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A.lapige: Jób XI . 1. 8' AK bten bölcse ssé géne k mély. 6g't me gtah\.I1, .. tod_ e ? • •
Ma g aa"bb a magas egekll ó l - mit csel e Iledbetel teh4t ?
Mólyebh minden mély.ég a e l , ml k ÓPI)en Ulehetn vé gé re ?

Zsinati UnnepszentelésUnk e másod ik napjának je·
lentóségét egy magasztos szertartás adja meg. Az egy·
ház felszenteli ifju szolgáit az élő Isten nevének dicső·
ségére s az emberiség szolgálatára., bevévén hüséges.
kuiket a Krisztus lobogój a al á. Nagy és fényeS gyUle.
, kezet jelent meg Istenn ek ez ujonuan épült s felszen·
telt hajl ékába , hogy tanuj a legyen a fe lavatás ünnepélyének. Itt látj uk azokat, kik velünk együtt szoktak
küzd eni a vallás magu8ztoB czéljaiért s a kiknek támogatására szé p, de nagy ne hézségekkel járó munkánk
mellett mindig szám ithatunk. De az ünn epélyesség és
látv ányosság hozhatott ide Illá sokat is - azokat, kik a
kor felületes müveltségé nek hat,\sa alatt, jó társaságban tudtunkm szokták ad ni , hogy ők templomba nem
járnak s nbm szeretnek mink et papokat; vagy olyanokat
kik már nehezebb fegyve l'zett.e l közelitik meg a kér·
déseket. melyek a valh\s.s a szolg,í latám rendelt papi
osztály lété rdekeit é l'intik ; a kik történel mi , term észet.
tudományi és böl csészeti isme retek birtol«íban vitatni
szokták, hogy azon a küzde lm en , melyet az emberiség_
évezredek óta foly tat a létet k ö rül vevő titkok l11egfej~
tésére - nem volt álclás s hogy II legokosabb, a mit
az ember tehet, minden titokzatos, homúJyos, terlll é8zet
fölötti felett egyszerüen napil'elldL'c té rni s venni az
embert egyszerUen annak, a mihez kétség nem férhet

•

•

kizárólag e főld lakósának ; a kik elmondják, hogy az
Isten lényéről való sok ezer' éves vitáknak eredménye
az, hogy erről ma se tudunk semmit, hogy az egyházak
hitczikkei a józan ész kritikáját ki ne'" állják s az , ismert természeti törvényekkel össze nem egyeztethetök.
fi dogmák tárházitnak készletei jók lehettek az emberiség gyermekkorában, de ma, midőn a természettudo·
mány bebizonyitott igazságok kal táplálja a szellemeket,
hogyan kivánhatjátok ti egyház, hogy testemen kivül
még egyebet is vig~'ek hozzátok a t,íhorba, midőn még
a ti ngynevezett igazságaitokra nézve is, a hány táborban vagytok annyi a vélemény s még ' azt se látom,
hogya Krisztns szellemének hatása alatt jobban szeretnétek egymást mint más ~mberek, S nem tagadhatjnk ker. atyámfiai! hogya dogmák évszázadokön itt
növekedett merev hurkolata jó részben ' a vallás öl'ök
igazságainak elrejtésére szolgál s hogy azok kemény
kérge alatt ma is sokan vonják meg magukat, kik az
élet magvliig hatolni soha se tudnak. De ha valaki ez
htóbbi jogczimen támadja a vallást egész helyesen
kérdhetjük az irással : .Miért keresed a holtak közt az
élőt~" Mi ez alkalommal más fegyvereket igyekszünk
keresni a vallás lényegének véclelmére, mint e régi
hitezikkek, melyeket hitelüdeink egykor annyi elmeéllel
forgattak. Igaz, ha f'eltitmaduának, kissé e lcsodálkoznának, hogy az általuk évszázadokon át épitett s bevehetetlennek hitt erős várban mi mái' nem él'ezznk magunkat oly biztosak nak ma, s inkitbb kivonulunk ama
sik mezőkre, hol az emberi lélek őssejtelmeiben, vágyaiban és eszményeiben, még a rajtunk kivül állók
részéről is, rokonszenves támogatásl'a
találhatunk,
Az .Isten bölcsességének" vagy a vallás lényegének
kutatását mi fel nem adhatjuk s időnkben inkább mint
,

,

,
,

valaha szUkség rámutatni azon jelekre, melyek a vallás
örök igazságának bizonyságai A kik tehát esetleg ki-'
ván csiságból jöttek el ez ünn epély,'e, megtlldni, llIinő
hadi felszerelést nyel' a vitézked" anyaszentegyház ez
UJ'abb kis csapata,
a korszellemeI való klizdelemre ,
,
mely a vallás hóditásainak ugyancsak nem kedvez - ,
készen találnak minket a harczra, A kik elött a templom olyan szokott lenni mint Judea pusztája, hova
csak nagy időközökben mennek el .prófétat látni".
ha itt vannak, legyenek ez alkalommal őszintén üdvözölve, I{eméljük hogy egy pál' igazság, a mit elmondani
akal'llnk, nálllk se hull teljesen terméketlen talajra, S
a kik az utóbbi Irasonlato'n netán megdöbbentek volna,
még avval is megnyugtathatjuk, hogy Keresztelő János
beszédmodorát, a hozzá tolongó sokaság némely rqszével szemben épen nem szándókozunk utánozni. VizsgálatunklJan a természetet S az embervilcí[jot ölelj ük fel. Nem
hóditjuk Illeg a korszellemet, avval teljesen tiszába
vagyunk ; de nem is tesszük le gyáva csüggedéssel
előtte a fegyvert, Azon tiszta tudattal, hogy az igazság résziinkön van, jál'juk be e két terjedelmes mezőt
s keressuk az alapige szerint az isteni bölcseség rejtett
mélységeit,

•

•

•

Az isten bölcseségének mélységét az ébredezni
kezdő emberi elme előszöl' a természet világában igyekezett kutatni, A lét titkainak megfejteni akarása teremtette a bölcsészetet; az érzelmek hódolata az ismeretlen erő vagy erők iránt, ft vallást; a természet életnyilvánulásainak megfigyelése s az azok közti kapcsolatok kutatása a tudományt, Hál'om müködése az emberi léleknek, melyeknek minden szépet és nagyot, mit

,
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eddig alkotott, köszönhet. Ma az ntolsó, legifjabb testvér umlkodik s az id öse bb testvérek pillanatnyira az
apai örökség homályos zugaibHll vonták meg magukat.
Mert a természettudomillly a rp.ndldvllli felfedezé·
sek egész sorával adta Illeg a kornak saját.ságos jellemvonását. A böl csészet évezre dek alatt a legkiválóbb
gondoikozók elm éj ében nem alkotot.t olyat, hogy azt az
egész emberi ség ell enm ondás nélk ül fogadta volna el
igazság gya nánt s go nd oljunk az ugyIlevezett világvallások al apvet ő tanuim, vagy a kereszténység különböző
felekezeteinek hitczikk eire s látni fogjuk. hogy a vallásban is hiába kel'eslink az igazságm nézve oly kriteriumot. melynek pontos és szigo l'U allwlmuzása a tudományt felfeuezésről felfedezésre vez érli. Az emberi szellemm el kapcsolatos tudomá nyok óri ási fejlesztő hatását
az emberi ség életé ben a nagy sokaság nem érzi s avval l1em sokat tö rőd ilc Vagy talán még helyesebben a lelki világ össv,es kincsei, melyek eli'ejtve és észl'evétlenlii emelik az e mber él'té két, ne m számitnak előtte
annyit, mint va.]alUely előny, me ly a külvilág piaczán
nagyobb kele n dő séget bi ztosit, A bölcsészet és vallás
hatását az em beri szellemre t"lálóan haso nli thatjuk a
jó l evegő , jó egészség áldásaihoz, m el yek rő l nem ige n
szoktunk beszélni, mig sze l'vezetlink egéozséges. Haladjon csak az emberiség az anyagillládás megkezdett utján sokáig, nagy betegségek fogják felnyitni szemeit
az egészséges élet feltételei iránt, mely eket ma oly bUnös
könnyelmüséggel kezd számba ne m venni. Az embernek az élet klilsö javai il'ánti él ~ nk érzéke az oka a
természettudom ány nagy hódit.ásain ak, Ez k étszerezi
meg a kellyéradó föld termését, a göz és villany mUveiben megrö vidit,i a távolságot, ártalmatlanul vezeti le
az égnek eddig oly féle1mbtes tuzét., felfogja és szá-

zadokra megőrzi az emberi hangot s legujabb időben
siker"el kezd harezra szállani a testi szervezetünket
fenyegető Illiliádnyi apró s eddig legyözhetetlennek bitt
ellenségek ell en. Nem lehet ciJlldálni. ba a nagy sokaság
e felfedezések hatása alatt megszédi'lIt s azok rendkivüli értékét egyedüli értékne" kezdi tekinteni az élet
csereversenyében Nagy és komoly tudósok minden
tiszteletreméltó kutatásai alapján megindult egy uj filo.
zofia, mely a régit az agyvelő üres játékának s a bitet az emberiség gyermekkorából fenmaradt babonaságra
való hajlamnak kezdi tekinteni. A.. uj Mesiást hozsánna
kiáltások fogadják, a bölcsészet és vallás háttérbe szorulnak, velök a természet eszményibb felfogása tünedezni kezd s az emberi szellem szárnyalásainak magasabb regioiból csüggetegen hull alá. A tudomány magas értékét senki nem méltányolhatja jobban, mint mi, egy
szabad vallásfelekezet hivei, kiket ai. igazság felfedezései semmi téren nem feszélyeznek. De az áldozatok,
miket az uj szellem prófétái ez uj bálvány oltárán elfüstölögtetnek, méltó fájdalommal töltik el lelkünket.
A naiv és ösztönszerü csodálat a természet egészével
szemben, a természeti erők ősforrást~ban való hit, mind
ritkábbá kezd válni e szellem hideg érintésére. Bálványozni kezdjük a végtelen kicsinyt; hinni kezdettük,
hogya természet gyári feldolgozása a legmagasabb
emberi czélok közé tartozik s a nagy egész csodálatos
hármoniája és czélszerUsége mind kevesebb bódolót talál. Pedig a nagy tudós hasonlat,, ' a tudományra nézve
megszivlelendö igazság: tengerparton talált kavics az,
mig a Oczeán titkos mélységei legnagyobb részt isme. retlenek. Előttünk állanak a kizárólag a természettudomány igazságain épitő bölcsészet dogmái_ Nincs az
érzékeken tul semmi. Az állat és növényvilág gépeze•

•
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teinek berendezésében nincs czélszerUség, hanem egy
vak ösztön, mely tlZ élet folytatására több előnyt nyujtó
szerv kifejlődését az élet harczában biztositotta. A fa·
jok egymásból alakultak ugyanezen elv alapján s az
ember nem többé a zsoltáriró szerént valamivel kisebb
az angyaloknál, hanem Darvin szerén t valamivel na·
gyobb a majmoknál.
A természet klllömbözö kérdésekre külömbözö feleleteket ad. Pontos vizsgálat, részről·részre terjedő
összehasonlitás a természettudósnak egy képet nyujt
róla, melynek igazságában mi nem kételkedünk. Cso·
dálattal hajlunk meg nagy felfedezései előtt, melyek
az emberi elme erejének örökre szóló bizonyságai s
melyek a testi élet kényelmére, oly sok bámulatra
méltó eszközt tudnak nyujtani a jelenk or emberének,
az előző korokéval szemben. De azért a tudós csak egy
oldalról szemléli a természetet s a költő, a müvész a
hivő saját szemléleteik jogosultságát és igazságát báto
ran állithatják az övéi mellé; mert ue feledjük, hogy
a tudós ismeretei kizárólag az anyagi világot illetik s
felfedezései az élet alsóiJbrendü javaira vonatkoznak.
A régi idők stoiku sa, ha köztünk megjelenve látná,
hogy a bünfája a gőz \'\s villany korábau is csak oly
gazdagon virágzik, hogy uyomor és szenvedések ma
iel elvállhatatlan kisérői a föld urlÍnak, hogya lelki éle·
tet támadó kisértése k ellen ma sincs gyógyszer, mint
a testi szervezet baczilusai ellen - nem sok okot ta·
lálna, hogy kicsinylő véleményé~ az élet ilyuemü ja·
vaira nézve megváltoztassa. Tiszteljnk az igaz tudo·
mányt, mely batárvonalait át nem lépve az emberiség
szolgálatában áll; de üldözzük a bamis tudományt, mely
az emberi szellem által évezredek alatt alkotott eszmé·
nyek lerombolására törekszik s mely végleges diadalát

"- t .

csak az ember méltóságának és boldogságának
kertjében unnepelhetné.

temető

.

Ha a tudomány a hasznost és oktat ót keresi " természetben, a költő előtt mái- Hgy tMul fel, mint szépségek szakadatlan lánczolata S"jM lelkének szép érzéseiben képet alkot a klllsö világról, mely semmiben
se ha.sonlít a tudéséhoz, de t\zé,·t a kép iga.zi'ágában
kételkedhetunk-é? Rejtett szópségeket fedez fcl egy
látszólag érdektelen \Ujon s e szépségek örökre tár·
sulva maradnak vele. Ime egy szép lélek kincseiben
hogyan gazdaguI a természet uj szépségekkel. Midőn a
dal milliók szivhlll·jait hozza mozgásba. a lélek életének rejtett titkai jőnek napviltíg.-a a varázss7.ó hatalma
által. Mig a tudomány által alkotott kép csak hosszas
s fáradságos munka árán sajátitható el, nem é,·zi·é ft
szépet a pa.lotától a kunyhóig mindenki? S nem tlinik-é
fel, hogy itt már magasabb világban va.gyunk, hogy itt
már a lélek kenyere táplál. A tudomány csak kevesek
kincse, a szép érzések világa mindenki számára hozzáférhető nagy oc~eán. Az évszakok változásainak költé·
szete, a reggel és az est" a harmat és na.psugár, a feslő
bimbó s a meghajlott gabnaszár nincs·é ezekben
más jelentőség, mint a mit a tudomány róluk felmutatni
tud? Az emberiség a kuJtermészetben rejlő szépet a
tudomány előtt jóval felismerte s átérezte. A tavaszszal megjelenö virág előbb fakaszt.ott dalt fl lélekből,
minthogy a bonczoIó elme alkotásának titkait ellesni
tudta volna. A természetnek az érzelmek által festett
képe egy kUlön sajátságos világ s egy magasabb és
fensőbbrendu világ, melynek létében szintugy nem kételkedhetünk, mint lelkünkben, mely e világot visszatükrBzte.
S a kép, melyet a vallásos lélek aJJwt a kulső világról vajjon nem oly igaz és valódi·é, mint az előb-

•

•
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biek? A nagy természet erők mübelye, melyeknek titkain a tudomány áthatoloi nem tud. Nem tehetünk egy
lépést, hogy egy miudeotátható csodás hatalom mUködéRéveI oe állanánk szemben. Melyik·ember ne érezte voln ..
magát ldcsinynek és tehetetlennek e hatalommal szemben? De kit ne emelt volna fel a gondolat, mint tárulnak fel egyenként a természet azon tikai, mikre a
földi hítnek szüksége van? A jó anya duzzadó emlői bövebben ontják a táplálékot, mint vala.ha - s az em·
ber jellemző hálátlansággal csak erre gondol; megfeledkezik az első mosolyról, mely szivében az élet örömét felébresztette; az első hangokról, melyekben szeretet és jóság tukrözödtek; a gondnélkUli odaadás és
függés azon boldog időszaká.ról, melyet egy szeretetteljes hatnlom vezérlete alatt futott meg. A tudomány
csoda mUvei közt is, nem őszinte sajnálkozással tekint·
hetUnk ·é visszaaz emberiség történetének nehány szakára,
midőn az élöhit alkotta a lélek legfőbb táplálékát s
rettenthetetlen bátorsággal vezette keresztUl az emberiséget akadályokon, melyek most legyőzhetetleneknek
látszanának? A megihletődésben, hódolatban, imában
megnyilatkuzó érzés nem hiányzik-é a léleknek ma? Boldogabb-é az emberiség ma, midőn a természettel szemben kezdi levetkezni kegyeletét s csak a bonczoló orvos
bideg késével tudja és akarja azt megkőzelitni? Mióta
halhatatlanságra kezdi emelni a testet a.Jkotó port s elszórja az Ures semmiségbe az embert alkotó lelket?
Hol van ma a természet vall!Ísos kultusza? Képekért
és érzelmekért vissza kell mennünk a régi idők ör.ökszép bagyományaihoz, melyeket a jelenkor hideg szivvel s kevés lelkesedéssel ismételni kénytelen, met·t az
ujabb természet szemlélet se költőit se prófétáit nem
találta meg. A vallásos érzés izzó kohójában szUlettek

,

- 11 -

a zsoltárok, melyeknek fenséges költ'é szetét az emberiség utolérni _l1 em tudt,a soha. Ha a tel'mészetet, mint
egy csod,ís hatalom Illunklij,ínak szinterét akal',juk te. kinteni , Ézsaiás és Jób könyveihe" fOl'dulnnk, mint
szomju szal'vas az élő vizel<hez, midőn lelkIlnic kifáradt
a sok kutatásban, mely a porhan kezdődik s a porba
tér vissza, Mi fogja benépesitni a lélek letarolt sivatagjait? Az a.nyaszentegyház kUlső fényben és erőben
soha sem volt nagyobb mint ma; de életének a kors~ellemrnel való benső kapcsolata megszaka.dt-, Nao-y
,
"
természet! Aldozó papjaid a tudósok, mennyi szorgalommal kutatják alkotásod !lak luegfejtésökre bizott titkait! A költők lelkében is él a hgyelet aszépségeid
iránt, Hatalom és erő, czélszerUség és rend, bölcseség
és szeretet! Hadd jőjjenek a te papjaid is a kegyelet,
hála és imádás oltárai hoz s gyuladjanak fel ujl'a a
, hamvadozni kezdett tUzek. Szép a tel'meszet bármely
oldah'ól tekintve, egy oldalról sem oly fenséges mintha azt
mint Isten bataImának, bölcseségének és jóságának
szinterét tekintj llk .

•

*

•

Társas lények vagyunk; bármennyi gyönyörUséget
találjunk a természetben, kötelességUnk nem a tétlen
szemlélődés, hanem az a munka, mely az emberi társaságban van száu,unkra kijelölve. Az Istenség titkai
tehát nyomon kisérnek bennünket a természet szemlé_
let nyugodt és szenvedélytelen köréből e,m berfeleink
zajos társaságába, hol már harczmezőn találjuk magunk"t, melynek nyugodt és egykedvU szemlélői nem lehetUnk : "Nem a.zért jöttem, hogy békességet hozza.k, " ,,,,em
fegyvert" hangzik mesterUnk szava. S csakugyan a ke·
resztény anyaszentegyhá~ mindig előszeretettel tontette
fel magát jól fegyverkezett tábornak a világgal szem

..... beo. Csakhogy miDő fegyvereket
Jézus szelleme! .Szeressé!ek ellenségeiteket s jót tegyef:8k
azokkal, a kik titeket gyűlöl"ek." MiDŐ hadi felszerelést l
"Ne gyűj!,~e!ek kincset e földön, hol l"OZsda és móly me~'
emé82!ik; hanem gyiijts,tek kincset a menyországban, mert a
hol lesz a ti kincse/ek, ott lesz a ti szivetek is." S minő hadi jelszót ! "A ki téged kövel dob, dobd vissza kenyérrel." Találkozik-é az emberiség a harcz folytati1suak e nemével a természetben valahol? Mi több, maga a tábor alkalmazta.- é azokat ellenfeleivel vivott harczaiban ? "Az
én országom nem e világbdl való" mondja a mester s
folytatott é valaha had sereg szivósabb küzeleimet a világ feletti umlomért, mint egyik leghatalmasabb s legszámosabb hadteste Krisztus egyhá.zllának? A keresztény
vallás elveinek figyelembe nem vétele a gyakorlati
élet terén előkészitette az u tat az uj szellem barbár
bóditóinak, hogy a társadalmi élet p,'ovincziáiba is betörjenek s uj elméleteket adjanak a világnak, melyek
a kegyvesztett és detronizált , eszmények" belyett a
való ~let sze ml életé ből vannak meritve_ Ne higyjetek az
emberiség álmadozóinak! Nem nemes esz ményekért
folytatja a küzdelm et az ember, hanem a kenyél'é l't,
rangért, hatalomért, befolyásért ; csak linllepélyesebb
pillanataiban gyujt tömjént azon elvek tiszteletére, a
melyeken az az állitólagos erkölcsi világrend nyugszik ;
klilömben pedig az erősebb elnyomja a gyengét s az
elnyomó körlil bálványozók és irigyek csoportja tolong;
az ember embertársain taposva emelkedik magasabbra
s nem igen tapasztalju\{, hogy a ki küzt!lnk első akar
lenni azért keresné az elsőséget, hogy a mi szolgánk
legyen. A kereszténység magasztos elveivellobogóján,
de az előbb vázolt szellem hatása alatt álló tMs.da.lomban mily nehéz helyzete van Isten szolgájának! 1<Jlőlőr
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panasz, A társaaalom legmagasabh éL'dekeínek, legeszményibb czéljtlinak szolgálatára állitott s legmostohább és legsoványabh a kenyér, melyet bipláléIwl nyujt; a lélek örök kincseinek örizetéL'e bizott s
maga csak azon bálvanyoknltk tömjénez, melyek a vi,
lági külső siker személyesitői; állásban, tekintélyben
mögötte állok azon osztályoknak, hova hivatásomnál
fogva tartozn ám S befolyásom mindinkább It táL'sadalom alsóbb rétegeire kezd szoritkozni. Valóban a keres7.ténység életének történetében nem volt idösztlk, melyben a vallásnak és papságnak kevesebb befolyása lett
volna a kol' mozgalmaim, mint a közebbi évtizedekben,
A társadalom szerves életének fizikai alapjai nagy tudósok kezében uj mezőt nyitottak az emberi kutatásna.k s e kutatás czélja, az emberiség sorsának ja,vitása,
külső életfeltételeinek javítása által, nemes és tiszteletre méltó, De ez uj filozofia· már e tudomány által
épitett eröségL'e is feltüzte lobogóját s fennen hirdeti,
hogy a mecha.nikai oko k az emberviIág életének is
egyedüli mozgatói. Legalább megvan a hasonlat a mi
táborunkban levő dogmatikusol(kal, kik a dogmák kérgében képzelik li vtlllást, A bünök ké!ly~zer helyzet
következményei, okai k külső események és változásokban keresendők s stutistikai adatok halmaza áll készen
azon társadalom bölcselőknel(, kik szeránt a növény
és állatvilág fejlődésében éL'vényesUlö elvek és törvények az erubervilágot is teljesen fedik, Kinek ne jutna
eszébe a nagy britt költő szava: "Midőn szerencsénk
beteg (a mi pedig többnyire erkölcseink megzabáláRából ered) balsorsunkra vetunk, mintha gazemberek
kényszerUségből lennénk," Tagadhatatlan, hogy a tudomány és haladás ujabb iránya inkább az ész és gondolkozás tehetségeit fejlesztette s a számtalan felfedé-

_1'_,
zések, melyek naponként egy-egy akadályt görditnek el
az ember elől a természettel való küzdelmében, bizonyos tekintetben elpuhitották a lelkeket, meglazitották
az embernek erkölcsi fegyelmét önmaga fölött s ha az
erkölcsi világrendet tekintj ük oly állItpotokat teremtettek, mint az elpuhult és tlllfinomodott Rómáé volt a barbárok vad és nyers ösztöneivel szemben. Mennyi igazságtalanság, önzés, méltatlanság, képmutatás és hazug ·
ság található társadalmi életünk sima és nyugodt felszine alatt! A keresztény vallás elvei, igaz, gyógyszert
szolgáltatnának a sajgó sebekre, de jól mondják ellenfeleink, hogy ezeket az emberiség csak ünnepélyes alkalmakkor ölti fel, köznapi viselkedésében más elveket követ. "Minden OIszág támasza és talpköve a tiszta
erkölcs, mely ha megvész, Róma ledöl s rabigába görbed."
A mi Rómánk kapui elő.tt is itt állanak már a socializmus ,
Le
kommunizmus, nihilizmucl anarchismus barbár hordái.
,
a társadalom mai rendjével, mely önzésen és hazugságokon épült fel. Fel kell forgatni minden intézményt,
melyet a hatalom és nagyravágyás évezl'edeken át a gyengék és tehetetlenek elnyornására talált fel. Ez elv jut
érvényre az anarkhizmus véres büntetteiben, S nem
tagadhatjuk, hogy sok erkölcsi rOllllotság és elvetemedettség mellett vannak e tá.boroknak őszinte fanatikusai, a kik erős meggyőződéssel s teljes jó hiszemüséggel folytatják a barczot társadalmi fejlődésUnk
iránya ellen, Ennyi lelkesedés a gyilkolás és rombolás
véres munkái mellett zavarba hozta s kezdi fell'iasztani társadalmunk ' védelmezői közül a gondolkozókat,
Talán igen is messze ment az emberiSég az anyagi haladásban, de az bizonyos, hogy erkölcsi érzékének fejlő
dése nem tartott lépést, Több kitörni készUlő gonosz
szenvedély nem volt soha s I),Z emberiség ugyancsak
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résen van, hogy intézményeivel, §.·saiva.\ s öldöklő fegy·
vereivel .. Mj e meg legmagasabb érdekeit. Mert az
egyén ereje meggyengUIt, erkölcsi fegyelme meglazult
s az éber őrködést az összes legsze ntebb érdekei fe·
lett könnyelm II tunyasággal kezdi szervezett intézmé·
nyekre átháJ"itllni. Az egyes nem igen kezdi többé kö·
ielességé nek tekinteni az erköl csi világl·end védelmét,
melyet az egész hatalmi eszközeiben eléggé kürUI!Jás·
tyázva hiszel!. Pedig kUl~ő intézm ények erkölcsös s
lelkileg fegyelm ezett társadalmat nem fognak teremteni
soha. Látjuk, hogy sok kUlsö intézményekkel féken
tMtott tiszteséges élet, hogyan esik áldozatnl liZ első
komoly kisértésre S a világ egyik ámulatból a másikba
esik, midőn nagy neveket lát naponkint a legalábvalóbb
erkölcsi bünök sarábaa pellengére állitva. Körül vagyunk
véve a kill ső tisztesség mázába burkolt emberektől,
kik közöttünk é lnek, beesillésUnkben részesillnek s kik·
nek a társadalmi élet sima, gépies formái alatt elkövetett
aljas bünei csak későn jutnak az ámuló világ szemei
elé. Szk ily nagy és dmva lökés rázta fel a józan
köz érz Ul etet s irányozza a figyelmet mindinkább ama
szent és örük törvényekre, melyekben Isten ujja az
emberi nem emelketlését kijelölte. De a haladásnak
egyoldalu iránya ellen mind sOrübben emelkednek h&n·
gok társadalmunk jobbjai részéről. Kezdjük átlátni,
hogy az emberi lélek a maga szövevényes és tikos
utaiban s korlátlan szabadságban, ellene mond
minden oly tudományos módszernek, mely a tál·sadalmi
élet mozgalmai t csak a szükség törvényei által akarja
magyarázni B problemáit kOlső intézmények által hiszi
megoldhatók nak. Az iskolákban sürgetik az erkölcsi nevelést, a jelemfejlesztést az ismeretközléssel kapcsolatbaD. Sőt a figyelem felénk, egyházak felé is fordlllt 8.
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kölönös, hogy épen a lezajlott egyházpolitikai viták
ir,j,uyozták a figyelmet amaz erl!ölcsi kiccsbányára,
melynek az egyház a vallúsban letéteményese, A rothadás rendesen uj élet csiráit rejti magában s e század,
mely mtlr sok különös dolgot megért, megérheti még
a keresz ténység megujlllását s az emheriség viszszatérését HZ esz ményi elvek cso rlálatához, Hiszen, ha magánéletlilJkben meg isfeledkezOnk róla, ujabbkori humánus intézményeink felett csakugyan a kereszténység szelleme lebeg.
Az emberszeretet számtalan jelei, melyek érvényre jutnak s szabál~ ozva vannak, miveIt népek háboruiban nincs-é ezekben valami a Jézus szellleméböl "szeressétek
ellenségeiteket". A természettudomány fennen hirde1,i, hogy
az erősehb marad fönn, ez a természet törvénye. S
vajjon hagyja·e az emberiség c törvénynek áldozatul
esni a gyöngét? Midőn hajlékot épit az árvának, menedékházat a munkatehetetlennek ; midőn felkeresi az
éhezőt és táplálja, kikutatja a meztelent és megrubázza,
korlátolt mértékben és sok fogyatkozással igaz, de teljesen azon szellemben, mely e szavakat sugalta .éheztem
es ennem adtatok, szomjuhozta,m és innom adtatok, utonjáró
voltam és befoyadtatok. . . atyámnak áldottai birjátok az
országot". Nem i$ a kereszténység szellemében létesült
intézményekben van a hiány korunkban, hanem abban,
hogy az emberiség megfeledkezett arról, hogy a kereszténység élőerö, mely csak egyes tagjaiban müködve
teljesitheti magasztos feladatát. Az inté~ményeken saba
sincs a szeretet és rokonszenv melege, mely egyes emberről egyes emberre árad át. A vallás mezeje a s~iv
és a lélek, melyet ápolni csak egyesekben ll'het s ez
a munka tölUnk, a vallás iíreitöl függ. Parányok vagyunk egyenként . . . de tanuljuk meg a természettumányból azt az igazsá~ot. hogy a természet némely
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legfo ntos!lbb munkáit sze mmel nem is látható lények
végezik. Ha a mi munk(lIlk az elmék bizonytalansága,

a szándékok ingadozása, az erkölcsi érzék meglazulása,
8Z e8zményi törekvések iránti eltompuhis eme napjai!Jan hiztos utmutatást adhat csak néhány lék nek, vajjon nem kovász-e ez a lomha és élett.elen tésztábau ?
S a jutalom? Jézusnnk szava "Jól van j ó és liii szolgá"," _

•

•

•

Fejtegetéseimnek végére jutottam. Láttuk, hogya
lllozofia hogyan szoritotta le a vallást id eigleneseu a
természetfelfogás eszmónyibb teréről s s tál"sadalom
tuneményeinek meclwnikai magyarázata hogyan ingatta
meg az emberiség életéről való eszményibb felfogás
alapjait. Bizony na gy változás! A régibb filozofia az emberiség összéletében isten törvényeinek uralmát látta;
a nyomort és sUlyedést e törvényektől való elpártolásból, a haladást és emelkedést e törvényel,hez való ragaszkodásból magyarázta. A7. emberiség története ezen
világitásba n dl'áma volt, melyben a szép , jó és igaz
győzelme a blinös önző szenvedélyekk e! való harc7.ban
állitotta helyre az erkölcsi és eszményi vilt\g megsértett rendét. Korunk félmiveltsélei a természettudomány
egyoldalu batása alatt már csak mosolyogni tudnak az
ily világnézleten. Mel·t a mai áramlattal a emb,w főként
tudásl"a törek szik, a hatalolDl"ajutás eszközeit keresi s
Sysifus szomja epes7.ti a vagyon utlln, melyben a boldogság egyedUli eszközét kezdi tekinteni. , Ezek azon
miazmák , melyek tá"sadalmi életunk sze"vezetében oly
sorvasztó pusztitáiiSal dul nak. A tudományt, melynek
megbecsUlhetetlen nagy szolgR.Jatait eiisIllerjUk, !lelll
vádoljuk; de igen azon irányt. me ly az egyoldalu tudás
~zel\eméDek ápolása által az eszményi és erkölcsi élet
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egyéb fenntartó oszlopait tllredAzni és megingatni
" tette o Szomoru és sivár világban, kötönyös és
,'í uleknek kell hirdetnUnk most még isten tlIrvéDyét
,"Ilintenlink a jó magot azon tiszta tudattal, hogy sDnsk
-i liitgyobb rész ~ sziklás talajra és tövisek közé kerül.
-[De Mt nem igy volto e Jézussal is ? s rosszabboé társa~ lil'il1munk mint az, mely a nagy mester munkáját mego
o semmisitni bitte Golgota ket°esztJ é n? S általában az
igazság sorsa se m azoé hogy mint parányi életcsira muködj é k, mely növe kedésébe n a lét összes többi elemeit
használj a? l sten csak a l e h e tős éget adta
embe rnek , hogy a be nn e r ejlő igazságok
telomé keny élófá v{Lfejlessze ; kény szeJ"Íteni se nki t, me rt az e mbe r m e gkülönb ö ztető
e rkölcsi szabadság ; de minden eltérést
tt örök re nd tő l szigoruan bünteto
.eu oO bün tetése cs apás, még pedig intések,
tn ego kol,\s nélk ül - az e mberi ségnek
volt s mindig szük sége lesz azokra a
törvé nyekre, melye k az e,nb eJ"Ílelki és e rkölcsi öntud "tában születaz e rkölcsi vil ágre nd törvé nyeinek
törvényei csak a kül ső magaák, a lelki világ ba n telj esen tefelismerésé ne k b e n s ő világos o
.Illelhatározás erej e, a t akadályokkal
sze mbe n kifeJolő tlö tt lelki nagy,
mos tö lové nykönyvekbe n vannak szan TH I
tpoljvé nyl{önyv az EVfl.ngeliumo Ne
"

.. ;0

~J

tö rvényei egészben egy ha·
"Il
meg. Az igazság arányának

s mennyi ségheu található S
meg felhagynunk nem sza-

-

19 -

bad. Lám it l evegő é ltető el eme is mily kevés a m ag~
vastag, dUl'va - ,.. közö nyös és ellenséges körnvezet~.
bő l á lló lJurkolá$ lJan s nem ke"esi-é testllnk ösztönsza·
l'üleg táplálkozásánalc e legnélklllözhetetle nebb feltételét?
. Az evaugel ium világánál ke,'essük az Isteni böt'Űse~ ég rejtett mélységeit a te ,'m és7.etben, az e;nbe riség
é letében s a b e n ső embe,' lelki világában - a htírom
mező, melyböl az evangelium szo lgája a tiszta magot
nyeri . hogy dus kam atozással szolgáItassa azt vissza.
Igy '~sok titolc és:homitly mal'ad fenn ; de legalltb iJ törekvéseinknek 'biztos és határozott czélpontja lesz s ez az
irányadó a földi pálya sike ,'ére néz ve , Mert, nem azért
vagyunk itt, hogya miucle nség tit,kait mego ldj uk, hanem
.azért, hogy aZOn törvények követése által, melyekbe
Isten a lélek folyto nos e lll el kedétiét helyezte, életünket
ma gasabb erkölcsi czélok érdekéhe n él'vényesitsülc Ha·
csak a hitetl enség közöny fásultság
jelenségeit vizs,
gáljuk, esüggedtség szál l me"g a nagy munk ával szemben , melynek folytMására a mester szellemében v,\ll" I·
koztunk , de a cs ü ggeteg~ég n e k nyom a se tal{tlható
aUla fenséges lelki er0ben, mely az ő sajl\tja volt. Ne ·
künk se szabari cs üggednünk, ,, ][e,reul ",ég izm e/ben héteze,' e",ber, kiknek lérdiik nem hajolt m eg " B cit elölt" ez
a mi reménységünk a lapja s minden l, edvező'7-íelensé.
gek mellett is az e mbel'iség nagy és fényes jövőjéb en
való hit. Ti} hit \'li:\~·:'t:J:ÍI hi,'rl pttÉ' k "" eva ll ~elillUl ot hitelődeink közeh ezel'éven át. l!) hit viltigáuál hil'detjük
Uli az embel' Isteni el'edetét s magas
elhi
vatústlt.
Az
,
örökkévalóság Ill él'hete.tlen . . . Evezl'edek csak e l~ün ő
buborékok a nagy oczeán felszin én. A ezélt mi el nem
é rhetjük. de tiszta öntudattal mnnkál1wdh atuuk. ha törekvéseink az örök szép jó és igaz szolgálatában állanak, Terjessze hát bár körülöttünk fal:'yasztó lehelletét
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a közöny
igényeljen bár kizál'ólagos jogot a dor..
gok szemléletében a tudá.s
szórja bár reánk eSKményi törekvéseinkért guoyjának nyilait a testi élvezetrvágy
kicsiny sf'reg ! Kri 8ztus sziklavárának örálló serege! A te kötelességed az eszmé nyek , az örök
igazság szolgálata Hadd hu.rc7.01ják végig a földi pályát esz mények nélkül azok, ki :.;: minden élet egységének és közös sorsának hi té ben féregtársainkhoz akarnak visszavezetni a pos vá nyba. 're mutasd az emlle•
reknek a menyország felé veze tö utat! Amen .
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