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I. Elméleti rész.

A keresztyén világnézet kifejtése.
1. A vallás lényege. A vallás mint világnézet.

A vallás fogalma alá tartoznak az emberi lélek 
mindama nyilvánulásai, melyek szóban, tettben, szoká
sokban, intézményekben az embernek érzékfölötti hatal
makkal való érintkezését juttatják kifejezésre. Lényegét 
tekintve a vallás az emberi lélek és egy érzékfölötti 
hatalom (Isten) viszonya, tehát lelki, belső (szubjektív) 
állapot, mely azonban külső kifejezést keres. Joggal be
szélni tehát belső (szubjektív) és külső (objektiv) vallás
ról is. Az első alatt értjük a vallásos érzelmeket, az 
értelmi elemeket és akarati mozzanatot egyaránt, főleg 
az egyes embernél — a másodikon (külső valláson) 
pedig értjük a belső vallás külső nyilvánulásait, tehát a 
tant (mitológia, dogmatika) és a szorosb értelemben vett 
vallási cselekvényeket (templomba járás, imádás, áldozat, 
szertartások stb.) és a külső szervezetet (egyház).

Kétségkívül szükséges, hogy a belső vallás vagy 
vallásosság (kegyesség) külsőleg érvényesüljön m. p. 
nemcsak az említett vallásos cselekményekben, hanem 
egész életünkben is olyformán, hogy mindenben és 
mindig Isten akaratát kövessük. De másrészt hangsúlyoz
nunk kell, hogy a külső csak úgy értékes, ha belsőnk 
hü kifejezője; a kikényszeritett vagy kedvetlenül, gon- 
dolatlanul végzett imádság, istentisztelet, jótékonyság 
tehát semmit sem ér. Ha azonban a belső és a külső, 
gondolatunk és tettünk összhangban van egymással, ha 
a vallás áthatja egész lelkünket, életünk minden mozza
natát, csak akkor mondhatjuk Lutherrel, hogy a vallás 
Istenben való élet, Azonban a vallás 2 tényező: Isten és 
az ember viszonyát fejezi ki. A vallás isteni eleme a 
kinyilatkoztatás (kijelentés), Azt mondhatni, hogy a vaL



lás csiráit az emberi lélekben kell keresnünk, amennyi
ben teljességre azonban csak a kijelentés segítségével 
juthat, végső gyökere az Istenben van. Kijelentésen ért
jük Istennek a természetben, de főleg a történeti ese
ményekben nyilvánuló oly cselekedeteit, melyekkel fel
ismerhetővé teszi magát az emberek előtt. Van általános 
és különös kijelentés. Valamint a tanítás is fokozatosan 
közöl mindent a tanulókkal, úgy Isten is bizonyos ren
det tartott önmaga megismertetésében, mert alkalmaz
kodott az emberiség fejlődő felfogó képességéhez. Ezért 
tapasztaljuk azt, hogy úgy az egyes ember, mint az 
egyes népek vallásos felfogása idők jártával fejlődött, 
tökéletesedett. Ezt a tökéletesedést pedig rendszerint 
egyes hatalmas, kiváló egyének, úgynevezett vallásos 
lángelmék, vallásalapitók vitték előre. Bennök tetőződik 
a kijelentés. Azokat a vallásokat, amelyekben ily láng
elmék szerepeltek, tartalmuk tekintetében erkölcsi, kelet
kezésük tekintetében pedig történeti vagy kijelentett val
lásoknak nevezzük, mig azokat, melyekben ily nagy 
egyéniségek nem szerepeltek és amelyekben főleg a 
természeti jelenségekhez fűződnek a vallásos érzelmek, 
képzetek (gondolatok) és cselekvények, természeti val
lásoknak nevezik.

Midőn az ember tudatára jut vallása fontosságának 
és határozott ismereteket alkot Istenről, az emberről és 
világról, az a vágy kél benne, hogy azokat egységes képpé, 
vagyis világnézetté fűzze össze. A vallásos ember világ
nézetének a legjellemzőbb vonása, hogy az ember ren
deltetése s az élet és világ céljának megállapításában az 
Istengondolat vezeti.

A következőkben megkísértjük az élet és világ főbb 
kérdéseinek magyarázatát az ev. keresztyénség világnézete 
szempontjából. Előbb azonban a főbb vallástörténeti 
jelenségekkel és azokkal a bölcsészeti rendszerekkel 
kell megismerkednünk, melyek többé-kevésbbé ugyan
azon cél felé törekednek.

2, A természeti vallások főbb jelenségei.

Általános tapasztalat, hogy minden népnek van val
lása. Régi és uj utazók észleletei egyaránt ezt igazolják, 
ha akadt, aki az ellenkezőt állította, az utóbb mindig
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tévedésnek bizonyult. A ma élő vad (primitiv) népek 
(amilyenek pld. Afrikában a négerek, Amerikában a 
rézbőrüek, a déli Óceán népei: ausztráliaiak, pápuák 
stb.) vallása némi hasonlatosságot mutat az ősemberi
ség legrégibb vallásos formáihoz, de azért az egyenes 
következtetés a mai állapotból a múltra nem engedhető 
meg, mert valami csekély fejlődésen ezek a vad népek 
is átmentek az őskor óta.

A vad népek vallása nem egységes, hanem külön
féle alsóbb és felsőbb rendű, légibb és újabb fokokat 
egymás mellett tüntet fel. A primitiv vallás eme leg- 
jelemzőbb jelnségei: a fetisizmus, sámánizmus, totemiz
mus, animatizmus, animizmus, varázslat, növény- és ál
latkultusz stb. A fétis mindig kézzel fogható, érzékel
hető tárgyat jelent, mely egyrészt a vallásos tisztelet 
tárgya, másrészt oly varázsszer, melynek segítségével 
az istenekkel érintkezésbe lehet lépni. Fétis lehet min
den : kő, csont, toll, emberhaj, fog stb. — A totemiz
mus a növény- és állatkultusz egy neme, ameny- 
nyiben többnyire nem egy állati vagy növényi egyedre, 
hanem egy állat- vagy növény fajra vonatkozik. Az 
illető állat tisztelete összekapcsolja a törzs egyes 
tagjait, képe, tolla (gondoljunk az u. n. indiánokra!) a 
törzs jelképe, melyet esetleg a kunyhó előtti totem karóba 
vésnek A sámánizmus az a hit, hogy vannak oly egyé
nek, akik a szellemekkel szándékosan és közvetlenül 
érintkezhetnek. Ezek a sámánok,' táltosok, medicinem- 
berek. Feladatuk a jóslás, gyógyítás, szellemüzés. Az 
animatizmus a természeti ember ama sajátsága, hogy a 
külső tárgyakat a saját maga hasonlatosságára képzeli 
el (pld. a sziklákat is élőknek gondolja, a természetet 
hozzá hasonló lényekkel népesíti be.) Az animizmus a 
tkpi szellemhit, melyre a lélekfogalorn keletkezése a 
halál és álom jelenségeinek megfigyelése alapján ad 
alkalmat. így keletkezhetett a láthatatlan szellemek vi
lága, (démonologia) mely állatokban, növényekben, égi 
testekben stb. szellemek jelenlétét vette föl. Ezek közül 
a szellemek közül idővel egyesek határozottabb alakot 
öltenek, személyi tulajdonságokat vesznek föl, ezeket 
nevezhetjük „Isteneknek“ — és igy a polidémonizmus 
mellé lasanként a politeizmüs (sok istenhivés) lép. Nagv 
szerepet játszik a vad népeknél végül a varázslás (bűbá-
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jolás) is, midőn az ember bizonyos cselekvést hajt végre, 
melytől a term£§zet rendjétől eltérő dolgokat vár, (pl. 
ráolvasások.) (legújabban még 2 jelenségre figyelmez
tettek a primitívek vallásos életében. Az egyik u. n. 
„manó“-hit, a másik az “ősalkotók“-hite- Az első személy
telen hatalmas erő, mely emberekben, tárgyakban is 
előfordulhat és azokat csodás miüatványokra képesíti. 
Az ősalkotók hite egy legjobb istenségre vonatkozik, mely 
megteremtette a világot és embereket, jót tett velük és 
azután, a nép hite szerint meszire eltávozott ebből a világ- 
bóUÉrdekes, hogy noha a felsorolt jelenségek fokép a 
teTmészeti vagy vad népek vallását jellemzik, nem hal
tak ki egészen a műveletlenebb vagy a titokzatos felé 
hajló keresztyén emberek közében sem. (Amuletek, 
talizmánok, babonás szokások; kártyavetés, kuruzslók, 
javas asszonyok; kísértetekben való hit;-a mai spiritiz- 
4mrs-^edig-4Íémiíeg-~a--=r-- sámánizmusra emlékeztet.

3. A főbb történeti vallások a keresztyénség megalapításáig.

Az emberiségnek lényegileg mindenütt egyforma ős
létéből lassanként kiválnak a meghatározott jellegű történeti 
vallások, melyekre egy-egy hatalmas egyéniség nyomta 
rá a maga bélyegét. Ránk nézve elegendő 3 ilyen val
lásnak: a kínai, indus (buddhista) és perzsa vallásnak 
megtekintése, mert mindhárom ma is élő vallás.

A kínaiak vallása, mely lényegileg a természeti 
jelenségek és ősök kultusza volt, egészen a mai napig 
Konfucse nevével (551 — 478 Kr. e,) van össszeforva, 
jóllehet ő nem annyira vallásalapitó, hanem inkább er- 
kölcstanitó volt. Praktikus célokat tűzött az emberek elé. 
Szivébe oltotta népének a kegyeletet a szülők, ősök és 
a hatóság iránt. Ismételten hangsúlyozta, hogy az öntö
kéletesítés az alapja mindennek. Munkára, szorgalomra, 
igénytelenségre ösztönözte a kínaiakat és váltig sürgette 
a régi szokások és szertartások betartását. Mivel a régi 
vallásos hiedelmeket sem bántotta, a kínai államvallást 
ma is kivált az ősök és a természet szellemeinek a kul
tusza jellemzi. Rendesen úgy áll a dolog, hogy a kí
nai ember a minden napi életben Konfucse erkölcsi 
elveit követi, rendkívüli esetekben az u. n. taoizmus 
varázslatos eszközeiben (jóslás) keres menedéket, mely
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elferdítése a másik jeles kínai vallásalapitó Laotse 
tanainak. E szerint a „tao* az egyetlen létező
és egyben az erkölcsi törekvés szabálya, mig a mai 
taoizmus jobbára az élet meghosszabbítását, meg a böl
csek kövét keresi, mely minden követ arannyá változtat 
és jóslással foglalkozik. Élete végső napjaiban, halálfélel
mében pedig a kínai a buddhista szekták valamelyik pap
jának a vigasztalását veszi igénybe.

A perzsák ősvallásáról szentkönyvük az u. n. Aveszta 
(törvény) alapján alkothatunk képet. Mindenesetre szá
mos primitiv képzetre építette fel Zaratustra (Zoroaster) 
(Kr. e. 900 körül) a maga reformját, és mélyítette a 
perzsa vallás dualizmusát, amely talán Irán természeti 
viszonyaival függ össze, amennyiben itt feltűnően éles 
az ellentét tél és nyár, nap és éj között. Z. Mediában 
tanított, de a vallását a nagy perzsa uralkodó, Kyros 
tette államvallássá. Z. fenkölt tana szerint az egész vi
lág 2 táborra oszlik, a jó és rossz birodalmára. Aman
nak élén Ahura-Mazda áll, mig emezt Ahriman kormá
nyozza. Az ember hivatása abban áll, hogy a jó Istené
vel szövetségben küzdjön a gonosz vészt hozó hatalma 
ellen és az idők végén be is következik a jó teljes 
győzelme, Ahriman bukása és vele minden sötétség, 
gonoszság, betegs|ff* stb. megszűnése, E vallás hívei 
ma már csak Nyügatindiában élnek (parszik), mig a 
mai Perzsia lakói az izlámhoz tartoznak,

Az indusok vallása több fejlődésfokot futott meg, 
mig legnevezeteseéb fokát: a buddhizmust elérte. Val
lásuk szent könyvük: a Védák tanúsága szerint eleinte 
derült, harcias politeizmus volt (vedizmus). Később az 
egyes istenek személytelen elvvé, világszellemmé, a 
Brahmává olvadtak össze (brahmanizmus). Mindenki a 
Brahmából származik és odatér vissza. Az ember énje 
azonos a Brahmával s ha ezt felismeri, akkor eléri a leg
teljesebb nyugalom állapotát (Nirvana). Amig azonban 
ide eljut, több léten kell átmennie (lélekvándorlás), E 
tanokat továbbfejlesztették különféle filozófiai irányok, 
melyek között Buddháé (560—480 Kr. e.) emelkedett világ
hírre. Azt tanította, hogy az élet szenvedés, a szenvedés oka 
az életösztönben rejlik, a szenvedéseinktől megszabadulunk, 
ha vágyainkat megöljük, a cél eléréséhez pedig az u. n. 
8 ágú ut követése vezet (igaz hit, elhatározás, szó. tett,



élet stb.). A végcél a Nirvána, a szenvedéstelenség, 
vágytalanság, a teljes nyugalom állapota; általa a lélek
vándorlás is véget ér. A buddhizmus is kiszorult ősha
zájából. de elterjedt Kínában, Japánban, Tibetben, Cey
lonban stb. keleten pedig mint „világvallás“ a keresz- 
tyénség versenytársává lett, mely újabban Európában is 
kezdett hódítani (Schopenhauer, Wágner Rikhárd; teozo- 
fia). Egyébként az ismertetett 3 történeti vallás az em
beriség vallásos fejlődésének egy-egy kimagasló mozza
nata; igy a kínai vallás még közel áll a primitiv fokhoz, 
de sok erkölcsi elemet tartalmaz, a perzsa vallás erkölcsi 
vallás, mely a monoteizmus felé közeledik, a buddhiz
mus pedig a legmagasabb, a váltságvallás fokához jut el,

4. A sémi vallások.

A vallástörténetben legnagyobb jelentőségre a sé
miták (babyloniak, asszírok, szírek, föníciaiak stb.) azért 
emelkedtek, mert a zsidó vallás az első egy-istenhivő 
vallás, belőle származik az emberiség legtökéletesebb 
vallása: a keresztyénség, majd pedig Kr. u. egy uj 
világvallás születik meg a sémi arabok körében, Mo
hamed vallása, az iszlám. Legfontosabb ránk nézve 
mégis ízráel vallása, E nép egész dicsősége vallásában 
van, amennyiben az eredeti polidemonizmus és politeiz- 
musból a tiszta, erkölcsi monoteizmusig emelkedik. Főleg 
Mózes (1300/1500 Kr. e.) érdeme a monoteizmus meg
alapozása, mely Kanaanban folytonos harcban áll a 
kanaanita sokistenhivéssel és ennek közvetítésével a 
hatalmas babyloni kultúra hatását is megérzi. (Teremtés- 
történet, özönvíz, Mózes és Hammurabi törvényeinek 
egybevetése). Hogy a zsidó vallás ennek ellenére be 
nem olvadt a környező Baál vallásokba és hogy a sok
féle idegen hatásokat sajátos vonásainak sérelme nélkül 
átalakította, az főleg az u. n próféták érdeme. (750— 
530) A nagy próféták felfogásában mindinkább tisztul a 
Jahve fogalom, ő az egy örök Isten, aki nemcsak a 
„kiválasztott“ nép istene, hanem egyedül való Isten, 
akit minden népnek tisztelni kell; ez a tisztelet pedig 
nem a törvény külső betartásában áll, hanem a tiszta 
erkölcsiség, a jó gyakorlásában.

A próféták fenkölt gondolatai azonban sohasem
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hatották át a tömeget, a babyloni fogság alatt és után 
pedig a zsidó vallás mindinkább törvényvallássá lett, 
vagyis aprólékos törvényekké merevedett, melyek ugy- 
szólva az emberi élet minden percét szabályozták, (Kü
lönösen jellemző a szombat külső megünneplése!) 
Ilyennnek látjuk a zsidó vallást Jézus fellépése korában 
is, midőn a főpapok (Hannás, Kaifás) a törvény betűjé
nek hirdetői, az Írástudók (rabbik) annak magyarázói, 
a farizeusok pedig hajszálnyi pontossággal betartói, de 
lelkűk elfásult, üres maradt. Velők szemben a sadduceu- 
sok, a zsidó arisztokrácia, a rómaiakhoz húztak és a val
lás dolgában többnyire közönyösek maradtak, mig az 
u. n. esseuusok szerzetesi szabályok szerint éltek. Az 
egész zsidó népet pedig áthatották a messiási váradalmak, 
melyek később oly csodásán teljesültek Jézusban.

A zsidó és keresztyén vallások hatása alatt alkotta 
meg vallását az arab Mohamed, (570—632 Kr. u.), 
aki vizionalis sugallások alapján lépett föl mint a pró
féták pecsétje. Tana („az iszlám-megnyugvás“) 5 pil
léren nyugszik: 1.) Az Alláh és Mohamedben való hit.
2 ) Naponként ötszöri ima. 3.) Alamizsnálkodás. 4 ) Böj
tölés. 5.) Mekkái zarándoklat. E tanokat tartalmazza a 
Korán és Szauna (hagyományok). Az iszlám főbb szek
tái : a szunniták, siiták, charidjiták. ^  .

5. A biblia mint a könyvek könyve.

A történeti vallások mindegyikénél találkozunk szent
könyvekkel, ilyenek a konfucinsi 9 könyv, az ind Védák, a 
buddhista sTripitaka, a perzsa Aveszta, az arab Korán, 
valamennyit azonban felülmúlja a Biblia, melynek Ószö
vetségi része összeköt a zsidósággal (de elválaszt tőle a 
Talmud), újszövetségi része pedig tkpi alapja a keresz
tyén vallásnak. A biblia Isten kijelentése, de mai felfo
gásunk szerint nem abban az értelemben, mintha min
den betűje Istentől Íródott, vagy sugalmaztatott volna, 
hanem azt a helyesebb felfogást valljuk, hogy a biblia 
neve alatt összefoglalt különféle tartalmú és értékű 
könyveket mintegy 800 — 1000 évre terjedő idő alatt 
emberek ittak, bár ezeknek az anyagarészben régebbi időkre 
megy vissza, akiket belső isteni sugalom jutatott el a 
fenséges vallásos erkölcsi igazságokra. Ez azonban nem
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annyit jelent, hogy mentek minden tévedéstől pl, törté
neti és természettudományi dolgokban. Nem tudományos 
ismereteket nyújt tehát nekünk a biblia, hanem hitbeli 
vallásos, erkölcsi igazságokai. Jelentősége általában az, 
hogy az ev. keresztyén vallás történeti okmánya, hitünk 
egyetlen zsinórmértéke. E mellett megvan mind az ó-, 
mind az újszövetségnek a maga külön jelentősége is.

így az Ószövetségnek mindenek előtt nagy a költői 
(irodalmi) és történeti jelentősége. Irodalmi szempontból 
pl. örök becsű a lírája (zsoltárok), elbeszélő müvei, Jób 
könyve stb. Nevezetes továbbá mint történeti forrás is, 
amennyiben a babyloni ékiratok az ótestamentum törté
neti adatainak igen tekintélyes részét igazolták. De leg
fontosabb vallási szempontból, mert megtaláljuk benne 
a vallásos fejlődés legkülönbözőbb fokozatait és szem
mel kisérhetjük az Istenfogalom fokonkénti tisztulását és 
mélyülését.

Az Újszövetségnek is megvan a maga irodalmi és 
történeti értéke, de egyenesen mérhetetlen a vallásos 
jelentősége. Az újszövetség befejezi azt, amit az ószö
vetség megkezdett, az Urnák bizonyságtétele kapcsolja 
össze a kettőt szoros egységgé. Senki sem értheti tehát 
meg igazán az újszövetséget, aki nem otthonos annak 
feltételében, az ószövetségben. De az ószövetséget csak 
azért kell ismernünk, mert előkészíti Jézus útját, 
mert Jézus a mi zsinórmértékünk, az egyes könyvek 
megítélésénél az újszövetségi könyvek értéke attól 
függ, hogy mily mértékben domborítják ki az ő egyéni
ségét és vallásos erkölcsi eszményét. E tekintetben első 
helyen állanak Máté, Márk és Lukács evangéliumai. 
(Synoptikusok). János evangéliuma az akkori görög filo
zófia nyelvén mondja el a Jézus személyéről és müvéről 
alkotott felfogását. Kiváló fontosságúak még Pál 
apostol levelei, kivált a galataiak, korinthusiak és rómaiak
hoz Írott levelek. A felsorolt forrásokon alapul a keresz- 
tyénség azon képe, mely protestáns felfogás szerint a 
leghitelesebb, mig a katholicizmus a hagyománynak is 
hasonló értéket tulajdonit. Az egész bibliát egyébiránt 
kegyelettel és hittel kell olvasnunk és arra törekednünk, 
hogy az olvasottak és hallottak ne puszta értelmi isme
retek maradjanak, hanem mintegy vérünkké válva életünk 
folytatásában irányítsanak. Századok tapasztalata és ezrek
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meg ezrek élményei (megtérések) bizonyítják, hogy ez 
mennyire lehetséges. y

A keresztyén vallás a legtökéletesebb vallás, a val
lási eszmény megvalósulása. A keresztyénség egyedül- 
valósága, lényege magának Jézusnak a személyiségében 
rejlik, azért legjobban úgy ismerjük föl, ha Jézusnak az 
Istenhez és az emberiséghez (világhoz) való viszonyát 
vesszük szem ügyre. Az elsőt az * Istenfiuság a másikat 
az „emberszeretet“ szóval jellemezhetjük. 1.) A keresz
tyénség és zsidóság istenfogalma közös alapon nyugszik, 
Isten nem azonos a természettel, nem egy a világegye
temmel, amint az u. n. panteizmus tanítja, hanem a vi- 
lágfelett álló abszolút személyiség, aki rajta végtelen 
szabadsággal uralkodik De zsidó (és általában sémi) 
felfogás szerint az Isten még felhőtrónuson ül, honnan 
kényuri hatalommal küldi parancsait az emberekhez. Az 
Isten az ur, az ember a rabszolga, Jézus evangéliuma 
száműzi az Istenhez való viszonyunkból a félelmet és 
szolgaságot, midőn azt tanítja, hogy Isten szerető atyánk 
és mi az ő gyermekei vagyunk. 2.) Jézusnak embertár
saihoz való viszonyát a szeretet jellemezte. Életét, tanát, 
működése minden mozzanatát csodálatos, a maga nemé
ben páratlan szeretet hatja át. Ezért ez lesz erkölcstaná
nak a középpontja, minden erkölcsi cselekvés alapja, 
feltétele, a törvény beteljesítése. (János evangéliuma, 1 
Kor. 13) Szeretete megnyilvánul megváltó müvében is, 
mely által az emberiséget a törvény átkától, a halál 
félelmétől megszabadítja és az Isten országát nyitja meg 
előtte. Az Istenfiuságon és szereteten kívül még 2 vonás 
jellemzi a keresztyén vallást. 3.) Jézus ugyanis Isten tör
vényének külső és betüszerinti betöltését, a szellem 
szerint való betöltését hangoztatja és Istennek lélekben 
való imádásál megköveteli. A külső vallásos cselekmé
nyektől (imádság, alamizsnálkodás, böjt) megtagadja az 
erkölcsi értéket, ha nem a belsőből fakadnak. Az em
berről való nézete is ezt a vonást viseli magán. Az 
ókorban hiányzik az erkölcsileg szabad személyiség fo
galma, csak a férfi és szabadpolgár volt ember. A ke- 
resztyénségben ellenben az ember mint ember érvénye

6. A keresztyénség lényege.
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sül, minden emberi léleknek határtalan becse van Isten 
szeme előtt. Ezzel függ össze, hogy a keresztyénség a 
belsőt, lelkit, érzékfölöttit többre becsüli a külső, a 
testi és az érzékinél Ezek alapján elnevezhetjük a ke- 
resztyénséget a szellemiség (lelkiség) vallásának. 4.) Vé
gül azt mondhatjuk, hogy a keresztyénség a legtisztább 
erkölcsiség vallása. A műveltség haladásával fokozódnak 
a vallásokban az erkölcsi elemek, de egyikben sem forr
nak össze oly annyira a vallásos hittel, mint a kér. val
lásban. Jó itt az, amit az Isten parancsol, az erkölcsi 
törvény tehát azonos Isten törvényével. Vallásosságunknak 
az életben gyakorolt szeretet, jóság a próbaköve. Az 
erkölcsiség maga pedig természetesen belső valami. Nem 
a szó és tett, kezek és ajkak döntenek itt, hanem egye
dül az érzület, a szív  minősége. Mindezekből pedig 
következik, hogy Jézus vallása nemcsak a vallásos, ha
nem az erkölcsi fejlődés betetőzését is jelenti. Ez még 
világosabbá lesz, ha Jézus személyiségét hozzámérjük 
más vallásalapitók szem élyéhez.^ *

*  7. Jézus személyisége és más vallásalapitók.

Jézus nemcsak a keresztyén vallás megalapítója, 
hanem az egész világtörténelem középpontja, kinek az 
volt a hivatása, hogy uj vallást és uj erkölcsiséget 
hozzon az emberiségnek és ezáltal a bűnök, tévelygések 
és erkölcsi bajoktól megváltsa. Ebben a tekintetben a 
kér. vallás a vallástörténeti előzményekhez mérve a 
kijelentés befejezése, melyhez képest a későbbi iszlám 
alacsonyabb erkölcsisége visszaesést jelent. Jézus szemé
lyének ezen páratlan jelentősége különösen akkor tűnik 
szembe, ha más vallásalapitókkal vagy a prófétákkal 
összehasonlítjuk. Az ótesamentumi próféták mint Isten 
küldöttei hirdették az Ur akaratát, ostorozták a bűnt és 
vigasztalták a szenvedőket. Ők mindig Jahvera hivatkoz
tak, mikor szóllottak, Jézus ellenben a maga nevében 
beszélt: „Én pedig azt mondom néktek.“ A próféták 
csak tanítottak a Messiásról, ő maga volt az. Hasonló 
hozzájuk a zord Keresztelő János, aki még az ószövetség 
gyermeke és kinek „mennyek országa" még földnek 
országa, a világra szóló messiási birodalom. János 
prédikációja mindvégig sötét, komor, dorgáló, Jézusé
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mig egyfelől meggyőzi embertársait bűnös voltukról, 
másrészt azonban a szerető atya bocsánatával emeli 
fel őket. Jánost a pusztában találjuk, Jézust az emberek 
társaságában, János az aszkézist gyakorolja, Jézus is 
hirdeti az ön- és világmegtagadást, de a szeretet szol
gálatában.

Hasonló eredményre jutunk, ha a vallásalapitókkal 
és erkölcstanitókkal összehasonlítjuk. Konfucse gyakor
lati politikus, aki nem mindig tisztán kerül ki a politi
kai harcok porondjáról, aztán az ő zsémbeskedő termé
szete merev kinai pedantizmus, kenetes tanitómodora 
egyáltalában nem állja ki a versenyt Jézus hatalmas 
komolyságával, szelíd fenségével, lángoló felebaráti sze- 
retetével, népies képekben és példázatokban gazdag 
beszédmódjával.

Buddha józan bölcs, élet- és világkerülő szerzetes, 
kinek alapvonása a lelki és testi tisztaság, de kiben 
nincsen igazi emberszeretet. Tanításában Istennek 
semmi szerep nem jutott, rendszere tkp az önmegvál
tás vallása, helyesebben erkölcstani rendszer, mely meg 
akar tanítani a szenvedéstől való megszabadulásra és 
kiűz a társaságból. Mohamed a 4 között jellemileg a 
legalacsonyabban áll, bar azért ő sem volt közönséges 
ember, Nem volt eszménykép, hanem útmutató és amit 
hirdetett, általában őszinte meggyőződése volt, ha oly
kor megalkudott is a viszonyokkal. Nem szentnek tudta 
magát, de igenis világprófétának. Két ellentétes tulaj
donság egyesült benne: a politikus megalkuvása és a 
próféta rajongása. A korabeli arab vallási és erkölcsi 
állapjQjokkal szemben félreismerhetetlen haladást képvi
sel. (Mig Jézus és Buddha folyton magasabbra emelkednek, 
MohaTned akárhányszor méltatlan eszközökhöz is folya
modik céljai érdekében; azok tanitása a belső érzületre 
helyezi a súlyt, M. vallása ellenben csupa külsőség, 
szertartás, igazi .yilágias vallás földi vagy érzéki célok
kal (paradicsom^HAmi azonban Jézusnak döntő jelentő
séget biztosit, a z a hivatás, amelyet a maga személyének 
tulajdonit. Konfucse mindig a régi világra hivatkozik, 
Buddha a 4 igazságra utal, M. Alláh akaratát jelenti ki, 
Jézus ellenben „az ut, az igazság,az élet“. — Tehát 
csak ő általa juthatni az Atyához, az Isten országába. 
Messiási öntudata azonban tisztán szellemi volt, nem a



zsidó királyságot akarja visszaállítani, hanem uj, eszményi 
világ megnyitója volt az emberek előtt. Van benne egy 
szent titok, melyet soha nem fogunk teljesen megfejteni, 
hanem csak éllő hittel megközelíteni.,/Jv
8. Jézus Krisztus mint megváltói müve és annak kihatásai.

A történeti kutatás segítségével odajutottunk, hogy 
Jézusban a legnagyobb vallásos és erkölcsi lángelmét 
ismertük fel, kinek párját hiába keressük a vallástörté
nelemben. De itt nem szabad megállanunk, mert a végső 
ítélet Jézusról történeti alapon nem szerezhető meg. 
Evangéliomaink ugyanis többet látnak benne, egyszerű 
emberi élet keretében oly tartalmat rajzolnak, mely az 
emberi mértéket messze felülhaladja. Csodálatos lelki 
erők hatása, páratlan fenség, büntelenségének és messiási 
voltának a tudata Jézus személyiségének oly vonásai, 
melyek előtt a történelem tanácstalanul megáll és 
melyeket csak hittel közelíthetünk meg. És akkor faka
dunk arra a vallomásra, hogy: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Istennek fia“, (Máté 16, 16). Rajta kívül nincs utaz 
atyához, mert ő maga az ut, az igazság és az élet. Az 
ő hivatása az volt, hogy helyre állítsa Isten és az em
ber között a helyes viszonyt, melyet a bűn megrontott. 
Erőteljes vonásokkal rajzolja Isten mérhetetlen fenségét az 
alacsony bűnös emberrel szemben, de egyben kifogyha
tatlan Isten hosszantürő bűnbocsátó szeretetének ecse
telésében. Egyfelől tehát hatalmasan fölkelti bűntudatun
kat, másfelől azonban Isten kegyelmével biztat, melyet 
ő szerzett meg számunkra. Az eredendő bűn miatt az 
ember ugyanis saját erejéből, saját érdeme és csele
kedetei árán Istent soha ki nem engesztelhette, azaz 
bűneinek bocsánatát soha ki nem érdemelhette volna, 
Jézus azonban a mjga büntelen életével megtörte a bűn 
és halál hatalmát, ártatlan szenvedésével és kereszt
halálával pedig az emberekért szenvedett és halt meg 
s igy lehetővé tette a bűntől való szabadulást. Ez az ő 
megváltói müve, mellyel megszerezte az emberiségnek a 
bűntől való szabadulást és erkölcsi tisztulást, amit együtt
véve üdvösségnek nevezünk. Üdvözítő tényeinek emlékére 
vannak az egyházi nagyünnepek szentelve (karácsony, 
nagypéntek, husvét, áldozócsütörtök, pünköst.) (Ismertes
sük azok keletkezését ^és jelentőségét)

14
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Krisztus megváltotta az egész emberiséget, de az 
egyes ember csak akkor üdvözülhet, ha elsajátítja az 
üdvöt. Ez azonban nem az ember saját müve, hanem a 
szentlélek befogadása alapján történik, aminek föltétele 
a hit. A szentlélek isteni erejét pedig az egyessel az 
evangélium, közelebbről az ige és a szentségek (keresz
telés és úrvacsora) közvetítik. E mozzanatokon alapszik 
az ev. egyháznak tana a megigazulásról. E szerint Jézus 
Krisztus érdeméből igazakká váltunk Isten színe előtt, 
vagyis Isten bűneinket kegyesen megbocsátja és újra 
gyermekeivé fogad. A mivel az ember a megigazuláshoz 
hozzájárul, az az Isten létezéséről meggyőződő és a Jé
zus Krisztus érdemét elsajátító hit, mely nem puszta 
ismeret, hanem érzelemi (bizalom) és akarati mozzanatból 
is áll. Ezért tanítja egyházunk, hogy egyedül a hit által 
igazulunk meg.

Ez által válik lehetővé az „uj élet", melynek vezér
elve az Isten akaratával való összhang minden téren. 
Az ehhez szükséges erőket pedig Jézus Krisztustól nyer
jük, úgy hogy a keresztyén erkölcsiség teljesen vallásos 
alapon nyugszik. E szempontból nincsen nagyobb el
lentét mint Nietzsche magában bizó, minden eszközt 
igénybe vevő „Übermensch“ individuálsztikus eszménye 
és az Isten előtt megalázkodó, kegyelmében bizó, min
denben az ő akaratát szolgáló hivő keresztyén, E vilá
gításban kell a keresztyén ember minden ténykedését 
néznünk e földi élet keretében. ^

X  9. A keresztyénség főbb formái.

A Jézus személyiségében megtestesült eszményi, 
vagy eredeti keresztyénségtől, vagyis Jézus személyes 
vallásától meg kell különböztetni a történeti keresztyén- 
séget. Jézus ugyanis vallásos, erkölcsi tekintetben oly 
eszményt valósított meg, melyet azóta sem egyesek, 
sem népek meg nem valósíthattak, legfeljebb csak meg
közelíthettek. A történelem folyamán azután a keresz- 
tyénségnek 3 főformája alakult ki: a keleti keresztyén
ség, a nyugati keresztyénség vagy római katholicizmus 
és a protestantizmus.

A keleti keresztyénség nagy érdeme, hogy azon a 
területen, melyet ma is elfoglal, véget vetett a politeiz-
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musnak. Jellemző vonása, hogy nemzeti egyházakat 
alapított, melyekben nemzetség és vallás teljesen egybe
olvadt ; hiánya, hogy a VI. sz. óta, amikor a vezérszerep 
átmegy a nyugati (római) egyházhoz, úgy szólván tel
jesen megmerevedik; semmiféle reformátor, vallásos 
géniusz nem visz beléje fejlődést.

A róni. hath, egyház tette az első kísérletet arra, 
hogy átvigye az életbe a keresztyénség azon alapgon
dolatát, hogy a szellem több a testnél és hogy egyedül 
a mennyeinek, érzék fölöttinek van feltétlen becse. 
Klasszikus kora a XI.—XIII. századokra esik, mert akkor 
nyilvánul meg legtisztábban spirituális (szellemi) és 
aszketikus vonása. Az egyház kiterjedésével azonban 
mindinkább megalkuvásokra kényszerül és lassan-lassan 
eltér a kér. szellem tisztaságától. (Judaizmus, paganizmus). 
Legjellemzőbb tana az egyházról szól. E szerint maga 
Krisztus urunk látható egyházat alapított, melynek fejévé 
Pétert tette és ez az egyházfői hatalom róla átszállóit 
mindazokra, kik őt a római püspöki széken követték. 
Ezek a római pápák. Ez az egyház fölismerhető, fogyat- 
kozhatatlan, csalatkozhatatlan és egyedül üdvözítő. Az 
egyház tagjának (laikusnak) pedig hinniök kell mindazt, 
ami Isten Írott vagy hagyományozott igéjében foglaltatik és 
amit az egyház tanítóhivatala által Istentől kijelentett 
igazság gyanánt elébe ad.

A protestantizmus a róm. katholicizmus ellentéteként 
keletkezett. Kiemeli a vallásos meggyőződés személyes 
szabadságát és a vallási külsőséggel szemben a bensőségre 
vet súlyt. Nem akar nagy tömegeket kielégíteni, ahogy 
azt a katholicizmus teszi, hatni igyekezvén külső ékes
ségekkel, szép formákkal és vonzó titokzatosságokkal, 
hanem az egyeseket tartja szem előtt és ezért öntudatosan 
gondolkozó embereket kíván meg. így bár elismeri, 
hogy a kér. élet megvalósítására külső intézmény (egyház) 
szükséges, de azt nem tartja olyan fontosnak, mint a 
katholicizmus, hanem csak az igazi, a láthatatlan egyház 
utegyengetőjének tekinti. A lényeges nála, hogy a hívőt 
közvetlenül az Istennel, a Krisztussal hozza kapcsolatba. 
Ezzel megszünteti a katholicizmusban fennálló különb
séget közönséges és magasabb erkölcsiség között, mely 
utóbbit a kath. felfogás szerint a szerzetesek vólósitanak 
meg. Ezzel szemben Luther azt hirdette, hogy a hü
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szolgáló munkája Isten előtt magasabban áll, mint a 
tétlen barátok. Ezzel a korszakos gondolattal pedig a 
munka, a polgári hivatás, de meg a házasság is uj 
jelentőséget nyert és uj erkölcsi felfogás kezdett érvé
nyesülni.

A protestantizmus a haladás egyháza, mely egy 
percig sem vesztegelhet egy helyen, hanem mindig 
magasabb formák felé kell törekednie. A katholicizmus 
ezzel szemben a konzervatív egyház, mely azt hirdeti, 
hogy abszolút igazság birtokában van és hogy tanai 
változhatatlanok. A protestantizmus élő tiltakozás minden 
szellemi és vallási gyámkodás ellen, a katolicizmus egy 
feltétlen és csalhatatlan külső tekintély alá hajt minden 
hívőt. A protestantizmus nem fél semmiféle kuíturai vív
mánytól, nem állítja fel a til&tís könyvek indexét, hanem 
ellenkezőleg összhangba igyekszik hozni a vallásos hitet 
a tudomány haladásával. Végül a protestantizmus a 
katolikus egyház holt nyelve helyébe az élő nemzeti 
nyelvet iktatja és nem ismer a hazán és nemzeten kívül 
álló egyházi fennhatóságot, mint a katholikusok a római 
pápát, minek következtében az összkatholicizmus érdekei 
nem egyszer eltérnek a nemzeti érdekektől.

Mig igy a katholicizmust és protestantizmust elvi 
különbségek választják el, — melyek ellenére azonban 
még mindig közös alapon álló testvéreknek tekinthetik 
egymást — addig a 2 prot. testvér-egyház (ev. és ref.) 
közt fennálló különbségek, bár mások a hitvallási iratok 
(az evangélikusoknál: Az ág. hitvallás, az apológia, a 
Smalkaldi cikkek, Luther kis-és nagy kátéja és a formula 
concordiae, a reformátusoknál: a helvét hitvallás és a 
heidelbergi káté), inkább viszonylagosak. Közös bennök 
a protestantizmus anyagi elve (a hit által való megigazulás) 
és alaki elve (a Szentirás szabályozó ereje) az alapvető 
tanok legnagyobb része, a többiben pedig mintegy kiegé- 
sziik egymást. Eltérő azonban vallásosságuk megnyilat
kozási módja intentiszteletben és életben. A lutheri val
lásosság ereje az érzelmek gazdagságában, a kedély 
mélységében rejlik, ezzel függ össze Luther természet
öröme és a művészet (zene) iránti fogékonysága. A 
kálvinizmusban ellenben inkább az ész és az akarat jút 
előtérbe. Innen az istentisztelet józansága, a művészi 
elemnek majdnem teljes száműzése, de egyben a világi

Az ev. keresztyénség világnézete. 2
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éleiben célszerűbb, erősebb szervezet. A lutheri etika 
közelebb áll az evangéliumhoz, mig a kálvinizmus nem 
egyszer ótestamentumi hangokat penget. Egyébként a 
sok közös vonás a 2 testvért közös működésre utalja.

10. A keresztyén világnézet és a mai filozófiai rendszerek.

Minden vallás világnézetnek is tekintendő, amennyi
ig ben a világ és élet céljának és végső okainak valamilyen 

magyarázatát nyújtja. A vallás mellett azonban minden 
időben a filozófia (bölcsészet) is törekedett ugyan erre, 
azzal a különbséggel, hogy nem a vallásos élményből 
indul ki, hanem elmélkedés, következtetések, esetleg az 
isten-fogalom segítsége nélkül oldja meg a világnézet 
kérdéseit.

A filozófiai világnézetnek mindenek előtt 2 főcsoport
ját különböztetjük meg. A naturalista irányok teljesen 
kizárják az érzékfeletti elemet, az idealista irányok pedig 
általában a kézzel togható valóságon túl levő legvégső 
szellemi okot keresik. Mindegyiknek ismét több faja van.

A naturalista világnézetek közt legismertebb az, 
melyet materializmus, naturalisztikus monizmus, vagy 
mechanikus világnézet neveken emlegetnek. Mindegyik 
név e világnézet egy-egy jellemző vonását fejezi ki. Az 
első, hogy e világnézet szerint minden létező csak 
anyagi, érzékileg felfogható, a másik, hogy csak a ter
mészet az egyetlen és teljes valóság, melybe beletartozik 
az ember és annak egyéni és történeti élete i s ; végül 
a harmadik, hogy olyan a mindenség mint a gépezet, 
mely magát létesítette és igazgatja, gondviselő Isten, 
teremtés nincsen. Az élet pedig kémiai folyamat, az 
élettelen tárgyak és élőlények közt nincsen áthághatatlan 
válaszfal. E világnézethez, mely korunkban Häckel müvei 
révén terjedt el, közel áll Ostvaid energetizmusa, mely
nek alapgondolata, hogy nem az anyag, hanem az energia 
az egész mindenség lényege. Mindkét világnézettipus 
megegyezik abban, hogy a szellem (lélek) önálló jelentő
ségét nem ismeri el, a világot okozatilag összefüggő 
jelenségek rendszerének fogja fel, hol isteni hatásoknak 
semmi helyök. Csakhogy az ismeretelmélet kimutatja, 
hogy ép a lelki van nekünk közvetlenül adva, ellenben 
anyag, erő, energia csak tudományos segédfogalmak,
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szükséges elvonások a dolgok megértése céljából, A 
lélektan pedig arra utal, hogy a lelki jelenségek a fizikaiak
tól (testiektől) merőben különböznek és azokra vissza 
nem vezethetők. Ezért a materializmus azon állítása, 
hogy a lélek az anyagnak (pl. agyvelőnek) a terméke 
vagy váladéka, vagy mozgása, vagy tüneménye csak 
üres szó, de nem magyarázat.

Az idealizmusnak is több faja van. így az objektiv 
idealizmus a valóság lényegét a szellemben látja, a 
szellem velejét pedig sokszor az akaratban keresi, amikor 
is a valóság tkp. csupa akarategység vagy akaratjelen* 
ségek összege (Wundt voluntarizmusa!) Itt már nemcsak 
kényszerűséggel történik minden, mint a materializmus
nál, hanem a sok akarategység egy ideális cél felé 
törekszik. Az u. n. szubjektív idealizmus viszont meg
marad az egyes emberi lelken (tudaton) belül. Mindaz, 
ami nekünk a testi világ látszatát adja, szerinte tkp. a 
mi érzetünk és képzetünk, tehát lelki jelenség. (Mach, 
nálunk Bőhm K.). Van végül az idealizmusnak olyan 
formája is, mely nem személytelen, han. m személyes 
szellemhez jut el. Ilyen pl. Eucken teisztikus idealizmusa, 
mely, mint az obj. idealizmus, egy az emberek felett álló 
szellemi életet, önálló szellemi valóságot tanit, melynek 
az ember is részese. Mind az egyes ember, mind az 
emberiség feladata küzdeni az élet szellemi tartalmáért. 
És ha ezt a célt elismerjük, akkor szükségszerűen 
eljutunk a keresztyén valláshoz.

11. A vallásos világnézet alapvető kérdései; Isten, világ, ember.

Minden világnézet tkp. 2 főkérdésre keres választ. 
Az első, honnan vannak a világon látható különféle lé
nyek és dolgok, mi e világ oka, eredete és célja ? A 
másik pedig, hogy mi az ember eredete, rendeltetése, 
heiye a természetben ?

Lényegileg tehát mindig az eredet és cé l kérdésé
ről van szó. A vallásos jellegű világnézetek e kérdést 
az istenfogalom segítségével igyekeznek megoldani, 
velők szemben az olyanokat, melyek az Isten fogalmát 
a magyarázatból kikapcsolják, ateisztikusoknak nevezhetjük.

A vallásos világnézeteknek 3 főformáját különböz
tetjük meg. Ezek a panteizmus, deizmus és teizmus.

2*
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A panteizmus szerint Isten és a világ (természet) 
egy és ugyanaz, a mindenség — Isten. Isten tehát 
nem a természettől különböző szellemi személyiség, 
hanem a természetben bent rejlő erő, maga a meglel- 
kesitett természet. Az egy létező tehát anyag és szellem 
is. E nézőponton tehát nincs is világteremtés és kor
mányzás, hanem örökös levés, az ember csak tovatűnő 
hullám, mely kilép a végtelenségből és ismét vissza
folyik beléje. A vallás itt nem személyes viszony egy 
személyes Istennel, hanem az Isteni természet áhitaíos 
imádása. Ennek a világnézetnek mindenben sok neves 
képviselője akadt (G. Bruno, Spinoza, Hegel stb.) és 
ma is müveit körökben meglehetősen el van terjedve. 
Hiánya az, hogy igazi vallásos élet fejlesztésére alkal
matlan, mert az egy végtelen hatalommal, a természet
tel személyes viszonyba nem léphetünk.

Már egy lépéssel tovább megy a deizmus, melynek 
szintén több iránya van és minden időben számlált 
híveket ugyancsak gondolkodó körökben. Sok úgyne
vezett ateista (pl. Epikuros, Lucretius Car\us) is tkp. 
ide tartozik, de különösen ide számítják a XVIII -iki 
felvilágosodás gondolkodóit (pl. angolok: Toland, Tin- 
dal; franciák: az encyklopedisták). Lényege, hogy kü
lönbséget tesz ugyan Isten és a világ között, azonban 
Istennek csak teremtői ténykedését ismeri el, egyébként 
azt hiszi, hogy a teremtés ulán Isten sem a.világgal 
sem az emberek sorsával nem törődik. Gondviselői és 
kormányzói működéséről tehát nem lehet szó. Minden
kép oly tan, oly befejezetlen világnézet, mely az igazi 
vallásos lelkeket sohasem fogja kielégíteni.

A leghelyesebb vallásos világnézet tehát a teizmus, 
mely egy a világ fölött álló szellemi hatalmat, a szemé
lyes Istent hirdeti, aki nemcsak megteremtette a világot, 
hanem azt fenn is tartja, kormányozza és az emberi
séggel együtt az általa kitűzött célok felé vezeti. Szemé
lyes, igazi vallásosság csak itt fejlődhetik ki, mert meg
van az Istennel való állandó érintkezés lehetősége.
r
12. A vallástörténeti és filizófiai tanulságok összefoglalása.

Végighaladtunk aN vallástörténet főbb fejezetein és 
megvizsgáltuk azokat a filizófiai rendszereket, melyek

20
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ismerete a kér. világnézet megértése szempontjából 
szükséges.

A vallások összehasonlítása alapján megállapíthatjuk, 
hogy a kér. vallás az emberiség vallásos fejlődésének a 
csúcspontja. Másrészt benne futnak össze a megelőző 
vallások és világnézetek értékesebb elemei. így tartalmaz 
a keresztyénség a pantesztikus vallásokhoz hasonló 
misztikus lelkesedést, az istennel való egyesülés érzel
mét, a buddhizmusban nagy szerepet játszó ön- és vi
lágmegtagadást, Zaratusztra vallásával osztozik minden 
istentelenség, gonoszság elleni küzdelemben és a jó 
végső győzelmébe vetett reményben; a zsidósággal vallja 
egy szent és szellemi Istenben és az ő országa eljöve
telében való hitet, Plafonnal az erős idealizmust, végre 
a stoikusokkal a világtól való függetlenséget, a minden 
nemzetekre és rendekre kiterjedő emberiesség (humani
tás) gondolatát. Másrészt bizonyos az, hogy a filozófia 
nem teszi fölöslegessé a vallásos alapon nyugvó világ
nézet felállítását, sőt az idealisztikus rendszerek (és 
ma ezek vannak túlsúlyban!) erős támaszai a vallásos 
világnézetnek, tehát a kér. vallásnak is, mert elismerik a 
lélek, a szellem önállóságát és döntő jelentőségét, sőt 
többnyire magok is eljutnak egy végső, szellemi világ-ok 
fölvételéhez. A materializmus felett ellenben maga a 
kritikai filozófia mond Ítéletet.

így tehát a keresztyénség úgyis mint vallás, úgyis 
mint világnézet legalkalmasabb arra, hogy életünk ereje, 
vezérlő fáklyája legyen. Összes sajátságait igy foglal
hatjuk össze: monoteizmus, mert egy Istent tanit; teiz- 
mus, mert Istenét személyes, szellemi lénynek hiszi; 
dualizmus, amennyiben különbséget tesz Isten és világ, 
anyag és szellem között; idealizmus, mert a szellemire, 
lelkire helyezi a fősulyt; szerinte Isten szellem; ami az 
embert emberré teszi, szintén nem a test, hanem a 
szellem; végül idealizmus azért is, mert magasztos esz
ményeket tűz az ember elé,

A következőkben először részletezzük e világnézet 
egyes elemei! aztán pedig alkalmazzuk az emberi élet 
egyes köreire?)

y 13. A keresztyén világnézet tanítása Istenről.
Minden vallás, tehát a kér. vallás is az Isten létéről
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való meggyőződésen alapszik. Úgy vagyunk alkotva, 
hogy istent keresnünk keíl s megnyugvást mindaddig 
nem érzünk, míg meg nem találjuk őt (Augustinus!) 
Több ösvény vezet Isten megismerésére. Megtalálhatjuk 
őt a természet hatalmas alkotásaiban, a szigorú törvények 
szerint végbemenő tüneményekben. Megtalálhatjuk lel
künk erkölcsi szózatában (lelkiismeret), mely egy felsőbb 
világra utal. Megtalálhatjuk gondviselő munkájában, mely 
úgy a világegyetem kormányzásában, mint az emberiség 
történetében, mind pedig az egyes ember életében nyil
vánul (Istenbizonyitékok !); meglelhetjük végre a Szent- 
irásban, melyen az emberiség megváltásának az eszméje 
vonul keresztül és mely a Messiás eljövetelében éri el 
tetőpontját. Legjobb vezérünk az Istenhez azonban Jézus 
Krisztus, az Isten legmagasabb kijelentése. Az általa 
közvetített kinyilatkoztatás alapján Isten úgy lép elénk, 
mint föltétien személyes szellem, mint a szent szeretet 
végtelen hatalma, mely az emberiséget Krisztus által 
vallásilag boldoggá és erkölcsileg tökéletessé teszi, A 
világhoz való viszonya szerint egyrészt világfeletti, azaz 
a világtól lényegesen különböző, másrészt bentrejlő abban 
az értelemben, hogy belenyúl a világ folyásába és embe
rek sorsába, isten tulajdonságait küiönben rendszerint 
metafizikaiakra (pl. örökkévalóság) értelmiekre (minden
tudás) és erkölcsiekre (Szentség) szokták felosztani. A 
szüntelen munkás istennek első munkája a teremtés, 
melynél fogva mindazt, ami az égen és földön van, 
saját akaratával hívta létre. Ennek folytatása a fenntartás, 
mely azt jelenti, hogy minden létező az ő akaratából 
áll fenn és él mindaddig, mig ő jónak látja. A világ
igazgatás pedig azt jelenti, hogy minden, ami a világon 
történik, nem véletlenül, vak sorsból, hanem Isten aka
ratából vagy engedelmével történik. Isten intézi a világfolyá
sát, kormányozza a népek történelmét és rendezi el az em
berek sorsát. Az igazgatás (kormányzás) azonban tkp. egy
értelmű a gondviseléssel. A keresztyén hit pedig lényegileg a 
gondviselésbe vetett hit, melynek tartalma azon bizakodás, 
hogy a világ fejlődése az isten országának a megvaló
sulása felé irányul, ily szempontból a világban előforduló 
természeti csapások, fizikai és erkölcsi szenvedések is 
fel vannak véve az isteni világtervbe és közvetve Isten 
céljait szolgálják. Emberi véges elménk azonban nem
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mindig tudja megérteni az isteni gondviselést, mert Isten 
utai gyakran végére mehetetlenek, végzései ídfürkészhe- 
teílenek (Világháború!) De a hivő keresztyén azért mégis 
megnyugszik Isten akaratában, mert tudja, hogy Isten 
nemcsak mindenható Urunk, hanem szerető atyánk is és 
ez a hit képesít bennünket arra, hogy a szenvedést és 
a csapásokat is béketüréssel viseljük..

Isten folytonos tevékenységének a gondolatát össze
foglalja a szentháromság dogmája, (mely a keresztyénség 
egyik megkülönböztetője a hebraizmussal és az iszlám
mal szemben), mely megkülönbözteti az Istent, aki a 
történelem felett áll, az Istent, aki a történelemben 
nyilvánul és az Istent, aki személyes lények belse
jében, különösen pedig a hívők közösségében fejti ki 
tevékenységét. Itt merül föl az emberi szabadság kér
dése (az isteni mindenhatósággal szemben), mely termé
szetesen nem lehet föltétien. Isten ugyanis az emberi 
cselekvésnek annyi határt és sikert enged meg, amennyi 
az ő szándékának megfelel, .•

Az első kérdés, mely itt felmerül, a világkeletkezés 
(eredet) kérdése. Erre a tudomány és vallás egy iránt 
iparkodik megfelelni. A tudományos magyarázat e 
tekintetben azt kérdi, hogy micsoda természetes erők
ből jött létre a mai világ? A vallásos magyarázat pedig 
a végső okot kutatja és azt tanítja, hogy a világ nem 
önálló, magától lett alakulat, hanem létét Istennek köszöni. 
A fődolog itt tehát annak a kimutatása, hogy a mai 
tudományos ismeretek nem teszik-e lehetetlenné az 
említett vallásos meggyőződést? A világtestek, különösen 
naprendszerünk keletkezésére különböző elméletek van
nak, melyek közölt a legelterjedtebb az u. n. Kant-Lap- 
lace féle (1#55 és 1796). Ezek az elméletek nem zárják ki 
az isteni \nlágteremtésben való hitet, mert tkp. csak azt 
próbálják megmagyarázni, hogyan működik az egyszer 
meginditott világgép, ^e azt nem, hogyan jött létre és 
hogyan jött mozgásba bizonyos; hogy ma már
nem képzelhetjük a világkeletkezését úgy, ahogy Mózes 
I. könyve leirja, mert jól tudjuk, hogy a föld nem kö
zéppontja a világnak, hogy az ég nem szilárd boltozat,

14. A keresztyén világnézet tanítása a világról.
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fölötte vízzel stb., de igenis megtartjuk belőle azt a 
lényeges gondolatot, hogy a világot mint egészet Isten 
hozta létre és hogy célszerű szándéka szerint rendezte 
azt be. Egyébként a világ keletkezéséről szóló elméletek 
az illető tudomány (asztromonia) fóruma elé tartoznak.

Második kérdésünk, hogy van-e a világ folyásának 
és az emberiség történetének célja ? A materializmus 
mindkét kérdésre nemmel, a keresztyén teizmus ellen
ben igennel felel. Abból indul ki, hogy ha Isten meg
teremtette a világot, bizonnyára volt is célja vele. E 
téren ma már idejét múlta az antropocentrikus felfogás, 
mely az embert tekintette a világ középpontjának, bol
dogulását a teremtés főcéljának. Viszont az egész min- 
denség célszerűségét, a világrendszer értelmét sem is
merhetjük fel. De azt igenis látjuk, hogy a természet 
különböző országai, az ásvány, a növény, állatok országa 
és az ember folyton növekedő tökéletességgel sorakoz
nak egymás fölé. És ha vizsgáljuk a szerves természetet, 
az élők világát, ott a célszerűséget igenis felismerhetjük, 
így a szerves teste az alkatrészeknek oly bámula
tos kapcsolata, mely egy bizonyos célt, a test fenntar
tását testesíti meg. Ezt a célt pedig valamilyen maga
sabb értelemnek kellett belehelyezei az eredeti szerve
zetekbe.

Ami pedig a történeti élet végcélját illeti, itt is 
hinnünk kell abban, hogy a fejlődés mindig célszerűbb, 
tökéletesebb állapot: Isten országa elérése, ha a haladást 
olykor megakasztja is a bűn és visszaesést idéz elő. 
Maga a kultúra pedig, melynek előbbre vitele az emberiség 
történeti feladata, isteni, érzékfölötíi célok szolgálatában 
áll. De azért itt is úgy vagyunk, mint a természet cél
szerűségénél, hogy véges eszünkre nézve a történet 
folyama sohasem válik teljesen átlátszóvá.

15. A keresztyén világnézet tanítása az emberről.

Amennyire az élők világát ösmerjük, az ember az 
Isten legtökéletesebb teremtménye. Lelki kiválóságát úgy 
fejezi ki a biblia, hogy Isteh az embert a maga képére 
és hasonlatosságára tekintette. Az ember is testből és 
lélekből áll, mint az állat. De megkülönbözteti tőle 
testének fejlettebb szerkezete, egyenes járása, életeleven
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szeme, a nyelv adománya, általában a szellemi képes
ségek magasabb foka. Lényege tehát a szellem, a lélek. 
Földi rendeltetése abban áll, hogy testi és szellemi 
képességeinek kifejlesztése és erkölcsi-vallási tökéletese
dés által — ami csak munkás élet által lehetséges — 
Isten képétmagában mindinkább kialakítsa. így lesz Isten 
országának a részesévé. Rendeltetése azonban nem ér 
véget a földi élettel, hanem egy magasabb világban 
nyer befejezést, melybe a testi halál nyit utat.

Az ember ezen rendeltetését a natúralisztikus világ
nézetek tagadják és állításukat az u. n. származástannal 
és darvinizmussal szeretik támogatni, A származástan 
azzal foglalkozik, hogyan keletkezett az élők világa és 
vele az ember. A darvinizmus ennél szükebb fogalom, 
mert tkp. csak az állat és a növényfajok átalakulásának 
okaival és módjaival foglalkozik, főelve a természetes 
kiválasztás, mely 3 tényezőtől függ: átöröklés, alkalmaz
kodás és létért való küzdelem. A származástan tkpi 
megalapítója Lamarck ( f  1829.) azt tanította, hogy a 
felsőbb rendű állatok lassú átalakulás utján származtak 
a hozzájuk legközelebb álló alsóbb renditekből, tehát az 
ember is egy majomféle ősállattól. [Újabban e tanokat 
Huxley Häckel s mások fejtették tovább, az utóbbi fel 
is állította az ember törzsfáját!] Tény is, hogy ma már 
nem oszthatjuk Linné természettudós azon nézetét, hogy 
az Isten egyszersmindenkorra teremtette az összes állat 
és növényfajokat, hogy tehát ma is annyiféle faj van, 
amennyit kezdetben alkotott • a teremtő, hanem vele 
szemben a fejlődés elvét alkalmazzuk az élő világra is. 
Teremtés és fejlődés közt ugyanis nincsen ellentét. Isten 
felhasználhatta a fejlődést, mint teremtésének egyik for
máját. A fejlődés ez értelemben az állatokban és növé
nyekben benti ejlő képességek tovább képződése. Ez elvet 
aztán az emberre alkalmazva kimondhatjuk, hogy bár ö 
is alsóbbrendű őstől származhatott, de a magasabb 
szellemi fejlődés csirája már ebbe az ősalakba is bele 
volt helyezve, de csakis abba az egy ősalakba, mely igy 
rokonait mind mag* mögött hagyta. Előttök tehát az 
emberré válás mja örökre el van zárva.

Hiába akarják tehát a naturalisták az embert 
mindenestül a természetbe, illetőleg az állatvilágba beso
rozni, mert az ember lelke és az állat lelke közt nagy
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az ür. Csak ő volt képes a tudomány, művészet, erköí- 
csiség kifejlesztésére, amire az állat képtelen. És azért 
valljuk, hogy az embernek igenis van sajátos, magasabb 
rendeltetése is a többi élőlényeknél.

II. Gyakorlati rész.

A keresztyén világnézet megvalósítása.

16 . Világnézet és erkölcsiség. Etikai alapfogalmak.

Világnézetünknek nem szabad elméletnek marad
nia, hanem azt az életben érvényesítenünk, megvalósí
tanunk kell egy ezen világnézet elvei által vezérelt 
nemes, erkölcsös életfolytatásban, vagyis életünknek meg 
kell egyeznie a világnézetünkben vallott erkölcsi elvek
kel, melyek bizonyos parancsokat, és tilalmakat fejez
nek ki.. A keresztyén ember cselekvése, élete csak akkor 
nevezhető erkölcsösnek, ha megfelel Isten erkölcsi 
törvényének úgy, amint azt Isten Jézus által kijelen
tette. A kötelesség  azon tudat az emberben, hogy az 
erkölcsi törvényt minden körülmények közt teljesítenie 
kell. Kötelességeink pontos teljesítése szüli az erényt, 
mely már kész jellemtulajdonság : a teljesített köteles
ség, vagy a kötelesség teljesítésére irányító hajlam. 
Minden egyes ember élete azonban sokszor ellentétbe 
kerül az isteni törvénnyel az emberi bűnös hajlandó
ságnál fogva. A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy 
az ember könnyebben hajlik a rosszra, mint a jóra és 
bár szüléink és tanítóink mindig a jóra oktatnak, egy 
kis csábítás is könnyen rosszra tántorít. Öröklött bűnös 
romlottságunk (az eredendő bűn) képezi bennünk a bűn 
állandó kútfejét. A keresztyén ember élete igy tulajdon
képp harc a jó és rossz, az ó- és új-ember között és igazá
ban ez a harc az ember tragédiája! A bűntől való 
szabadulást egyfelől Isten kegyelme teszi lehetővé, 
melyet Jézus Krisztus szerzett meg számunkra, más
felől az egyes ember bizonyos képességei: ilyenek a 
lelkiismeret és a szabad akarat. Az első különbséget 
tesz a jó és rossz között és ítél cselekedeteink felett. 
A szabad akarat pedig azon képessége az emberi
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léleknek, hogy az ember azt, amit tesz, önként, a maga 
elhatározásából teszi, külső kényszer nélkül. Az akarat 
szabadsága lényegileg „választó szabadság“, amennyiben 
az ember a reá ható indokok közt választás alapján 
határozza el magát a cselekvésre. Ezért az erkölcsi 
cselekedeteket az embernek beszámítjuk. Az erkölcsi 
szabadság minden bűntől felszabadult erkölcsi tényke
dést jelent, melynek eszményképe Jézus. Az Isten 
igéjének hallgatása és Jézus személyiségének szemlé
letén kívül az imádság vallás-erkölcsi életünk e rő s í té 
sének legfőbb tényezője. Áldását bizonyítja számos 
nagy ember élete, Pál apostol, Luther stb., de elsősor
ban Jézus, aki ebben is utánzásra méltó példát mutatott.

17. A keresztyén ember élete általában.

Milyen legyen a keresztyén ember élete ? Jézus 
arra tanított bennünket, hogy/életünknél; az Atyánk 
IránfT bizalom ós"szeretet jegyénen kell állnia, aki ad, 
amit meg nem érdemeltünk, akihez bűnös voltunk 
dacára örvendetes bizakodással léphetünk. Ez az a 
biztos alap, melyre a keresztyén ember minden körül
mények között állhat. De most azután mit tegyünk erről 
a biztos alapról? Isten irányában semmit se tehetünk, 
mert neki sem áldozatot nem hozhatunk, sem színe előtt 
semmiféle érdemet nem szerezhetünk, csak gyermeki 
hálával fogadhatjuk adományait, csendes béketüréssel 
büntetéseit és mindig bízhatunk ^örök szeretetében. 
Ellenben tudjuk Jézustól azt, hogy)az ember hivatása, 
az Istenfiúság megszerzése, vagy más szóval az~ hogy 
Isten országa tagjává legyftrA Isten országának az elve 
pedig isten akarata, melyet a szeretet határoz meg. 
Eszerint a keresztyén ember kötelessége a szeretet párán -  

'csat végrehajtani az élet minden körében.  mindenki irá
nyában, a szeretet elvével megjavítani az élet összes 
viszonyait.„dézus nem hagyott ránk kész erkö 1 csi tör- 
vénykönyvet" vagy rendeletek, parancsok tömkelegét." 
náfiém egyet'követelt T erkolcsi" jó alapérzületet, (egy- 
séges akarást] Aki tehát"'behatolt az ő evangéliumába, 
melynek minden lapja a szereietet sugározza, az“az 
( Int bármely pillanatában tudni fogja, hogy mi ajezus- 
szerti "tett, na a fennforgó "esőire néffl tálál is rendel»

1   | j | - r — —* *■ | liinnnnfflni^ »LHUi IJH i j  »I in. II IJ t UWBI1UW! ü li IWIlWIWWnnn[TllinTM""M*Mt̂ ^ aa*"*"**CT**,*IBfcM",IIW
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kezést Jézusnál. Ezért az ő életeszménye az, mely felé 
az emberiségnek haladmaTTfélT EzT az eszményt pedig 
az Isten országa fejezi ki, mely ismét mutatja azt a 
szoros kapcsolatot, mely a "keresztyén vallás és crköl- 
cslség között fennáll. Äz létén országa ugyanis egyfelől 
a vallásos hit iegr'őblOáv a /  elérése a kérésztyén" hivö 
életcélja1,)masrSszt' elérésé bizonyos erkölcsi feladatok 
teljesítéséhez (szeretet gyakorlása) van kofvel Ezek 
pecfig^ai~Tsten uralmánair^keresztülvitelében állnak, 
úgy az egyes, mint a közösségek életében. j£eresztvén 
értelemben tehát röviden azt is mondhatom : vallásos 
Hklíor vagyok, ha erkölcsös vágydkTTTel]ésTfem a JÖt, 
gyakorolom a szeretetet) erkölcsiségem pedig csak 
úgy lehet tökéletes, ha hozzájárul a gondviselő Istenbe 
és a jó győzelmébe vetett hit.

18. Az életfenntartás kötelessége.

Noha a keresztyénség az Isten szeretete mellett 
a felebaráti szeretetet hirdeti legmagasabb parancsul, 
az egyest sem becsüli le, hanem kivált szellemi 
értékénél fogva öncélnak tekintvén, az önszeretet 
bizonyos fokát is megengedi. (Vezérelvünk e tekintetben 
Jézus ezen mondása lehet: „Keressétek mindenekelőtt 
Isten országát és mindenek megadatnak tinéktek, amire 
szükségtek vanM

A test á t é l e k  temploma lévén, a keresztyén 
embernek testének épségben és egészségben tartásáról, 
továbbá testi erejének fejlesztéséről gondoskodni kell. 
A test és lélek fenntartásával ellenkezik az öngyil
kosság. A testnél azonban fontosabb a lélek és azért 
a lelki tehetségek kiművelésére különös gondot kell 
fordítani. Az értelem művelésének főbb eszközei a 
a tapasztalás, tanulás, olvasás, társalgás, melyeket az 
iskola, az irodalom és az élet nyújt. Az érzelmi művelés 
lényege nemes érzelmek meggyökereztetésében és 
ápolásában áll (művészet); az akarat művelése pedig 
abban, hogy azt erkölcsi irányú akarattá, keresztyén 
jellemmé fejlesszük/fimi nem egyéb, mint a Ifere^ztyén 
világnézetnek ^negielel-ő] og állandó autó - -akaraterő^) Ha 
valakiben általános ismeretek, a szép, jó és igáíiránti 
fogékonyság, végre következetes jellem található és

*
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eme tulajdonságok megfelelő külső magatartásban is 
megnyilvánulnak, akkor beszélhetünk művelt emberről. 
A keresztyén embernél pedig mind e tulajdonságok 
vallásos alapon helyezkednek el.

Emberi rendeltetésünk betöltése érdekében szabad 
földi, anyagi javakat is szereznünk és használnunk. 
Csakhogy nem szabad őket túlbecsülni, hanem szellemi 
és erkölcsi javak szerzésére és megszorult felebarátaink 
segítségére fordítani, nehogy átokká legyen a kezünkben. 
Jézus azért méltán óv bennünket a vagyonszerzéssel 
járó gondtól, mely azembert eltéríti az isteni dolgoktól.

Az élet fenntartásához szükséges vagyonszerzés 
legalkalmasabb eszköze a munka. A keresztyén ember 
kötelessége tehát életét hasznos munkában tölteni el, 
mert különben nincsen is joga azoknak az anyagi és 
szellemi javaknak az élvezéséhez, melyeket az embe
riség együttes munkája felhalmoz. A dologtalan, henye 
élet erkölcstelen. Azonban a munkának erkölcsi kihatása 
is van. A folytonos munkálkodás egyrészt a testi és 
szellemi erők tökéletesítésére vezet, másrészt pedig 
megóv számos bűntől, melyek a tétlenséggel együtt 
szoktak járni. Azonban a munkában is (akár testi, akár 
szellemi) mértéket kell tartanunk és azért kell, hogy 
azt a pihenés és nemes szórakozás váltsa fel.

Az erkölcsös élet jutalma a becsület, vagyis erkölcsi 
értékünk társadalmi elismerése. A becsületre való 
törekvés értékes eszköze lehet tökéletesedésünknek, 
de túlságba vive, akárcsak a vagyonhajhászat, az 
emberek rabszolgáivá tesz. Helytelen becsületvédő 
eszköz a párbaj, mely legfeljebb csak azt bizonyítja, 
hogy mennyire vittük a vívásban, lövésben, de éppen
séggel nem a becsületünk fokmérője. i

/  19. A keresztyén ember a családban.

A keresztyén ember soha sem áll magában, hanem 
hozzátartozik több kisebb-nagyobb társadalmi közös
séghez. A legkisebb ilyen közösség a család, mely a 
házasságból ered. A házasság erkölcsi életközösség a 
házastársak lelki nemesítése és a gyermekek keresztyén 
szellemű nevelése végett. A házastársak és gyermekek 
együtt alkotják a családi életet, melyet a keresztyénség
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a többnejűség eltörlése és a nőnek a férfival való 
egyenjogosítása által a földi élet alapvető intézményévé 
tett. Hogy Jézus a házasságot és családot mennyire 
becsülte, megmutatta azzal, hogy megjelent a menyegzőn, 
megszentelte a családos emberek otthonát és szives 
örömmel fogadta a gyermekeiket hozzája vivő szülőket. 
Kivételes esetekben azonban le kell mondanunk a 
családalapításról. Ezt tette Pál apostol, aki így a 
keresztyén házasság eszménye mellé odaállítja a 
szüzesség ideálját, melyet azután Augustiuus részlete
sebben kifejtett. Az ő erkölcsi rendszerén alapszik a 
róm. kath. egyház felfogása a házasságról. A papi 
nőtlenség azonban az erkölcstelenségnek tág kaput 
nyitott és azért Luther igen helyesen tette, hogy a 
házasságot visszahelyezte természetes jogaiba, mert 
ennél az erkölcsiségnek aligha lehet jobb iskolája.

A házastársak egymás iránti kötelessége a hűséges 
és áldozatrakész szeretet és munkaközösség, végül 
egymás támogatása az erkölcsi haladás útján. Bár a 
férfi a ház feje, ez nem jelenti az ő feltétlen uralmát. 
Egyik fél sem áldozza fel teljesen sajátosságait, hanem 
igyekezzék egymáshoz alkalmazkodni, egymás hibáit 
türelmesen elviselni, egymást mintegy kiegészíteni és 
így egymásnak boldogságot biztosítani. Gyermekeik 
iránt a szülők gondviselő szeretettel viseltessenek. 
Helyes nevelésök szintén az istentisztelet egy neme. 
A gyermekek viszont szüleik, mint legnagyobb jótevőik 
iránt szeretettel, tisztelettel, engedelmességgel és hálával 
tartoznak. Egymás iránt, mint testvérek iránt pedig 
szeretetet tanúsítsanak. A keresztyén család kiegészítő 
része a cselédek és szolgák, kikkel szintén emberségesen 
és szeretetteljesen kell bánni, m ert'ők éppen úgy Isten 
teremtményei, mint mi. Végül kibővül a családikor a 
társas érintkezés és a barátság által. A társasélet a 
különböző életkorok, nemek és hivatáskörök érintkezése 
által a humanitás és szeretetgyakorlás valóságos iskolája. 
A barátság ellenben csak egyesekre terjedhet ki. .

'r h
20. A keresztvén ember élete az egyházban.

A keresztyén egyháznak, mint vallási közösségnek 
a megalapítása nem származik ugyan magától Jézustól,
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de kialakulása kétségkívül szükséges volt. Az eredetileg 
egy egyház idővel többfelé szakad és így ma sok 
keresztyén és több protestáns egyházat kell megkülön
böztetni. A protestantizmus a külső egyházi szervezetet 
nem becsüli olyan sokra, mint a római katholicizmus, 
mely a maga egyházát az Isten országával azonosítja, 
de azért a protestantizmus is elismeri a külső egyház 
szükségességét. A látható egyháznak vallási jelentőségét 
abban keresi, hogy tagjait a Jézus Krisztusba vetett 
hit alapján vallásos közösséggé fűzi össze és bennök 
a vallásos életet szellemi eszközökkel (az ige hirdetéssel 
és a szentségek kiszolgáltatásával) ápolja. Ezeken kívül 
az egyház hivatása a belső és külső misszió. Az első 
az evangélium terjesztése, a hívek vallásos erkölcsi 
életének emelése, különféle jótékonycélú intézmények 
létesítése. A külmisszió célja pedig az, hogy a nem 
keresztyén népeket Jézushoz térítse.

Arai már most az egyesnek a maga egyházához 
való viszonyát illeti, el tudjuk képzelni, hogy egyes 
erős lelkek elszigetelten is megtarthatják hitöket 
(Carlyle, Kierkegaard stb.), de az átlag-keresztyénre 
ez nem áll. Az ö szellemi, vallásos élete elfonnyad, 
vagy különcködéssé fajul, ha mások indítását, buzdítását 
nélkülöznie kell.

Ezért a keresztyén érzület legtöbbször együtt jár 
bizonyos egyházi érzékkel. A hivő keresztyén ugyanis 
belátja, hogy az egyház az a munkamező, ahol legtöbbet 
tehet a keresztyén eszmény megvalósítása érdekében, 
így válik a jó keresztyén kötelességévé, hogy vallásos 
közössége tagjaival állandó érintkezést folytasson és 
egyháza minden életnyilvánulásából buzgón kivegye a 
maga részét.. Ha pedig fogyatkozásokat vesz rajta észre, 
úgy ez nem lehet ok a visszavonulásra, hanem inkább 
arra, hogy e hiányok, visszaélések eltüntetéséhez a 
maga részéről is hozzájáruljon. A saját gyülekezetén 
kívül állókkal pedig igyekezzék legalább ideális közös
séget fenntartani és azokon szükség esetén tőle telhe- 
tőleg segíteni. Igen áldásosnak bizonyult a protestáns 
egyházakban az az intézmény, hogy az egyház kormány
zásában nem lelkészek is részt vesznek. (Egyház
alkotmány ; autonómia).



32

21. A keresztyén ember élete az államban.
A legfőbb társadalmi alakulat, melyben a keresz

tyén ember a maga tevékenységét kifejtheti, az állam. 
Rajta az olyan társadalmat értjük, melynek tagjai közös 
törvények védelme alatt állva, anyagi és szellemi jólé
tük céljából közös lakóhelyen élnek. A mai állam 
elsősorban nemcsak hatalmi állam, mely a maga létét 
biztositja és védi, vagy jogállam, mely rendet létesít 
és tart fenn az uralma alatt levők közt, hanem kultur- 
állam is, mely mind erősebb mértékben a kulturfelada- 
tok (népművelés, tudomány, művészet felkarolása, 
szegényekről való gondoskodás), tehát az emberiség 
szolgálatába állott és ezzel erősebben közeledett a 
keresztyén eszményhez. Az egyes államok, mint egyes 
népek jogi szervezkedései épp oly szükségszerű ala
kulatok, mint az egyházak, csak ilyen keretekben 
tölthetik be az egyes népek vagy nemzetek történeti 
hivatásukat. Minden egyes ember csak egy államhoz 
tartozhatik (Kölcsey : Parainesis!) és ezért ezen állam
mal szemben vannak kötelességei. Ezeket akkor telje
síti, ha engedelmeskedik az állam törvényeinek, tiszte
letben tartja a felsőséget és érte bármilyen áldozatra 
kész, ha kell. Azonban az államot nemcsak jogi, hanem 
erkölcsi oldaláról is tekinthetjük, mikor is hazának 
nevezzük.

A haza iránti kötelességeket a hazaszeretet szóba 
foglalhatjuk össze. Ez tartalmazza a hazához, ennek 
földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, kultúrájához, emlékeihez 
érzett ragaszkodást, mely szükség esetén saját érdeke
inknek feláldozásában, önzetlenségben, odaadásban nyil
vánul meg. A keresztyén emberre is hárulnak ezek a köte
lességek ; amint maga Jézus is egész életén keresztül 
egybeforrottnak érezte magát népével és szülőföldjével 
és ha eszménye kitűzésénél az egész emberiségre 
gondolt is, mégis főképp Izrael elveszett juhaira 
irányozta figyelmét.

A keresztyén ember a fentemlitett általános köte
lességek teljesítése mellett úgy szolgálja hazáját, ha 
tehetségének megfelelő hivatást, pályát választ és azt 
becsülettel és hűséggel betölti. Erkölcsi szempontból a 
hivatásnak nem a hivatal minősége, hanem az azt 
betöltő egyén hűsége adja meg az értéke*
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22. A keresztyénség mint korunk uralkodó kérdéseinek
megoldása.

Az eddigiekben a keresztyénséget az egyes ember 
szempontjából néztük, vagyis azt vizsgáltuk, hogyan 
kell az egyesnek keresztyén létére rendeltetését a 
hozzája tartozó közösségekben betölteni. Láttuk azt, 
hogy az egyén nem szakítható ki a közösségből, mely
ben él, hanem csak a különböző közösségekben (tár
sadalmakban) hatva és alkotva válhatik Isten fiává. 
A következőkben a keresztyén világnézetnek az eg y e 
sek és egész nemzedékek közös munkája által létre
hozott alkotásokhoz és intézményekhez, vagyis a kultu- 
rához való viszonyát fogjuk vizsgálat alá venni és 
tekintve a mai kultúra bonyolultságát, egyes tényezőit 
külön kell megtekintenünk. Kultúra alatt egyfelől a 
természet meghódítását, az anyagi javak termelését és 
terjesztését értjük, másfelől pedig a szellem alkotásait 
a tudomány, erkölcsiség, jog és művészet stb. összességét.

Mai kultúránk elsősorban a technika és értelem 
kultúrája. A vagyonszerzés és pénzhajhászat szenvedélye 
valósággal elkábította az emberek zömét, akik őrült 
táncot járnak az aranyborjú körül. Hogy az anyagi 
javakon, érzéki élvezeteken kívül becsesebbek is 
lehetnek, az a mai nemzedék előtt szinte ismeretlen 
fogalom. Az érzékiség behatol a művészetbe is, mely 
ma a fényűzés és külső látványosságokkal hat, de 
lelkileg annál kevesebbet nyújt. A tudomány, kivált a 
természettudomány némely ága is elfajult, mert vagy 
fölfuvalkodva lenéz minden más kulturtényezőt, sőt 
még a vallás helyébe kíván lépni (Ostwald), vagy 
technikai vívmányaival kérkedik. Ehhez járul, hogy a 
gazdasági élet tele van vészes válságokkal, óriási az 
ellentét a fény és nyomor, szegény és gazdag, munka
adó és munkás között. Mindezen okokból, bár az élet 
kényelme, az élvezetek szaporodása hihetetlen mértéket 
öltött, alig akad ma elégedett ember. A legtöbbnek a 
kedélye bomlott, lelke bús, erkölcsi valója tengelytelen. 
Legfőbb ideje, hogy újra az égiek felé forduljon e 
szerencsétlen nemzedék és hogy megragadja annak a 
Jézusnak a kezét, kinek evangéliuma egyedül képes 
az új, jobb korszakot felépíteni, a kultúra egyes

Az ev. keresztyénség világnézete. 3
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tényezőit összhangba hozni és az anyagi áramlatokat 
visszaszorítani. Lássuk most részletesen a keresztyénség 
eme hivatását !

X 2 3 .  Keresztyénség és tudomány.

Korunk szellemi életének egyik egyoldalúsága, 
hogy legtöbbször merev ellentétet állítanak fel vallás 
és tudomány, vagy hit és tudás között, mintha e kettő 
egymást kizárná, vagy mintha a tudomány lehetetlenné 
vagy fölöslegessé tenné a vallást. Pedig ha tárgyila
gosan megvizsgáljuk e kettőnek a hatáskörét, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy ez állítás nagy tévedés.

T u d o m á n y  alatt olyan ismeretek rendszeres egészét 
értjük, amelyek igazsága valami módon bebizonyítható. 
Hogy a tudományra szükség van, senki sem fogja 
tagadni, azonban ebből nem következik, hogy a vallás 
helyébe is léphetne. A tudománynak ugyanis minden 
előtt egészen más a fe la d a ta ,  mind a vallásé. A tudomány 
mindig csak magát az igazságot kutatja és így örömmel 
üdvözöl minden új igazságot tekintet nélkül arra, hogy 
előmozdítja-e az emberi nem lelki megnyugvását és 
boldogságát. A tudomány soha sem tartja magát befe
jezettnek, tudja azt, hogy a befejezettség, vagyis az, 
hogy minden igazságot felöleljen, olyan ideál, melyet 
soha sem érhet el. A tudomány tehát nem törődik az 
ember és a világ harmóniájával, nem felel szivünk 
vágyaira, csak értelmünk kérdésére. A vallás ellenben 
az emberi természet egészében gyökeredzik és így a 
lélek mindhárom alapirányához (értelem, érzelem, akarat) 
egyaránt fordul.

A tudománynak tehát csak egy feladata van; az 
értelem felvilágosítása. A vallásé hármas: az, hogy 
felvilágosítsa az értelmet, megnyugtassa a kedélyt és 
megnemesítse az akaratot. De különböznek tá r g y a k r a  
nézve is. A természettudomány (mert ez korunk ural
kodó tudománya) ugyanis az érzékek alá eső világ, 
a megmérhetőnek a világával foglalkozik; a vallás 
tárgya nem a látható, hanem az érzékfölötti, a látha
tatlan világ.

A természeti megismerés a földi, múlandó dolgokra 
irányúi, a vallási ellenben örökkévalóra. Amaz a földi
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dolgokat ismerteti meg velünk, emez egy  ̂ új magasabb 
világba és életbe enged bepillantanunk. És különböznek 
a megismerés m ó d já r a  nézve is. A természettudomány 
a jelenségek közvetlen o ka it kutatja, célját elérte, ha 
valamely tüneményt egy már ismert tüneményre tud 
visszavezetni és ezzel megmagyarázni. A vallás ellenben 
minden történés, minden jelenség értelmét kérSi, minden 
véges mögött az örökkévalót sejti. így tehát, bármely 
jelenség tudományos magyarázata és annak vallásos 
értelmezése szépen megfér egymással és a vallás és 
tudomány összeütközése, ha mindegyik megmarad a 
maga hatáskörében, kizártnak tekintendő. Ebben a 
világításban megérthetjük a csoda  fogalmát is. Elvileg 
ugyanis nem lehet annak lehetőségét tagadni, hogy a 
világ bitteréből olyan erők emelkedhetnek ki, melyek 
a természeti tünemények rendes lefolyását látszólag 
megzavarják. Ez volna a csoda, de keresztyénellenes 
és a modern szellemmel ellenkező felfogás mindig 
rendkivüli beavatkozásokat várni. A legnagyobb csod a: 
Jézus személyisége.

Nem állhat meg az a nézet sem, hogy a vallás 
illúziókból, öncsalódásokból táplálkoznék, a természet- 
tudomány ellenben tényeken alapulna. Ez csak akkor 
volna igaz, ha tényeken pusztán az érzéki világ jelen
ségeit értenők, csakhogy vannak belső, szellemi tények 
is. Ilyenek a vallási élmények, melyekről a vallásos 
lángelmék egész sora (Pál apostol, Augustinus, Luther) 
tanúskodik, de kivált a keresztyénség megalapítása és 
egész további története.

Mindezekből pedig az következik, hogy a tudós is 
lehet hivő keresztyén, aminek számos példája is van. 
(Kopernikus, Kepler, Ohm, Gauss, Cuvier stb.)*

* Gondoljunk itt arra, hogy a tudomány magyarázatai és elméletei 
mennyi változásnak voltak és vannak alávetve. így pl. a világ keletkezé
séről a Kant—Laplaco-féle elmélettel vetekednek a meteorit nebuláris és 
exploziós elmélet: az anyag mivoltára az atóm, elektrón, éter elmélet stb., 
az élet lényegére nézve a mechanizmus és vitaiizmus eredetére nézve, az 
őskópzödés és más égitestből származás stb., épp úgy változtak az erőre, 
energiára, mozgásra, időre vonatkozó fogalmak, mely utóbbiakra legújabban 
Einstein relativitási elmélete 1905. vet fényt. Ebből következik, hogy a 
tudományos megismerésnek is határai vannak és hogy a tudósnak is, hogy 
munkálkodhassék, hitre van szüksége.N

3*
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2 4 .  A keresztyénség és a művészet.

A szép élvezete általános emberi tulajdonság. 
A szépet ábrázoló művészet feladata pedig értékes 
tartalomnak tökéletes formába öntése által az emberi 
élet gazdagító felem elése. Ma igen sokan a művészet 
teljes önállóságát, függetlenségét szeretik hangoztatni. 
(Ez a „Tart pour l’art“ e lv e : a művészet a művé
szetért.) így pl. Wilde 0. azt mondja, hogy a művészet 
célja tisztán az, hogy hangulatot keltsen. Ebből pedig 
az következnék, hogy a művészt (életében is) semmi
féle erkölcsi törvény nem köti meg. Bizonyos, hogy a 
művészetnek vannak sajátos törvényei, melyeket tiszte
letben kell tartani; tehát nem kell okvetlenül vallási 
vagy erkölcsi célzatokat belevinni. Azonban igenis 
szabad különbséget tennünk olyan tárgyak között, 
melyek művészi feldolgozásra alkalmasak és olyanok 
között, amelyek arra nem méltók. így az olyan tárgyak, 
melyek nem keltenek „érdeknélküli tetszést“, hanem 
személyes vágyódásunkat ingerük, csak érzéki vágyat 
vagy esetleg undort keltenek, kirekesztendők a művészet 
köréből.

Korunk művészetének, de kivált irodalmának egyik 
feltűnő sajátsága az, amelyet panerotizmusnak nevez
hetünk és mely abban áll, hogy az érzéki szerelem  
körül forog minden. Mintha nemesebb tárgya nem is 
lehetne a m űvészetnek! Ez irány ellen, mely legtöbbször 
az érzékek felcsigázására irányul, igenis fel kell 
szóllalnunk az erkölcs és vallás nevében, mert a 
művészetnek soha sem szabad könnyű élvezetnyujtó 
tényezővé sülyednie, hanem a mindennapiság gőzlég
köréből tisztább világra felemelő hatalomnak lennie. 
A nagy művészet mindig az is volt és akkor közvetlen 
közelségébe jutott a vallásnak. Valóban az esztétikai 
érzelem és a vallásos épülés érzelme között igen élénk 
a hasonlatosság. (Hangverseny — istentisztelet.) Közös 
vonás a vallás és művészetben továbbá bizonyos 
üiisztikus, titokzatos, a logikai gondolkodás számára 
hozzáférhetetlen elem. Titokzatos valami maga a művészi 
alkotás folyamata is, akárcsak a vallás alapténye: az 
Istennel való érintkezés. A vallás érezte is mindenha 
ezt a rokonságot és azért szívesen felhasználta kivált
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a költészetet és zenét tartalmának kifejezésére (A dráma 
ered ete!). Viszont a művészet is minden időben legrna- 
gasztosabb tárgyának tekintette a vallásos eszmék 
feldolgozását. (Görög templomok és istenszobrok; keresz
tyén művészet.) De ebből éppenséggel még nem követ
kezik, hogy a művészi hajlamú embernek vallásra 
nincsen szüksége. A művészet ugyanis többé-kevésbbé 
a r is z to k r a tik u s , legnagyobb alkotásai (Beethoven, Goethe, 
Dante, Madách) még nem számíthatnak közmegértésre. 
A művészet továbbá elérte célját, ha a kedélyt meghatja, 
a képzeletet megmozdítja, az életet megszépíti, de 
arra nem gondolhat, hogy az élet szenvedései és 
gyötrelmei, a világfolyás értelm etlenségei közepette 
biztos v ig a sz t és tá m a s z t  n y ú jts o n  — arai épp a vallásnak 
legnevezetesebb és semmi más szellemi tényező által 
nem pótolható hivatása. A művészet szórakoztat, gyönyör
ködtet és felemel, a vallás magához téríti az embert, 
meggyógyítja, kiengeszteli, mert megnyitja előttünk az 
egész miudenség összefüggését, értelmét és benne saját 
rendeltetésünket. Végül Isten akarata hirdetésével az 
erkölcsiség legfőbb támasza, mig a kizárólagos eszté
tikai világnézet akárhányszor egoizmusra, hedonizmusra 
vezet (pl. W ilde).)

2 5 .  11 keresztyénség és a gazdasági élet.

A gazdasági életben anyagi javak termeléséről és 
kicseréléséről van szó emberek által emberek részére. 
Mivel a gazdasági élet feladata ilyképp a mindennapi 
kenyér megszerzése, tehát természetes szükségletek  
kielégítése, a maga teljességében soha sem fog a 
keresztyén elvek szerint berendezkedhetni. De alap
elvül a keresztyénség mégis fel fogja állítani azt a 
követelményt, hogy a gazdasági szükségletek kielégí
tése oly módon menjen végbe, hogy el ne nyomja az 
egyesek lelki értékét.

Az első fogalom, mely itt megvilágításra vár, a 
m u n k a ,  mely úgy gazdasági, mint erkölcsi tekintetben 
szükségszerűség. A munka, mely mindenkire kötelező, 
sohasem lehet puszta kedvtelés, hanem erőkifejtés, 
melyet a keresztyén ember megszentel azzal, hogy 
erkölcsi ténykedésnek, istentiszteletnek fogja fel. Csak-
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hogy van különbség munka és munka között. Vannak 
egészségrontó, megvetett foglalkozások, melyekre mégis 
szükség van. Azután ott vannak a gépek, melyek 
könnyítették és gyorsították a munkát, de egyben a 
mű és alkotója közé lépvén, a kettőjök közötti szemé
lyes viszonyt megszüntették. (Nagy-ipar!) Végre vannak 
életpályák, hol látszólag semmi helye a vallás és 
erkölcs szabványainak, hanem ahol a közfelfogás sze
rint egyedül az ész, vállalkozó szellem, haszon vezet
hetnék az embert. Ilyennek tekintik pl. sokan a keres
kedő i pályát, melyet a „Hegyi beszéd“ követeléseivel 
szeretnek szembeállítani. Csakhogy ez utóbbi tulajdon
képp ideális törvényhozás az Isten országa tagjai 
számára és azután leginkább csak a pénzszerzéssel 
járó veszedelm eket ecseteli. Kétségtelen, hogy a keres 
kedő, aki közvetít a termelő és fogyasztó között, fon
tos hivatást tölt be, de az nem áll, mintha számára 
külön etikát kellene felállítani. Épp olyan tiszteletre
méltó hivatás az is, mint a többi, bár több erkölcsi 
veszedelemnek van kitéve, mint más és azért erős 
jellem eket kiván meg, kik hivatásukat etizálni tudják 
és a csalást, kihasználást, nyers önzést belőle kiküszö
bölni. Ha ennek a pályának kötelmeit híven, keresz tyén  
le lk iism ere tte l teljesítjük, mely megmondja, hol végződik 
a megengedett és kezdődik a meg nem engedett 
haszon, akkor az is igazi felebaráti szolgálat lesz.

A másik a tu la jd o n  (magántulajdon) kérdése. 
A vagyon, tulajdonszerzés a keresztyén embernek is 
meg van engedve, csakhogy ebbe is a lehetőség szerint 
beviszi a vallásos erkölcsi szempontot. így ránézve a 
tulajdon sohasem lehet a legfőbb cél, mert ő az anyagi 
javaknál felsőbb célokat ismer. Másrészt pedig a tulaj
dont, mint pozitív eszközt értékeli az Isten országa 
céljainak előmozdítására. A tulajdon tehát csak akkor 
jó, ha az Isten és emberek előtti felelősség tudatában 
kezeljük. Ellenben keresztyénellenes, ha azt öncélnak 
tekintjük és azt saját érdekeink tetszésszerinti kielégí
tésére felhasználjuk. Látjuk tehát, hogy a magántulaj
donnak igenis meg van a maga erkölcsi jelentősége, 
amennyiben biztosítja az egyes ember gazdasági és 
személyes önállóságát, lehetővé teszi magasabb céljai 
elérését, fokozza szorgalmát, hűségét, takarékosságát
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és egyéb erkölcsi tulajdonságait. Ezért a magántulaj
don nem bűn, eltörlése nem szükséges, a szegénység  
fogadalma nem kívánatos.

A tulajdon kérdésével szoros összefüggésben van 
a töke , kapitalizmus kérdése. A tőke uralma a modern 
gazdasági élet terén legjellemzőbb vonása, mely főleg 
a gőzerő- és villamosság-okozta átalakulások alapján 
állt be. így Luther korában még a földművelést tartot
ták a legtisztesebb foglalkozásnak, az ipart megtűrték, 
a kereskedőt ellenben már gyanús szemmel nézték. 
Maga Luther pedig a kamatszedést, jótállást, hitelre 
vételt egyaránt elitéli, hisz a tőkegazdaság akkor még 
csak csirájában volt meg („patriarchalis gazdasági 
rendszer“). A szabad verseny, gépipar, közlekedési 
eszközök tökéletesítése hozta létre a tőkegazdaságot, 
melyet azzal vádolnak, hogy elértékteleuíti a munkát 
a magántulajdon javára, a személyt pedig a dolog 
javára. Annyi tény, hogy a tőke egyes egyéneknél és 
társulatokban fölhalmozódván, számosán (kisiparosok, 
parasztok stb.) önállótlan bérmunkásokká lettek. (4-ik 
rend, proletariátus.) Ez azonban a kapitalizmusnak csak 
egyik oldala, melynek kinövéseit a keresztyén szellem  
érvényesítésével el lehet tüntetni. Másrészt bizonyos, 
hogy a töke uralma sok nagyot is alkotott és hogy 
ma egyházak, iskolák, jótékonysági intézetek sem 
lehetnek el tőke nélkül.

26. Keresztyénség és szocializmus.

Az összes gazdasági bajok gyökeres megoldását 
az u. n. s zo c ia lizm u s  Ígéri, mely a szociális mozgalom, 
vagyis a 4-ik rend közgazdasági, politikai és közmű
velődési törekvéseinek az elmélete és valóságos világ
nézetté nőtte ki magát. (Marx.)

A szocializmus egy új társadalom eljövetelét hir
deti, melynek alapja a munka és köztulajdon lesz, 
amennyiben a termelési eszközök: a föld, gyárak, 
bányák, vasúti és hajózási vállalatok az egész nép 
közös üzemébe fognak átmenni, amelyben nem lesznek 
kizsákmányolók és leigázottak, hanem boldog és szabad 
emberek, kiknek nemcsak száraz kenyér, hanem ember
hez méltó megélhetés is jut. A szocializmus követeli
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továbbá a nők gazdasági, szellemi és erkölcsi felszaba
dítását és vele a házasság reformját. A vallást magán
ügynek nyilvánítja, de tulajdonképp elveti, végül a 
haza, a nemzet fogalmának az átalakítására is törek
szik. A vázolt átalakulást kétféle módon képzeli a 
szocializmus. Eredetileg azt hirdette, hogy az átalaku
lás a történelmi fejlődés vas-kényszerüségével fog 
bekövetkezni, de újabban az átalakulás lassú folyama
tát harcos eszközökkel igyekeztek siettetni (sztrájk, 
forradalmak).

Bár a szocializmus elsősorban közgazdasági kér
dés, a keresztyénség nem mehet el mellette a gazda
sági viszonyokból eredő erkölcsi hatások miatt, de már 
azért sem, mert a szocializmus, mint világnézet, olykor 
Jézusra, mint az első proletárra hivatkozik és mindig 
erősen támadja a keresztyén egyházakat, mint a jelen 
kapitalisztikus társadalmi rend legfőbb támaszait.

Ezzel szemben mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy 
az újszövetségi iratokban nincsenek nemzetgazdasági 
formulák, vagy politikai törvények és így az evange- 
liom nem is nyújt prograramot a szociális problémák 
megoldásához. Jézus nem érdeklődött a gazdasági és 
társadalmi bajok iránt, nem gazdasági reform keresztül
vitele, hanem Isten országának megalapítása volt az ő 
célja. Az egyes ember le lk i b a ja in a k , szivének orvoslása 
végett jelent meg és azt. hitte, hogy aki át van hatva 
a felebaráti szeretettől, készséggel segít embertársa 
nyomorán. Tehát nem szociális programm, de igenis 
szo c iá lis  sze llem  van az evangeliomban, midőn meg
követeli, hogy a társadalmi rend ne ellenkezzék az 
igazságosság és szeretet törvényével és ne sértse meg 
az egyesek emberi méltóságát. Ezért a keresztyénség 
el is ismeri a munkásosztály jogosult törekvéseit és 
azokat (pl. egészségesebb munkáslakások, a munkaidő 
leszállítása, a munkanélküliség elleni biztosítás, anyák 
és gyermekek munkájának a védelme,) tőle telhetőleg 
támogatni fogja.

Azonban innen túl elválnak útjaik. A keresztyén
ség elsőben is hibáztatja a szociálizmus a n y a g ia s  gon
dolkozását, amennyiben mindenben a gazdasági érdeket 
tolja előtérbe és a történeti élet fejlődését is gazda
sági okokkal, a termelési viszonyok mikéntjével magya-
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rázza, a szellemit, eszmeit pedig csak ennek a követ
kezménye gyanánt tekinti („történeti materiálizmus“). 
A szociálizmus továbbá a mai társadalmat osztályura
lommal vádolja, mely csak az uralkodó osztályoknak 
kedvez, holott az összes államok már igen sokat tet
tek a munkások helyzetének javításáért, másfelől pedig 
maga a szociálizmus a leghatározottabban épp a 4-ik 
rend egyeduralmát akarja megalapítani. Legnagyobb 
hibája azonban mégis az, hogy osztálygyűlöletet szít a 
társadalomban, hogy állandóan lázit a vagyon, születés 
és töke ellen és hogy a haza szent fogalmát lenézi, a 
vallásos és hazafias érzést pedig kiölni igyekszik gyer
mekei szivéből. Ezzel a szellemmel a keresztyénség, 
mint a szeretet és békülékenység vallása, mindig síkra 
fog szállani és megszentelő erőivel oda fog hatni, 
hogy az emberi társadalom fejlődése a mennyei társa
dalom képére alakuljon. Ezért nem fog megszűnni 
arra figyelmeztetni a szociálizmust, hogy céljait épp a 
fennálló társadalom és állam keretén belül, törvényes 
eszközökkel, a többi osztályok vállvetett támogatásá
val, a vallás és haza különben is fölösleges támadása 
nélkül legjobban el fogja é rn i; de különösen arra, 
hogy nem a gazdasági rend átalakítása a fő, hanem 
az egyesek erkölcsi megújulása.

27. Keresztyénség és politika.

Alapelvünk mindenben az, hogy a vallás az egész 
emberi kultúra megszentelő ereje, mivel pedig a poli
tika, vagyis az állami ténykedés is e kultúra egyik 
oldala, bizonyos, hogy a keresztyén vallás nem zárkóz- 
hatik el mereven az ezen körbe eső törekvéstől sem.

Arra a kérdésre azonban, hogy a politika 
mennyiben követheti a keresztyén erkölcsiség alapelveit, 
nagyon is eltérők a nézetek. Az első álláspont a 
keresztyén ideálizmus, mely az állami életet teljesen 
keresztyén alapelvekre akarja felépíteni, mint például 
lehetőleg a hegyi beszédre. Ez aztán vagy azon 
követeléshez vezet, hogy minden keresztyénellenes 
dolgot maga az államhatalom üldözzön, (ezt kísérletté 
meg Kálvin theokráciája Genfben, de ezen törekvésében 
sokszor kénytelen volt az ó testamentumra támasz-
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kodni!) vagy ama másikhoz, hogy ne is legyen állam- 
hatalom, mert minden kényszer a szeretet elvével 
ellenkezik. (Tolstoj ideális anarchismusa.) Ezzel szemben 
áll az úgynevezett reálpolitika, melynek elveit az olasz 
Machiavelli fejtette ki (f  1527). Lényege, hogy a 
politikusnak semmi köze az erkölcsiséghez, hanem az 
állam, érdekében akár a legerkölcstelenebb eszközöket 
is (önzés, erőszak, hazugság stb.) veheti igénybe. 
A 2 véglet között a középúton van az igazság. Soha 
sem lehet az állam feladata, hogy bizonyos vallási és 
erkölcsi magatartást állami eszközökkel kierőszakoljon, 
mert ez csak képmutatáshoz vezetne. Más az állam 
és más a vallás feladata. Az állam nem tűzhet ki 
vallási célokat, nem viselhet vallásháborúkat és tagad
hatatlan, hogy az egyház és állam összeelegyítése  
minden időben bajt okozott. Ebből azonban nem követ
kezik, hogy a vallás a reálpolitikát a jelzett machia
vellista értelemben mindenkor helyeselheti. Az állam 
etikai hatalom is, melynek méltósága, becsülete van. 
A felelőssége tudatában lévő állam arra fog törekedni, 
hogy az emberiség eszméjét megtestesítse. Bent pl. a 
közérdeket fogja az egyes osztályok érdekei félé 
helyezni, kifelé a más államokkal való érintkezésben 
állami méltóságát fogja megóvni, velők baráti viszonyt 
fenntartani és csak végső esetben a fegyverhez nyúlni, 
(így pl. az adott szó szentsége itt is érvényben v a n !) 
A keresztyén erkölcsiség feladata tehát az lesz, hogy 
humanizálja és etizálja (emberiesebbé és erkölcsösebbé 
tegye) a pártküzdeimeket, élesítse a vezető emberek 
lelkiismeretét és igyekezzék az államok érintkezésében 
az igazságosság zászlójának lobogtatásával az ideálhoz 
való közeledést előmozdítani. Egyébként a vallásos 
etika itt is csak általános elvi érzületirányt jelezhet, de 
minden egyes esetre meghatározott szabályokat nem 
adhat, hiszen politikai programmja épp oly kevéssé  
van, mint szociális.

Közvetlen politikai feladata a vallási közös
ségnek (egyháznak), mint olyannak nem lehet, de 
vallásos-erkölcsi nevelése és a szeretettevékenység 
ápolása által az államot is szolgálja. így a keresztyén 
szellem diadalát üdvözölhetni a szociálpolitikai törvény- 
hozásban, meg büntetőjognak humánusabb irányban
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való fejlődésében. (Nem a bűntett, hanem a tettes 
személyének előtérbe helyezése; a halálbüntetés 
eltörlése stb.).

28. Keresztyénség és háború.

Ha az államok, nemzetek között felbomlik az 
egyensúly, fegyveres erőhöz nyúlnak és előáll a háború.

A háborút illetőleg 2 nézet áll egymással szemben. 
Az egyik (p a c if iz m u s )  szépítgetés nélkül rámutat arra 
a rengeteg kárra és szenvedésre, amit a háború 
magával hoz. Számos virágjában elpusztult emberélet, 
jobb sorsra érdemes nyomorék, porrá lőtt falvak, 
letaposott vetések, a kereskedelem pangása, a nemzeti 
vagyon megkárosodása, mindmegannyi kisérője a 
háborúnak. Erkölcsileg még nagyobb kárral jár. A 
tábori élet, az öldöklés, a kiontott vér látása életre 
kelti az emberben az állati ösztönöket és ez egész 
nemzedékek degenerálását és demoralizálását vonja 
maga után. A következtetés tehát: a háború eltörlendő. 

•Ezzel szemben mások arra utalnak (m il i ta r iz m u s ) ,  
hogy a háború sok haszonnal is jár és azért feltét
lenül szükséges. Gyorsítja a nemzetek fejlődését, mert 
a nemzetek épp háborús időben fejtik ki a legnagyobb 
erőt és ott mutatják meg, mire képesek. A háború 
tehát a nemzetek erőpróbája, melyet gyors föllendülés, 
vállalkozó kedv és kitartóbb munka követ győztesnél 
és legyőzöttnél egyaránt. A tökéletesebb eszközökkel 
vívott, modern háború pedig nem véresebb mint az 
elmúlt idők háborúi, hanem bár több a sebesült, de 
kevesebb a nyomorék és halott.

Számos vallás van, mely a háborút jogosnak tartja, 
így pl. az iszlám és Izrael vallása. Ellenben a kínai 
Laoce, továbbá a buddhizmus és a keresztyénség elvi
leg elitéli, Hogy még sem szűnt meg, az nem a keresz
tyénség, hanem a keresztyén népek erkölcsei elleni 
bizonyíték. Azonban különbséget kell tenni háború és 
háború k özö tt; más beszámítás alá esik az önvédelmi 
és más a hódító háború. Csakhogy ezt a különbséget 
sokszor igen nehéz megállapítani.

De ha a keresztyénség nem szüntethette is meg 
a háborúkat, sokat tett a hadviselés enyhítéséért. A
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genfi és londoni konvenciók, a hágai m egegyezések  
és a „Vörös kereszt“ áldásai ékesen szóló bizonyságai 
a krisztusi szeretet diadalának.

Mi már most az egyesnek  feladata kitört háború 
esetén ? A keresztyén erköicsiség főparancsa a sze re 
tet, innen tehát a háború nem igazolható, de le lehet 
vezetni az önfenntartás, az állam iránti kötelességből. 
E szempontból legjobb, ha Luther alapján a ka to n a i 
h íva tá s-v6 \ emlékezünk meg, melynek c é ljá t: az öldök
lést, tudvalévőén oly nyomatékosan elitéli a hegyi 
beszéd. Luther abból indul ki, hogy a keresztyének  
kormánya lelki kormány, lelkileg ők tehát senkinek 
sincsenek alávetve, de testökkel, vagyonukkal a világi 
hatóságnak vannak alárendelve, n ek i ta r to zn a k  engedet- 
m esked n i. Annak okáért, ha harcolnak, nem a maguk 
kedvéért teszik, hanem a felsőbbség parancsára. Ilyen 
értelemben a katonai hivatal is szükséges intézmény, 
mely tiszteletet érdemel. Ha mégis egyesek ezzel a 
hivatallal visszaélnek, ok nélkül öldökölnek, háborús- 
kodnak, az nem a hivatalnak, hanem az embernek a 
büue. Igaz, hogy nagy csapás a háború, de jóval 
nagyobb csapás az, melyet elhárít, hiszen a célja a 
gonosztevők megbüntetése és a béke megóvása. Vala
hányszor tehát a felsőbbség e célzattal szólítja harcba 
alattvalóit, azoknak polgári kötelessége a hivó szóza
tot követni. A katona tehát engedelmességből és köte
lességből szolgáljon és azért letérés a helyes útról, ha 
egyébre sincsen gondja, minthogy javakat szerezzen.

2 9 .  A keresztyénség és a nő.

A keresztyénség egyik haragos ellenfele, Celsus, 
azt állította, hogy a keresztyénség a nők vallása, mert 
feltűnt neki, mily nagy szerepet játszottak benne a nők. 
És valóban, míg a vallásalapítók legtöbbje vagy lenézi, 
vagy alsóbbrendű lénynek tekinti a nőt (Zaratustra, 
Buddha, Mohamed), addig Jézus környezetében sűrűn 
szerepelnek, akik viszont odaadó ragaszkodással és 
áhitattal veszik őt körül. Később, a keresztyénség első 
századaiban a vértanuk nevei között egész sereg 
asszony és fiatal leány nevével találkozunk, akik 
hősiességben semmivel sem maradtak a férfiak mögött.
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És egészen napjainkig száz meg száz nőnek neve  
tündöklik a keresztyénség történetében. Mindez pedig 
a keresztyénség ama tanának a következm énye, mely 
a nőt is Isten gyermekének mondja, azt egyenlővé 
teszi a férfiakkal erkölcsileg, szellemileg, jogilag. 
(Gál. 3, 28.) A keresztyénségen kívül szégyennek  
tekintik, ha a nő nem megy férjhez, mert ott a nőnek 
az értékét csakis az adja meg, ha feleség és anya és 
semmi más. A keresztyénség ezzel szemben munkára 
szólítván a nőt, megnyitja előtte az áldásos tevékeny
ség minden oly munkakörét, ahol sajátos adományait 
érvényesítheti : a szeretetet, gyöngédséget, vigasztalást. 
Ez az ideál azonban a középkor folyamán elhomályo
sult és két másiknak adott helyet. Az egyik a világtól 
elforduló ^^V^-életben látta az eszményt, a másik, 
a lovagi, ellenben a nőt szinte isteni imádatban része
sítette. Ehhez csatlakozott a renaissance korában egy 
újabb id e á l: a férfias szellemű, tudós képzésű, szük
ség esetén az államot is kormányozni tudó nő. így 
ismét Luthernek kellett kiásni az evangeliom drága
kövét és visszaadni a nőt eredeti rendeltetésének. 
Tette pedig azáltal, hogy 1525. év junius hó 13-án 
házasságra lépett Bóra Katalinnal, aki mintaszerű házi
asszony és feleség volt. Nagy dolog volt ez. Mert a 
háztartás éppenséggel nem jelentéktelen foglalkozás, 
hanem az általános népjólétnek legszilárdabb alapja. 
Nem is prózai, mert a nő olyankor változatos szellemi 
munkát is végez és végül e foglalkozás közben nyílik 
legtöbb alkalom a legszebb női erény : a szeretet 
gyakorlására. Ez lesz tehát mindig a nő elsőrendű 
hivatása. De a modern kor gondoskodik azokról a 
nőkről is, kiknek ez a hivatás nem jutott. Ma már 
minden komoly embernek csak az lehet a meggyőző
dése, amit Jézus már kimondott, de ami teljesen csak 
napjainkban jutott érvényre, hogy a nő a férfival 
teljesen egyenlő rangú szellemileg, erkölcsileg és épp 
azért a férfival egyenlő rangú nevelésben is kell 
részesíteni. De ez nem jelenti azt, hogy munkakörük 
is mindenben ugyanaz. Mert az emberi lélek a bölcs 
gondviseléstől úgy van alkotva, hogy két egymást 
kiegészítő formában nyilvánul, az egyik a férfi, a 
másik a női lélek, mindegyiknek meg van a maga külö-
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csönös kiegészítésében valósulhat meg az általános 
emberi teljesen. Ennyiben a keresztyén ember is egyet
érthet az u. n. feminizmussal, de azontúl elitéi minden 
olyan törekvést, mely a nőt sajátos jellegéből ki 
akarja vetkőztetni. Ha azon a helyen, ahová minket 
Isten állított, hiven végezzük munkánkat, Isten országa 
tagjai közé emelkedhetünk, bármilyen alacsonynak, 
szűkkörűnek lássék is munkánk. Ez az általáuos elv. 
A nőnek speciális rendeltetése azután az, hogy minde
nütt érvényt szerezzen a szeretet parancsának, hogy 
melegséget, szívet, békét, ihletet vigyen a társadalom 
minden rétegébe és munkájába, tehát az egyházba is.

Összefoglalás.

Hosszú utunk folyamán a keresztyén vallás fölénye 
tűnt ki minden más vallással szemben r és óriási jelen
tősége az emberi élet minden terén. Úgy jelenik meg 
előttünk, mint a kultúrát vezető, irányító hatalom, 

»mely azt az örökkévalóság fényébe meríti. Láttuk, 
hogy semmiféle tudomány nem rontja le a vallás 
alapjait, legfeljebb csak lehántja a hozzátapadt salakot. 
Láttuk, hogy egyforma jelentősége van a keresztyén 
vallásnak az egyéni és szociális élet szempontjából és 
hogy közvetve érezteti befolyását a gazdasági és poli
tikai élet porondján is. Sorra vettük azokat a kultur- 
tényezőket, melyek azzal a jogigénnyel lépnek fel, 
hogy a vallástól eddig elfoglalt területet kisajátítsák. 
Láttuk, hogy mindegyik (tudomány, művészet, erköl- 
csiség) egymagában egyoldalúsághoz vezet. A tudós 
életmód nyomában sokszor tűrhetetlen önteltség jár; 
ahol egyedül a moral uralkodik, ott gyakran bizonyos 
rideg, magabízó szellem kap lábra, az esztétika pedig 
irtózik a komoly munkától és változó hangulatának a 
rabja. Egyedül a vallás óvhatja meg az embert az 
elbizakodottságtól, önteltségtől, elpuhultságtól. Elénk 
tartva az isteni fenséget és saját bűnös, gyarló 
voltunkat, minden önteltséget gyökerében elvág. A 
vallás ily módon az életbe alázatot és mélységet, 
komolyságot és igazságosságot hoz és megszenteli a 
tudományt, erkölcsiséget, művészetet, egyszóval a
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kultúrát a maga egészében. Sem az egyéni, sem a 
kulturális élet nélküle el nem lehet. És ezen mitsem 
változtat az, hogy a mai kultúra gazdasága valósággal 
szemkápráztató. Mert a vallásos élet tartalma idők 
jártával változott és változik ugyan, de azért a 
szükséglet mindig ugyanaz marad: az, hogy az egész 
földi véges életet a végtelen isteni élethez csatoljuk 
amannak biztosítása céljából. A világ, az egész emberi 
nem így egy nagy egységbe jut, mely óriási szerve
zetnek minden egyes ember sajátszerű, különálló 
alkatrésze. És ha olykor a vallás égi szózatát túlhar
sogja is a mindennapi élet piaci lármája, ha benső 
életünk ottan-ottan elveszíti is szilárd középpontját, csak
hamar újra meg kell ragadnunk és most már többé el 
nem engednünk a sötétben egyedül világító szövétneket. 
És ha egyes esetekben a hivő lélek mégsem tudja 
eldönteni, merre forduljon, kövesse nagy Lutherünk 
eme szavait: „Azok, akik az evangéliumot megértik, 
saját lelkiismeretűkből kifolyólag Ítélhetik meg ilyen 
külső könnyű dolgokban, hogy mi a helyes és mi a 
helytelen“.
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