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A haladás törvénye a keresztyénség 
történetében. 

A vallások történelmi értékét nem mérhetjük pusztán 
vallási alapeszméjük és erkölcsi tartalmuk szerint. Époly 
igazságtalan ítéletmondás volna ez, mintha a természetvizs-
gáló a fát pusztán gyökérzete, ágai, lombjai után ítélné meg 
és virágával, gyümölcsével nem törődnék. A valláshoz 
hozzátartozik az a közműveltség, mely belőle sarjadt. Vala-
mely vallást az a megállapítás avat történelmi értékké és 
történelemalkotó hatalommá, az emberiség életének baráz-
dahasító tényezőjévé, hogy mekkorára tudta növelni hatá-
sának sugarát, mekkora népterületet tudott áthatni szelle-
mével; hány emberöltő, hány század, évezred elé tudott 
célt tűzni s e cél felé törekvésre az egyéni és köziéleknek 
erőt, magasba emelő szárnyakat adni. 

A nemzetek történelmének vallásuk ad igazi színt és 
elevenséget. Ez az az életalkotó erő, mely egyformán jelen 
van és munkálkodik a házfedelek alatt, az enyhületes csa-
ládi tűzhely mellett, a közélet izgalomszóró küzdőterén, a 
tudomány és művészet csarnokaiban. Nemzeti törekvés, 
nemzeti gondolat, ha igazán az és nem kisszerű párt- és 
osztályérdekek alkalmi fátyoltakarója, az által válik való-
ságos életté, hogy megvan benne a vallási elem is, még 
pedig nem egyszerű, mellékes, bár vonzó és lélekigéző dísz-
képen, hanem mintegy ős mág, ami lényegét alkotja. Ε két 
erőnek egysége, szövetkezése tud igazán nagyot, felségeset 
alkotni, termékeny, áldásos korszakot szülni, míg, ha mint 
egymás leigázására indult harcoló erők szemben állanak 
egymással, a nemzeti erőforrásnak jelentékeny része fecsér-
lődik el meddő küzdelmekre. 

A vallások ezen hatásának ereje attól függ, hogy fel 
tudjuk-e fedezni bennök, életnyilvánulásaikban a haladás 
lehetőségét, irányát és törvényét. Eleve ki kell rekesztenünk 
a vizsgálat köréből azon vallásokat, amelyek a fejlődés min-
den gondolatát, lehetőségét kizárják s a tökéletes befejezett-
séget állapítják meg értékmérő gyanánt. A változást kizáró 
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befejezettség voltaképen mozdulatlanság és mivel a történe-
lem élete szakadatlan mozgás és változás, folyton ú j kérdé-
seket vet ár ja az emberi lélek elé, a mozdulatlanságot élet-
elvül hirdető vallás hatása jóformán arra a nemzedékre 
korlátozódik, mely világnézetét kánon tekintélyű hit-
cikkek rendszerévé érlelte és avatta. A következő nem-
zedékben, bár még tiszteletben tartják, lassan-lassan el-
szakad az élettől, vallásból teológiai iskolává szűkül; papok 
vallásává, szervezetévé zsugorodik, mely féltékeny gondos-
sággal őrzi örökölt hagyományait; a körülötte hullámzó 
életet viszont, aminek irányítására volna hivatva, idegenül 
nézi. Átcsap rajta a történelem árja, múlttá lesz a nélkül, 
hogy igazi jelene, élete lett volna; amit hitcikkben, kultusz-
ban létrehozott, csak mint egy letűnt, eltemetett kor emléke 
mered a később következő emberöltők elé. 

De nem tekinthetjük a haladás vallásának azt a vallást 
sem, aminek életéből a mozgás, változás nem hiányzik 
ugyan, de iránya állandó ingadozást mutat. Egyenes útjáról 
az idegen hatások, még talán gyengébb idegen hatások is, 
letérítik vagy visszalökik. Nincs határozott, saját lelkéből, 
géniuszából táplálkozó életeszménye, vagy azt folyton mó-
dosítja a felbukkanó történelmi áramlatok váltakozása sze-
rint. Nincs róla, nincs történelmi hivatásáról élő, erős öntu-
data. Míg az előbbi fajta vallás mintegy megkövül mozdu-
latlanságában, emez viszont elporlik, szétmállik az idők ostro-
mától, mert nincsen alkotó elemeinek közös történelmi célt 
szolgáló cohaesiója, eggyé forrása. A haladás nevét csakis 
olyan történelmi mozgás érdemli meg, amelynek határozott 
iránya van, célja és eszménye felé tör, mely a célt folyton 
látva és figyelve azon elemeket, amelyek a cél felé haladá-
sában gátolnák, lassan-lassan kiveti magából, mint hamuvá 
égett törmeléket, viszont azon elemeket, amelyek alapesz-
méjével, céljával rokonok, kifejleszti s erőhöz, hatalomhoz 
juttatja. A vallás lényegét alkotó szellem minden változás-
iján, pályafordulón jelentkezik, akár mint győzelmes, ural-
kodó irány, amely a vele szemben álló áramlat értékeit 
magába olvasztja és felhasználja, akár mint félelmes ellen-
zék, oppositió, amelynek hadállásai azért megvívhatatlanok, 
mert tulajdonképen e sáncok közt lakik az igazi eszmény 
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a maga tisztaságában. Időnként, ha a nemzedék méltatlan 
hozzá, világtörténelmi pillanatokra elhomályosulhat, de vég-
képen el nem enyészhetik. Az igazi haladó vallásban meg-
van a íolytonos megújulás, mcgifjodás, újjászületés tehet-
sége. Viszont meg is vénhedhetik, termőereje kihalhat, ha 
alapgondolata elveszti az élettel való kapcsolatát és ha célja 
jóval kisszerűbb, semhogy nemzedékek rendjét tudná fog-
lalkoztatni és lángra gyújtani. Megvénhedett vallás, elseké-
lyesedett vallási élet az, mely tekintetét csak a múltra veti, 
annak emlékein mereng, áhítatos szemlélődéssel; viszont a 
végtelen határú jövendőt idegen mezőnek nézi, ahol a fáradt 
lélek már munkát nem keres, tehát nem is találhat és kül-
detését bevégezte. Hogy az élet napról napra ú j feladatokkal 
várja, az tán homályos sejtésképen sem él tudatában. Me-
lyik vallás nem vénhedhetik meg soha? Az, mely a teremtés 
szakadatlan folyamatát látva, érezve mindig a jövendő fel-
adatait szemléli és küldetését sohasem tartja befejezettnek; 
mely az emberiség életében, mint szüntelen vér- és szellem-
vándorlás, állandóan jelen van, valósággal benne él; amely-
nek megállapodásra, hátratekintésre nincsen ideje, mely 
folyton előre néz a cél felé, az eszmény felé, amely tisztasá-
gával megbűvöli, amelyhez mennél közelebb jut, annál in-
kább foglyává lesz, amely ifjúságának örök forrását magá-
ban, hivatásában, történelmi küldetésében bírja. Ezek a 
vallások mint igazi, haladó vallások az emberiség történel-
mének nélkülözhetetlen tényezői. Megmaradnak az egyszer 
vetett alapon, amit meg nem tagadhatnak, hisz létük okfejét 
tagadnák meg, de a történelem változásai közepett csodála-
tos élességü érzékkel mindig azt az igazságot hangsúlyoz-
zák és domborítják ki, amire az emberöltőnek, akár mint 
orvosságra, akár mint üdítő vízsugárra legégetőbb szüksége 
van. Ott vannak az emberiség fejlődésének útvonalán tiszta 
fényükkel, megnyugtató igéjükkel, hogy a porra ütő emberi 
gondolkodást megtartsák por és pára felett való magas-
ságában. 

A keresztyénséget joggal nevezzük a haladás vallásá-
nak, bár e név inkább nyugati ágára illik teljes értelme sze-
rint. A teológia, mint a legtökélesebb isteni kinyilatkozta-
tást helyezi a vallások élére, de a történelmi vizsgálat esz-
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közeivel ugyanezen eredményre jutunk. A végesség és 
végtelenség, a gyarlóság és fenség, a bűn és szentség kibékü-
lése, a menny és föld összeborulása, az isteni szeretet kime-
ríthetetlen odaadása az ég felé tekintő, de gyarlóságában 
magát elvetettnek érző ember iránt egyetlen vallásban sem 
nyilvánult oly megragadó, a művészetet hatalmas alkotá-
sokra ösztönző módon, mint Jézus Krisztus golgotai áldoza-
tában. Oly szédítő mélysége és magassága tárul elénk a vált-
ság eszméjének, ami a vallási igazságnak valóságos gerince, 
hogy sehol mását nem találjuk és soha el nem avulhat. Ez 
a váltság örök érvényű, múltra és jövendőre szóló. Célja 
Isten országa, a gyarló világ átformálása az önzés törvényét 
követő társadalomból az isteni szeretet törvényének hódoló 
társadalommá, az embereknek ez isteni országhoz méltó sze-
mélyiségekké nevelése, bibliai szóval újjászületése. Ez eszme 
szolgálata a keresztyénség életfolyamának igazi tartalma, 
amit nyomon követhetünk a történelmi események ágas-
bogas útvesztőiben. Van azonban a keresztyénségnek, mint 
legszellemibb vallásnak még egy kiváló sajátsága. A legtöbb 
vallás, amidőn hívei lelkét a végtelen felé irányítja s a 
transcendens világba mintegy elmeríti, megőrli az ember 
egyéniségét, teljesen elszakítja a természeti élettől, elsor-
vasztja energiáját, akaraterejét; a keresztyénség az egyént 
nemcsak el nem törpíti, össze nem zúzza, hanem inkább 
fölemeli azzal a gondolattal, hogy az ú j lelki teremtésnek 
munkásává, eszközévé, az Isten országa úttörőjévé avatja. 
A keresztyénségben nem csupán a közösség lelke munkál-
kodik, hat és hódít, hanem az egyén maga is, ha saját lel-
kében megalkotta a maga Isten országát, ezzel az egész te-
remtett világra kiterjedő Isten országának harcosává válik. 
Elvegyül a világban, nem azért, hogy elvilágiasodjék, a por-
ban a pornak szolgáljon, hanem, hogy saját lelkének vilá-
gosságával, élete tisztaságával embertársainak tüköré és 
példaképe legyen. Már ez maga a haladás egyházává avatja 
a keresztyénséget. 

A keresztyénség legtisztább eszmeiségben kétségtele-
nül Jézus tanításában él. Az apostolok kora az evangéliumok 
szelleméből táplálkozott, ahhoz igazodott magán- és nyilvá-
nos életében. Külön szabályokra, hitcikkekre nem volt szük-
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sége. Jézus alakja, személyisége volt élő forrása hitnek, 
erkölcsnek, élettisztaságnak. Mélységes testvéri szeretet 
fűzte őket össze, amit sem érdek, sem hiúság nem bírt meg-
zavarni. A második században felbukkant a világ meghódí-
tásának gondolata s lassanként, mint Istentől rájuk rótt kö-
telesség, mint a megváltásért járó hálatartozás szigorú 
érzése jelentkezett a gyülekezetekben. Az első időkben a 
keresztyénség tudósai, vezérei csupán szellemi hódításra 
gondoltak az apostoli jelszó szerint: A mi fegyvereink nem 
testiek. Később azonban a rómaiság szelleme behatolt a 
keresztyén világba s észrevétlenül hatott fejlődése irányára, 
aminek kétségtelen bizonysága a keresztyén egyház szer-
vezkedése. Szervezete a harmadik század vége felé a lassan-
ként bomladozó, palotaforradalmak, katonai lázadások, örö-
kös udvari cselszövények és összeesküvések játékszereként 
szertezüllő birodalom egyre lazább közigazgatásával szem-
ben erkölcsi tekintélyénél fogva az állandóságnak s a rend 
eszméjének értékesebb támasztéka a katonaságnál. Jellemző, 
hogy a keresztyén egyházi szervezet fejlődése emlékeztet a 
római alkotmány fejlődésére. Amint a szenátusból s a nép-
akarat egyéb szerveiből az élet és a közszükség kifejlesztette 
a monarchiát, egyeduralmat, amely a közakarattól kapta 
törvényes formák közölt megbízatását, a keresztyénség is 
eljut a demokratikus jellemű presbyteriumlól a monarchista 
jellemű episcopátusig, püspökségig és pápaságig. Ez átala-
kulás nem hirtelen támadt világválság eredménye, hanem 
lassan fejlődött és érett meg, amint a római világ szelleme 
mélyebbre és egyre mélyebbre hatolt a keresztyénség intéz-
ményeibe és közfelfogásába. 

A keresztyénség haladásának iránya a centralizáció, 
az erők összefogása az egyházat teljesen átható cél érdeké-
ben. Ε cél a világ meghódítása, amit Krisztus szavaival iga-
zolnak, de e harcot már nem pusztán szellemi fegyverekkel 
vívják, hanem szükség esetén, a IV. századtól fogva az 
anyagi erő hatalmával is. Elsősorban saját éleiében kellett 
a monarchikus tekintélyt megalapoznia és megszilárdítania. 
A fegyelmi jogot az első időkben, amíg Jézus tanítása ele-
ven erő volt, a szeretet szelídségével gyakorolták; aki meg-
botlott, fölemelték, megtisztították, hogy a váltság isteni 
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jótéteményét el ne veszítse. Amikor a szervezet már kifejlő-
dött, a presbyteriumból kivált a püspök, a botlókat és eleset-
teket lázadóknak tekintették s a lázadás vétkéért súlyos 
büntetés járt. A hűtlenséget szigorúbban ítélték meg, mert 
többszörös hűtlenséget láttak benne: Krisztus és az egyház, 
az egyházszervezet, a látható egyházfő elárulását. A római 
nép politikai szellemének és jogi gondolkodásának nyilván-
való hatása, mely a szervezetben többet lát egyszerű keretnél; 
azonosítja az eszmével, világtörténelmi hivatással, sőt föléje 
emeli. A római birodalom politikai életét a respublika és 
imperátorok korszakában egyiránt az egység felé való tö-
rekvés jellemezte, amelyet az egységes jog, az egységes kul-
túra, politikai intézmények, társadalmi egység s az egységes 
vallás által valósított meg. Ezek voltak a világ meghódításá-
nak igazi eszközei, amelyek a vitéz, győzelmes katonaság 
harci eredményeit biztosították. A keresztyénségben is meg-
volt a római hatás gyiimölcseképen az egységesítő törekvés. 
Mikor a nyugati római birodalom, mint elhasznált cserép-
edény, összetörött, az egyház lett az egységesítő törekvés 
eszközévé és hüvelyévé. Az egyház volt a harmadik század 
második felétől fogva a halhatatlan és szent Rend igazi kép-
viselője. Ε tulajdonságát a birodalmi reformátor éleslátásá-
val ismerte fel Nagy Konstantin és felhasználta, hogy vele 
friss vért és ú j életet bocsásson az elsilányult erekbe s a 
düledező trónt ú j pillérsorral támassza körül. A keresztyén 
társadalomnak az a formája, mely keleten honosodott meg 
s amelyben a császárság süllyesztette engedelmes hatalmi 
eszközzé az egyházat, a keleti birodalom hanyatlásával a 
második évezred küszöbén kidőlt a történelmi versenyből. 
Nyugaton az egyház a szüntelen államomlások és államszü-
letések, a népvándorlás zilált és bizonytalan viszonyai közt 
mint legfőbb világtekintély szerepelt. A pápaság jó korán 
felismerte helyzetét és komolyan készült e hivatásra. Az 
egyház belső rendjének megállapítása, a rendi papság, a 
metropolitai és patriarchai hatalom kifejlesztése, a világi 
hatalom megszerzése, a pápaság függetlenítése egyházon kí-
vül álló tényezőktől, a kultusz elérzékiesítése egytől egyig 
ennek az iránynak hódolt. Ε szellem az élet minden kis 
zugába behatolt. A centralizáció, a hatalomgyüjtés és szer-
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vezés célját szolgálta az alapjában egyéni vallási életet élő 
remetéknek hatalmi célból szervezetekbe, rendekbe, kolos-
torokba, felsőbb akaratból eredt szabályok igája alá tömö-
rítése, hogy belőlük az egyház megbízható, életre-halálra 
engedelmes hadsereget neveljen. A teológiai gondolat másod-
rendűvé hanyatlott a létalapul szolgáló hatalmi cél és rend-
érzék mellett. Viszont igaz, hogy e rendszabályozás nélkül 
a szerzetesség középkori kulturális feladatait aligha oldotta 
volna meg. A kánonjog megalkotása, amelyen nemzedékek, 
teológusok, jogászok egész sora dolgozott, e törekvésnek leg-
nagyszerűbb emléke, szintén a római jogrend alkotta levegő-
ben fejlődött ki és vált a közéletnek úgyszólva egyetlen ten-
gelyévé. 

Ε centralizáció, hatalomhalmozás a XI.—XIII. század-
ban jutott el csúcspontjára. Ε három század a középkor 
keresztyénségének igazi kivirágzása. Ε korszak teljesen 
megvalósította a keresztyén világ egységét, annyira, hogy az 
itt-ott felbukkanó ellenzéki irányok, amelyek különben 
hamar elcsendesedtek vagy elényésztek, a kor képén nem 
módosítottak, sőt az árnyékolás művészeti törvénye szerint 
a jellemző vonásokat élesebben kiemelték. Ez a kor a teljes 
egység kora a keresztyén világban; magában foglalja a tan, 
közigazgatás, fegyelem és erkölcsi felfogás feltétlen egy-
ségét. A rendszernek még félénk bírálói is a pártütők és láza-
dók büntetését viselik. Klasszikus képviselői: VII. Gergely 
pápa, Aquinoi Tamás, Bouillon Gottfried, Dante és Assisi 
Ferenc. Ez öt történelmi alak éppúgy kimagaslik környeze-
téből, mint a középkori dómok, münsterek, kathedrálisok a 
környező házak közül. VII. Gergely a monarchikus theokra-
tia ideálista és szenvedő hőse, aki országokat és királyokat 
hajt zsámolya alá, aki mellett III. Ince csak a szerencsés, az 
ígéret földjére eljutott Jósue szerepét tölti be, elszánt csüg-
gedetlen küzdelme és küldetésében való törhetetlen hite ré-
vén vált tüneményszerű történelmi alakká. Nem a siker, 
mely sokszor fáradság és küzdés nélkül hull érdemetlenek 
ölébe, hanem az eszméhez való hűség, az érte mártírlélek-
kel szenvedett kereszt, üldözés, bántalom a történelmi nagy-
ság mértéke. Az egyházi imperializmus iránya benne tükrö-
ződik legtisztábban, a külső hódítás és belső fegyelmezés 
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egyenlően fontos előtte. Teste, földi élete összetörik a lelke 
nagy ábrándjáért nyugvás nélkül vívott harcban. Aquinoi 
Tamás, az imperialista kor kodifikátora, mint Melanthou 
a reformációé, Milton az angol, Sieyés abbé a francia forra-
dalomé. Ő fejti ki az egyház tanát a nemzedékkívánta fel-
fogással, ő dolgozza ki a pápai hatalmi törekvések teológiai 
igazolását. Kiegészítik egymást, ahogy az elmélet kiegészíti 
a gyakorlatot s mintegy lépcsőt rak a gyakorlati célok alá. 
Dogmatikus, bölcsész és jogász egyszerre s e sokoldalúsága 
az egyházi hatalom épületének megbecsülhetetlen építő-
anyaga. Bouillon Gottfried, a keresztes háborúk dicső 
alakja, akit Tasso egy későbbi kor lélektükröző époszának 
hősévé tett, az emberöltőnek legáltalánosabb, egyúttal leg-
hatalmasabb érzelmi fellángolását testesiti meg. Lelki test-
vére Clairvauxi Bernátnak, akinek beszédei, énekei ugyan-
azt a hódolatot tükrözik a töviskoronával szemben (Salve 
Caput Cruentatum), mint Gottfried a visszavívott szent sír 
előtt, amidőn alázatos lélekkel elhárítja a királyi koronát. 
A kor hősévé őt emeli a nemzedék képzelete, mert nagyobb 
kísértést győzött le. A költő Dante a középkor lelkét az ér-
zék felett való, transcendens világba vezérli, hogy a földi 
lét visszáságait, egyenetlenségeit, igazságtalanságait el-
egyengesse, elsimítsa, megmagyarázza olymódon, amire a kö-
zönséges emberi gondolkodás nem volna képes. Az ő müve 
a kisszerű földi életnek csodálatos szépségű ellentétes vilá-
gát tárja fel; nagy vétkek, nagy bűnhődések, nagy erények, 
fenséges jutalmak tüneményes álomjátéka, az igazak szen-
vedésének örökösen kísértő problémájával. Ε költészetnek 
ikertestvére a gótstílű templomok építészete, mely hasonló-
képen a földi kisszerűségek, törpeségek göröngyei közül ke-
resi az utat elérhetetlennek látszó magasságokba, tisztább 
világba. Assisi Ferenc a kor erkölcsének megtestesülése; kül-
sőleg a korabeli egyház gondolkodásának öltözetét viseli, 
annak gondolatformáiban beszél, megállapított rendjéhez 
igazodik, de már fel-felcsillan az egyén vallási szuvereni-
tásának sugara, mely mintha századok homályán, felhőze-
tének résein a Megváltó lelkéből jutott volna el a XIII. szá-
zadig s előre mutatna a reformációnak még akkor szem-
határ alatt rejtőző csillagképei felé. 
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Az egyetemes, világuralomra törekvő keresztyén gon-
dolatnak küzdelme során meg kellett mérkőznie az útjában 
álló nemzeti gondolattal. A harc néhol diadallal végződött, 
mint a gótok két ágánál, amelyek nemzeti egyéniségüket is 
elvesztették s eltűntek a népvándorlás tengerárjában. Né-
hol részletengedményeket tett, mint a frankoknál, szászok-
nál, hogy a győzelem látszatát megóvja s kedvezőbb viszo-
nyok közt győzelmét véglegessé tegye. Néhol a két eszmény 
eggyé olvadt, a nélkül, hogy bármelyik feltétlenül győzött 
vagy elbukott volna. Ily esetben vált a keresztyénség igazi 
jótékony hatalommá, mert életre hívta, megnemesítette a 
nemzet szunyadó tehetségeit, mintegy fölfegyverezte vi-
lágtörténelmi küldetésére. Viszont, mintha a keresztyénség is 
ú j értékekkel gazdagodott volna ez egész erejét lefoglaló 
eszmei küzdelemben. A két eszmény harcára s azután töké-
letes egységbe olvadására tanulságos példa a magyar keresz-
tyénség első százada. Szent István király vallási reformját, 
mely a Nagy Konstantinéhoz és Nagy Károlyéhoz hasonló 
politikai éleslátásból eredt, a magyar nemzet idegenkedve, 
sőt gyűlölettel fogadta. A keresztyénség nem úgy jelent meg 
előtte, mint vallási elv, vallási gondolat, mint a szegények, a 
világosságra, békére szomjazok evangéliuma ama nagy ka-
rácsonyi hajnalon, hanem az emlőjén felnevelkedett, a nyu-
gati népek lelkét kielégítő, tápláló kultúrával, társadalmi és 
jogrenddel, dézsmával együtt, amelyet az idegenektől nya-
kára erőszakolt igának nézett és érzett. Épp ezért Szent Ist-
ván sohasem tudott igazán nemzeti hőssé lenni, ünneplésé-
ben sok a hivatalos szín és jelleg ma is. A nemzet lelke az 
idegenek eszközét látta benne; az ős nemzeti erények, ha-
gyományok őreit, Koppányt, Gyulát, Vathát, a száműzött, 
bujdosó hercegeket viszont a nemzeti mondák valóságos 
dédelgető szeretettel sugározzák körül. Még idegenebb volt 
lelkének Imre herceg, aki harcos erények babérja helyett az 
aszkéta szerzetes, a szent egyszerűbb, alázatosabb dicsősé-
gét kereste. A két ideál egy század múlva Szent László lo-
vagi alakjában békült ki, aki hős volt a magyar nemzet ősi 
fogalmai szerint és kegyes a keresztyén világ hite szerint, 
akit a keresztes hadak fővezérévé még Bouillon Gottfried 
elölt megválasztottak. Csak ekkor, benne ismerte fel a ma-
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gyarság a keresztyénség életadó erejét, benne, általa lett 
nemzeti vallássá, ő maga igazán első nemzeti szentté. Ε 
nagyszerű történelmi folyamat legigazibb alakja ő volt a 
török világ végéig, a XVIII. századig, amikor a nemzeti esz-
mények elhalvánvodása s az érvényesülésre törő egyházi 
kultusz érdeke az úttörő Szent István alakját állította hom-
loktérbe. A magyar keresztyénségnek három fontos, pálya-
emelkedést jelentő korszaka van: Szent István által a ma-
gyar állam, Szent László által a magyar nemzet, a refor-
máció által a magyar egyéni lélek vallásává lett. 

A centralizáció iránya a keresztyénségben a XIII. szá-
zad dereka táján elérte tetőfokát. Tovább nem fejlődhetett, 
sőt megkezdődött a hanyatlás, mert a hatalom eszméje nem 
tudott többé életet sugározni az egyházba. A reformációig 
terjedő korszak voltakép az ideálkeresés korszaka, azért tet-
szik annyira avarnak a két nagy időszak között. Egyes fel-
tűnőbb nagyságok a korszakok határmesgyéin már mind a 
két időszak gondolatait tükrözik, részint a letűnt idők szel-
lemének mintegy utolsó parancsait haj t ják végre, részint 
a földet porhanyítják az eljövendő ú j eszmék előtt. A refor-
máció, a keresztyén világ újjászületése époly egyetemes 
világforradalom a lelkekben, mint a keresztyénség megjele-
nése volt, bár erejére, terjedelmére korlátoltabb. A megelőző 
korszak jellemző irányával szemben a decentralizációt vallja 
és érvényesíti, ami a hitélet terén annyit jelent, hogy az 
egyetemes papságot állítja vallási és kormányzati alap gya-
nánt a középkori rendi papság helyére. Ez a változás sem 
hirtelen, tiineményszerüen jött létre, hanem lassú, törté-
nelmi érés eredménye. A középkoron végig az egyház köz-
lelke uralkodott és magába olvasztott minden egyéni törek-
vést. A középkor végén csak egy hivatalos keresztyénség 
volt, mely előtt minden önállóbb, egyénibb szellemnek vagy 
meg kellett hódolnia vagy az emberi szellem munkateré-
nek más mezeire menekülnie. Ε nagy politikai érzékkel és 
szívós kitartással összekovácsolt egység azonban terhes, elvi-
selhetetlen járomképen nehezült a gondolkodók, az önálló 
egyéniségek lelkére. Az elégedetlenség időnként fel-fellobant 
a hivatalos egyház iránya ellen, szekták alakjában részlet-
reformot követelve. Mivel azonban a világ érdeke a népván-



dorlás zilált századai után inkább a rend következetes és 
szigorú uralmát kívánta, e mozgalmak nem érvényesültek, 
eltűntek vagy elsekélyesedtek. Ε szekták az uralkodó irány 
ellenzékei; hol dogmatikai, hol kultuszbeli, hol egyházkor-
mányzati, hol éppen gazdasági ellentétes felfogások szülik. 
Ezeket nem tekinthetjük a reformáció előzményeinek és út-
törőinek. Az általános keresztyén hanyatlás okfejéig csu-
pán Wald Péter, Wycklilfe, Hus és Savonarola mozgalmai 
szállanak le és e mozgalmakban sok elemet találunk, amit 
a későbbi reformáció elfogadott. Bár a reformáció iránya a 
decentralizáció, azért mégsem tekinthetjük pusztán visszaha-
tásnak; eredete az emberi lélek ős szabadságösztöne; gyö-
kerei leérnek az apostoli korig. Épp ezért lett a reformáció 
által a keresztyénség nem csupán egy nép, nemzet, vagy 
állam hivatalos vallásává, hanem minden keresztyén em-
bernek egyéni vallásává, amelyet a reformátorok tanítása 
után nem pusztán a tekintély elve alapján parancsból, ha-
nem a lélek belső ösztönéből, legszemélyesebb meggyőződése 
alapján fogadott el. Az egyén vallási szuverenitásának leg-
igazibb szószólója Luther volt s meg is maradt annak élete 
végéig. A wormsi gyűlésen a császár, fejedelmek, főpapok 
és legátusok előtt azt hangoztatja: Én sem a pápának, sem 
a zsinatoknak nem hiszek, mert gyakran tévedtek, és nem 
szabad az embernek lelkiismerete ellen cselekednie. A 
Schmalkaldi cikkeket, az ő egyéni hitvallását azzal fejezi 
be: „Ez az én hitvallásom; aki máskép vélekedik, végezze 
el Istennel és lelkiismeretével". Ez az igazi forradalmi gon-
dolat, mely a középkori egységes hittel szembe szegezi a 
lelkiismeret jogát, ami felett anyagi erőnek, hívják zsinat-
nak, vagy pápának, akár császárnak, hatalma nem lehet. 
Ez az igazság a keresztyénség megújhodásának ú j forrása, 
amiből a katholikus egyházra is ú j szellem, megifjító 
erő áradt. 

A svájci reformáció igazi vezéralakja, Kálvin, volta-
képen a reformáció második nemzedékéhez tartozik, mely a 
reformáció vívmányainak biztosítása végett visszatért a 
rend elvéhez. Szervezte, hadsorokba, intézményekbe tömö-
rítette híveit az aléltságából feléledt, megifjodott katholiciz-
mus támadásai ellen. A világ meghódítása a kálvinizmus 
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programjában is benne van; ez megköveteli a háború vise-
léséhez szükséges, a győzelmet biztosító intézkedéseket. 
Luther az ige diadalát magától az igétől, Istentől várja; a 
keresztyén fő tiszte az ige hallgatása, az ige szerint való élet. 
Kálvin harcoló egyházat nevel híveiből, mely egyenlő hév-
vel harcol a hitetlenség s a lelki kényszer ellen, miközben, 
ha a szükség s a diadal érdeke kívánja, maga is alkalmazza 
a lelki kényszer eszközeit. Ez hozzátartozik a harcoló egy-
ház lelkiségéhez, ami nélkül nem képzelhetjük el. Hada-
kozom, győzni akarok, tehát fegyelmezek. Fegyelmezem ön-
magamat, saját tehetségeimet, tulajdonságaimat, energiá-
mat, de fegyelmezem híveimet, seregemet is, egy cél érde-
kében, mely lelkemben él, mely személyiségemnek, erőmnek, 
akaratomnak ura. Luther egyháza az Űr lábánál ülő áhíta-
tos Mária, Kálviné a szorgalmas Mártha, aki a gyakorlati 
szempontokat nézi. Kálvin VII. Gergely pápa monarchikus 
theokrátiájával szemben megteremti Genfben a demokra-
tikus theokrátiát, mely azonban közakaratával és a közaka-
ratot helyettesítő többségi akarattal az egyén vallási életé-
nek époly kényura lehet, mint VII. Gergely monarchikus 
theokratiája. Nem véletlen müve, hogy a kálvinizmus mel-
lékhajtásai messze elágaztak a közös törzstől, jobbára külön 
vallási közösségekké jegecedtek, mert nem bírták el a káno-
noknak s a hitvallás alkotó részét képező, az isteni kijelen-
tésre alapított, abba mintegy bekovácsolt szervezetnek ural-
mát; a lutheri reformáció talajából fakadt ellenzéki irányok 
aránylag rövidéletűek voltak, ritkán fejlődtek külön szekta-
alakulásig, inkább megmaradtak a theológiai iskola szűkebb 
korlátai között. Carlyle szerint az újkori történelmet nem 
érthetjük meg a reformáció nélkül, mely a későbbi századok 
eseményfolyamának életforrása. Szülőhelyén, Németország-
ban megmaradt theológiának és egyháznak, igazi állam- és 
társadalomformáló hatalommá az angol-szász fa j területén 
vált, ahol kálvini iránya gyökerezett meg. A kálvinizmus-
nak édes gyermeke a puritanizmus és Cromwell, unokája 
egyrészt Észak-Amerika, Washington és Franklin, — más-
részt a francia forradalom és Rousseau, ami kétségtelenül a 
kálvinizmus nagyobb activitásának, elevenebb politikai ere-
jének bizonysága. Magyarországon a két irány közt jelen-
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tős politikai különbség nincsen; együtt küzdöttek, együtt 
véreztek. Az idegen dinasztiának szakadatlan támadássoro-
zata a nemzet önállósága s a magyar fajnak élete ellen ú j 
elemként vegyült a vallási és politikai küzdelembe, mely a 
reformáció két ágát elválhatatlan szövetségbe egyesítette a 
nemzeti törekvések szolgálatára. Közös érdemük az a nem-
zeti jellemű műveltség is, ami a reformáció ihletére hazánk-
ban fellángolt s mely a katholicizmust is magával ragadta, 
versenyre kényszerítette. 

A fejlődés vonalán végigtekintve megállapíthatjuk 
azt a tényt, hogy a keresztyénség igazi céljának az ember 
meghódítását tekinti Isten országa számára. A cél szolgá-
latában két irányvonal jelentkezik, néha egymás mellett, 
gyakran egymással harcolva, olykor egymást felváltva. Az 
egyik irány, mely azonban nincsen történelmi egyházalak-
hoz kötve, a tekintély fegyverével, tehát politikai eszközzel 
akarja megvalósítani s e munkája közben eljut addig, hogy 
öncéllá lesz; a szervezet megszilárdítása, a hatalom gyűjtése 
elnyeli az eredeti célt, Isten országa eszménye elbágyad a 
földi törekvések tülekedésében és zsivajában. A másik irány, 
megint egyházalaktói függetlenül, az apostoli kor példáján 
indulva a meggyőzés, prédikálás eszközéhez folyamodik 
s az egyén megtisztításán, megváltásán át akarja felépíteni 
az egész emberi társadalomban Isten országát. Szemében az 
anyagi hatalom, világi gazdagság mellékes, mert ennél na-
gyobb kincsnek tartja Krisztussal s az Istennel való egysé-
gét. Ε két irány térvívóharca közben egy-egy szempont meg-
merevítése, rideg hangsúlyozása a leváló részekből megszüli 
a szektákat, amelyekben eredetileg a visszahatás az ural-
kodó elem, a tiltakozás valamely az egyházba észrevétlenül 
besurrant és szertelenül érvényesülő idegen gondolat ellen. 
A harc igazi hajtó és feszítő ereje az egyedül üdvözítő hit-
nek tudata, akár monarchikus, akár demokratikus jellemű 
legyen a külső szervezet. Közömbös, hogy formába, hit-
cikkbe van-e öntve, vagy csak a küzdő lelke mélyén rejtőző 
érzés, mely uralkodik az egész seregen. A fontos az, hogy 
a küzdők érezzék és higyjék, hogy ők vannak az igaz hit 
birtokában és győzelmük a világ boldogságának feltétele. 
Ε hit nélkül hódítást nem képzelhetünk el. Ε nélkül a harc 
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nem egyéb, mint a szegett szárnyú sas porban vergődése; 
halálra fárad a nélkül, hogy célját elérné, vagy hozzá köze-
lebb juthatna. Ε hit két fokozatban jelentkezik. Bizonyos 
lehetek a saját vallásom, hitem egyedül üdvözítő voltában 
a nélkül, hogy mások hitét feltétlen hamisnak, tévedésnek 
tartanám; amikor rám nézve legfontosabb, hogy Isten előtt 
kedvet leljek, amikor ez a hit az én egész életem, legfőbb 
kincsem, üdvösségem, a miért nyugodtan fölveszem a szen-
vedés keresztjét. Másik formája az, a mikor saját hitem 
igazságát azzal akarom erősíteni, hogy mások hite hamis 
hit, amit a Sátán éjnek éjszakáján hintett konkoly gyanánt 
a tiszta búza közé s amit könyörtelenül ki kell gyomlálni. 
Ez a forma az államvallások, az uralkodó és uralmukat 
féltő egyházak, valamint érvényesülésre törekvő szekták 
közös klasszikus jellemző vonása, mert a szabad eszme-
harcot nem bírják. A háborúnak szeghetetlen törvénye, hogy 
a harcolók maguk akarják megválasztani a harcteret, ahol 
erősebbnek érzik magukat. Ε hit első formája szüli a vér-
tanukat, akik inkább halálba, máglyára mennek, semhogy 
üdvözítő hitüktől elszakadjanak, vagy azt megtagadják, 
második formája teremti a vértanukat, mert más fegyvere 
a meggyőzésre nincsen, mint a hatalom és erőszak, amely 
Jézus tanításával ellenkezik. 

A keresztyénség időnként bekövetkező megifjodása 
kétségtelenül a történelmi szükség és erkölcsi erők ered-
ménye. Az emberiség nem ú j keretet és formát vár a régi 
elkorhadt helyébe, hanem ú j termékenyítő gondolatot, tar-
talmi gazdagodást, értékgyarapodást. A formák, amint je-
lentkeznek, el is pusztulnak, amint elpusztulnak a templo-
mok, ledőlnek az oltárok, ha szeplőssé lesz a láng, hazuggá 
a tűz, mely rajtuk ég. A keresztyénségben megvan a tisz-
taság és szabadság felé törekvés; látható ez a költők, 
művészek alkotásaiban, a nagy egyházatyák, a refor-
mátorok s legfőkép Luther irataiban. A lelkiismeret joga 
és a vallásszabadság az evangélium és maga Isten oltalma 
alá van helyezve. Az ágostai hitvallás XVI. cikke szerint, 
mely a világi hatalom iránt való engedelmességről szól, 
ha a felsőség és törvény bűnös dolgot kívánna, „inkább kell 
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engedelmeskedni Istennek, mintsem az embereknek". 
(Apostol Csel. 5, 29. v.) 

Hátra volna még az a kérdés, hogy a keresztyénség 
következő nagy korszaka, várható megifjodása melyik ke-
resztyén egyház kebeléből indul el útjára. Erre azonban 
még korai a felelet. Még benne élünk a reformáció hullám-
sodrában, a reformáció még nem merítette ki teljesen 
géniusza kincses bányáját s addig céltalan, fölösleges az ú j 
korszak felé haladás barázdáit nyomozni. Lehet, hogy 
atomjai vagyunk már az eljövendő ú j világnak, de ezt csak 
utódaink, tán százados távolságból ítélhetik meg. Valószínű, 
hogy az ú j irány nem a bizánci nyomon járó óhitű egyház 
talajából sarjad ki. mert az már évszázadok előtt elvesztette 
a megújhodás tehetségét; dogmatikája, kultusza, kormány-
zata egyformán megkövült s a haladás lehetőségét eleve 
kizárja. Az bizonyos, hogy az ú j korszak, életirány forrása 
nem lehet más, mint Krisztusnak idők és történelem felett 
álló alakja, tiszta, elévülhetetlen tanítása. Más fundamen-
tom nincsen, mint amely egyszer vettetett. 

Hornvánszky V. R.-T., Budapest. 





A Luther-Könyvtár es Múzeum 
fDzetei. 

* 

szerkeszti ο. kouacs sähoor. 
* 

1. Luther a wormsi gyűlésen. Emlékezés 1521-re. 
írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

2. Optimizmus és pesszimizmus az evangyélium 
világításában, irta dr. Pröhle Károly. Ára 
50 fillér. 

3. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
székfoglaló beszéde 1923. márc. 22-én. Ára 
60 fillér. 

4. Magyar költők hitvilága. írta dr. Tolnai Vilmos. 
Ára 60 fillér. 

5. Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. 
írta Payr Sándor. Ára 1 pengő 50 fillér. 

6. Mit akarnak a magyar protestánsok? írta 
D. Raffay Sándor. Ára 30 fillér. 

7. A haladás törvénye a keresztyénség tör-
ténetében. írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

8. Család, otthon, nemzet. írta D. Raffay Sán-
dor. Ára 50 fillér. 

9. Az egyház és a munkásmozgalom Svédor-
szágban. írta Lutteman Axel. Fordította dr. 
Szeberényi Lajos Zs. Ára 80 fillér. 

10. Cordatus Konrád könyvecskéje Magyaror-
szág és Ausztria romlásáról. írta Payr Sán-
dor. Ara 50 fillér. 

11. Ócsai Balogh Péter emlékezete. írta dr. 
Mágocsy-Díetz Sándor Ára 60 fillér. 

Hornyánszky Viktor R.-T., Budapest. — 86.038. 
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