
„Az idealismus" a vallásról. 

„A valódi kereszténység fölül áll minden felekezetiségen. 
Abban a felekezetiség lehetetlenség; ott minden egyező. A 
kereszténység nem theologia, hanem vallás és pedig absolut 
vallás. A kereszténység az az isteni öntudat, mely volt a Krisz-
tusban és e krisztusi kereszténység egyetemes. Egyetemessége 
onnan van, mert erősiti a többi vallások positiv oldalát s tagadja 
tagadásait". Egy angol irónak 1 e szavai méltó kifejezői a vallás 
magasztosságának, „isteni"' voltának. Tehát absolut, máshoz 
nem viszonyítható, egyébtől nem függő s létokát magában biró 
drága kincs jutott nekünk osztályrészül a keresztény vallásban. 
Vájjon miként bánt el az emberiség e kincsével a múltban ? . . . 
Eorgatva a történelemnek messze multat előnkbe rajzoló lapjait, 
bár több helyen fel-felvillan az „isteni öntudat" fénye, mely 
áthatotta a társadalmi öntudatot a vallásos érzés ébrentartása 
érdekében, de ott van mindig, mint, kisértő rém, gyilkos sötét-
ség ártó réme, a fény ellensége, az égi szellem káromlója, foltja — 
a theólogiai szőrszálhasogatás, a felekezeti viszály tisztátalan 
szelleme is. Avagy nem „az isteni öntudat" föltételességének, 
viszonosságának, tehát az absolut vallás alásülyesztésének tényei-
ről beszélnek-e hozzánk oly hosszú százévek során át Róma 
hyerarchiai absolutismusánák m ű v e i ? . . . Nem a felekezetek 
theologiájának mulandó és részrehajló felfogásait, féktelen vad 
és kegyetlen kitöréseit, józanságot és világosságot megvető, ele 
békét, vagyont, életet, hazát feláldozó szenvedélyek és indulatok 
háborúit hirdeti-e a középkor inquisitiójának véres, borzasztó 
s z á z a d a ? . . . A ker. emberiség a vallásban nyert drága kincsét 
— mit azon az emelkedett és minden pártokon felül álló színvo-
nalon, melyen a Krisztus tanítása szerint állania kell, föntar-
tani nem bírt — vagy még máig sem ismerte meg, vagy gon-

1 Payne Alfréd: „Az igaz vallás", (Unitárius kis könyvtár. I.) 
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datlansága miat t a felekezetiség örvényébe e j te t te ; legalább ezt 
beszéli nekem a jelenkor vallástörténelme feletti vizsgálódásból 
levont következtetés. 

Mit tapasztalunk ? . . . Szellemi életünk cselekvéskörében 
két elv küzd szüntelenül az érvényesülésért : a tekintély és sza-
badság elve; két v i lághangula t : a synthetikus-idealismus s az 
analytikus józan realismus. Egyszer az egyik kizárólagosságára 
esküszünk, máskor a másik zár ja ki amazt. Egyszer az egyik 
eszmefaj a csodatevő hatalom, máskor a másik. De akármelyik 
legyen az uralkodó, az minden más érzés érvényesülését elnyomja. 
Igy van ez az állam és társadalom minden őrál lomásán: a poli-
tikában, a törvényhozásban, a tudós szobájában, mint a művész 
műtermében. Meg van az egyházi élet mezején is. Most a sza-
badság érvényesül a tekintély rovására; m a j d a tekintély a sza-
badság kárára. Az első esetben vannak felekezeti ütközetek, 
mert a hivő félti lelki valóságát a szabad vizsgálódás eredmé-
nyeitől. A másodikban, mikor a tekintély uralkodó, veszedel-
mesen félreismerik a vallást, születnek a dogmák, melyek fölött 
nem szabad vizsgálódni, s a vallás-rendszerek, a theologiák azok-
ban kövülnek m e g ; a tekintély hozzáférhetetlenné magasodik 
s az esetleg megcsorbitott zsarnoki hatalom érzéséből keletkezik 
az elnyomatás. E jellemző két bizonyíték mellett, melyek mind-
untalan szemünkbe ötlenek, lehetetlenségnek tartom, hogy amaz 
állitásom, miszerint az emberiség általánosan szólva vagy félre-
ismerte a vallást, vagy kellőleg meg nem becsülte — nem igaz-
ságot, valót jelentene. 

Bodnár Zs. e folyóirat lapjain már méltányolt kiváló gon-
dolkodónk, ezekkel a dolgokkal foglalkozva a maga érdekes 
bölcsészeti rendszerében az erkölcsi haladás törvényében adja 
magyarázatukat.1 

Nagy tudással mindenekelőtt a vallás keletkezését i r ja le. 
„A A^allásos érzés — úgymond —- az idealismus napjaiban támad. 
S minél idealistább valamely faj, annál sötétebb, rémesebb 
fogalma van az Istenről. S minél régibb valamely vallás, annál 
kegyetlenebb, zsarnokibb, embertelenebb". A görögök, rómaiak, 
a zsidók vallása, ha nem is egyenlő mértékben — telve van 
ideális sajátságokkal. E kor történelme szívesen rendelkezésünkre 
áll, hogy ez állítás beigazolást nyerjen. 

1 L. Bodnár Zs. : „A vallás keletkezése és fejlődése". 
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Rohanva fu t az időnek á r j a ; hullámai egymást nyomják, 
egymást cserélik föl; a hatalmas habtorlat a gyengébbet a mély-
ségbe fordit ja; amelyik alant van, majd fönn büszkélkedik s az 
emberiségnek szintén ily hullámos haladásában — beáll a 
kereszténység, mint az ősidők rémségeihői kibontakozó realismus . ,. 
Jézus, a világtörténelem e bámulatos alakja jön s magával hozza 
a lelki függetlenség, a humanismus erényeit; magával hozza 
az emberiség boldogitásának ős a szeretetnek nagy eszméit. A 
nép a lelkesültségtől megittasultan fogadja az emberszeretet 
nagy prófétáját, útjára virágokat hint, annak jeléül, hogy az 
eszmék, melyeknek hirdetője, az evangelium, melynek édes 
szavú prédikátora — összhangban vannak az ő sziveik érzel-
meivel. Azonban a realismus még nem győzedelmeskedhetett 
egészen. Jeruzsálem az idaelista zsidó vallás otthona nem volt 
alkalmas talaj arra, liogy az evangelium élő fája benne gyöke-
ret verjen. Az eszmék harczosa szembe találja magát a fölfegy-
verzett renddel. Iíllenei támadtak. Viszi gondolatait azért a 
Golgotháig. Vinnie kellett. Kényszeritették. 

A kereszténység bölcsőjénél szerzőnk ennél többet aztán 
nem is időzik. Pedig óhajtanok, ha bővebben foglalkoznék az 
első százakkal. Mert ha valahol, úgy itt láttuk volna nagy 
hasznát az ideális és reális világnézietnek . . . A páli gondol-
kozásból kiemelkedő eszmék: Krisztus emberi volta, az emberi-
ségért történt halála, szellemi föltámadása, visszajövetele és az 
úrvacsorához való külső ós belső viszonya -— a főbb levelek-
ben ; az apostolok két pártra szakadása; a synoptikus evangé-
liumok adatai; s a negyedik evang. logos-tana; az apokalyp-
sisben életre ébredt mysticismus, mint reális sajátság ; s a plátói 
philosophia taniránya, mint idealisabb je lenség; a gnosticismus 
és montanismus egymással szemben; Irenaeus, Tertulliánus és 
Clemens nézetei ellenében, melyekből később a rationalis és 
supra natural is nézetek fejlődtek ki s léteznek ma is egy va.gy 
más nevezetek alatt — az arianismus theologiája: mind-mind érde-
kes tünetei lennének az emberi szellem leszállásának, vagy 
fölemelkedésének, völgynek esése vagy hegyre szökellésének. S 
esetleg fényt vethetne az új-testamentumi iratok keletkezési 
idejére is a különböző tanirányok alapján. 

Mégsem teszi. Hanem ahelyett az 5-ik száz kereszténysé-
gének vizsgálatánál veszi föl a megszakadt fonalat. Ez már 

Keresztény Magvető 1904, 2 2 
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erősen idealistikus százév. S a hullámnak óriási ivóben látjuk 
a rajongásnak számtalan jeleit, a ehiliasmus, az utolsó ítélet, 
végcatastropha borzalmas hitét — a 11 százig. Az „idealismus" 
hulláma itt újra szállóban van a skepsissel, az eretnekséggel, a ratio-
nalismussal, majd ismét emelkedőben — a 14-ik és 15. százévvel. 

Mint realistikus jelenség következik a reformatio. Az újjá 
sziilemlő korszak, melyben a vallásos emberiségnek igazabb 
jellegű lelki változatai ú j hullámukat vetik. A magát kiélt katho-
licismus után a lelkiismeret és értelem viszik a mélyre az idők 
hullámát. Csak úgy omlott alá a szivekből az események zuha-
tagja . . . Ha addig az élet minden nyilvánulásaiban, minden 
intézményeiben a tekintély, az egyház keze vezette az irány-
vonalat, egyszerre mintha megfordítva állna a dolog, a fensőbb-
ség iránti idealistikus gondolkozás helyébe a józan értelem 
lépett. Ha addig a íiyerarchia oltára előtt hajolt meg a világ 
szolgailag, vakon, s úgy látszók, hogy minden út Canossába 
visz, melynek iránya az igazság-keresésben a tekintély elleni 
merénylet: most már inkább az egyháznak kell a liberalismiis 
ajtaja előtt vezekelni. Ha addig egyedül Róma osztogatta az 
idvességet, s szórta átkát az ellenvéleményüekre, s az emberek-
nek azt kellett hiuniök, a mi a pápai bullákban előiratott: most 
egyszerre a pápai bullának Luther által megégetett tüzéből 
támadt fényszilánkok világítják meg a klérus viselt dolgait; s 
a gondolat- és érzésszabadság evangeliuma hint égi világossá-
got a Krisztus tanainak zománczától megfakult lelkekre . . . 

De aránylag nagyon rövid ideig tart a 16. százévvel fel-
lépő realismus. Socinus, Blandrata, Dávid Ferencz, mint a leg-
reálisabb irány képviselői alig érnek rá tisztázni hitelveiket, 
felmelegíteni a rideg calvinismusban átfázott lelkeket, midőn 
egyszerre a tekintély-resignatio merev fagya dermeszt! meg és 
végre befejezi a hangulat kört. Jelentkezik az el len reformat io, 
Pázmány, a protestánsok üldözése, előbb a genfi reformátor, „az 
idealista zsarnok" eljárása, szóval a tekintély, a rend, a fegye-
lem, a hagyomány igába-törő uralma, hogy keresztül gázol-
jon a mul t évtizek minden eszményén. S azután az „idea-
lismus" teljes uralma a protestáns egyház terén is. S érdekesen 
világítja meg az „idealismus" circulusait az is, hogy leginkább 
a calvinismus, mint „idealisabb református vallás" látszik alkal-
masnak hódításra az idealista magyar fajnál. 
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Ismét jelentkezni szerzőnk csak 1700. körül látja a realis-
nmst. Azonban egy pár elpendtilő accord, s már be is van 
fejezve. A-százév közepén megindul az idealismus árama. . . . 
Baljóslatú jelek között emelkedik a tekintély koronázta bullám 
mind magasabbra. Kezdi fejét emelgetni a reactio is . . . Az 
eneyclopaedisták előkésziték a talajt, az őrültségig fokozott 
zsarnokság kitörésre kényszerité a dühöngő vulkánt - é s 
megszülemlett a franczia forradalom . . . Forrott az egyéni önér-
zet, kitört az érzelem zivatar, a fojtott tűz a lelkek kráteré-
ből . . . De a mint vége lett a tömérdek rombolásnak, pusztú-
lásnak, megint megindúlt a zárdai és vallási élet, a sok vérrel 
öntözött szabadabb eszmék elhervadtak és 1800 után a katholi-
cismus uralkodik. A világ a guillotine mellől „idealismusra" 
lendűlt. 

Csak a 19. száz második tizévében kezdődik újra a rea-
lismus, a szabadságban örvénylő lelki állapot. Ekkor kezd bom-
lani ú j ra az addig megkötött haladás Ariadne-fonala. A pro-
testáns vallás, melyet 1815-ben is még lenéztek, megvetettek 
és bomlottnak mondottak, egyszerre emelkedik eszményi lendü-
lettel a magaslatok felé . . . Egy S transz, Kuenen és a többi 
munkája, hogy óriási sikert ér, ennek tudható be. Hibáztatják 
mindenfelé a katholikus egyházat. Az idő értelmesebb tlieolo-
giát teremt. A theologia nem áll vak szolgájáúl az egyháznak, 
hanem szolgálja az igazságot; ostromolja a betű orthodoxia 
bástyáit; kimutatja, hogy a hit tévútakon j á r ; széttöri az elme 
rabságának lánczait s fennhangon k iá l t j a : ..több világosságot/" 
A vallás és philosophia nem élnek tovább egymástól elszigetel-
ten, hanem egészséges kölcsönhatásban s áthat mindeneket az 
igazság, hogy : „a,2 és3 is Isten ajándéka, melynek jósán haszná-
latától az Isten szara nem tarthat soha!" (Eáy A.) 

1850. előtt módosul ismét, bár halványan az emberiség 
érzése, gondolkozása. A hullámvonal esése útat nyit az emel-
kedésnek. A lelki újjászületés a halálnak. Erősebb lesz a katho-
licismus. Dogmává teszi Szűz Mária szeplőtlen fogantatását. 
18f)4-ben kiadja a Syllabnst. 70-ben az eddigi összes civilisa-
tiót kárhoztatja. Az idők árjának e fordulása- ma is tart. S 
elkezdve a khinai boxerektől mindenütt látható, a hol csak 
ember lakik . . . Kísértetek, lélekmegjelenések s más telepathi-
cus jelenségekben, s abban a sereg törvényben, mi az indivi-

22* 
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duum elnyomására szolgál . . . Egyszóval a mai napok életnéz-
lete még korántsem alkalmas arra, liogy a lelki szabadság 
kovászának, az „idealismus" ellen küzdők eszméinek anyagául 
szolgáljon . . . 

Idáig Bodnár . . . 
Valóban az ő törvénye mellett kézzel fogható bizonyíté-

kok szólnak napjainkban. Ma kedvező szél lengeti újra azt a 
lobogót, melynek katonái előjoggal látszanak rendelkezni arra, 
hogy üldözzenek s másoknál lélekvásárt űzzenek. Ma a vezető 
fonál újra a hivatalos egyház kezébe van átszolgáltatva, a 
fagyosan nagyszerű bálványozása divatba jö t t ; s a mint nyíl-
tan, nem jelentéktelen helyről van ki je lentve: ..a katholikus 
közvélemény elveinek érvényesüléséért teljes erővel fogja dön-
getni a törvényhozás kapuit" '1 

Az Immaculata-jubileum alkalmából arra kérik a Szűz 
Anyát, vegye oltalmába azokat is, a kik tőle elfordultak, hogy 
a regnum Marianum ismét erős, egységes legyen.2 Támadják 
„a tagadás hiveit", s buzditásúl hangoztat ják, hogy ha ellen-
feleik áldozni tudnak „a rossz ügyért", az áldozatoktól ők sem 
riadhatnak vissza.3 „Kilépnek immár dermesztő lethargi áj likból. 
A katholieismusnak államfejlesztő hivatása van és ezért hatal-
masnak, tekintélyesnek kell lennie. De ez csak akkor lehet, ha 
eltudja sajátítani a hatalomnak azt a mértékét, a mely őt jog-
gal megilleti".4 

A lourdesi szűz újra csodákat mivel a modern Babylon-
ban is. Csodás kegyelme forrása újra gyógyító. Meggyógyított 
egy hitbuzgó leányzót. S az ájtatos hi vek serege boldognak 
érezé magát, ha ruhája szegélyét érinthette . . . 

Loretoban, mint egy jeles irónk5 csak nemrégiben leirá, 
búcsújáró hely a ház, mely „valóban Názárethben vala". Angyal-
szárnyak hozták. Benne született Mária s benne jelent meg az 
angyal is neki. Pásztorok látták a házat a tenger tüköré fölött 
lebegni s a babérfák áhítatosan haj tók le fejeiket, Megvan 
benne ma is a térdeplő, hol Mária az angyali üdvözlet pillana-

1 Gr. Zichy Nándor. 
2 Mailáth Gusztáv. 
3 Boromissza, pápai praelatus. 
4 Gr. Zicliy János. 
5 Gr. Vay Sándor. 
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tában térdepelt. Megvan a tűzhely, melyen étket főzött a názá-
reti u „égi rózsa''1. 

Párisban egy nő szabadon hirdeti, hogy az ő gondozott 
halottjai testben támadnak föl, mire találóan fűzi a kommen-
tárt leirója (Tóth B.), hogy t. i. ,,a babona sötét őserdője födi 
ezt a világot, s a gyászos mappán ritka a fehér pe t ty : az 
irtvány". 

S mindezekután ki csodálkozik, ha ma a megkönnyebbülő 
lelkek rebbenése szinte érezhető, midőn kitűnik, hogy a katho-
licismusnak, mit idáig szüntelen hirdettek, a tudománynyal már 
nem kell ..kiegyezni"; mert anélkül is szép napokat fog látni. 
S ki ne ismerné, mi a kedélyeket némelykor foglalkoztatja, 
hogy több illeti a tekintélyből az egyházi-hatalmat, mint 
eddigelé ? . . . 

Pedig ma meggyőződés vines. A mi van, az vahhit. A Siloám 
tavának vizével nem mosdott vaké. De hogy ez is mire alkal-
mas, s hogy ez is fentar that ja a roskadozó épületet, im' itt a 
nyilt példa napjainkban . . . A szokás hatalma uralkodik millió 
szivén. Kinek nem hite többé az ó-hit babonája, a józan ész 
megtagadása, a lelkiismeret elnémitása, az szokásból, vagy 
puszta közönyből megadással viseli az orthodoxia jármát. Kár-
hoztatja vallásának intézményeit, de büszkén vallja magát ka-
tholikusnak. Végrendeletet készít, hogy ravatalánál ne szolgál-
jon pap, de azért annak a vallásnak kebelében marad siriglan. 
Avagy a másik szélsőségbe esik. Neki a vallás csal a sötétsé-
get kedvelő hatalom,! Mert „az állam, mely a kath. klerikalis-
mus élőit térdet- főt haj tot t valósággal agonizál." (Clemenceau.) 
Vagy éppen gondolkozás nélkül fogadja el a ..szabad-gondol-
kozók" római kongressusán általános helyesléssel találkozott 
véleményt, hogy ..a vallás csupán vak bizalom, érzelgős és való-
színűtlenség, a nép képzelgése, mely összhangban van a papok-
kal és a dogmákkal. A miben két tévedés van. Az egyik, hogy 
nem tud különbséget tenni a katllölieismus és a kereszténység 
között. A másik, hogy nem tudja megvonni a „szabad-gondo-
latnak" azt a korlátot, melyen túl a legnagyobb jó is roszszá, a 
legnagyobb áldás átok kútfejévé s a szabadság teljes zsarnok-
sággá lehet ós szokott is lenni. A világosság elvakitást szül, 
a napfény virágot szinez és a szövetnek kiveszi a színét . . . 

Nézetem szerint a helyzet kulcsa e téren a vallás mivol-
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tának minél tisztább ismeretében és minél maradandóbb tuda-
tában áll. A baj kútforrása a vallási öntudat öntudatlansága. 

Mi a val lás? . . . K kérdés fölött általánosságban s nagy 
területen még sűrű homály lebeg. Ismereteink változnak. S ez 
ismeretekkel együtt változik az Istennel való viszonyunk is. Az 
ember mindig a maga képére teremti Istenét. „Minden kornak 
van Istene." Az idők szellemének számycsapásai, a sokféle 
mozgalom nem suhanhatnak el nyomtalanul a vallás kánonai 
fölött sem. Súlyos átokként ólomsúlylyal nehezedtek a vallás 
és tudomány közötti ellentétek az emberiség sorsára időkön 
keresztül; sokaknak az a meg-megújuló törekvése, hogy a val-
lásnak romjain építsék föl a közjóllét hatalmas épületét . . . Az 
emberi tudásnak végnélküli a rovása a tévedések tábláján . . . 
A félénk, a vad, a mivelt, a bölcs különbözőképp imádja s 
imádta Istenét örökké! . . . S mindezekből kifolyólag úgy véljük, 
modosúl a vallás is! . . 

Pedig másképpen van! . . . 
Fejlődik a dogma az idők folyamán, de a vallásban nem 

tehet kárt még az egységben látás vak ideal ismusa sem! Modo-
súl a vallásos érzés kifolyása, megmarad és megáll a vallásos 
érzés területi épsége, mert egyre fejlődnek mindama tehetsé-
geink, melyek megvédelmezik. Sokfelé elágazik a vallásos rend-
szer, de a vallásban hiában keresünk ilyesmit, az egy. Halad a 
maga tanaiban, de megmarad igazságaiban, biztonságában, mert 
az Istennek szeretetéből fakad. Fokozatosan fejti ki a hitnek 
tételeit, de lényegileg hozzáférhetetlen. Árnyékot vethet rá az 
elme téves magyarázata, de benne ragyog az igazság napja. 
Megsemmisülhet hitformája, de örökösnek marad kútfeje, mert 
abból táplálkoznak a humanitás és köztestvériség nagy elvei. 
S a mi kiváló : az emberiség folytonos nevelésének és művelő-
désének ténye a vallás munkája . Lehet liarez és háború a káték 
tévedése ellen ; de nem lehet az igaz vallás ellen, melyből érzés, 
gondolat és lendület fakad, mert ennek eszméi messze túláram-
lanak a megkötött hittételek határgátjain s beszágúlclozzák a 
költészet és bölcselet birodalmát. S mig úgy látom, hogy a 
legkissebb féreg mozgása is az örök-eszme életét hirdeti, addig 
hiszem, hogy a vallásnak lenni kell . . . Egyszóval, mig az 
emberi szeretet szivünk sa já t ja lesz; mig egy accordot nyer 
tőle életünk; mig lesznek vágyaink; s bővülésben lesz merengő 
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le lkünk; mig jó leend eszményeket szivünkhez kapcsolni: — 
addig a vallás „mint a mennyei iránt való gyermeki szere-

tet", (Charming); „mint az örök üdvösség tudománya, a halál-
nak ós boldogságnak költészete, az Istennek, e mindenek felett 
való erőnek dicsősége" (Eötvös k.); „Istennek hatalma az ember 
szivében, annak megszentelésére", (Zschokke); ..mint a boldog-
talanok vigasztalása, a vágyak kielégítése", (Tocqueville); mint 
„oly valami, a mihez az ember hű, a miért él ós hal ; a legna-
gyobb erő, a legszentebb, a mit ismerünk; egy szüntelen való 
vágyódás a végtelen és tökéletes után", (S. M. Crothers) : 
addig a vallás, mint ilyen lenni fog! . . . Utat tőr magának 
az elfásult lelkek gondolatai között, a változások lázas atrno-
spherája alatt és szines szárnyakkal szárnyal az ideális világ 
panorámáját nyitva meg! . . . „Felemeli gondolatunkat, szivün-
ket, vágyainkat és igaz reményeinket kellő magaslatra. Meg-
termékenyiti azt a közös talajt, melyben a lélek többi tehetsé-
gei gyökereznek; s mihelyt érinti, azonnal kikelnek, növeked-
nek és erősbülnek. Fölébreszti, a haladás benső erőit s tevé-
kenységre inditja. Parancsolja, hogy legyünk tökéletesek, mint 
mennyei Atyánk tökéletes. Kötelez, hogy e czélra törekedjünk, 
s bár tudjuk, hogy el nem érhetjük, még sem engedi meg, 
hogy az örök-munka bevégzésének lehetetlensége az el nem-
kezdés vagy abba-hagyás mentsége gyanánt szolgáljon". (Ifj. 
Coquerel A.) 

Igy állván a dolog a vallás felől, a vallási tudat öntuda-
tos egyéneinek szép feladat jut. Legyen bármilyen az idők árja, 
legyen még gyilkosabb fonákság a százév kultúrája és egyházi 
tanai között; üssön még nagyobb réseket a radikálismus az 
egyházi és vallási elvek testén; legyen még sűrűbb az emberek 
szemén a fátyol, hogy annál tündöklőbb fényben ragyogjon a 
korcs „idealismus": a Vallási öntudatnak, erejéhez képest, mind 
több-több szerepének kell lenni az eljövendő idők végtelenéig; 
mind nagyobb felelősségnek érzetével kell hogy figyelmeztessen 
a vallási élet tévedéseire, bűnére. De ebez erő, érdeklődés és 
kitartás kell! Erő, hogy kiűzessék a vallási élet teréről a kon-
tárok uralma. Érdeklődés, hogy áljelszavak ne kerülhessenek 
be a közvélemény uralmába. És kitartás, hogy megmunkáltas-
sék a talaj ; de nem a, vallási üldözések kiomló vérétől, hanem 
a „rcalismus" benső melegétől legyen termékeny . . . És hogy 
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az igaz kereszténység minden liű fia kitartson a küzdelem-
ben mindaddig, a mig a jövő fejlődés iránya, férfiasan lelkes 
kora, tettre törekvő lendülete valóban ..az isteni öntudatból" 
in dúl ki. 

Es ezzel be is fejezhetném, ha nem volna még egy, a 
mire visszatérjek. S ez az : hogy Bodnár szerint a realismus 
diadala és az egy akol és egy pásztor „édes meséje" tökélete-
sen egybeesnek. . . . Összeomlik akkor az állam, az egyház és 
család s csupán elszigetelt egyedekből fog állani a társadalom. . . . 
„Azt hiszem azonban — úgymond — hogy némi családi, állami 
és egyházi egység nélkül nem élhet meg az emberiség. Nemünk-
nek ugyanis mindig eszményekért kell rajongania. Lelkesedés 
nélkül nincs élet. Már pedig ha eljutunk a reális godolkodás 
végső individualismusához, elenyésznek az eszmények, nem 
lesz miért lelkesednünk, megszűnik az életkedv s beáll az élet-
untság, a mi egyenlő nemünk pusztulásával. Ettől azonban még 
jó messze vagyunk. A realistább fajok ugyanis hallatlanul 
szaporodnak és a hol csak lehet, a hol tűrhető az égalj, a hol 
megélhet oly realista faj , minő az angol, a német, az orosz, 
onnét ki ir t ja az idealista fajokat. Az idealista fajokkal leomla-
nak, gyöngülnek és elenyésznek orthodox vallásaik is. Legelő-
ször a kath. egyház fogja megérezni a csapást. A mostani idealis-
mus ugyan kedvez neki, de a reális gondolkodás növekedésével 
nem állja ki a harczot az értelemmel és lassanként összeomlik 
csapásai alatt. Alighanem nationalis egyházakká oszlik szét 
nemzeti pápákkal". . . 

Való, hogy rejtelmes fejlődésit a vallásos rendszer. . . . 
Talán a tekintély és vakbizalom és fanaticismus fog vásárt 
ütni még sokáig a vallás szent épületeiben? . . . Talán a vallás-
talanság tüntető zsivaja fogja megzavarni az isteni rend uralma 
alatt való békés lakozást? . . . Talán szaporodni fog azoknak 
száma, kik azt vélik, hogy már minden gödröt ás a vallás hősi 
tetemeinek s készül is a sírirat, a római hős szava: „itt nyug-
szik; senki sem háborgat ja!" Talán a liberalismus poraiból fog 
támadni a bosszúálló, midőn az egyháznak hatalom-szervezeti 
nyomorúságai miatt „előállanak. nagy összeütközések" . . . „És 
ez lesz a forduló pon t ! " 2 

1 L. Bodnár : „A vallás keletkezése és fejlődése", 
2 Eötvös Károly. 
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Akárhogyan is lesz, az az egy bizonyos, hogy az „idealis-
mus" jelenlegi régiói a törvényes fejlődésben nem ideálisuk; 
hullámát nem az evangélium élő-vize alkotja, hanem olyan, 
mint a sivatag folyama: homok fut medrében. . . . Es, hogy a 
vallási élet-folyamatban igazi idealismii-1 nem az idők követ-
kezetesen változó hullám-törvénye teremt, hanem a benső erő, 
az isteni öntudat, az Istenhez vonzódás. 

A szent irás mondja, hogy a vizek lelkemig érnek. Az 
idők árjának hullámai is lelkünket érdeklik. S ha igaz, a mint 
egy kiváló politikus mondja,1 hogy „a történelem irányzata ott 
dől el, abban a titkos műhelyben, a mely a milliók minden 
egyes tagjának elméjében, szivében, kebelében rejlik" : akkor 
a vallásnak, mint a lélek irányitójának, a lélek delejének min-
den balvégzete, (bár vonzó-ereje akkor is megmarad) éppen a 
lelkeken s az emberiség sorsán fog átgázolni; s mert a vallás 
az emberi természet minden részére hat. a lélek sebétől az 
emberi összhangzó cselekvő tehetség fog megbénulni két főere-
jével: az értelemmel és lelkiismerettel. . . . 

Ha el vesszik e kettőt, az embert fosztják meg méltósá-
gától ! . . . Mig ellenben hagyják csak szabadon mozogni e két 
fő-erőt, az embervilág agy- és szivrostjain tör keresztül a drága 
pillanat, a mai „idealismus"-orgia után az istenitélet, hogy 
„az idealismus" világnézletének a józanabb gondolkozás ássa 
meg sírját s a végsemmiség Ítélete zúgja el fölötte a ..de pro-
fundis"-t. 

B Ö L Ö N Y V I L M O S . 

1 Gr. Apponyi Albert. 
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I. F e r e n c z J ó z s e f p ü s p ö k m e g n y i t ó b e s z é d e . 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházi Főtanács! 
Isten jóvoltából ismét egybegyűltünk, hogy egyházunk 

ügyei felett tanácskozzunk s annak előmenetelét bölcs intézke-
dések és határozatok által a lehetőleg előmozdítsuk. Mert fej-
lődés és haladás nélkül nincs élet, sőt a megállás is már hanyat-
lás vagy legalább hátramaradás. 

Fejlődünk-e? haladunk-e? E kérdésen fordul meg tehát 
egyházi életünk becse és jelentősége. S nagyon szomorú dolog 
lenne, ha c kérdésre nem tudnánk magunknak legalább meg-
nyugtató feleletet; adni, ha kénytelenek lennénk beismerni, hogy 
egyházunk sehol, semmi irányban fejlődést, haladást nem tud 
fölmutatni. I)e én azt hiszem — s ezért áldom az isteni gond-
viselést, mert a mit teszünk és tehetünk, mindazt csak Isten 
segedelmével tehetjük, — áldom a gondviselést, hogy e tekin-
tetben nemcsak megnyugtathatjuk magunkat, hanem örömöt is 
találhatunk egyházunknak bár lassú, de fokozatos fejlődésében 
és haladásában. 

Nem megyek messze vissza a múltba, pedig ez reám nézve, 
aki ide s tova 50 év óta álllok gyenge erőmmel és tehetségem-
mel szeretett egyházunk szolgálatában, nagyon csábitó lenne 
arra nézve, hogy kimutassam, minő különbség van egyházunk 
mostani és 50 év előtti állapota között. De, a mint mondám, 
ide nem megyek vissza, csak a legközelebbi évekre hivatkozom. 
Avagy kollégiumunknak e szép és jói berendezett épületé, a 
melyet közelebbről a vallás- és közoktatásügyi Minister ur is 
meglátogatván, a felett legnagyobb elismerését nyilvánította, 
tanárainknak a múlthoz képest minden esetre tisztességes hely-
zete, valamint lelkészeinknek is a súlyos anyagi gondokkal 
szemben némileg kedvezőbbé, legalább tűrhetőbbé vált állapota 




