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Vallásunknak a mai ~szmékhez való • Viszonya. 
hu: P~~I"~ KOI"''' flónl. 

Egy korszak eS1.méi magaslat rnllvcltségt' sem AllaH akkora 
harmani6ban szabadelvO és Iflg látkölt1 vallásunkkal, mint éppen 
ezen ébredező forrongó, felvilágosodott korszaké. Ha kQrQlnezllnk 
népszerO, számottevő , nagy embereink filozofiájan, azt tapasztal. 
juk, hogy faj és vallásk010mbseg nelkUl a mi eszméink lesznek 
hirdetve. 

Mint mar annyiszor megirtam, hogya külföldi nagy mozo 
galmakat ne is cmlit .. em, a magyar katholicizmus modern egyh4zi 
emberei lépten nyomon az IIllitérizmussal azonos szabadclvO 
theologifl t hirdetik. Nem ugyan nyillan és kimondva, de a sorok 
és szavak közölt mindig erősebben és jellegzetesebben. Dr. 
Prohdszka Ottokár beszédeiben, étvelésc ibcn a soci61 is munkának 
es az emberi lélek, az emberi jellem és erkölcs fejléidöképessé
i'ének minden kUhöseg és dogma fölé vtlló helyezés ével hatéro-
10llan a s1abade lvU theologia igusága i felé tereli a katholiciz
must. 

Zsilinszky Mihaly, a Prol. Irodalmi Társaság elnöke, a mai 
szabadelvU protestantizmusnak nemcsak merész harc,)Sa, hanem 
valósággal megteremtöje, valamint Tisza Istvan gróf, közéletünk 
egyik legrealisabb jellegU embere 3 Prot. Irod. TársasAg közgyU
lésén mfjr magat a haladéls utjélra lépett protestantizmust olyan 
halalmas IOkéssel láttak el, hogy ha ezell utolsó lökés a 
tOmeg lelkét is uámoltev6en mozdilolta meg, egy csapással 
elérkezett a protestantizmus a teljesen szabadelv(l Ihl'ologia igaz
ságaihoz. . 

Ezcn haladó vallási irényt szolgtitja mtir régóta a pozsonyi 
evang. theologiai akadémia is, dr Masznyik Endre igazgató sz.-
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badell'il vezetésében. Ennek az áldásos in\nynak hive a budapesti 
e\'ang. egyház is. Raffay Sándor az itteni egyház egyik lelkésze 
nem régen a Bethlen Gábor kör Ollnepélyén hatalma,. beszédben 
képviselte a protesta~tizmu~nak legmodernebb ~gát. A~ eval1~éli: 
kus egyház egy máSIk \'ezeremb~re: dr. S.:tehlo ~vrm'f. ~ kll'álo 
Ilgyvéd éS vallásbölcsész munkáIban, felolvasásaIban teljesen a 
szabadelvII theologiát hirdeti. A sárospataki református Iheologi
ának nehány bátor és energikus tagja, mini Zoranyi Jenö, 
Rohoska József, Ferenczy Árpád theol. tanárok szintén ennek az 
iránynak hódolnak. 

A mai irodalomnak egyik legtekintélyesebb munkása dr. 
Kenedi Oüa - kinek nevét aktuális munkássága miat! szintén 
minden alkalommal kénytelen vagyok idémi - nem Tég egy 
nagyszabásu heszédjében haUrozollan kimondja, hogy a dogmát 
uem szabad a vallásfogalommal azonositani. .Hiába mondják 
nekunk azt - fejtegeti Kenedi - h08Y a dogmának örök élele 
vao, mert nincs a fö ldön egyetlen emberi alku/as sem, aminek 
örök, vagy bár változatlan élele volna. A történeti lejlödés alkotjl!
és porlaszt ja el a do~mákat is." És ezt korunk egyik \'allási ala
pon álló sociologusa mondja, ki elég bátor, hogy egész műkö

désében, most kiadot! sociologiai tanulm{)nyokat tartalmazó 
könyvében a Darwinizmus alaptanaiból indulva ki, vezeti a maga
~abb régiókba egyéni filosofitlját. Talán nem érdektelen e 
helyen megemliteni, hogy Darwin éppen az unitárius egyház tagja 
'10\1 és privát gondolatU'an sem az lsten.eszmet, hanem a fejlő
déstannak ellentmondó dogmAItámadta. Az a megismerés, hogy 
minden egyps vallásalapitó eszméje törvényszerll fejlődésnek van 
alávetve, szintén a Darwinizmus hatásának minösithető. 

Hogy visszatérve korunk nagy emberei re, még egy utolsó 
páldát emlitsck: Alexander Bema!, korunk kiváló bölcsésze 
ki bár nem tartozik keresztény egyházhoz, de sok névleges 
kereszténynél krisztusibb Ietke van és ellentétben az ort hodoxia 
dogmái val. az onkepzésni!k és (j1J/egye/emnek 3 lehető legmesz
szebbre gravitáló ut jait ismerteti _ tnvaly egyetemi l'Ióadllsuib:11l 
egy gyönyörU képel IMt elénk. Az egyházi irdnyllltokat, vallási 
fOT1llák~t azoknak a támogató állv.1nyQknak minősi tett.'. mc
Iyek millI II házépitésnél II föépmclet, ugy védik II fl~ ml -
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IU IWldhfll rcnddlCh.'lI RI;I)l-iJ.:nl~~gol ls 111IlI tlal ld ig, 111L~ al t('llu 
C'lcJthcn, leI'IN('lkn. I.ölnlépllmén,t ncm lilf. '''I'!b' . 

. " ·u .. n, InUt.:.1l, 
Jlz!lAf(11Ul ktpfS mtgillhll. Amij: al épQlet nem biztos, l'a!:)'I' a 
IIIIS11u 1J,:.IZs4g, :' lélek cg)'cl('ml'~ luh' még nClU él ekg erösen 
III emberisé}!: SZI\'CIK'I1, addll{ meglehet, hog)' balg,, ~,J.: \'olua 
~ IlIlIIog!ll~ körUlepl l meU) I l{'ronlulli, hOK)' c .. CIICI{ II IOIj(at~.1J.: 
1~ Stl'tl\'CdICII \'Zl11tll l. De hu Ul Idők huludhll'.l l ~ korlMok 111~r 
!ICIIl Idl'lnck 1111'1: II célmik s IOhuc\ haszn~l lI1~r 1\ I1Iclc!::uö SURa, 
I 'llgy II sznbnd ICI'cgő Irisi! i\rnllllntn, mmt II kri l' lnSZcrll cl~ligc. 
11'1151\\1,(, nkkor hnl!\los \ I': I('k CSllp11 H okfNlJó1 cl nem 11I1'0li lanl 
It feleslcl!!cs fllggclékl'! és IUcg lIem SlUUJIl itnni II dOJ.:I11~k ~S 
11lIRyoml\u)'ok umluu'tlól is lit igu hitt'!, 

TehU ill 8t idő, mid6n IIclII~ak egy korál UlcghalaM kil> 
irduy 101ylalj:1 ncmeseu romholó tnnnktlj t\1. hllnelll ~milll c Ilél.IAk 
lI1uloljék, megkN(\ő(\ül1 mM III értéktelen fOl,!gclékekre ccb.} 
"I:)"ÜIII"S fOmhollis, hogy épllt'n a u ilt\rllul dlló, tehát leriJ"./IoI
Itl/tatl/III igllzstlg, III cmt'lkcdcll IéItknek nlegacélolol1 terméslel('s 
hite llUlldl johban crudkedhe~~ék ki és \'égclhesse renclc1t\!lésél. 

I~s soho IIngyobb slllksé~ nCln \-011 Cl e.:yelemt's rOllI
bolholl nln!JlIló ,r"it,' lIulllkt\rn, minI ql!lcn ma, lIudőn el OdvOs 
é~ illlpoz~n~ mozg,l loUlm,II e~y I(föhcll u igl/:i roHlholtl~: II 
ridq: ll lheiUlllI!( és materiAlizlI1us is Ul1.yllucsak lehetette IIwl
kodni \"I\~yó fejd, Csuk ncmré~ lollnlu n Ttl rsaclalo ll1ll1d o nl~l1yi 
Egylt'[ t'~y lelollllSÓ 1II(\so'n, mikor eg)'lk , Ulodern' 1IC1'eI11sll finlal 
embl'r, cgy noj.ty, kilcrjedl ifjlIsági kör c1nök(', m~g II 
mn/rri/IUstll af/lpon llirgyldt előtHhbl I~ erőscn t.ill1ndl~, mcrt l'Z 
a modernis la, \ '811flsok klh'idésér61 meré~zcl l, ismétlcm, - ath"lstd 
Slell1lKlutból Ixszéln;! A .Iulltls' és .hil' szószerintl'unnyira 
.ellll'lIlI,· sl)I .h1r~)'tlllon' fo.:all l\lI! fejl" ki, I1I clyrúl klllhlr 
cmhl'f11ck egy;\1tultlll lehch:ltcn mé~ II . tuQ(krn" jelző táNa-
&~gtlhan SCIl1, nl<'l)' kés~ IIb:>II((111111 b~sz"lhli! 

Ime hOl'i' \'('zetelt II hlj.!vtti-lmlls is IIi.l!;mufi:/IlllS s:flIII' 
I1Il1tcrl~1iU\ln s! lis n'IUI~1i l' \éSdhoz6 Jch:n~"Igcl ilkllr,lIliUlul , IS 
u ''il/lIls il-zU!tl' itt al illó ,IIIO$t Vllgy soha,' hog)' i,.w"" II 
''Qlflis.- 11 tcrmt'liJ:l'I l utlom:\nyok kal mcgf.'gyCló Ich'il:'lgosodott I 111-

l.h IclO'l' jOl.'! a si\hlt~i'g JII!!1 Irrf.'Ulh,'1I il-zl'rl'ncs.ét!rI1H'gN! O~I' 
. I \ k l" I a!l4~hINÓ-tönuelUlei: Cll "rezh,'hk il kulölllbölll I';t) h ,.. ~ . 

fusak, m,kOl 11111\1 q;.y 191;\lsUtl'srl' IdInJI. \I Ulllllk!hol ' 
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Dc cyy esz t11 e scm elll elked het lk DHA It JOItOIl önér 1ch C ~ !I 
CMl' v/l ll i\8 IIcm érex ll cl nkkorn hlvlI!! .. , t nz C IIW1~ l1 ylclICbb jOvclIllO 
I11C";:IIIRll ltd ll llr/l, mint eppel l nz c11d1w m{'l Wtli ll es hAtlCrtJe 
lIl odioli 1lIl I \l\rI ~ lI1l1 l1. Mr\r most csnk ull 61 !!lgW II l(yőzcl c lIl 
IIlcd hogy eZ fi l irtluy e lőbh ul óbl, gyöz, IIIlI l AI Jo II mOll:tl lGI való 
rC IlClldnl ~1I é ~ életképesseg - ItOJlJl Imrm onftJb/1II 'V(/ /I -e ez 
Islf" ,1 Ilulo l "f ZI/If'V I'I (IIZ II11itár lz IIl1l9 C511llCJcvcl) Ol I!mberl lllllllkn 
cr(jt clJcs:\e~c éli 1I111!l lclójn vn gy d l C I1~cd J nk kU nlclmUukcl Cs ezzol 
cUyUIt yyö~cllllUrlknt 18 fl többi vnll lisokuflk , melyeknek dl/pIti . 
leli lU hossr.nbh hlclR Indó lelodnl I c ~ z c missló. mcrl fl kUlsl.l 
1I1U11kl\II klvnl meK belsO rc lomulló munkll vnl is kell vC8z{ldnlOk, 
melyet nil mM - Iltl1r1 D,'vltl Pt!rflllC 110111<16 sze ll emének és 
OrOkscg~ lI ek - régel! e l \l~g e7. \llll k, hogy minden helhilhoru n~lkUI 
lIyUJl:OIItAtI ~s u{Ib(u(OIl, fokról -fokfIl követhessUk véKtclclI ulJAtlllll 
A feJlöd(} kors:tcll cmcl. 


