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A keresztény vallás - .. eszszeru vallás. 

Rom. l, lG: "En nem szégyelIcm ti ({ri.i7.tm:; 

evangdiumti,tl '. 

Igy szólott PM; S ebbeu minda, egyetért vele , a Iii II ke
resztény vallásuak jellem(:.t rel tudja fogni , S UI)nak befolyását érezte. 
Egy korábbi beszédemben ' ) megigértem, hogy eliitcrjesztek önöknel, 
némely okokat arra nézve, hogy miért t~szszük magunkévá a:l. apOb
tol szavait, s miért teszszük e nyilt és határozott hi,onyságot 
a Kriszt.u3 evangelium,iról. ~![e~j e:{y" ém akkor, hogy cW ~zör l:; 
azért nem szégyellem az cvangeliumot, mert az igaz, és beszédem 
e tárgynak volt szentelve. Most folytatni kivánom a tárgy'ü, egy
szersmind előadni a keresztény valláshoz való ös,inte és tíntorit
hatlan ragaszkodásnak egy más alapokát. Azt mondom tehát, hog)' 
én azért nem szégyellem a. Krisztus evangeliullHlt l mert <I i. é s z
sZ .erü vallás. Az m~geg.vezik az észszel ; azért tartom azt érde
mesnek az elfogadásra~ azért nem pirulok magnmat annak banítili 
és szószólói közé számitani. J elen beszédemnek tárgya lesz a ke
resztény vallás ez igényének felvilágositása. Meg akarom lllutatn i 
önöknek azt az öszhangot, 3. mely Isten szaváll!lk I'ilágoss,íga é, 
az észnek amaz ős, er.edcti világossága közt van, a melyet ö ben
nÜ!Jk meggyujtott, hogy örökös vezetőnk legyen. Ha e th'gy fejte
getésében a keresztények valamelyik osztályával ellentétbe találn"k 
jőni, remélem, nem fognak engem aval vádolni, hogy én őket va
lame!y erkölcsi vagy értelmi hiállynyal vádolom. :en az emb~reket 
nem szemlélődéseik vagy sajátszerii véleményeik ut<Ín itélem meg, 
hanem inditó olmik, hajlamaik és életcik után ; s II kegyességet é, 
erényt egyenlően tisztelem, ft barátnál ugy, mint IlZ ellenségnél. 

lj S1.erzŐ itt "Evideuces of Ch ri stiauit),H czimil beszédére czéloz, IL 

xnelynek jelen beszéde mintezy folytatása. Si ln é II D. 
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A keresztény vallá s ész sze rü vallás. Ha nem volna 
/lZ, szégyellclIém valhmi. Tudom, hogy némelyeknek az fl. szokása; 
hogy [tí: (!szt leldáháljá'k, s ezzel sr,emlJen fl. kijelentest állitják · fel 

, 

t.ekintélynek. Amu<ll' némely jó emberek e hibát védelmezik, s egész 
jóhiszemmel fcntarfj.ik a keresztény ügy Yédelme szempontjából, 
mindazáltal komolyall kell óvakodnunk tö)e; mert e~ yalójáb.an a 
hitet.lenek kezébe 8zolgáltatja át a mi valhisunkat Ez aláássa az · 
nlnpot. az!ht: hng-y [IZ épületet szi1árditsn. Valhísunkat ellenséges 
állásba helyezi az emberi természettel, s az ellenfélnek azon tisz
t.es lütszatot kölcsönzi, mintha a lélek legnemesehb tehetségeit és 
jogait védelmezné. 

Soha sem kell felednünk, hogy fl mi értelmi természetünk Is
tennek legnagyobb adom"nya, Ezért neki a legnagyobb !Hílával tar- , 
lozunk : ez nagyobb adomány Mrmely külső segélynél vagy jótéte
ménynél, és egyetlen oly tan sem származhatik ennek szerzőjétől, 

a mely ezt lcalacsonitja, Ennek fejlesztése a mi létünknek czélja, 
A kijelentés csupán egy eszköz, " melynek az fi rendeltetése, hogy 
a természettel, fi gondviSelés,el és Istennek szellemével illegegye
zőleg előmozditsa az ész tökéletesedé,ét. l<:n dícsekedcm a keresz
t.ény vulllissal azért, mert, az szélesbiti, el'iísiti és felemeli értelmi 
természetemet. Ha nem lehetnék ].,;eresztény a l1élkül, hogy meg
szünjek eszes lény lenni, nem haboznám 11rra llézye, melyiket vá
h\szszaUl. Magamat kötele~\'c érzem arra, hogy a keresztény val
lásnak fdáldozzak ""gyOllt, jó hir-nevet és életet; dc egy · vallásc. 
Ilak sem ~za.bad feláJdoznoru azt al éBzt, Ho me]y engemet az okta
lan állatokon feljülcnwl s emberré tesz, Én semmit se tartok na
gyobb ::;zentségtörémek, mint megalttzní vagy megtagclc1ni azt a· 
l egfőbb tehetséget, a melyet Istentől uyertünk, H" ezt tennők, erŐ
szakot l<övetnénk el a bennünk levő istenségel1. A l~cresztény vak 
lás nem :fll harc:t.ban a:t. észHzel 1 hanem egy vele l s azért vml ad~ 

# . ' 

va, hogy anna.k scgitöje és barat ja legyen. ' . . 
.1 elen beszédemben igyekszem felvilágositni és bebizonYItoh 

II' imént előadott nézefeket. Észrevételeimet két fejezet alá .en
dezem. :E l ö s z ö r is megmut.atom, hogy il keresztény vallás az ész..: 
re van alapitv~\ és előre felteszi az ész teldntélyét, s következőle~ 
nem el1enke,hetik velc a nélkül , hogy magam,.gát fel ne forgatna: 
Beszédem c részében oda. tör~l{szem, hogy kimutassn..m azok téve~ 

, 
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déseit a kik azt vélik ho"" a ker. valhIsnak szolgálatot tesznek 
I . 1 r:>J l' 

azz;ll, ha az észt megvetik. M á fi o d iS Z () l") Ül:'i!:sze fogom hason 1~a.-
ni a keresztény vallást aF. é~y. Yiltígával Hzért-~ hogy al. a.zok kozt 
való megegyezést kimuta~snm ; t~~ l'észletHscll l)f' fogom bizonyitni: 
~ogy a kCl'C8Ztéuy valJá:; külüuül-iCII éS1.~y.l~r[l rallúli. lL fejezetben 
oda törekszem, hogy az t'vangeJinlllot a hit.etlenek vádjai ellen meg
'oltalma,zza.lÍ1, s t'lJIIlllk Larátn.iball it hitet és raga~zkodást megszi
lárditsam. Mielőtt. hozzá lmzdenék, t.· ugedjék lIlegjeHyeznclll, hogy t! 

beszédnek, tárgya tcrmcszetén61 fogvIl, néhn elvont alakot kellmn
gára öltenie, s komoly figyelmot kiván. f :n az é s z l' Ő I , II lélek fő
tehetségéröl fogok beszélni ; és ilyen tí,rgy kezelésénél még a nyelv 
egyszerlisége sem menti ld a, hallgató! Üllllak szükségessége alóL 

hogy gondolatát kizárólag Ile foghtlkoz(,assa. 

Annak meglllutnt!Ís,í val kezdem, hogy a k e l' c s " t,' II Y k i
jelentés az ész tekin té ly én alapu l fi következőleg azzal 

nem ellenkezItetik. És itt helyén hitom meg,.llapitmll az ti S z szó 

jelentDunényét. Az igazság felé t"tt lépések egyik legfontosnbbikának 
tartom a kifejezések jelentésének meghatározását. Nagyon sok vesze

delmes vita, támadt Ulár II ltifejc/'ésll1ód homályos volta miatt, s a 

vitázó felek, midőn magoJmt kiumgya.ráztlí,k ~ arra a felfedezésre jöt
tek, hogy erejöket szóharezban paz"rolták el. M i t e ldl a z é s z " 

Az ész l<ifejezést oly széles értelemben haswáJj:\k, miszerint 

nem könynyü azt :')zabatosan meghatá,rozlli. E tekintetben megegye
zik más szavakkal , melyek a. lelki tehetségeket IdJejezik. Azonban 

eg y képzet Ulindig hozz" van lrapcsolva: ész a.latt minden ember 
a léleknek legfőbb telJetségét vagy erejét érti. Nem akarok oly tu

dományos meghatározást tenni , " mell' aunak Illinden munkásságát 
magában foglalja ; megelégszem az""l, ha két. lényeges jeJlemvoná- ' 
sát vagy mUködését kimu(.,tom. 

Elő'ször, az észnek az a jellemvonása , hogy az á l t a l á n o s 
igazságokat felfogja. Ez egyike legfontosabb teendőinek. Van
nak különös és vannak általános igazságol<; az utóbbiak a legne
mesebbek, S az ezeket felfogó tehetség az értelmes lényeknek ki
váló jellemvonása. Ezek pedig az ész tulajdonai. Engedjék meg, 
hogy értelmezésemet néhány példával felvilágositsalll . Látom, hogy 
egy kő a. fóldre es jk. Ez It ü l ö n ö fi igazság. De én itt nem (í.lIapo
dom meg; nem csak azt hiHzem, hogy ez R kő n földre esik, h<t.-
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IIl'm nzt. h:, hogy H~ nn,vngnnk minden ré~zccskéje 1 bármely világ
l'é~7. 1w lI . s it,t. lIlinlll'H IlIliB :tn,\'llp;rés:t.ht'z, vagy ahogy mondani szok
t.úk, vOllzil t-tk. g :t, :í lt.;ll:i llo ~ igf\.z~:íg! oly ely. lll.ely a.7. egész anyagi 
h,'I'{'Jll!.IÍ::-: I'O kit,t-1I:it'd1 ~ fLllllltk h~t.cY, ésérc lH~zve lényeges. Ez az igaz

::-:lÍg: az (;:-:~ tllllljdonfl .. . lf.nnM'1 littom ~ hogy cgy ember valami ered
Hh\lIyt.: ('g'ykézmiirct, l'g)' húzat., ho? létre. Ez különö s igUZSllg. 
P l', t~ 1I 1ll' IIl l':-Il k h: ii I li 11 li s okokat. és eredményeket vagyok képes 
I:U ni ; h/Illem lllTÚl i$. bil.(lnyo~ vagyok! hogy minden dolognak, a. 
lIIol.\' lé tezni kl'Ztl - a k.i r ul i It () r és II k.1. r h o l ,- okának kell 

Ill llni. ' ;t' hOt!y st'nmli r:.ilt.ozlÍs nem fog törtélUli o l\: II é l kül. Ez á ta
IliIl os ig' azRllg'.vftlami ign~ i tt és mlndeuütt,most és örök
li (Í. :-; l'Z ilt. iga1.8:lg az (~$'" ~llj titja. Ismét, s7.emeimmellátok és ke· 
zdHIlUt~ 1 áUi.)gok ('gy hahirok liözé sy.oritott. tért; de ez nem 

• 
llIindl'H. En hi",onyt1 s, ragyok flITÚI, hogy tHlut határokon túl, a 
IIldYl'.kd h1gjnim t'lú rlH.~k . hat,írt.alnn tél' \'fln; hogy akár merre 

lIl l~l:!.reli. n~gt-E'lenség t~rül €'l liörlilt.em. Ez egy má.sik átalános 
ig:\l S.ág. és cz az é~r. 1'1~lÍt:i:\ . A végtelenség eS!l.méje valóban egyi
ke l~ 1'('het~l~g l('glW,IHl'$('ub fog'l.1mainilk. Ismét , látom , hogy egyik 
t'mIw .. jM t.~sze ll II m;Íiül,kil1. .Ez k ti 1 ö II Ö s ign:t.sdg vagy észrevé
h'!. l)p Idkl'Jll IWlU s.zű rit.lmzik ezekre. f:n li.H.om és érzem, hogy 
11lÍ rmikol' t~8 b.irhol léte~:I.(\l\(lk i~ Ill. értelmes Iélwek mindenik he· 
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1~· t' $ C Il e$cl~kszjk , mirlőlI lluisokkal jót. tesz. é~ h e lytelenül! 
ha Ul;i~oli:nnk s\5 rl'hlH~r~ Hir. Itt. van egy :'1 t. :11 ri. II o s igazság 1 oly 
tllr\'l'uy. Il lllel~· l titf;'utúl ti ll)gnto}só emberi lényig kit.erjed ~ és ez 
HZ ,';7. , :tjMj" . Azt hi; zeUl. hog)" kifejtett~m önök előtt nézeteimet 
il h;leklwk l\llh.' h'g'fbhb tdH:' t S.t~gét i suH?rt.ető elsö jelvouásra nézve. 
Ennek hinltils:1. Iwgy :lZ áltn l ':\llű S ign.zságo knt. , a ua gy é s' 

a r Ö k (' I y l' k l' t lHt,'.gümll' tje. De itt. nem állapodik meg. lu. ész 
,lITI! is "nló, ht,\g~' ~Z :íltnhl tlOS ig:lzs~\goka.t. ~gyes esetekre! Jények
f f' é~ t üUl.'lIléuYl'k rl' II l k :.11 IH il 'I. Z n. Példt\.lU. a mint láttuk, az ész • 
arnl t:llli t. l'ngelu. hogy luinden V:iltozilf'Unk , kivétel nélkül , o ká-
li nl\: kdl h'll1ü: ::0\ ez clvn~l megt'gyezúleg arril késztet engem, hogy 
;l k ti I i.l n Ö $ okokat. k(ll'(~$$e l1l alokbau a végt.e.ltm YtUtozásokban és 
jdt'n'S~gl'khl'n. II lUcly~k fplftlgtlSOUl ahi. esnek. llyen formán az ész 
folytolH'$tlH fűglt\lkozik tlZllkk .. \l t\ képzetekkel. ,l lllPlyekkel minket 
.. IZ érl;Jkt'k. al. i.'mturtnt. l~S t'mlékezet ellátnak. t.il'sityán azokkal 
~tlj tit nagy igt\l&íg~lit! n\g)" fel l'ululZnlll uliokat ~:tj ~it általánosságával.. 

• 



, . 
Á ,MR. V ALI,AS Ef-lZS1.iERŰ VALLM. 

"Most :l'átél'ek az é,sy. III á s o fl i k nUlI1"4"ússág<.Í.l'fi , a 1Il.el)' való~ 
ba.n rokon az (!}süv:el. Ax t;SZ t1g',yl1l1i s a;l, a tehetség I amely foly
tO~_Qsan oda tÖl'eksl..ik, hogy k ü l ü II h ü ji; 6 kél'zl'tel11küt e g y fl é g r e é~ 
ö~szefüggésl'e \'OJlja ,üssze. Tiin (1.7. ft h:galapoi-labbmeggyözödé
se áz éSl,nek) hogy minde ll igfL1. :':i l:ig megP.gye 1, ik egymüs
s a l ;, hogy <1. belsü ellentmondús iL hiba bélyege. Ennek legben fiőbb 

és legkoUlolyahb törekvésu az, l!úgy nz !;rtelemhen egyeHsúget hoz
zon létre 1 s az el1entéte~ekllek hits1.ú IH~zetekc:t kiegyc:l.tesse. Mi
dőn az ész uj tényt lát1 oda tön;kszik1 hogy azt }(orábbi ismereté
vel összekösse ; smmninek scm engedi Illeg : hogy (t lélekben k ü
l ö II álljoJ!. Azon llIúköLlik, hogy at. eb:t.órt igazságolutt öss:l.együjt
se, s azoknak a :;i1.erves élut1 a:l. élő remi erejét é:-; szépségét adja. 
Ennek c;.;;éJja (ís öröme az ösz.lulng) $ () lJlJ(~ n ugy meghotntnkozik 
egy ellenmondúsoll Ho gondolkozáshan ) il Hlint egy vj:-:;zszás hang sérti 
a finomabb haU,',t. A"t a" ÖS"töuszerü érzést ltonljit magában, 
h~gy mindaz, a mi. létezik. szon)$ viszonyhan van egymással) s nem 
nyughatik meg mindaddig \ a ndg' minda:l.t, valamit tnpas%tahmk1 

össze nem kötöttl~ it végtulen (~g{~s;';;1'3:!;e1. E nézet s:t.el'int az és!. a. 
legdicsijbh alakja vagy 1l1ükölléBc 8zellmlli tel'Il1észetiinkne](; meg

felel az Isteu és it világegyett'Bl e g y N é g é II e k, s oua. türel<szik 
hogy a lelket erne lUilg~lsztos egység képl~vé és tükl'évú tegye . 

.Ezekben adtam az é s 1. l' Ő l va16 IH'~zetcilUet. Ve hogy minden 
félreértést kikerüIjek, engedjél\: meg, hogy mieWtt t<írgyamhoz kez
denék, egy vár s.zóbau 11lI.lgyaro.Í.í<:u.tot Iliijak erro m;zH. lVIidön én 
e beszédben a ki .ie lcnt {-~s nek al t~K zs zel yalú megegyezé
s érő l szólok 1 elő re fel te:-iZelll , hogy a léleknek eml' tehetségét 
mindenki 1\1 e gf o n t ol v il, l t) l k i i s Ifi e r e t. e sell é::; a.z igazság s y. er e
t e t.é v el használja. Az elllberek gyakran keresy,telfk a ~ t~ SZ nevével 
s a j á telőitéleteiket, lIltlg Hem Vi!.Hgá.1t ismereteiket , vagy ünzésJ li:e
vélység vagy mús világi érdekek, .í.lta.l elfogadott véleményeiket. 
Nem sl,okatlan dolog hallani , hogy azok, il kik értelmi tennésr.e
tök legtis~táb1J sugallatait felálrlozztik az üsztönut!1{ és ~;.;;enyedély

nek, magokat az ész szós:r.ólóil1ak adják ki. Aofidőn teh,ít éH az t 
mondom, hogya ldjelentéfluek meg kell eg'yezl1ü~ az é~zszel ~ e ki
fejezés ala.tt nem ért.em amaz emberelmek megromlott. és fcliiletes 
\1éleményeit~ II kik cl.'telmi tehf:':tségeikf't, eltífultúk ég JealilcsolJitOt.
ták. (~n oly észt értek l a melyet, higgndtau és hecsiilt'tetiell gya-

\ 
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E lllflgyill'iLzatok után n'itén:k ama k ö t l' ö c l v II e k tltrgya
Jására, a melynek e lJ('szötl szánr:l V<-ln . 

EI(ji-jzür ifi. azt akarom llwgm utatni , hogya. ldjelentés 
az és %: t t.·kj ll t(~l rér e va n ala.pitva, s kö vetk ez őleg nem 
e.ll e nke r; h e tH: vcle, {tllélkiiL h ogy m ng á,tfo l ue for gas
sa. Ellgedjt;k Illeg \ hogy dűso !'oljak ('gy néhány okot azok közül, 
a melyek engt'lIwt ez álliLisOlIl igazsúgúról meggyüzne!.;:. Az első 

üz, hogy egye<.lii l. n.l. l:~ HI. tel-il.o n millket. l{ ü p es (~l{ké ar
ra, rnis:r.cl'illt valamely kij(~le ntést felfogjullk. Ennek 
azelőtt létezni" és műköunie kell , különben meróhen késziiletlenek 
ltlJlnénl\. fi Krisztus közléseire nézve. A kij(~lenté8 tehát az észen 
alapu). Önök út t()gjúk látni ez észrevételek igazságát) ha fontoló
ra veszik azokat, r. l;ikhez e kijelentés intézve volt. Miért van ez 
az e m b e r e k n e k adva és nem az állatoknak ? J\lliért nem mentek 
Istennek követt,; tI mezőr", hogy ott az ií örömhirét "madaraknak 

és vad álla toknak hirdessék ? A fele.let világos: ezeknek nincs eszök, 
s éppen azért nincs tehetségök vagy előkésziiletök akijelentett 

, 
igazságra. Es neIn tsak az oktalan állatoknál lenne elveszve a Id-
jelenté" Szóljon csak az egy gyerlllekhez, mielőtt értelmi tehetsé
gei fel nem ébredne]" s mielőtt nincs kifejlődve némi eszméje a 
kötelességről és saját természetéről , "kül' hozzá szóljon , akár egy 
darab kühöz, mindegy, Az ész a kijelentésnek alapja és előkészülete. 

Ez az iga.zság még világosabb lesz, ha nem csak azt fontol
juk meg, hogy li: i k II e k) hanem azt is l hogy ID i 11 Ü ú t o II közöl
tetett a keresztény kijelentés. J\lliként jntott az hozzánk 'I S:z a
v tek h a n. Vajjon a kijelentés .t1kotta-e eme szavakat? N em; ezek 
m •• r ",mak keletkezése előtt használatban voltak, Ujra kérdem: 
vajjon az alkotta-e ama képzeteket vagy gondolatokat, a lllelyeket 
eme szavak kilejeznek? Nem, Ha Jézusnak hallgatói már korábban 
nem csatoltak volna bizonyos fogalmakat azon kifejezésekhez , a 
melyeket 6 lUH~zn:ilt, nem tudták volna. felfogni az (l értelmét ; 
akár id.egen nyelven is szóUli~tott volna llOzzájo.k E szerint az esz
mék, melyek a, keresxtény vallásba hehatnak , már elébb léteztek; 
ezek az ÚK :f. l'szméi voltak, ela.nnyira, hogy a kijelentés e tehetség
nek kÖí>ZÖTJi ah HJlyagszercket, a melyekből szerkesztve van. 
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. Tusson eszünkbe, hogy nem n ldjclontés fr mi legelső taní
tónk. Az ember nom 8z1iletik fI:lzal 111. egyet.len tehetséggel , hogy 
Istennek S:t.lt\'íít olvassa 1 t-i ar.onnnl etllH'l, \'f~7.él'lt'té l'e legyen bízva. 
Szemeit 1egeWIJb if' l'gy 11I:1s I{ÜnYH(· . Il, tt'l'elllté;;; könyvére nyitja; 
mielőtt ti. biblhtt tudOtt olvasni l már axnWt.t jóval l~öl'iiltckillt az 
égre és ftHdl'c. ~1.f'rettei ll ek :U'(:l.,íTÓI (Jlvtl~: S Hzolmak ha.ngját hall
ja és érti. ]~nssuIlJdnt i)mnagúba h; tpki nt., (~fi némi képzeteket ~ze
rez saját lellrél'ö l. lly mó, lolI m~ ti I-']St1 \'e:t.él'e il. természet és ész 
iskolájn, fo) ej'. szükségp~ It végre l hogy őt az égből való h:özlésre 
elkészit$('. A kijelentés He lll tnhUja a lelket fehér , ürex la.punk , a 
mely készen :íIIjoll "rl'a, hogy IIliulin.,t ollelltálh\s lIéll<ii\ elfogadja, 
II mi nyújtva. van; hanem olyannak tahilj ll \ mely a. t cl'mészet és 
tapaszt:\latból mIlritett külöuféle ismereteim"" birtokliban vtlll, sőt, a 
mi több, birto]<:iban V:IJI nagy (·.I\'el<lwk. n.lapigal.s:tgolmak, erkölcsi 
eszméknek, fi melyeket önmagából me,·it , s il melyek öss,es jövő 
fejlődésénck csiní.i. E, "' nt.íbhi né'e! kii!őnöscn fontos. A lélek 
nem nye l' mindent kiviHriH; nagy l'sl.ml'i lw lő) e üllnna.k dŐl s ama 
veleszületett vihígosS/:Lgnál fogva ol vaRsa é~ fogja f( ~ 1 it természet 
és kijelentés künyveit. Mi ugyan ugy szólunk a terrnés,ctrő l és ki
j elentésről , mint fl melyel, minket egy .irtelmes föo ld," l isme,'tet
nek meg; azonuan a.z ért.elmesség t.~S [LZ ()ko~mto1!,s:ig eszméit ere
detileg saját tel'Jllészetünkből mel'itjük. A, Isteu Cs,tnéjének ele
meit magllnl<ból gyiijtjiik öss,". Hiltalotn , hölcseség, s,eretet, erény, 
szépség és bojdogsúg, e szavak 1 melyek mindazt magol{]nm foglal· 
ják, a mi a mindenségben dicsii, s létcliinklJen "rdekes, a lélek tu
lajdonait fejezik ki, s mi ",eket csak öntudatunk :ill,al értjük meg. 
Az igaz, hogy az észnek emer. es,méit vagy elveit gynkran vastag 
fellegek bomíLlyositják, s sok és fájdal mas tévcdésel<l<el vannak ös,
szesz~vőd.vc, azonban még sincsenek elvcf.;;I,vc soha; a. keresztény 
vallás megismeri ezelmt, ezekre van épit ve ! s nIint lIIügynl"tizókra1 

szüksége vall reájok. Ila. H nézeteket fel kellene vil;tgositJwi, arra II 
pontra VOll nám ar. önök figyelmét. ". mit /t valhís lcgllll:Jyebh a.lap
eszméjénel< lehet nevezni ; értem a j o g l a k ü t e I e fi IS é g e S ~ III l;
j ét. Vajjon mi ezeket eredetileg s meröbcn a "cnt könyvekbő l 
meritjük-e? Nin<;s-e meg minden (~mberbcn , akár il kijelentés ha· 
tárain belől , al<ár azon kivLil ~ületctt , egy bizonyoH értelem , It 

melynél fogva ö különbséget teszen "' iga, és llem igar. között ', 
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Vaijon !lincs-c egy korábbi szózat a ltijelentésnél , a mely az em
hereket tetteik szerint dicséri ) vngJ feddi 'I Nem hal1ható~e még 8 

mivejetlen korszakokb:ul is a lelJ"iismeret íó;"ava? Nem gyal'allodik-e 
a.nnak vihígOS$ii,ga fokonként ft társadalom fejlődésével? A keresz
tény vallás Ile·ln teI' C lllt'i ~ hauem e l őre, f e l teszi a. kötelesség 
est:méjét" Ugyanazt. lehet mondani Hl.b ·uagy meggyőzödésekl'ől is. 
A kijclelltés tl'hlí.t lIeJU fi li egyedül ; nincs iF; eg~'f bciratlnn és nem
I eges lélekhe? Íntéy.\'e . . El arra \'olt sZlí.nvH: hogy kezet fogjon más 
tanitókkal : a terml~szettc l. a ~oJllI\' iseléssel l a lelkiismerettel, értel
mi tehetségeinkkel. S miután miude/.elmt Isten a.dta nekünl\: I eu
lIélfog\'a nelll ellenkezhetnek eg)' lIl<Íssal. Istennek meg ke.ll egyez
nie önmagával; neki c8ak egy szózata van; a~ cmlJm' aZI a ki egy
mással nem egyező Jlyelvek"el beszóL A teremtőtől nem származ
hatik egyéb, mint öszhang; s I,övetkezőleg valamely vallás, 
mely magát Istentől származottnak monúja , semmi által sem 
mutathatja ki biztosabba" " maga l.amis voltát, mültha ellene mond 
ama korábbi igazságoknak, a melyeket nekünk l sten saját tenné
szetünk ültal tanit. I<:nnyilJlm láttuk hogy az ész minket egy iste
ni kinyilatkoztat,ísru készit elő, és hogy az állit ja elő az eszméket 
vagy készleteket . "melyeJ<ből a kijelentés ,\IL Ez az én e I s ő 
vizsgálód~ísom, 

Most IÍtmegyek egy másodikra. Azt állitom tehát, hogya k i
j e l e nt és az ész tekintélyé n alap ul , azé rt , mert i gaz
ságának bi zo nyit é kait e tehetségnek adja át, s cs u- . 
p á n az, ész helyb e nhagyó itél et e kötelez minket, bogy 
"kij e l e nté s n e k hi gy jünk és e n gede lm es kedjünk. ' 

Ez igen fontos észrevétel. Midőn II keresztény vallás magát 
az ész itélőszéke elé áUitja, s igényeit e tehetség szentesitésére 
fektek ekkor az egyike a főtanuknak a Illi értelmi tel1nészetünk 
tekintélyére és méltósúgál'a nézve. Hogy én e tehetségnek II maga 
igazi és saját hivatás,ít. tlllajdonitottam , nt könnyen ki lehet mu
tatni. Kezembe veszem az új test,am entmnot, s kérdem: mini) ala
pon fogadom én el ennek igazságait istenieknek ? Csupán azokat a 
betUket látom ennek lapjaill. a melyekkel ill,lS könyvek irva van
nak. Semmi csodaszózat. nem biztosit engem az égből , bogy az 
Isten szava. Lelkemben scm parancsolja azt egyetlen egy titoks.e
rü szózat is, hogy Krisztusnak természetfeletti munkáit clhigyjeJll. 

" 
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Mikép fej tsem meg teluít n \'allás eredeténel< kél'dését,'t Ezt. é})pen 
azokkal a7, értelmi tehet.s~gekJ, (~l kell megvizsgtUnom, a melyekl\E~1 

más tárgyakat vizsgálok l\teg kell IH;l'deZllPII\ lnelyek annak bizo
nyitékai '? R az;o]\at a.z i~SI. elö Id~ll ;illitannm l nz egycUen tehetség 

(llé, it wely a lJi7.on'y jf(:~ko!;: a t ]Ileg tudja. 1I !(~ l'l egullli. Nekem nincs 
külön tehetség adva ar ra liézyc l hogy ('gy ldjelentést lllcgitéljek; 

nincs két él't{)hnem, lIlelyf'k l{ül.ii1 egy ikkel Isten s;t,avát l lll<lSikkal 
az Ő 111unká.it ví?:sgáljnm. Mib:l1t HgyanaiwH testi f;xemmel most fl, 

földre, majd a,;;, (~gl'e tckinl:ek~ 11g}'[llIa:w n észheli tehet st.'ggel vizsgá

lom meg most. il. tC11nészt'tct J lnnjd a ldj elentöst. Az észnek kell 
üsszegyüjteni és megfontolni a kcresztény yallús külö11föle bizony i
tékait ; ennek kell külün\)sen össl.ehasonlitania e rendszert ama 
nagy erkölcsi IHPggyőzödé:.;ek1<eI 1 a melyel\ct lstl:~, 11 a. maga. ujjával 
irt a. szivbe, s a melyek Ilr. embert maga magünak törvényévé te
szik. El. nem fog l{ésni eldobni azt a. vallást 1 a, mel)' ezeket fel
forgatja, bárminiik legyenek .is bizonyitékai. Az é,znek azonnal el 
kell vetni például az oly vallást, a nélkül, hogy annak hizonyité
lmit vizsgáhHi.~ n, mely azt panmcsolja lIckiink : hogy a. társadalmat 
gyiílöljűk ,'s hlintallllazznk. E n,ízetekböl nem csak azt tannljnk 
meg, hogy ar, ész hatúskörébe tartozik a kere~zü~ny vallús igazsá
ga. felett itéletet mondani \ hi11l0111 azt i~. fl, .mi lllég fontosabb, 
hogya szabályok vagy hixonyitékok \ H 1l1l~lyek Hi',el'int itél , sajrit 

magának ~lIgallatai. A tÖl'vé-nyeknek (~rellctc öllmagúl.Hul VHn , rt 

melyeket (,z esetben alkalmaz. Azt senki seui fogja erösitni \ hogy 
:L ki~elentés ülö tudja szablIi ama% clve]wt. l n. melyek :Utal il. kije
lentés igazságának kérdése mcgfejtclH16; mert lnindaddig semmi te
kintélye niucs l a meddig C7, HZ jgllZ!'5:lg nem lc::;z bi1.onyitvl.I. Az 
észnek kell IAegsza.bni a. mérveket. vagy hizonyi t.ékokat , a me

lyekhez utasitiuli keH minden oly közlést 1 ti. melyről JIZt iÍllítjhl, 

hogy Istentől szünnazott. Ezek köz t pedig egy scm fontoStlUD ama;" 
erkölcsi törvénynél) a. meI1' értelmi tcrmószetüllk lényegéhez tarto

zik, s annak legmélydJb meggyöz6dése . .h, kijel()JItés tellJLt ar, cs;"en 
ala.p1l1, t~S ba. vl~h~ ~Ilcnkeznékl saját l'o'mhlSál'fl. mülüidllék. 

Ké t nézetet adtmn elti ':'\IcglllutattaIll
1 

hogya kijelentés n 
magá eszméit vagy li: ésilet(!it ni', é:.;zhiíl meríti , (; :-; JHlgy enT, mint 
sa.ját igazs.ig<Ínak biníjüm: ugy hivatkozik. l\Hr most. llaruHtlls~or, 
azt :illitom , hogy a.z Ul. ész tekintély{'n a lapul, mert a. II II a k 
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:-iz iik sóge Vit U arra, ho gy e t.ehet ség 1eg y e n a. z ó tol

IlHíc sa. é s e nllek ::;ügélye llülkiil még a h a-szon talan
II ft l j s r u S 1. It b l! l C 1111 c . . Mil{(!ut lehet a. s zClltirl:lsnak helyes ma
gynI'<Ízntát\ va.lódi jelentését hi7. toHl\U felt::l1álni ? l~~ n erre azt fele
lúm : :11. ész ,iltal. f~rtcl ll1i tehetségp.im lH\s1.nálatán ldvt'Ll nem is
J1wl'ek má~ éljlll'1"Ísmódot, 1ue1 .Y ~.ltal <\1. uj testamentomnak h.elyes 
értelme, nnnak lnpj;iróL lell<CInuc ImU>asson. Azt senki sem fogja 
állit.uni, miszerint ez a könyv oly felet.te vihígos, ~zavai oly köny
nyük, t.éte l ~j oly rövidek, ért.elme nnnyit·" kézzelfogható, hogy az 
egész jgm:s~igot egy pillanat ala.tt d lehet fogadni, minden értelmi 
lnííködés 1H~ lkíiJ. "Ilyen csoiliHatos egyö,ml'üség sehol sincs H. szeDt
il'llsb:ul. 

Valót:\<lggal c g y könyv s e. Hl lehet akkora egyszerliséggel irva, 
hogy anna k szü1(sége llC legyell az ész gyakor}atúnl. Majdnem 
minden szónak több VIUl egy jelenté.énél, s az itéletnek kell ki
nUns:daui <lzt a ].;ülönüs értelmet. a mire fl Z iró ezéizott. Minden 
den könyvek közt tán :t s z e II t i 1'.i s II a k ,'an legtöbb szüksége a? 
öS;I,l'e, anna.k helyes magyarázatát ill et.őleg, ]~s e:t. nem onnan vau, 
mintha az nem volm, tiikéletes valaniely tekintetben, hanem il'tÍ-

-
ly;tllak erej e, mel'éB? volta, ét; lcépes jelleme, yala.mint amaz id6 
t.lvols<ig:t miatt, 3, lllelyben azt irták. Kinyitom az uj t.est:.\mentu
mo~, s szemem e helyre esik: ),lla. a. t.c . keze d megbotráu
koztat tég e d, vél.gd e l a. z t és vesd el tőled. u *) Valjon 
ezt a. kifejezést a maga. f>..gy szcl'ii és legközelebbi értelmében kell-e 
\"(!l1ui ? Ha. ugy, aldwl' meg l\cll csollkitanom testemet, és öngyil
kos." lenllem. l sUlét belepill'lIltok, s azt t.alálom, hogy Jézus elllC 
szavakat haszmiljn. a zsidókImi s~elllbell: II T ö l t s é t e k III e g a t i 
á ln oks ágtoku a. k m ';; l't ékét. Betu, vagy amaz első eszmék 
szerint lfell-c t'zt lllagyal'ü:'::lloUl, a melyeket. ez MlUaszt '? Ha ugy, 
akkor maga Jézus parancsolta hallgatóinak, hogy vétekbe süIyed
jeuek, és igy ő maga n. bUll hirdetője lett. Egyedül az ész szabud 
haSl Jli.Uata az, a lnely tU tal az uj testnmeutumnak képes, hyper
bolikns és gyakran homályos irályán tulhatolhatunk llnnak valódi 
jelentményél'e. Hadd foglnlkozznm c,ak a bibli,l\'al ész nélkül," 
vegyem azt az elfső benyomást tekin tetbe, n. melyet hennem annaJ\ 
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szavai támasztanak, s nincs oly badarságI a mibe ekkor belé ne 
essem. Ekkor korlátolt testet tulajdonitok Istennek. s határtalan 
ismeretet az embernek ; mert onllall n.zt olvasom, hogy Istennek 
tagjai vannak és az ember mindeneket tud. Semmi sines viJágo-

. sabb annál, minthogy nekem egyik helyet össze kell hasonlitanom 
It másikkal, különösen pedig korlátoznom m i n d e II i k e t az észnek 
ama világos, egyetemes elvei által, a melyeket józan értelemnek 
neveznek, kiilönben a kijelentést pártfogójává teszem minden esz
telenségnek és véteknek. Ennyire lényeges az ész a keresztény ira
tok m.gy.rázására nézve. A kijelentés ennek tekintélyén alapul. EI
lenkezhetik-e tehát ezzel, vagy tanithat-e minket arra. hogy ezt 
kevéssé becsüljük? 

Előadt.m eszerint első állitásom bizonyitékait arra nézve, 
hogy a kijelentés az észen alapul. S midőn ezt tárgyaltam, 
nem csak e fő eszmét kivántam támogatni, hanem egyszersmind 
több tiszteletre kivántam tanitani öuöket, értelmi természetök 
iránt, mint a mennyivel eddig kín voltak iI'ánta. A theologusok 
mind addig kiábáltak az ész ellen, mig végre az emberek meg
szüntek érezni ennek szentségét és méltóságát. Ezt pedig Isten 
legnagyobb adományának kell tekinteni. Ez az ő képe bennünk 
Ezt megtagadni nem volna egyéh, mint kegyetlen erőszakot kö
vetni el magnnkon, s az oktalan állatok közt foglalnunk helyet. 
Inkább toljuk ki szemeinket, inkább oltsuk ki a test világát, mint 
a bennünk l e vő világos s ágot. Nlindny~ian érezzük, hogy az 
ész elvesztésé, midőn azt valamely betegség elüidézi, a legiszo
nynbb csapás az életre nézve, s az őrültek házát ug)' tekintjük, 
mint nemünk sajnálatra méltó tagjainak numedékét. Azoubau az 
őrültség, bizonyos tekintetbell, nincs oly nagy rosz, mint ha az 
észt valamely vallásfelekezet VHgy vallásos pártfőnök szWgájává 
áljasitjuk; mert. az elébbi a gondviselés látogatása, az utúbbi pe
dig önkéntes tett, saját kezünk munkája. 

Én jól tudom, hogy azok , fi Idk az elllbed észről megvető 
leg szólottak, jó indokból cselekedtek ; az volt a czéljok, hogy a 
kijelentést emeljék. Ők azt. gondolták, hogy ha ezt, mint az 
isteni tanitás egyedüli eszközét magasabbra emelik, ez által gya
rapítják annak méltóságát. De az igazság a tulkapás által semmit 
se nyer1 s a mint láttuk, semmi sem ássa annyira alá a kel'esz-

, 
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tény I'allást, mint az · álokoskodás, a mely megfosztja hitelétől ér
telmi tebetségeinket. A kijelentésnek semmi ilyen támaszra nincs 
szüksége. Részemről én nem találom, hogy arra nézve, miszerint a 
keresztény vallást becs ülj em, az oktatás azon egyedüli forrásának 
kell azt tartanom, a melyhez fordulnom kell. Nem szükség si).
k e t t é tennem a természetet a végett, hogy nyomatékot vagy von

. zóerőt adjak Krisztus tanitásának; sőt inkább az utóbbi uj ér
deket és megerősitést nyer az előbbivel való öszhangzása: által. Ha 
a keresztény vallás azt igényelné, hogy ő az e g y e d ü l i v il á
g o s s á g, a melyet Isten az emberekkel közölt, akkor fegyvert ké
szitene önmaga ellen; mert ez esetben ugy mutatná fel az emberi 
nem roppant nagy többségét, mint II melyet annak teremtője ve
zető és remény nélkül hagyott.. Én hiszem, és nagyon örvendek 
annak a hitnek, hogy minden felebarátom ösvényére száll le egy 
sugár az égből. A pogánynak, összehasonlitva a kereszténynyel, a 
sötétségben is megvan a maga világossága. Ez pedig éppen abból 
a forrásból származik, It honnan a miénk, éppen ugy, miként 
u g y a n a z o II nap okozza most a halvány hajnalt, majd a világos 
nappalt. Ha vesszük még a természet tanitását: ez éppen ugy Is
tentől van, mint az ő szava, ez éppen oly szent, mint a kijelen
tés. Mindkettő e g y Végtelen lélek nyilatkozata. Ez öszhangzás 
nélkül nem lehetne fenntartani a keresztény vallás igényeit. 

Midőn ez észrevételeket teszem, nem feledtem el azt, misze-
• 

rint ezek engemet annak a vádnak fognak kitenni, hogy én ,a z 
ész kevélység ét" előmozditom, s meglehet, azt fogják mon
dani nekem, bogy ennél nincs roszabb kevélység. Ez oly átalános 
vád, It mely megérdemel egy pillanatnyi figyelmet. Ez azonnal 
alaptalannak bizonyul, mihelyt önök meggondolják, hogy a kevély
ség It maga fő táplálékát és gyönyörét saját fensőbhségünk 

• 

eszméjében találja. Ez valami sajátságos és megki).lön!>őztetö 

dolgon alapul, olyas valamin, a mi minket másoktól elválaBl't 
s föléjök emel, nem pedig azokou It tehetségeken, a melyek köző
sek bennünk mindazokkal, a kik körülöttünk vannak. Most, midőn 
az ész becséről és tekintélyéről szólottam, szüntelen ugy tekintet
tem és ugy tüntettem rel ezt a tehetséget, mint minden emberi 
lény közös tulajdonát. Ugy szólottam annak legfontosabb igazsá
gairól, mint a melyek egyetemesek és végtelenek, olyanokt 
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a melyeket senki sem egJ'e(hi.l'u~itllilt t~S senl<i sem tehet II Í"i :t, em é- l 
ly es előkelőség ,;s önfehl'wgMj~tttl.í8 fdal'j~iv:í. r:n tdHtt s(~romi al ~ 
kalmat és senuIli tápot nem adtam :t. kevélységnek. .lól tudom 
ugyan, hogy észheli vagy érteJmi kevélyst\g létezik) de miben nyil-
vitnul ez leginkább ? Nem .1.bhan1 hogy ti s:deljük :1r.t HZ értelmi 
természetet, a melyet minden elnber IstenWI nyert; hanem abbau j 

hogy tulbec&üljük egyes viymállyainkat vagy tehetségeinket, ma
gasztaljuk kiilönös nézeteinket, megvetőleg tekintünk más lelkekre, 
magunkat felebanitaink mintaképeivé teslszlik~ visszautasítjuk az 
ujabb viIágosságot'l 8 megkisértjük ul'alkodlll azok értelme felett, 
a kik hefoly,ísunkoll belül Yfllll1ak. Ji~z nz értelem }\evélységének 

legközönségesebb alakja. Ez oly vétek\ a mely nem ~zorit1wzik 

egy felekezetre is, sőt táli ott uralkodik leginkább, " hol legin-
]ntbb kétségbe YOlljttk. 

Nem kételkedem, hogy <1 kik olyannyira csiigguek !lZOIl a , 
kötelességen, hogya szcntirást Hr. éS2 felibe. kell emelni. nlagokat 
különösen biztositva hiszik az (;sz ]{e.vélysége ellen. t~n még is 
ugy vélem 1 hogy sellld sem vádolhatú Hllll'yiru: mint éppen ők. Az 
ily emberek kiilönösen hajlandók arra, hogy saját bibliamagyal'>Í
zatukat másokra erőszakolják~ s H:sr.cde]met ös vM1H,t. 1,ítnftk al)-

ban, ha mlalü az övéktől különböző nözeteket fogai' el. Már most 
azt kérdc1ll\ lDillÖ tehetséggel llwgyanizzák nz ily emberek a. kije 
lentést'i Nem eszök által-e'! Van-e nekik értelmi tehetségökön ki-
vül más telletségök is\ a mell' úJtal egyik iratot ti má~ikl\al ÖS7,
szehasonlitsák, a képes beszédet megmagyará"úiL és Isten akara-
tához illő következményt alakit~alln.Jc 't Avagy nem ugyana.zon ér
telmet haszllálj.:1.k-e Isten szavfl,wU l a. melyet az Ő munkáilHil ? lts 
mindkettőt illetii magyarázatuk nem az ész eredméllye-e'? Ebből 

az következik, hogy midőn saj,\t hibliamagyitrázatuknt. másokra 
erosza.kolják, éppen ugy kövptelik magokna.k az ész fellsőbbségét, 

mintha a természetről adott magyarázatoknak kivánnák okvetetlen 
elfogadását. A tcrl1léSlet és fl. f:.zpntil'tt~ megegyeznek ahban: hogy 
egyiket sem lehet egy áttekintés!'c megérteni. Miml a két. könyv 
összes gondolkozó tehetségeillkkitartó kutat.ísát és foglalkozását. 
igényli. E szerint igen is tudjuk, hogy éppen annyi sr.e]lmni munki\. 

fordítódott a theologiai rendszerekre, mint it termöszeti tudomá
nyol\ra; s szerenesétlenségre a7,t ís tudjuk, hogy it7, elébbiek a.la- , , 
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kitásánál és védelmezésénél éppen akkora lelki kevélység lőn ki
fejtve, mint az utóbbiakénál. Valóban félek, hogy ez a vétek klilö
nős makacssággal ragadt a kijelentés tanulmányozóihoz. Attól tar
tok, hogy sehol sem mutattak az emberek olyeszteleIJ bizalmat 
saját csalhatatlanságukban, oly önhitt szeretetet saját következte
téseik iránt, akkora elbízottságot, akkora türelmetlenséget az el
lenmondás ellen, dőlyföt a különböző véleményüek iránt, mint éppen 
a szentinis magyarázatánál. És mégis éppen ezek az emberek, a kik 
anynyira bálványozzák saját értelmi tehetségeiket, le akarják ala
csonyitani az észt, és azt állitják, hogy az ahoz való vétkes ra
gaszkodással kizárólag csak másokat lehet vádolni. Az ész kevély
sége elleni valMi védelem abban áll , hogy ne szóljunk árról meg
vetöleg, hanem tiszteljük azt, mint Istennek oly megbecsülhetetlen 

adományát, a melyet ö III i n d e II embernek adott, azért. hogy 
szüntelen tökéletesedjék, a minek csupán reggeli szürkületét látjuk 

abban is, " mit a legnemesebb lelkek a jelen életben kivivhattak. 
Béfejeztem már nézeteimet az első tételre vonatkozólag, a 

melyet e beszédben felállitottam ; t. i., hogy a k e r e s z t é n y k i
j elen t és a z ész n e k tek i ntély é n alapu!. Ez természetesen 

nem ellenkezhetik az észszel " néJki;l , hogy önmagát alá ne ássa 
és le ne ront.,a. Azonban én azt tartom, hogy nemcsak nem ellen
kezik, hanem telje sen m eg i s egyezik az é szsz e !. E z ész

sz e rii vall ás. Ez az én m ás odik nagy állitásom, és erre ké
rem önöknek további figyeimét. E t,árgyat könynyen hossznra le
hetne nyuj tani. Előadhatnám egymásután a keresztény vallásnak 
minden elveit, és kimutathatn:ím , hogy azok az észszel öszhangza
nak. De én azt hiszem, hogy hasznosabbak lesznek az, átalánosabb 
nézetek, és csakis ilyeneket lebet, előadni egy beszéd keretében. 

Midőn e besr,éd elején a" észről szóltam, én annak két mü
ködésére szoritkoztam, arra t. L, hogy az á I t a, I ,i n o s í g az s á
g o k a t fog fel, s folytonosan oda törekszik, hogy II g o n d o l a t o
kat öszhangra vagy bel ső m egegyezésre vonja össze. Az 
általánosság és II b első mege-gJezés az ész kíváló tulaJltonaí közé 
tartozik. Vajjon feltaláljuk-e ezt a keresztény vaHásban? Ha fel, 
akkor annak igénye ana nézve, hogy é s z s z e r ji vallás, meg van 
állapítva.Én ennélfogva a ker. vallásra fogom alkalmazni ezt a 
két mérvet, kezdvén a belső megegyezéseu. 

li ' 
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Hogy valamely vallás észszerű legyen, erre nésve mindenek-
előtt szükség, hogy a.nnak igazságai e g yez z e n e k m e g e g y
ni áss al és mind e n m ás ig az sággal, akár a kültermúszetbő l , 

akár saját lelkilnkbiil legyenek meritve. :Es én azt állitom, hogy (l 

keresztény tanokb. n meg van ez az öszhallgzás; s mentől tovább 
vizsgáljuk, annál inMbb kitünik az igazságnak ez a bélyege . . EIö
ször is az evangeliumhoz fordulok, s annak különböző részeit e g y
m á s s a I összehasonlitom. Ezek közt teljes öszhangra találok. S a 
Oli ezt még szembetűnőbbé t eszi, ez az, 'hogy a keresztény vallás 
ninc.. r e n d s z e r "agy tudomány alakjában tmJitva : J ézus - ha 
szabad igy szólanom - a lkalmi lag hintette el az Ő parancsait 
és tanait, vagyis ugy, II mint az all!:alom kivilnta, és mégis, ha 
öszveteszszük , egy öszhangzó egészet képeznek Nem akarok hosz
szasan időzni e tárgYllál, azért, mert én azt hiszem, hogy ezt it 

hitetlenség nem hozza !<érd és be. Csupán e g y példát nevezek meg 
a keresztény vallásnak ez öszhangjám nézve. Ennek nlÍnden tanai
ban és minden !)arancsaiban megvan az egyességnek az a. neme, 
mely egy vallásban lényeges, nz t. i. , hogy mindnyájan eg)' 
tárgyra vonatkoznak. E g Y e t l e n eg y czélra nézve mindnyájan 
megegyeznek, és ez az, hogy az e III b e r i j e II e III e t fi Z e r é n y
n e k ol y m agaslatá r a eme lj ék, a mell' addig ismeretlen volt. 
Ám nevezzen a kétkedő, ha tud, egyetlen egy oly keresztény el
vet, a mell' nincs e czélra irányulva. Az ilynemü öszszehang-tás fl 

legerősebb bélyege egy gondolható észszerü vallásnak. Engedjék 
futólag megjegyeznem, miszerint it mellett, hogy ft keresztény ta
nok igy öszhangzallak egymással, meglepő és szép öszhang van 
J ézusnak t a nit ása i és az ő je ll em e közt, a mi szilárdit ja 
mind a kettöt. Mindazt, a mit Jézus tanitott, önök megtestesülve 

• 

láthatják benne. Tökéletes egység van a rendszer és annak a1api-
tója közt. Élete viszszatiikrözte az t, a mi ajkairól ellebbent. Ajkai
val komolyan és folytonosan erős és önzéstelen emberszeretetet 
ajánlott ; s mily egybehangzólag és fenségesen llárosult az ő ke
resztje az ö szavával ana nézve, hogy ezt a fenkölt erényt érvé
nyeBitse. Ajkaival Istennek könyörületes voltát tanitotta a bünö
söknek, s e tulajdonságról gyűnyörü magyarázatot adott a biinösők 
iránti mély érdekeltségében, a leginkább elesettekkel való szabad 
érintke.ésében, valamint az ő kifáraszthatlan töl'ekvéseiben, me-

• 
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lyek által azokat az erényre és a mennyei atya iránti gyermeki 
odn..'l.dásra. igyekezett viszszavezetni. Eszerint az ő prédikálása 
gyakran oda volt. irányozva, hogy "lelket felülemelje a világon; 
élete pedig folytonos megtagaclása volt a vi"ígi érdekeknek, vidám 
lélel,kel való eltHrése a szegénységnek azért, hogy sokakat tehes
sen valóban gazdagokluí. Igy az ő beszédei folytonosan hirdették 
az emberek előtt a halhatatlanság eszméjét, és az emberek érzékei 
,Utal is megfoghatóvá tette saját személyében ezt az igazságot az által, 
hogy a halálból feltámadott s a léteInek egy más állapotába emelkedett 
fcl . Én csupán érintettem azt az egységet, a mell' Jézus és az ő vallása 
kőzt van. A keresztény vallás minden szempontból véve öszhangzó 
rendszer. Az átalában eg y szellemet és egy czélt lehel. Tanaiban, 
parancsaiban és példáiban megvan az észbeli öszhangzás. 

De ez nem elég. Egy észszerü valhtsnak nem csak önmagá
val kell megegyeznie, hanem meg kell egyeznie ro i n d e n m á S 

ig azsággal is, akár II k ülter mészet, a k á r saj át lel
k ü n k j e I e II t s e k i a z o k II t. Én tehát beléveszem a keresztény 
vallást a teremtésbe, s II természet mellé állitom. Megegyeznek-e 
ezel, ? Én azt mondom, hogy t ö k é l e t e s e n m~.g. Semmi különb
séget nem tudok felfedezni OL közt , ti mi azt igényli, hogy I ste n 
s z a I' it és az ő m u II k ,ti kőzt. Ez tiszt" bizonyitéka a keresztény 
vallás észszerii voltának Ha a természetet az ujabbkori tudomány 
által uyujtott világolmái tekintem, folyto nosan szaporodó nyomait 
látom az e g y I s t e n tanának Mentől inkább kiterjesztem vizsgá
lódásaimat a természetre, auuál inkább látom, hogy az e g y e g é s z, 
egy bölcseség, erő és jóság mive. Az egy szerzőről tanuskodik, s 
nem is volt annak tanllskodása e r e d m é n y t e l e n; mert bár az 
emberi lélek gyakntu megszaporitotta imádása tárgyait, mégis 
mindig hajlott az ist;)lli egység tana felé, s szilárdabban meg 
szilár<labban fogadta el azt az emberi fejlődés folyamán. A pogány, 
lllig sok oltárt emelt, addig rendeBen e g y legfőbb ístenségben 
hitt, a kinek az alsóbb rendli istenek alája voltak vetve, s a ki_o 
től származtak. Szlikség-e elmondanom önöknek azt az öszhangot, 
a mely e tekintetben a természet és a kijelentés kőzt van? A ke
resztény vallást illeti az a dicsöség, hogy ezt az alapigazságot nj 
erővel hirdette ki, s az egész müvelt világban elterjesztette. 

Ismét. A természet még egy m"s igazságot is sejtet, értem 

• 
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!,stennek egyetemes, részrehajlatlan j ó s á g á t. Ha a teremtésben 
kÖI'ülteldntek, sennnit sem látok, a mi gyauut ébreszthetne bennem 

, átra nézve, hogy annak szerzöjéuek szeretete csak néhányra '"0-
ritkozik. A nap a legkevélyebb ldrály jJalotájába sem bocsát fé
nyesebb sugarakat, mint a legszegényebb paraszt lmnyhójába. A 
fellegek egyik ember földj ét nem választják' el szomszédaié felett., 
hanem egyfol1nán kiöntik áldásaikat a gazdagra és szegenyre , sőt 

az igazra és hamisra is. Az igaz, hogy az emberek különböző ál
lapotuak. Ez azonban nem Isten közbelépése által történik, hanem 
" , 

a természet kiszabott és átalános törvényeiuél fogva. Részrehajlat-
lan és egyetemes jóság az a jellem, a melyben Isten magát az Ő 

munkái által kijelenti, ha csak ezeket igazán értjük KeU-e mon-
, , 

danom önöknek, hogy mily szépen világit ez az igazság a leeresz-
tény vallás lapjain , s mily Íontos eszköz volt e vallás arra nézve, 
hogy azt az emberek közt felállitsa ? 

Ismét. Ha a természetet átvizsgálom, seUlmi sem ' lep Ille!; 

engem annyira, mint a belső összefüggés, a mely annak mű vei közt 
van. A teremtésben seUlmi sem áll magára; a legkisebb növény
nek is benső viszonyai vannak a levegővel, a fellegekkel , a nap
pal. Az öszhang a természet nagy törvénye, s mily meglepőleg meg
egyezik itt a keresztény vallás Isten munkáival. Mert mi cl vall;ís 
rendeltetése, ha nem az, hogy az emberi nemet, Istennek értelmes 
teremtményét, öszhangzásba, egységbe és békébe hozza, hasonlóan 
ahoz, a mi a külső világegyetemet összeköti o 

Még egy más felvilágosítást is akarok adni. A tel'lllészet nagy 
törvényeinek egyike az, hogy az Isten által rendelt közvetitések ál
tal valami jó érjen minket; hogy a lények életet, fenmaradást , is
meretet és hiztonságot nyeljenek másoknak közbejövetele , munkái 
és szenvedései áltaL ~ éha egész közs,égeket ment Illeg ,az elnyo
mástól és I'omlástól egy bölcs, önzetlen és hat,il'ozott egyén főleg 

az ő fáradalmai és áldozatai által. Mennyire megegyezik a termé
szet eme rendjével a keresztény vallás tana , hogy a mi mennyei 
atyánk, a bűntől és haláltól való megszabaditásunkat czélozván, e 
végre az ő fiának munkásságát és közbenjál'ását léptette életbe; 
hogy a világnak egy felséges szabaditót adott, a Idnek munkái és 
szenvedései által mi tisztaságm és halhatatlan életre támadhatunk. 
Azt mondom tehát, hogy ha eszünkkel helyesen magyarázzuk a ter-
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mészetet , a Idjclentés megegyezik a természettel ) és déli naphoz 
hasonló fénybe1l jelenti ki az igazságokat , melyek a tennészetben 
derengenek: ugy, h og y azt és z ne k l e h et nevezni az ö leg~ 
tök é l etesebb ala kjáb an . 

A keresztény vallást kivezettem ezekben a kültermészetbe. 
Most bévezetem és összebasonJitom az emberi lélekkel. És vajjon 
lJJegegyezik-e allla nagy igazs"gokkal, ft melyeket ott felfedezek? 
f:n azt li llitOlIl, hogy meg. Ha a lélekbe tekintek , azonnal meg
gyözőJöm alJU' végtelen felsőbb ség r ö l , a m e lyl ye l a 
l é l ek It te s t fel ett bir ; meglep az ellentét, a mely természe
tem külön elemei, e tevékeny , felfelé vágyó lélek, s e tagok és 
anyagi szervek közt van. a melyek szüntelen " föld felé vonnak, s 
1Ielll sokára porrá ,álnak. Mennyire megegyezik a keresztény val
liis e benső tanitással ! Minő erövel, minő merész biztossággal van 
kiemehe a keresztény vallásban szellemi tennészetiink fensőbb vol
(a! Minő kicsinléssel szúl Jézus a tesb'ül és annak érdekeiről , a 
lélek Illegváltásával összehasonlítv. ! 

Midőn magamba tekintek , még egy más nagyobb igazság is 
dereng előtteru. Inkább meg inkább megtauulolll , hogy a boldogság 
és nyolllor nagy forrásai a lélekben vannak, és hogy hiu törekvés 
az emberek igyekezete, lllelynélfogv" más uton akarják a békét 
magok számára biztositani, mint benső tisztulás által. A keresztény 
vallás nem csak megegyezik e nagy iga,ZSággall de éppen azon alap
szik; megtanitl'án minket arra , hogy Is t e n o r S z á g a b e nn ü n k 
v il n , s annak oz a uagy ezélja, hog]' a lellcet a gonosztól megsza
haditsa, s isteni eredetéhez méltó erővel és méltósággúl rnllázza fel. 

Ismét, midőn a lélekbe tekintek, egy más nagy igazság sej
telmeivel is taltilkozom. Oly tehetségeket veszek abban észre, a 
melyek itt tökéletesen nem fejlődnek ld. Oly vágyakat látok , a 
melyeknek megfelelő jó a földön nem létezik. A reménynek egy 
oly elvét látom ott, a mell' mindig előre tör a jövőbe. Ezek oly 
természetnek jegyei, a mely nem csupán . il vihíg számára van al
kotva. És meunyire megegyezik a keresztény valjás lelkünknek ei 
öntudatt,val! Ennek nagy tana egy magasabb életnek tana, a hal 
a bennünk levő szellemi csira örökké fog viruini l és a hol való
ságnak bizonyul az a balhatatlan jó, a mely után a lélek sovdrog. 

Ha időm volna, egyenként tár€.'Yalnám a lélek kii:lön fötehet-
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ségeit, az értelmi, az erliö}csi I a t..'Ú'sadalmi és cselekvő elvet, s 
megmutatnám, mennyire megegyezik a. keresztény ·vallás mindazok
kal, kiteljesztvén azok czélját és erejét, nemesebb tárgyakat tüz
vén eléjök, -s a határtalan l'ell~ény rugója últal elösegitvén azok 
fejlődéseit. Azonban e . tárgyakat ma,gáll elmélkedésetek figyelmébe 
ajánlom, és csup"n még egy szempontból vizsgálom a lelket. Ha 
magamba tekintek, a bün foltjai t s a vétek félehnét és gyötrelmet 
látom, És mennyire illik ily természethez a keresztény vallás, egy 
oly vallás, a mely vérrel pecsételt igéreteket foglal magában a bü
nösnek való megbocsátásra nézve , és amely . égi erőt nyujt ne
künk arra, hogy minket az erkölcsi roszszal való harczaillkban erő-

• 
sitsen. En azt mondom tehát, hogy a keresztény vallús valamint a 
b e n Ii ü n k levő természettel, ugy a k ö l' ii l ö t t ü n k levő természet

tel is megegyezik. A ke.resztény vallás nem csak megfelel " lelket 
illető legmagasabb igazságoknak, hanem azokat valósitja is, ugy
annyh'a, hogy megérdemli , miszerint az é s z t ö k é I yes b ü I é s é
n e k nevezzék 

, Részleteseu kiullltattllID, hogya keresztény vallásban megvan 
a. b e l s ő III e g e g yez é S jelleme, és igy az ész első követelményét 
kielégíti, Nem hozza meghasonlásba a lelket öumag,ival, s nem , vi
szen egyenetlenséget az értelembe oly tanok ajánhlsával, a melye
ket lelkiismeretünk és tapasztalatunk visszautasitnak. Azonban e 
nézeték uem meri tik ki fl jelen tárgyat. Nem elég a keresztény 
vallásról azt mondani, bogy az oly néf,eteket ajánl, a melyek va
lamint egymással, ugy minden ismert igazsággal öszltangzanak. Ez 
uj és vidámitó következetesség e t ad ama nézeteknek, 
a 'melyeket nekünk a világegyetem nyujt, A természet 
és a gondviselés, minden szépségök, rendszerességök és jótékony
ságuk mellett mutatnuk fel még döbbentö és zavaró jeleneteket is, 
Elemeik gyakran harczban Iá.tszanak lenni egymássaL Az egyszerii 
vizsgálólmak ugy tetszik, mintha a napfény és vihar , az öröm és 
fájdalom , a siker és csapás, II bőség és szükség , az egészség és 
betegség, ·az élet és halál zavai'osan és minden C7.tÍl nélkül volná
nak összevegyitve. Az ész semmire sem vágyik oly komolyau , ol)' 
aggodalmasan, mint hogy ez ellentétes jelenségeket. megfejtse, s va
lanli nagYI kÖ:lpontj, kibékitő igazságot fcde z7.e n fel, 
II mely körül a zo kat rendezni leh esse n, " " melyh ű l 

! 
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azok villígot és öszhangot kölcsönözzenek' Az értelmi 
természetnek e mély szükségét a keresztény vallás kielégitéUe. 
Kimutatta, hogy c z é 1- e g y s ég van a gondviselésnek látszólag el
hmséges intézkedéseiben, 8 a lélek előtt a rendnek, szépségnek és 
jótékony intézésnek új világát nyitotta feL Midőn a keresztény val
liÍ.s Istennek határtalan kegyelmét Idjelenti az ő bűnös teremtmé~ 

Ilyeinek ; midőn egy végtelen jövőt nyilatkoztat ki, a melyben a je
hm líIIapot egyenlőtlenségeinek ki kell egyenlittetniök, s amely 
végtelensége által az életnek legsanyarubb fájdalmait is könnyű és 
muló roszakl<:i változtatja; midőn oly erkölcsi tökélyesűlést jelent 
ki, a mely érdemes minden fáradságra és küzdelemre, s a melyet 
logsikel'esebben és legdicsőbben szenvedés és kisértet kOzt lehet 
elnyerni; midőn Jézus Krisztusban kijelenti 11 megpróbált és min
dentűrö erény fenséges voltát és jutalmait ; midőn kijelenti benne 
"Iapitóját egy uj erkölcsi országnak és hatalomnak, melynek az 11 

ezélja, hogy 11 világot Istennek alája vesse; s midőn kiönti a szent 
lelket mindazokra, 11 kik oda törekszenek, hogy magokban és má
sokban felépitsék az igazság és erény országát, - mondom, a ke
resztény val1ís e kijelentések által világosságot árasztott a tel1né
szetre és gondviselésre, és öszhangzásba hozta Isten munkáinak és 
útjainak végtelen bonyolodottságát. llyenformán kielégiti az értel
mi természetnek első szükségét, a meggyőződések egységes (issze
hangzása után való epedést; ez az észnek legsikeresebb mnnkása 
"8 barátja. És vajjon nem é s z s z e r ü h i t - e ez a szónak kitűnő 
értelmében? 

Miután megmutattam, hogy a keresztény vallás a belső ösz
hangzás jellemével bir, rátérek 11 vallás észszerüségének második 
<mérvére, vagy beljegyére, az-az, az á I ta I á n O s s á g r a; és ezt én 
igénylem 11 keresztény vall,ís részére. Valóban ez egyike vallásunk 
legmegkülönböztetőbb vomísainal{, s oly tiszta és feltünő, hogy ke
vé,. felvilágositásra van szüksége. Ha a keresztény vallás tanait, 
parancsait és szelJemét vizsgálQm, mindenikben felfedezem az áJta
lánosságllak eme jellemét. Semmi korlátoltat, időszerüt és helyít 
nem fedezek fel. Az evangelium egy különös kor vagy tartomány 
bélyegét , sem bordja magán. Nem bajlódik az " társadalmak vagy 
egyének veszendő érdekeivel; hanem az emberi termézzetben lévő 
szellemi, halhatatlan, határtalan elvhez szól. C"éJja a lelket a v,ég" 



, 

',telen lényre és egy végtelen jóra irányozni, Ez nem áll megállapi
·t'ott aJÍtk'Okban és rlÍllzletekben, mint más vallások, hanem előadja a 
'kötelességnek változhatatlan és mindent felölelő elveit, rábizván 
minden emberre, hogy ai. emberi állapotok végtelen különféleségé
re maga alkalmazza azokl\t a maga számára. Ez elkülöniti Isten
tói a zsidó és pogány vallás egyoldalu, korlátolt képzeteit, s öt az 
egy közös atya fenséges tulajdonaiban tünteti fel. HasoIilóan 
parancsolja az emberszeretetet, kivétel és határ nélkül ; szeretetet 
az ember mint ember iránt, szeretetet, mely ama halhatatlan 
természeten alapul, a melynek minden ember részese, s amely 
arra kötelez minket, hogy mimlellkiben Isten gyermekére és test
vérünkre ismerjünk. A keresztény vallás egyaránt kárhoztatja a bi
gottság szellemét, a mely annak szeretetét egy felekezetre szorítja, 
valamint azt az aristokmtikus szellemet, mely a sokaságot magá
nál alacsonabb származásunak tekinti; mindezeket egyaránt kár
hoztatja a keresztény vallás, amely ezelött tizennyolcz száz év
vel, egy korlátolt és babonás korhan azt tanitotta , a mit a jelen 
kor most kezd megérteni , hogy lényegileg minden ember egyenlő, 
és hogy · minden ember t.iszteletreméltó, mert mindenik halhatat
lanságra van teremtve, s a szünteleni tökéletesedés tehetségeivel 
van felruházva, Mentől inkább "izsgálom 8, keresztény vallást, an
nál inkább meglep engemet annak egyetemessége. Oly vallást lá
tok abban, a mely minden tájék, minden idö , millden osztály és 
társadalomnak minden fokozata részére van alkotva. Nem az ázsiai
hoz vagy az europaihoz van ez szabva, hanem az emberi termé
szet lényeges elveihez, a forró vagy hideg égővajatt lakó ember
hez, az értelem és állapot minden neméhez. Ez oly nyelven szól, 
a melyre minden embemek szüksége van, és mindenki megérthet; 
oly. erényt mutat fel, a mely boldogsága és dicsősége minden em
bernek minden korban és minden égaly alatt; s oly vigaszt és re
ményt nyujt, a melyek megfelelnek millden ember sorsának, szen
vedéseinek, a félelemnek és az önvádnak , a melyek a mi termé
szetünket minden külső változások közt megrohanják. Oly világos
ságot látok benne, a mely n e megy nemzeté, hanem a világé; oly 
világosságot, mely a világon , az időn túl ér a létnek magasabb 
módjaüg, és egy határtalan jövőig. Más vaJlásoknak az volt a 
rendeltetáse, bo~y egyes országok vagy idők kívánalmait elégitsék ki, 

• 



• 
• 

• 

• 

A KER. VALLÁS 1:SZBZE:Btt V:ALLÁe. '13 

" ennélfogva a társadalom túlnőtte azokat a maga haladásálian. A 
keresztény vallás pedig inkább meg inkább megfelel a lélek szük-
8égeinek, abban az arányban, amelyben nemiink halád, s igy ő r ö k 
-igazságna k bizonyit ja. mag~tt. 

E:z észrevételek után nem igényelhetem-e a keresztény vallás 
részére az egyetemesség jellemét, a mell' az észnek legfensőbb jel
lemvonása? Hogy teljesen megélthessétek azt .. szilárdságot, a me
lyet ezek a nézetek az evangelinmnak adnak, hasonlitsátok össze 
azt a Jézus koniban létezett vallásokkal , a melyeken rajta van a 
l<orllítolt, helyi, időszerinti intézmények bélyege. Mennyire feltÜllő 

az ellentét! Bs minő különös 'LZ a tény, hogy e sötétség közepet
te oly bensőleg összefüggő és egyetemes vallás keletkezett, 
a mel.y megérdemli, hogy az ész tökélyének neveztessék! 

Brzem és éreznem kell, barátim, hogy teljesen meg van ál

lapitv". a keresztény vallásnak igénye arra a tisztességre nézve, 
hogy az észsZ'erű vallás. Mint ilyent ajánlom én ezt önöknek. 

Hova tovább mind inkább ilyennel( fog ez bizonyulni , abban az 

arányban, mint önök ezt tanulmányozzák és gyákorolják. Soha se 
lesz okuk azon panas_zkodni, hogyellnek elfogadásával rabszolgák

ká tették és lealacsonitották legnemesebb tehetségeiket. Itt tehát 
megállhatnék , és munkámat béfejezettnek tekinthetném. Azonban 

jól tudom, hogy vallásunk észszerű jelleme ellen ellenvetések té
tettek, a melyek még hallgatóim némelyikének lelkében is ott lap
panghatnak. Azt hiszem , hogy egy ezekre tett rövid megjegyzés 
csak elő fogja segiteni aczélt, s helyén álló záradéka lesz e Qe
szédnek 

Bn ugy képzelem, hogy ha a jelenlevők közül némelyek fel
szólalnának , s azt mondanák nekem: ha a keresztény vallást a 
maga €''Yümölcseiről kellene megítélni, akkor akármi egyebet meg
érdemelne, csak az észszerU jellemet nem. E:lmondanák nekem, 
hogy cgy vallás sem idézett elé több kicsapong"st és vakbuzgóságot. 
Mutogatnák nekem, hogy az ész egy szelid , higgadt, józan elv, s 
azt kér,lenék , hogy vajjon ilynemii-e a keresztény vallás jelleme, 
mely a világon el vall teljedve ? Önök köziiI valamelyik tán figyel
meztetni fog arra a lázas, vad, szenvedélyes vallásra , II melyet 
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mo~t teDd~zeresen terjesztenek szerteszét o. mi ho.zánkban, s azt 
fogja kérdeni, vajjon lehet-e észszerü az II rendszer , mely alatt 
annyi csalás nralkodik 

Ez ellenvetésekre azt felelem: ön sok igazat mond. Elisme
rem, hogy az ész egy biggadt és szelid elv, és én kevés szelidsé
get és meggondoltságot . látok ama sokak közt, o. kik kizárólag vi
.selik a Krisztus nevét. De azt mondom, hogy önöknek nincs jognk 
összezavami a keresztény vallást annak vallóival. A mint önök tud
ják, eZ a vallás sok sötét évszázadon át hatott le hozúnk, melyek 
alatt megromlott és el homályosodott. A közönséges egyenesség azt 
kivánja, bogy önök ezt ugy itéljék meg, a mint alapitójától szár

. mRl'ott. Menjenek tehát annak eredeti ]tútfejéhez. Helyezkedjenek 
közel Jézushoz, s mondják meg, avagy találták-e valaha magokat 
oly higgadt tanitó körében. Valóban mi a Jézusban nagy buz
góságot láthatnnk önuralkodással párositva. Érzelem leheli át az ő 
egész tanitását és életét, de mindig mérsékelve a bölcseség által. 
Legmerészebb gondolatai és kifejezései között se fed ezzük fel II za
bolátlan érzelem és beteges képzelődés jeleit. Vegyük, például, leg
hosszabb beszédét, a hegyi prédikácziót. Minő fontosak a gondola
tok! Minő komoly és méltóságos II kifejezés ! Önök emlékeznek rá, 
hogy a sokaság nem az Ő szenvedélyes hevén álmélkodott, hanem 
ama teldntély felett , II melylyel ő szólott. Olvassuk el azután ,t 

szent János evangeliumában Jézusnak tanitványaihoz intézett utol
só Mszédét. Minő mély, és mégis szelid és legyőzött gyöngédség 
van párosulva e bá!llulatra méltó beszédben az öntudatos nagyság~ 
gal! Vegyük az ugynevezett uri imát, melyet Jézus Istenhez inté' 
zenM minden könyörgés mintájául adott. Tükröz-e ez vissza fana
tikus bevet , vagy erőszakos megszólitást Istenhez ? Hadd kérdez: 
zem meg még továbliá, hozza-e J ézus valahol zajos és zabolátlan 
forrongásba a vallást ? Vajjon nem azt tanit ja-e, hogy az enge
delmesség és nem az érzelgés jelöli és teszi az igazi kegyes
séget, és hogy az a legkedvesebb áldozat Isten előtt , ha feIebad
taink iránt könyörületességet gyakorlunk ? Ha a keresztény világ
ban nagyon közönségessé v,ut zajos prúliltálást és szenvedél)'e, 
szavalást összehasonlitOlij azzal a komoly méltósággal , elörehító 
bölcseséggel, tu1zás-nélküliséggel, fl. mely Jézust jellemezte, akkor 
nem tudok nagyobb ellentétet találni; és bizonyos vagyok ben-
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ne, hogy " tüzes vakbuzgó nem képviselője a keresztény val

lásuak. 
Az első ellenvetéssel végeztem; de gyakran egy más osztályu 

ellenvetést is emelnek a mi vallásunk észszerü jelleme ellen. Erő

sen állitották, hogya keresztény vallás oly egyes tanokat 
fo g j al magába n, a melyek észszerütlenek, s. a melyek
kel együtt sziikségképp elítélendő az egész vallás, a melynek lé
nyeges részeit teszile Az ellenvetéseknek ez osztályára kevés fele
letem van. Én azt áUitom, hogy e sértő tanok nem tartoznak a 
keresztény valláshoz, hanem csupa toldományok, s ennélfogva an
nak észszerü vo!tából és igazságából nem vounak le. Ugyanis mi 
az a tan, a melyet legtöbbnyire azért hoznak fel, hogy az észsze
rütlenség vádját nisiissék az evangeliumra? Ez ft szenthárom
ság. A hitetlen ezt az ész ellen elkövetett legnagyohb sérelemnek 
tartja. Ez azt tani~ía, hogy egy Isten van, s mégis három iste
ni sze mély létezik. E tan szerint ez ft három személy kl\lön hi
vatásokat teljesit, és külön viszonyokban áll egymáshoz. Az egyik 
atya, a másik fill. Az egyik kiild , II másik küldve van. Szeretik 
egymást, egymással társalognak , és szövetséget kötnek egymással; 
s mégis mind e különbségek mellett is, a mint e tan mondja, nem 
külön lények, hanem egy lény, egy és ugyanazon Isten. 
Avagy észszerü-e ez a tan? kérdezte gyakran a keresztény vallás 
ellensége. Én azt fel elem, nem. Én éppen oly könnyen el tudom 
hinni, hogy az egész emberi nem egy ember, mint azt, hogy ez 'az 
ily külön hivatásokat végző három végtelen személy egy isten. De 
én azt állitom, hogy abból, miszerint a szent háJ'omság észszerüt
len, még nem következik, hogy az ft vád a keresztény vallást il
letné ; mert ez a tan nem része ft keresztény vallásnak. Jól tudom, 

• 
hogy vannak egyes szentirásbeli helyek, a melyel,et szüntelen idéz-
nek ennek védelmére. De engedjék meg nekem, hogy én is bizo
nyit, .. k be némely tanokat ilyen mÓdon , vagy is az által, hogy 
egyes helyeket azok összefüggő helyeiből kitépek, s azokat a szent' 
ints átalános szövegére való minden vonatkozás nélkül magyarú.., 
zom, és én akármit sőt mindent he tudok bizonyitani abibliából. 
Be tudom bizonyitan i, hogy istennek emberi szenvedélyei vallnak. 
He tudom hizonyitani az átlényegülést, .. mely sokkal világosabban 
van tanitv~ a szeut háromságnál. Elkiilönitett helyek "Muuit se 

• 
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bi:ionyitnak. Krisztus Istennek nevezteUk; ugyanaz a czim van ad
va Mózesne]{ és a vezérelenek Krisztus azt mondotta.: )lé n és az 
é n atyám egyek va gy unk l) j s U:l.t kél'te , hogy ilyen formán 
minden tanitványai eg yek legye n ek; de ez alatt nem azt
édette, hogy azok egy és u g yan azo n lény legyenek, hanem 
azt, hogy szeretetben és czélban legyenek egyek. Mielőtt e tárgy
ban it(jJetet hoznának, arta kérem önöket, olvassák el a szentirást, 
lnint egészet, s vizsgálják meg anuak Jézusra vonatlmzó :.ltalánoB 
fonalát és tanitását. p;n ugy tallliom , hogy ő mindenütt egyformán 
megkülönbözteti magát Istentől , magát nem I s t e II n e l" hanem 
Isten fián a k nevezvén; magáról mindig ngy beszél, mint kit 
Isten küldött , s ki erőit és a csodákat Istentől nyerte. Hallom, 
hogy ő azt mondja, miszerint ma gá t ól se mmit se tud tenni, 
s úgy imádkozik az atyához , mint az egyedüli igaz Istenhez. :Én 
azt erősitem, bogy ez az új testamentnmnak hangulata, s közönsé
ges és átalános fon.la; és azoknak az elszórt helyel~nek, a melye
ken egy attól különböző tan alapul, semmi fontosságuknak se kel

lene lenni ily temérdek bizonyitékkal szemben. Ne alapuJjon az 
önök hite csak egy néhány helyen. E kedvencz belyek néha nem is 
részei a szentirásnak. 

Például, az a hires hely , It melyen főleg It szent háromság 
alapul: , M e rt hárman vannak, It kik bizony ság ot te s z

nek It m e nnyben : az atya, az ige és It szent l é lek , és 
eza három eg y" 'J. Ámbár ez a hely megvan a János levelében, 
s egyházainkban olvassák, de én azt mondom, hogy ezt a legtehet
ségesebb birálók csalásnak nyilvánitották, s hazánk miivelt papjai
nak nagy többsége megelégszik avai , hogy ez l1em része a szent
irásnak. Ne engedjék tehát, hogy valaki más válaszszon önöknek 
helyeket, It melyek döntő erővel bit j anak It vallásos vitákban. Ol
vassák el önmagok az egész tudósitást és sajátitsák el annak áta
lános horderejét. :Én nagyon ohajtolll a keresztény vallástól II kérdés 
alatti tant elválasztani, lllert e~ az egész vallásra rúsüti az észszerütlen
ség vádját. Ez egyike az evangelium tmjedése nagy akadályainak. A zsi
dók hal1all.i sem akarnak szent háromságról. Láttam az arczukon és bal
lottam hangjaikban azt az iszonyodást, a melylyel c nép ama (;mtól 

I) Ján. 10, IW. 17, ~O-'2 . S. D. _ 1) l . Já.n. 5, 1. Károli forditás&. !:li lll én lJ . 
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iszonyodik
1 

hog)' Isten meghalt :1 kel'észten! S midőn a mahol,íle
dánok e véleményt hallják " keresztény hittéritöktöl, ök is ismét
lik hitök első czikkelyét: "Egy Isten van", ') s szánalommal és 
gUllyny,,1 tekintenek Jézus tanitványaira, mint a legtisztább és leg
nagyobb igazság iránt hite-hagyottakra. . .Még a mi vadonunk indi
ánja is, fi ki " "nagy szellemet" imádja, ostobasággal vádolta 
azt fi tanitót. " ki azért ment volt hozzá, hogy őt a szent három-, 

Stigm megtanitsa, Mennyin hozták kétségbe az egész vallást, még 
keresztény országokban is, ezen egy tévely miatt. Miután tehát 

• 

azt hiszem, hogy ez fl keresztény vallásnak nem része, Jézns Krisz-
tus ininti híiségem azt kivánja, bogy én nyilvánosan elleneálljak 
ennek. lI1időll ezt teszem, senki érzelmeit sem akarom megsérteni. 
Én uem kételkedem, hogy azok, a kik e tant elfogadják, éppen ugy 
kivánnak hódolni az igazságnak, s szolgálui a keresztény vallás
nak, miut azok a kik eunek ellene vannak. Ök azt gondolják, 
hogy különös tanjok uj érd.eket és uj tekintélyt ad Jézus jellemé
nek és tanitásáuak. De ők nagyoll tévednek. Azok a nézetek, me
lyeken ék a Krisztus iránti szeretetet reménylik felépiteni, levon
nak az atya tökélyéből ; és én attól tartok, hogy a kegyesség ama 
neme, mell' a i<ereszténl' világban jelenleg el van teljedve, az Is
ten valódi dicsősége emez elhomályositásának sajnos befolyásáról 
teszen tanuságot. Nem szükség elpártolnnnk az észtől, vagy a ke
resztény vallást megrontanunk azért, hogya legtisztább, legmé
lyebb szeretetet biztositsuk az egy igaz Isten, vagy Jézus Krisz
tus iránt, kit ő a mi vátIságunkra kiUdött. 

Megneveztem egy tant, a melylyel gyekrall azt vetik a ke
resztény vallás ellen, hogy észszerütlen. Vau még egy, a melyre 
néhány észrevételt kivánok tenni. A keresztény vallást gyakran 
azzal vádolták, hogy azt tanit ja, miszerint Isten teljesen megro
molva hozza az embereket a világra. s egy roppant sokaságot örök 
nyomorra kárhoztat oly büuökért, a melyeknek elkövetésére ellen
állhatatlanul kényszeritette őket · az ő természetök Erről azt mond
ták, hogy észserütlen, s következőleg annak a vallásnak is -ilyen
nek kell lenni, a mely ezt tanit ja. Én bizonyára nem fogom meg
kísérteni, hogy e theologiai koholmány t védelmezzem. Azt hiszem, 

I) Alkorán I, II, lll. stb. Surá.k. Simén D . 
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hogy ennél eszszeriitlenebb tant nem lehetett ,"0Ina kitalálni; sőt 

<t mi még annál is l'osza.bh, ennek az iriinya éppeu oly erl;:ölcstp
len, mint a mily észszel'ütlcu. Ez arra szolgál, hogy az t:mberekrt 
IstentóI és egynl!istól elidegenitse. Ha ni ('mhe l'el~ ezt egész ko
m o l y s li g g!l, l hinnék, it mi teljes leltetetlcn. ~\kkor borzalommal 
és ut::ílattal tekinteuéllek tételük ~zerz(jjél'e~ s iszonyodilssal pillan
t..·ul<lnak emberhirsn.iknl. Ez feloszlatná u ti.\rsallalruaL Hn az em
hereknek egymtlst teljesen megromlott lényeknck1 lllegtestesiilt ör
dögöknek keHene tekinteniö]\ , minden terlllészet-aelta jóravalóstlg 
nélkül, a t~irsadal()m éppen oly vissznijesztö lenne, mint nz orosz
lányok l)arlangja, Y:lg)' it Yipel'Úk fészke. }\ihftlna minden bizalom. 
becsülés1 szeretet; s ezek nélkül a léteinek érdeke ) gyönyöre ~ be

cse elen)'é8znék. Minő fiíjdaloIll nyilallauék keresztül it. szülö szi· 
véu l ha neki mosolygó csecsemőjében oly prköh.'si lényt kellem' 
Utnia, a ki szüntelen és teljesen IJünre hajlik. il Idnek lelkében 
tömötten el nHl vet.ve az Isten és jóság irtÍuti gyiUőlet. magra, s a 
kilételét teremtöje átkai alatt kezdette meg, ~Idyikjó ember kjntnIl" 

szülő lenui. lm. lllagza.hínak e végtelenü! l)ohlogtaIan örökségbe 
kellene születni"? 1~1l azt áUif-Olll. hog" e tan erkö1cstf.'lell ininvll; 

'-'~' ,. 

azt azonban nem áUito1l.L hogy eBBeli: rallói crlti.Hcsteleupk Annyi 
igaz) hogy t!Zt. senki $em hiszi1 He lll hiheti teljesen es ugy, ,l. mint. 
vall. Én lcittanL hogy ennek hivei éppen oly gyöngéd jósággal 
mosolyogtak a. cseeseluörc, a kit az i:í hitfonmljok f'g!" lds demon:uá 
tett.. mintha. a.ngyal lett volna; láttam, hogy oly szivesen és bizal
masan érintkeztek emlJertál'sa.ikkal. mintha a teljes megl'omlottság 
tana soha. se hatott "01m.t fiUeikl)(~. E tmmak leggolJoszabb ered
uiéllye t:in n:t a. tiszteletlelIség, a melylyel ez n. l{(~'resztény vallást 
illette. li~n ohajtalUÍln letörölni rÓht e tisztelet.leuséget. A keresztény 
vallás semmi ilyet' tant Ileln tnnit. Hol tal~íJj;í k önök fel ~lzt az új 
test.amentumL;ul·~ Tanitotta-e ezt .Jl~ZUS, midőn a kis gyermekeket kar
jaiba vette L'S nwgüldotta\ eztmondv:in: ~lilyt~neké a llleIlnyek
n e k o r s Z;l g it ~"~ Tanitottn-e ezt 11,H: midön ;1 pogúnyoli:l1:lk beszélt) 
il. kiknek nines törvéll)'ök vagy irott kijelentésök. de a kik a természet
nél fogva tesJdk azt.) fl mi a törvénylHm van} A kf'l'esztéuy yall1is kemé
nyen 'szól ugyan az emberi vétekről. de mindig ugy bi.i.nik az emherek
kel, mint oly lényekkeL fl, kiknek te-betsége van helyesen cseleked
ni, és ft ldk teremtöjők gyöuyörködése alatt jöttek létre. 

, 
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BevégezteJll mítr az evangelium amaz igényét illető védclme
met, meJy szerint az észsze l'ü vallás; és nem az volt cz41om, 
bogy egyes pártnak szolgáljalr, hanem közös keresztény vallásunk 
ügyének. .T elenleg az az egyik legsürgősebb teendője annak bará
tainak? hogy megmentsék H1. t ama vMtól, mintha az é"szszel harcz
uan állana. Ezt megkivánja korunk jelleme. Volt idő, midőn a ke
resztény vallás, ámbár észszerütlen tanokkal volt terhélve, megtartotta 
Ílllását az emberek hitében ; mert az emberek nem tanultak volt 
meg gondolkozni. Elfogadták vallásukat, éppen ugy, a hogy a gyer
mekek a kátékézist tanulják; saját értelmök helyébe a papot tet
ték, s nem gondoltak avaI, hogy mit és miért hisznek. De az a 

nap eltelt, s a szabadság szelleme, mely arra következett, a ke' 
resztéuy valh\st mind szigorubb szigorubb vizsgálat alá veti; és ba 

ez a vallás nem tudja magit észszerünek bizonyitani a gondolko
zó, higgadt, bölcs ember előtt, akkor nem állhat meg. A vakbuzgó 

felekezetek teljeszthetnek egy ideig türelmetlen felindulást valamely 

közönségben és elhaJlgattathatják a kétkedő ellenvetéseit. De a 

vakbuzgóság időszaki j iÍl'vány; megemészti saját erőszakos heve. 
Elébb vagy utóbb hallatszani fog a ·meggondolás szózata. Az em

berek kérdeni fogj ák, mik " keresztény vallás igényei ? Magán hord

ja-e az igazság bélyegét? s ha ugy találják, hogy az a természettel 
és észszel harczban áll , akkor felhagynak s fel is kell hagyniok 

vcle. Ez okbólohajtom, hogya keresztény vallás tisztittassék meg 

minden emberi tudományoktól és romlottságoktól. Ha csakugyan 
észszerütJen tanok vannak benne, akkor nem kivánom azokat tőle 

különválasztani. Azért, bog)' az evangeliumot fentartsam , semmi 
kedvem nincs bebllrkolni és elrejteni, anm\! kevésbbé tagadni egyet 
is annal, valódi elvei közül. Ha azt gondolnám, hogy ez csak egyet
len észszeI'Ütlen tanna! is meg van terhelve, kimondanám, s a hogy 
kaptam, ugy hagynám e malomkővel nyaka körű!. De én egyetlen 
egy ily tant sem ismerek. Találok ugyan nehézségekre az új tes
tamentum elbeszélő részében ; és vannak érvek II levelekben, a me
lyek ha a zsidóln'u illettek is, a kikhez legelébb intézve voltak, de 
az emberekre átahib3.ll nelll alkalmazhatók; azonban egy oly val
lásos alapelvet sem látok, fL melyet eszemnek, higgadt és elfogu-

l laUan elmélkedés után, beusőleg össze nem függőnek kellene nyilvánit-
i nia bármely nagy igazsággal. A legerősebbeu meg vagyok győzöd-
• 

: , , 
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ve arról, hogy a keresztény vallás ész" maga legtökéle te
s e b b a l a kj á b a ll, s ennélfogva azt követelem, hogy választassék 
el azoktól az észszerütlen tndományoktól, a melyekkel századokon 
át meg volt terhelve. 

Ezek levén nézeteim a ker. vallásról, erősen kell állanom 
mellette, és én erősen állok. Nem engedhetem át azt a hitetlenség 
.íl-okoskodásainak és gnnyjainak; nem szégyenlem e vallást követ
ni, mert é s z s z e r ü vall á s ; ez az értelem kivánalmait éppen ugy 
kielégíti, mint aszivéit. Tndom, hogy erős szellemü emberek elle
ne mondottak ennek; de mintha a gondviselésnek az lett volna a 
czélja, hogy saját álokoskodásuk a maga homlokán hordja a czáfo
latot, ők rendesen oly nagy és lealacsonyitó hibákba estek , a me
lyek minden egyebet bizonyitottak , csak azt nem, hogy ők az ész 
apostolai. Midőn a keresztény vallás tanulmáuyozásáról az Ő ira
taikhoz fordulok, ugy érzem, miIltha a meleg, világos napról a fa· 
gyos félhomályba mennék,amelyigen gyakran a legsürübb sötétség
gé válik. f:n tehát nem s zégyenlem az evangeliumo t. 
f:n megdicsőitve látom ezt amaz ellenséges rendszerek által, a me
lyek ennek romlására vannak emel ve. f:u követem Jézust, mert ő 

kíválólag "a világosság"; és nem kételkedem, bogy ő valódi ta
nítványainak vezére lesz. abba a világba, hol a jelen állapot homá
lya eloszlik, s a hol valamint az ész, ugy az erény is kifejlik Is
tennek éltető befolyása alatt és tisztább jelenlétében. 

---~----- --
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