoteles formás 
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élesértelmüségének B a stoikus iskola erkölcsi páthoszának, mindaz 
sikerült, sőt teljességre emelte az evangelium. Emelte az em-
beriség életerejét, megaczélozta az ő törekvéseit s új czélokat és 
ideálokat állitott fel az új kultúra számára. És pedig nem új világ-
felfogással vazy új törvényhozással eszközölte azt, hanem a könyö-
rülő isten bűnbocsátó kegyelmének és megváltó szeretetének hirde-
tésével. A ker. vallás a jellemfejlesztésnek s egész világnézetünk-
nek egyik legmaradandóbb alapja, a melynek iránytűje a lelkiismeret 
és horgonya a hit. 

Honnan a nagy ellentét a világnézetek között? Ismerjük azt 
a személyes beszélgetésekből, a napisajtóból, az irodalomból, a 
politikai szónoklatokból s a közélet más jellenségeiből. Legnagyobb 
és legközönségesebb, csaknem mindennapi az ellentét a materializ-
mus és a keresztyénség között. 

A materializmus az a világnézet, a melynek felfogása szerint 
az anyag, a testi lét alapja minden valóságnak s a melynek a lélek 
és a szellem nem való alakja. Tndatunk világa csak testi változás, 
érzéseink mechanikus, kémiai vagy elektrikus folyamatok, gondol-
kozásunk az agy működése, sőt Moleschott, Vogt és mások szerint, 
a gondolatok minősége a táplálkozás minősége által van befolyá-
solva. Alkalmilag ezt úgy fejezték k i : „Der Mensch igt, was er 
isstu. Ennek folyománya egész világfelfogásuknak egyszerűsítése. 
Hogy minden, a mi vaJó, anyagi, érzéki, az a materializmus alap-
vető dogmája s hogy minden átalakulás mechanikus mozgás, az az 
ő általános módszere. Az ember érzésé, gondolkozása és cselekvő-
sége csupa érzéki mechanikus hatás.' Maga az élet egy nagy mecha-
nizmus 8 az ember, Lamettrie szerint, „masina". Nincs halhatatlan 
lélek, nincsenek az embert 8 az emberi társadalmat általánosan 
kötelező jogi vagy erkölcsi törvények s nincs Isten, mint személyes 
szellemi hatalom. A modern materializmus végeredményében atheista, 
mivel maga mellett más hatalmat, pláne személyes szellemi hatal-
mat nem ismer. 

Nos ez az elméleti materializmus az egyszerűbb természet-
magyarázat végett állíttatott fel, de igen súlyosak annak gyakorlati 
folyományai. Evés, ivás az ember legfőbb dolga s az életélvezetek 
fokozása az emberi társadalom legfőbb feladata. A legfőbb instan-
tia tehát a természetes ösztönök hatalma 8 az anyagi javak meg-
szerzése. Ez a felfogás folyik az ő dogmájából, mig a másik ama 
módszeréből, a mely szerint az ember erkölcsi cselekvősége ösztö-
neinek mechanikája által van befolyásolva. Szó sincsen akaratról 
vagy annak eszményi motívumairól s az ember egész élete és jel 
lemfejlődése minden felelősség kizárásával a természeti törvény 
befolyása alatt áll. Ennek folyománya a társadalom mechanikája, a 
Marx-Engela-féle történeti materializmus, a szellem- és lelkiismeret-
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nélküli psycbologia, a szívtelen ethika s az ököljogot hirdető és 
alkalmazó társadalom elmélete. Az ökonomiai szempontok mindenben 
a döntők. A szellemnek nyoma sincsen az anyagiban, értelem nem 
uralkodik a történelemben, szeretet nem hatja át a rideg valót s 
atyai kéz nem viseli gondját az egyesnek s az összességnek. Az 
emberi gondolkozás igazi csődje, valódi szegénysége a materializ-
mus. Mint tudományos világnézet a materializmus eljátszotta a sze-
repét, a mint hogy H&ckel is restelkedve monizmusnak, világepy-
ségnek mondja az ő világnézetét. Eljátszotta pedig azért, mivel a 
szellem és a tudat világának physikai értelmezése lehetetlen 8 az 
anyag fogalma nála a köd homályában vész el. Érezte már azt 
Leibniz is a tudattalan természetről s a tulajdonság nélküli testi-
ségről, mint nagyon problematikus valamiről szóló fejtegetéseivel az 
ő monadologiájában. És tényleg, az anyagnak állítólagos világos 
fogalma az emberi tudomány leghomályosabb és legbizonytalanabb 
fogalma, a mint hogy Ostwald is, a nagy lipcsei természettudós 
„Die Oberwindung des wissenschaftlichen Materialismus" czimü 
természetbölcseleti felolvasásaiban (1902) az anyag fogalmát az 
energiával cserélte föl. A materialista világnézetnek még H&ckel-
féle fejlődési elméletében is hiányzik a szolid alapja, terméketlen 
a tudományra és az életre s vigasztalan a kedélyre nézve. Annak 
az embernek lehet, csak a világnézete, ki magasabb rendeltetéséről 
és nemességéről megfelejtkezve, beéri a gép vagy a magasabban 
kifejlett állat szerepével. 

Ezzel szemben a keresztyén világnézet ellenkező irányban 
belülről kifelé indul ki s a szellemi személyiség életéről megy át 
a természetre s mindkettőnek legfelsőbb alapjára. Arra tanit meg, 
hogy nem vagyunk olyanok, a minőknek lennünk kellene, a miről 
éppen a mi lelkiismeretünk teszen bizonyságot. Ez állásponton a 
természet a valóságnak csak alsóbb alapja, a mely fölött egy sze-
mélyes szellemi hatalomnak erkölcsi világrendje él és uralkodik. 
Csakis egy személyes szellemi istenség, a kinek akarata nem vak 
önkény vagy kényszerűség, hanem erkölcsi akarat lehet a mi világ-
nézetünk sarkalatos pontja és alapja. Ily keresztyén vüágnézetről 
nem szólhatunk a bün és a megváltás megnevezése nélkül. Á bűn-
nek beismerésében rejlik a keresztyén világnézetnek pesszimista s 
a megváltás hitében annak optimista íze és jellege, a mi egyrészt 
mély komolyságot, másrészt igen nagy bizodalmat feltételez. Ez a 
személyes szent Isten ura a történetnek és a természetnek egyaránt. 
Utolsó ereje és hatalma minden valóságnak. Bölcseségét, hatalmát 
ós jóságát a történelem mellett a természet is mutatja, mely hason-
lóan az ő műve és alkotása, s a melynek rendje és törvényszerű-
sége is az istentől való. Az ő jósága hatja át a természetet és a 
történetet egyaránt. Épp azért a keresztyén világnézet teljességéhez 
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a tökéletesség birodalma, a túlvilág is hozzá tartozik, a melynek 
fényénél és világánál van valódi értéke a jelen világnak is. Ez oldalról 
a keresztyénség dualista, mivel kétfelé választja a valóságot és az 
ideált, a természeti ösztönt és az erkölcsi törvényt, s a testet és a 
szellemet. Az ezeket összezavaró monizmus az akaratot megbénító 
igaztalan világnézet. Más oldalról azonban a keresztyén világnézet 
az idealista, monizmus világnézete, a melyben a világ egységes az 
isten akaratában s a természet a szellemi és erkölcsi világnak szól. 
Egy a szellem által áthatott természetet s a szeretet által áthatott 
társadalmat tanít a keresztyénség. így hát a keresztyén világnézet 
összeköti az empirikus dualismust az ideális monizmussal s érről az 
oldalról a leggazdagabb s erkölcsileg legmélyebb és legkielégitftbb 
világnézet a földön. A materializmusnak „éjjeli homályával" szem-
ben „nappali fényu az minden izében, a melynek világánál érde-
mes élni és dolgozni e földön. 

Hilty, Kranke Seelen. Psychopathísche Betrachtungen. 
Leipzig (Hinrichs) 1907. 92 lap. Ára kötve 3 márka. 

Hilty, nagyhírű berni jogtanár „Glück" és „Levelek" czimü 
klasszikus müveit bemutattuk olvasó közönségünknek. Az érzelmi 
élet mélysége, bensősége és közvetlensége tekintetében a bibliára, 
Kempisi Tamásra s a német mystikusokra emlékeztetik az olvasót. 
Méltó társuk a „beteg lelkek "-ről szóló müve. 

A beteg lelkek természetéről ós gyógykezeléséről szóló elmél-
kedések találhatók e műben. E beteg lelkek főleg az idegbetegek, 
kik egyéni bánásmódot és alapos ismeretet igényelnek. Az idegbaj 
„sajátságos szövevényö testi és lelki baj", mely azonban az elmekór 
vagy a teljes erkölcsi züllöttség fokozataitól eltekintve szerzőnk, szerint 
észszerű kezeléssel teljesen gyógyítható vagy legalább is enyhíthető. 
Még egy Nietzsche is, a modern neuropathusok ez a klasszikus 
typusa meggyógyítható lett volna, ha valaki idejekorán túlcsapongó 
képzelmi állapotával és hiú önmagasztalásával szemben a szabály-
szerű hivatási életre figyelmezteti. S szerzőnk is azt vallja, hogy 
az összes idegbetegek többé-kevésbbé beteg lelkek s igy a lélekből 
kiindulva kell azok gyógykezeléséhez fogni. Mert egy épp lélek 
magát a testet is egészségessé teheti, míg a beteg lélek a test 
nyavalyáinak is a forrása. 

Erőre, s csakis erőre van szüksége, a mai túltengő kultúrájá-
ban elpuhult nemzetségünknek. Intelligentia, felvilágosodás vagy 
élvezet nem erőforrás, hanem pazarlás. De ez az erő nem fakad 
Nietzsche esztelen erő- és hatalom-mániájából, hanem csakis az 
evangéliomból. Találóan bevallotta azt világuralma végén Szent-Ilona 
szigetén I. Napoleon ekképpen: „Az evangéliomnak megvan az a 

Sz. M 
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titkos ereje, kimondhatatlan hatása és ritka vonzalma, mely foglyul 
ejti az észt és a szivet egyaránt. Elmélkedve annak tartalma felett, 
Agy érezzük magánkat, mintha a mennyek országa nyílna meg előt-
tünk. Ez a par exellence könyv nem is könyv, hanem oly cselekvési 
erővel és hatalommal felruházott élő lény, mely mindent magával 
ragad, a mi az ő elterjedésének útjában áll . . . Az isteni akarat 
e csudamüvéböl megismerjük a világ teremtő igéjét s Krisztus leg-
nagyobb csudája a charitas birodalma, mely elszakíthatatlan össze-
kötő kapcsa a mennynek és a földnek. Mert mindazok, a kik való-
ban hisznek a Krisztusban, érzik e szeretet csudálatos, mindenható 
hatalmát . . . Mily nagy az ür az én mély nyomorúságom s ez őrök 
élő krisztusi szeretet birodalma között, a melyet szeretnek, imádnak 
és hirdetnek az egész világon". 

íme ilyen mély belátást nyert a modern időnek e valódi erő-
elméje az evangelium erejébe és forrásába! 

Az idegbajok okai különfélék. Olykor öröklődő természetűek. 
A legtöbbnek oka a rossz nevelés, a hiányos táplálkozás, sőt a tál-
terhelés. Növeli e bajokat a pesszimista világfelfogás s a leányok-
nál a rossz bázasaág vagy boldogtalan szerelem. A fokozott igények, 
az anyagi gondok s a mai világ túlságos szorgalmatoskodása az 
anyagiakban hasonlóan terjesztik az idegességet. Valamennyinek 
közös jellemvonása az isten nélküli élet. Az Istenben vetett hit 
egyik leglényegesebb feltétele az idegesség gyógyításának. A mai 
orvosi gyakorlatnak azt még meg kell tanulnia, hogy az idegbajok 
nem tisztán testi és természettudományi, hanem kiválóan lelki ter-
mészetűek 8 innen gyógyíthatók meg alaposan. A személyes meg-
győződésben gyökerező vallás nélkül müveit társadalom fönn nem 
állhat. Csakis a keresztyénség hü követése hoz boldogságot az 
egyesnek s a népeknek, míg annak ellentéte, mint a franczia forra-
dalomban s a mai Oroszországban, barbárságot szül az egész vona-
lon. Á keresztyénség egyszerű tanai s azok követése oly gyógyító 
erőket foglalnak magukban, a melyeket másutt hiába keresnénk. 
E végből meg kell gyógyulnunk a materialista vagy monista világ-
felfogástól alaposan. Az emberi tapasztalás 8 az élet igazolja, hogy 
egy személyes Istenben vetett valódi hittel jobban viseljük el az 
élet terheit, mint a nélkül. w Ilyen hit nélkül" — mondja helyesen 
a szerző — „egy napig sem élnék e földön*. Egyedül az ád ke-
délyi nyugalmat, lelki békét s a jövőre nézve reményt. 

Az ideggyengeség érzete közönségesen fáradt lábakkal, el-
gyöngült hátgerinczczel és főfájással kezdődik, a minek eredménye 
a teljes benső nyugtalanság. Érzékeink természetellenes módon meg-
élénkülnek, minden zaj vagy erősebb fény bántólag hat, azt követi 
az álmatlanság, az étvágyban való hiány 8 a belső vigasztalhatat-
lanság s kész az idegbaj, mely meg nem felelő kezelés mellett 



I R O D A L M I SBKMI.K, 4 1 7 

tartóssá is válhatik. Olykor az idegesség csak ideiglenes természetű 
s okainak elhárításával könnyebben gyógyítható. Mai kultoréletünk, 
mint azt Schumann, Lenan és Nietzsche példája is igazolja, kivá-
lóan disponálva van az idegességre. Rousseau és Tolstoi is egyik 
typusok. 

A jobb emberek életmódja mellett is előfordulhat az ideges-
ség. Az életerő fejlesztése ily esetekben a feladat. Jó szolgálatot 
tehet ily pillanatokban a biblia, pl. egy Jezsaiás 35. 8—10, 55. 7, 
Micha 7, 7—9, Máté 11, 28—30. János 15, 7. verse, a 25. zsol-
tár vagy egy megfelelő egyházi vigaszéneknek az elolvasása. A 
legrosszabb a felületes vagy közönyös emberekkel való érintkezési 
8 a legjobb a meggyógyult neurasthenikusokkal való társalgás. 
Kezdeteiben minden idegbaj gyógyítható. Sajnos, a mai világ alap-
hangulata idegesnek mondható, a melylyel szemben a léleknek csakis 
az istenben vetett bizalom és remény s korántsem a pesszimista, 
szkeptikus vagy agnosztikus világfelfogás segíthet. S aztán gyöke-
resen szakítani kell a mai orvosok egyoldalú természettudományi 
kiképzésével az egyéniség behatóbb megismerése javára. 

A mi az idegbajok fizikai gyógymódjait illeti, úgy a világ-
aggodalom elhárítása s a belső békének és nyugalomnak helyre-
állítása a fődolog. Ezzel a békével kezdődik minden gyógyulás. A 
félelem érzetét ki kell űznünk a lélekből, mivel ez az ő gyógyu-
lárának első sikeres feltétele. Bizonyos aggodalmaskodó gyávaság 
jellemzi a mai modern embert, a melyen csak az életerő érzete 
segíthet. Az idegbajokat gyógyító külső eszközök között szerepel az 
egészséges szabályszerű éjjeli alvás s nappal a munka. Az unalom 
itt is nagy baj és pedig a férfiaknál és a nőknél egyaránt. E nél-
kül életörömről szó sem lehet. Aztán felette enyhíti a bajt a kellő 
ápolás jó emberek részéről, hogy „más embert formáljanak az 
idegbetegből". „Az alkohol és a dohányzás főleg délelőtt feltétle-
nül elvetendő". Cum grano ealis házi eszközök is alkalmazhatók. 
Főleg sokat használ a jó házirend s az étel- és italnemüek gondos 
megválasztása s az izgalmak kerülése. De a legjobb „hygiena" sem 
teszi egészségessé az embert. A valódi egészséges élet az Istenben 
való élet a materializmussal és atheismussal szemben s a lélek 
öröme és nyugodtsága. Ez a neurasthenia gyógyításának valódi 
titka, mivel a félelem annak forrása. Kerülnünk kell továbbá korunk 
Zola, Ibsen, Maeterlinck és Háckel-féle rossz irodalmát, ellenben 
gyógyitólag hat a biblia, főleg Jezsaiás s a német mystikusok olva-
sása. Egy Stirner vagy Nietzsche „d&moni szellemeM károsan hat 
a lélekre. Istennek kegyelmi ereje a Krisztusban az érzékiségtől is 
meg tisztítja az embert. A keresztyénség szabad meggyőződéséből 
való erős követése s az isteni szeretet egyéni tapasztalata itt is a 
valódi gyógyító erő. Ez a valódi vallás nem kátés tantétel, hanem 
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kegyelmi adomány s az igazság szellemének egyéni érzése, követése. 
Ez a keresztyénség a „beteges lelkek" egyetlen gyógyító ereje s 
korántsem Schopenhauer és Nietzsche vagy Darwin és H&ckel. Az 
embernek önmagán kell tapasztalnia azt, hogy egyedül az isten 
közelségének egyéni érzésében s a valódi keresztyénség követésé-
ben van az üdv és a boldogság forrása. Ez az az intensiv, élet-
adó és fejlesztő keresztyénség, a melyet Hilty „újabb leveleiben0 oly 
találóan és gyönyörűen jellemez. E keresztyénség hirdesse jobban a 
feltámadott, mint a megfeszített Krisztust. 

A mai emberek inkább lelkileg, mint testileg betegek. Vissza 
kell őket vezetnünk az egészség és az életerő forrásához, az isten-
hez. A jóhoz való bátorságra van szükségünk, mivel abból fakad 
az örök életre való és érdemes lélek éppsége és egészsége. E pon-
ton szerzőnk erősen ítéli meg a „chrislian sciencea amerikai moz-
galmát 

íme ilyen magvas és mélyen járó gondolatokat foglal magá-
ban Hilty tanár legújabb müve. Szerettünk volna még több sze-
melvényt is közölni belőle. Jól esik, hogy egy jogtanár jár ily mély 
nyomokon, a keresztyénség életerős útjain. 

8*. M. 
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A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadásában megjelent és Hornyánszky V. könyvkereskedésében 
(Budapest, V., Akadémia-u. 4.) kapható ,a Házi Kincstár 
kiadványsorozat. Vallásos könyvek gyűjteménye. Kis 8°, 16—20 ív, 
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1. Csendes órák. Miller után angolból átdolgozta Szász Károly. 

Vallásos elmélkedések. 
2. Mártha és Mária, Barde E. után francziából fordította Vargha 

Gyuláné. Különösen fiatal nőknek való keresztyén olvasmány. 
3. Áhítat szeretet. Szabolcska Mihály vallásos és családias 

költeményei. 
4. Jézus nyomdokain vagy Mit tenne Jézus? Angolból Sheldon 

után fordította Csizmadia Lajos. Tanulságos amerikai vallásos 
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5. Női jellemképek. Irta Kenessey Béla. Kiváló külföldi keresz-
tyén nők jellemrajza. 

6. Jézus példázatai. írta Raffay Sándor. Népszerű biblia-
magyarázatok. 

7. A keresztyén szeretet munkái. Dalhoff után készítette 
Csizmadia Lajos. Gyakorlati tájékoztató a keresztyén szeretet-mun-
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6. Jézus élete evangéliumi képekben. Irta dr. Masznyik Endre. 
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