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λ klerikális mozgalom ÍTlagyarországon. 

Azt hogy Magyarországon körülbelül 20 év óta katho-
likus mozgalom van, azok is beösmerik, akik ezen mozga-
lom aggressiv voltát tagadják. Mi a mozgalmat igazi nevén 
klerikálisnak nevezzük, mert kezdeményezője és vezetője 
a róm. kath. klérus és mert végcéljaiban a róm. katho-
likus papság hatalmának és vagyonának öregbítésére irá-
nyul. Külömben miután a róm. katholikus egyház tanítása 
szerint a pap az egyedüli közvetítő Isten és ember között, 
a jó katholikusnak nincs is mit restelni azon, hogy őt 
klerikálisnak mondják, és nem értjük némely kalholikus 
vallású országgyűlési képviselő szégyenkezését, akik a 
katholicizmus mellett síkra szállanak, de tiltakoznak az 
ellen, hogy ők klerikálisok. 

A klerikális küzdelemnek létalapja és jogosultsága 
azon dogmán sarkal, hogy a római katholikus egyházon 
kivül nincs üdvözölés, és hogy az egyháznak nemcsak 
joga, hanem kötelessége a tévelygőt az igaz útra téríteni 
és a tévelyt kiirtani. 

Ezen küzdelem megvolt a keresztyén egyházban a 
dogmák keletkezése óta, tehát visszamegy a kereszténység 
őskoráig. Nagyobb mérveket öltött a reformáció folytán, 
a midőn a római katholikus egyházat a dogmában reárótt 
kötelességen felül saját létérdeke is a cselekvésre ösztönözte. 

A reformációt követő századokban a klerikális küz-
delem intézői a jezsuiták voltak. Nékik köszönhető a har-
minc éves háború, mely Németországnak 20 millió lakó-
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sába került, nékik a Bartholomaeus éjszakája, nékik a 
magyar protestánsok üldözése, az eperjesi mészárszék, a 
nápolyi gályarabság és ehhez hasonló ezer meg ezer 
véres erőszakos cselekvény. A történelem elilélte őket, a 
jezsuita jelzőt a közfelfogás megbélyegzönek tekintette, 
volt idő és nem igen régen, hogy valódi nevük alatt 
nem is mertek mutatkozni, sőt tiltva volt nékik Magyar-
országon letelepedni. 

Ma nemcsak hogy tűrik őket, hanem egyre szaporodó 
iskoláikat az előkelő körök ifjúsága sürün látogatja, mert 
azt tartják, hogy az ifjúság oktatásához és neveléséhez 
kitűnően értenek. 

Ez a nézet, mint valóságos szuggestió hatja át a 
katholikus társadalmat, vakon hisznek benne és esküsznek 
rá, hogy kitűnő az a nevelés, a melyet gyermekeik a 
jezsuitáktól kapnak, egy rendtől, a mely ma is a más val-
lásúak elleni legnagyobb türelmetlenséget tanítja, és a gond-
jukra bízott gyermekekkel elhiteti, hogy protestáns vallású 
szülője folytonos bűnben leledzik és menhetetlenül po-
kolba kerül. 

Habár az ujabbkori utlramontanizmust, a mely IX. Pius 
pápa idején Rómából indult ki és a mely a modern hala-
tást elítélő és a római pápa csalhatatlanságát hirdető Syl-
abussal vette kezdetét és az 1870. évi Vatikani zsinaton 
talált betetőzést, a jezsuiták szervezték és a kuliszák mögött 
a jezsuiták intézik ma is, a provinciákban ugylátszik már 
nem a jezsuita rend vezeti a klerikális küzdelmet. Talán 
azért mert politikailag lejárta magát és mert a jezsuita nö-
vendékek népszerűbbek és azért alkalmasabbak a jezsuita 
elvek végrehajtására. 

Minden eszközt felhasználni, a támadást és a harc-
modort a változott viszonyokhoz alkalmazni, paktalni, ha 
kell még a felforgató elemekkel is, ezek igazi jezsuita elvek. 

Mikor a nép még ember számba nem ment, a kleri-
kális mozgalom intézői a néppel nem igen foglalkoztak. 
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Az udvarokat és a fejedelmeket hálózták körül és az ab-
solut királyság volt céljaiknak leghatósabb támogatója.*) 

A mostani vezetők is igyekeznek ugyan a jó viszonyt ' 
az udvari körökkel és a főurakkal fentartani, de körülbelül 
20 év óta főképen a katholikus népnél keresik a támaszt 
és ezt mozgósítják hamis jelszavakkal céljaik elérésére. 
Azok a kik előbb a népek szabadságát lábbal tiporták és 
a demokratikus eszméket, mint az egyháznak is vesze-
delmeseket, üldözték, most a demokrata jelszavakkal, a 
kisember védelmével, az általános titkos választói joggal 
és a köznép nyomorát enyhíteni akaró közjótékonysági és 
gazdasági akcióval csinálnak propagandát. 

A mi népünket nagyhangú frázisokkal igen könnyű 
elbolonditani. És ehhez a klerikális mozgalom intézői 
kitűnően értenek. Jellemzők erre nézve Dr. Steiner pápai 
praelatusnak, később székesfehérvári püspöknek hangzatos 
szólamai, a melyekkel az 1888. évi Szt. István társulati 
közgyűlést megnyitotta: 

„Ellenségek vagyunk, mondja Steiner, de ellenségei 
a tévelynek . . . nem gyülölünk senkit, de megakarjuk 
menteni ellenfeleinket." A keresztény katholikus szelídség 
gyakorlására inti híveit és azt mondja: 

„Mi békét akarunk, de nem a léha, a hazug békét, 
hanem azt a mely az igazsággal párosul. Mi nem támad-
juk a századot, de elég bátrak vagyunk neki feltárni az 
igazságot, mert reméljük megmentését. Bátorság és szeretet 
jelszavunk. Szabadság, haladás, civilizáció a század jel-
szava, de ezek a katholikus egyházéi is, melynek dicső-
sége, hogy mindig magasan tartá az igazi haladás zász-
lóját. Az európai civilizációt pedig ö szülé." 

Valóban bámulatos elferdítése az igazságnak és arcul-
csapása a történelemnek! Ezek a Stein erek még elhitetik 

*) A hol az absolut királyság terveiknek ellenszegült.Tnem re t t en tek 
vissza a királygyilkolástól, a melynek igazolására Mariana jezsuita „de 
r e g e et regis Institutione* cim alatt 1599-ben könyvet is irt. 
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az emberiséggel, hogy a haladást, Kopernicus, Galilaei, New-
ton, Darvin és Edison nagy felfedezéseit kizárólag a róm. 
kath. egyháznak köszönhetjük és a protestantismus volt az, 
a mely az emberi tudást és civilizációt bilincsekbe verte. 

Ezeknél a harci riadóknál, a melyekkel a jelenlegi kleriká-
lis mozgalom intézői hazánkban a mult század utolsó előtti 
évtizedében a harcot megkezdték és jelenleg is folytatják, 
szó sem esik a katholikus egyház dogmáiról. Ezekről nagy-
bölcsen hallgatnak, mert tudják, hogy velük nem hódíta-
nak. Találkoznak köztük olyanok is, akik a katholikus 
világnézetet a tudománnyal összhangba hozni akarják, 
például a székesfehérvári egyházmegye jelenlegi szellem-
dus püspöke, csakhogy az ő irataikról el lehet mondani, 
ami bennök jó, az nem katholikus és ami katholikus, az 
nem jő, valamennyien azonban kisajátítják a szabadelvüség 
hangzatos jelszavait, a maguk részére foglalják le a haza-
fiságot és szabadalmat vesznek a nemzeti érzülelre és ugy 
tesznek mintha ők, vagyis az ö Kollonics-féle elődeik védel-
mezték volna meg a magyar haza szabadságát és a magyar-
ságot a klerikális Bécs támadásai ellen. Hiszen már II. 
Rákóczy Ferencből is római katholikus hőst csináltak, meg-
bocsátváni néki azt, hogy ö a protestánsok vallás-szabadsága 
mellett fegyvert fogott. 

A jelenlegi mozgalomra, amely egész Európára kiter-
jed, a directivát Róma adta, amely a mult század derekán 
az Európában uralkodó liberalismus védszárnyai alatt 
annyira megerősödött, hogy elérkezettnek látta az időt a 
Syllabusban lefektetett elveket megvalósítani. Németország-
ban a politikai téren nagy sikereket aratott a centrumnak 
Bismark ellen folytatott küzdelmében. 

Nálunk a mozgalom a 80-as évek végén kezdődött 
az elkeresztelésekkel és az elkeresztelést büntető kihágási 
törvény elleni izgatással. Olcsó martyrok támadtak, akik 
dicsőséget találtak abban, hogy katholikus érzelmeikért 
néhány forint pénzbüntetéssel sújtatnak. A midőn a bíró-
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ságok a bünteiésekkel felhagytak, gróf Csáky Albin az 
akkori vallásügyi miniszter az úgynevezett elkeresztelési 
rendelettel akart a törvénynek érvényt szerezni. Ez a ren-
delet lángba borította a katholikus tábort s miután a kor-
mány belátta, hogy a papokkal boldogulni nem tud, meg-
alkotta a polgári házasságot és kivette az anyakönyvveze-
tést a papok kezéből. 

Az úgynevezett egyházpolitikai törvények azután azt 
a katholikus öntudatot igazán megmozgatták. A clerus 
belátta, hogy politikai akció nélkül nem boldogul. Egy 
nagy emberük, a páratlan buzgalmú és erélyű gróf Zichy 
Nándor állt a mozgalom élére. Megalakította a néppártot. 
Ezzel a klerikalismus a küzdelmet a politikai térre vitte. 

A néppárt ugyan azt hirdeti, hogy csak a keresztény 
uralmat akarja helyreállítani Magyarországon és csak a 
zsidókat és szabadkőműveseket akarja elpusztítani, de mi 
protestánsok tisztában vagyunk azzal, hogy mit ért a nép-
párt a keresztény uralom alatt. 

Természetesnek találjuk különben, hogy a klerikaliz-
mus ez időszerint Magyarországon nem támadni, hanem 
conserválni akar. 

Támadni csak az éhesek szoktak, akik a vagyont és 
hatalmat megszerezni akarják, de nincs értelme a táma-
dásnak azok részéről, akik a vagyon és hatalom birtoká-
ban vannak. Ezek mozgalmánál tehát nem támadásról, 
hanem erőgyűjtésről van sző. Az a veszedelem pedig, amely-
ellen erejüket gyűjtik, hazánkban nem a protestantismus 
megerősödése, mert ettől bátran alhatnának, még nem is 
a liberalismus terjedése, mert a liberalismus soha sem volt 
a róm. kath. egyháznak veszedelmes, hanem a secula-
risació. Attól félnek ők, hogy az a tudat, hogy a clerus 
a nemzeti vagyon nagy részét a közérdeknek nem szol-
gáló célokra tartja lekötve, előbb utóbb cselekvésre ösztönző 
köztudattá fog válni. Ez a veszély közelebbről éri a kleri-
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kalisokat, mint az az aggodalom, hogy a protestánsoknak 
sikerülni fog az 1848. XX. törvénycikket végrehajtani. 

A secularisáció megakadályozása képezi a magyar-
országi klerikális mozgalomnak legfontosabb feladatát. Nem 
mondják meg nyíltan, mert ördögöket nem jó falra festeni, 
de minden jel arra mutat, hogy e miatt van ez a heviilés. 

Sajátszerű helyzetben van a klerikálismus a secula-
risatio veszélyét tekintve az általános titkos választői jog-
gal szemben. Ez a jog programmját képezi a néppártnak, 
mert joggal reményli, hogy a katholikus népszövetségek 
meg fogják tenni kötelességüket és fanatizált tömegek a 
pap vezetése alatt nagy számban fogják megválasztani a 
néppárti képviselőket, másrészt tudják, hogy leginkább 
áhítozik az egyház vagyonára a sociálismus, már pedig, 
ha ez uralomra jut, kész a secularizáció. Az előrelátóbbak 
ezért már is kezdenek fázni az általános választójogtól. 

Az bizonyos, hogy sehol sincs oly biztosságban a 
papi vagyon, mint a liberalismus uralma alatt. A libera-
lismus 40 éves uralma alatt a secularizatió kérdése még 
szóba sem jöhetett. Még az alapok kiadását sem a libe-
rális kormányok akadályozták meg, hanem az uralkodó, 
aki ebben legfőbb kegyúri jogainak megsértését látja. Gróf 
Tisza István, midőn a protestánsok gyűléseiben a pro-
testáns földbirlokosnak a kegyurasági terhek alól való 
mentesítése szóba jött, ismételve ellenezte ezen kérdés 
elhamarkodott megoldását, utalva arra, hogy a történelmi 
jogokat tiszteletben kell tartani. 

A dolog természetéből folyik, hogy a liberalismus a 
katholikus egyház terjeszkedési vágyára nézve előnyös, ott 
tudnak ök nagy dolgokat létesíteni, ahol szabadon mo-
zoghatnak. A szabad versenyben mindig az erősebb győz, 
kivált, ha e mellett ügyes és leleményes is. Magyarorszá-
gon ök az erősebbek és a leleményesebbek. Bizonyítékául 
szolgál ebben a reversalisok dolgában elért eredmény, a 
melyről később lesz szó. 



13 

Az 1848. XX. törvénycikknek a végrehajtását a kle-
rikálisok — legalább nyíltan — nem ellenzik, sőt maguk 
is hangoztatják elvben a vallásegyenlöséget és viszonos-
ságot, amelyeket a gyakorlatban annyira nem respektál-
nak. Az osztálynál ott akarnak lenni ők is és mintha a 
római katholikus egyház sohasem kapott volna egy fillért 
sem az államtól, követelnek és kapnak congruát, párbér-
megváltást, hitoktatói és tanítói segélyt és ami fődolog 
követelik a katholikus alapoknak a kiadását is. 

Hogy milyen telhetetlenek az állam irányában támasz-
tott követeléseikkel, bizonyítja a párbér megváltásának 
kérdése. 

Midőn a linci békekötés után az 1647. évi XII. tör-
vénycikk a protestánsokat a katholikus lelkészeknek adandó 
párbérszolgáltatások alól részben felmentette, III. Ferdi-
nánd király utasította a pozsonyi kamarát, hogy egy 6000 
pengő forintos örök alapítványt létesítsen, amelyből az 
elvesztett párbérjövedelem kárpótlandó lesz. így keletke-
zett a vallásalap, amelyhez II. József császár a feloszla-
tott szerzetes-rendek eltörölt zárdáinak vagyonát csatoltat-
ván tőke vagyona 1795-ben már 5 millió 559.195 frt 75 
krt. tett ki pengő pénzben. Ez a vagyon 1867-ig 23 millió 
984.485 frt-ra szaporodott és az eltörölt Jezsuita-rencl elkob-
zott vagyonából keletkezett tanulmányi alappal együtt csupán 
ingatlanokban 290.644 katasztrális holdat tesz ki, ami a 
föld emelkedett értékét tekintve 100 millió koronát jóval 
meghaladó értékre becsülhető. Senkinek sem jutott eszébe 
ezen vagyon jövedelméből a vesztett párbér-jövedelmet 
pótolni, de még a róm. kath. lelkészek kongruájának ki-
egészítésére is az államkincstárt vesszük igénybe, bár II. 
József császár az elkobzott szerzetesi javakat szintén a 
lelkészi congrua kiegészítésére rendelte fordíttatni. Midőn 
az 1791. évi XXVI. törv.-cikk a protestánsok párbérkötele-
zettségét a róm. kath. plébánossal szemben végleg meg-
szüntette, a törvény egyszersmind utasította a helytartó-
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tanácsot, hogy gondoskodjék arról mi módon lennének a 
károsult plébánosok a vesztett párbérjövedelemért kárpót-
landók, határozottan kijelentvén, hogy e cimen az ország 
pénztára semmiképen igénybe nem vehető. 

A helytartótanácsnak az lett volna kötelessége azt 
az alapot igénybe venni, amely az állam pénzéből a 
lelkészi jövedelem emelésére létesíttetett, a vallásalapot. 
Ezt nem tette, a vallásalap jövedelmeit a katholikus egy-
ház külső fényét emelő építkezésekre és más célokra 
fordították, az elmúlt kormány külföldről ideszakadt szer-
zeteseket is segélyezett belőle, a katholikus plébánosok 
pedig, ahol szerét tehetik még ma is zaklatják protestáns 
híveinket párbérköveteléseikkel és amidőn a protestánsok 
közös bizottsága a kormánynál a visszaélések megszünte-
tését sürgette a klerikális érzelmű miniszter arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy előbb az állampénztárból 
kárpótolni kell a róm. kath. plébánosokat a vesztett pár-
bérjövedelemért és két évvel ezelőtt elrendelte a párbér-
jövedelemnek összeírását, hogy a kárpótlási összeget meg-
állapítani lehessen. 

íme láthatják uraim és hölgyeim, szépen domborít az a 
klerikális mozgalom, de sok pénzébe kerül az országnak. 

Ez a törekvés az állam pénztárát katholikus egyházi 
célokra kizsákmányolni, látszólag reánk protestánsokra 
nézve is anyagi előnnyel járt. Mi éveken keresztül hiába 
sürgettük a szabadelvű kormányoknál az 1848 : XX. tör-
vénycikk alapján az állami segélyt. A klerikális miniszter 
túllicitálta a kálvinista Tiszát a segély összegének meg-
állapításánál, de lássuk csak mi ennek az ára? 

Junctimot létesített a protestánsoknak adott segély 
állandósítása és a katholikus autonómia létesítése között 
akkép, hogy nyíltan bevallott terve volt kiadni a vallás és 
tanulmányi alapokat a katholikus egyháznak. 

Ez a klerikális mozgalomnak egy igen becses, de 
még teljesen meg nem ért gyümölcse. 
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Es mit ártana ez a prostestánsoknak, kérdhetik önök, 
nem mindegy az, hogy az állam adja e ki az alapok 
jövedelmeit a katholikusoknak, vagy ök maguk kezelik az 
alapokat ? 

Nem ugy van a dolog A föld birtoka politikai hatal-
mat ad. Az a sok ezer ember, akinek existenciája eh-
hez a földhöz kötve van, teljesen a földesúrtól függ. Sok, 
de igen sok néppárti képviselőt lehetne azon a 290.000 
kat. holdnyi területen megválasztani. 

Vessünk még egy pillantást azokra az eredményekre, 
melyeket a 20 éves klerikális mozgalom Magyarországon 
létesített. 

A mozgalom társadalmi és potitikai téren működik. 
Társadalmi téren eszközei a katholikus irodalom mü-

velése, az egyleti élet, a közjótékonyság és irgalmasság 
cselekedeteinek gyakorlása és az áttérések. 

Politikai téren szervezte a néppártot, állítólag titkos 
barátságot tart némely udvari körökkel és szervezi a 
katholikus népszövetségeket. Gondoskodott arról, hogy 
az állam fontos hivatalaiba kipróbált katholikusok ju-
tottak, akik közölt találkozott olyan is, aki állami tör-
vény ellen büntetlenül tüntetett. Országgyűlési képviselők 
nyilt ülésben támadták és terrorizálták a Curiát egy nekik 
nem tetsző ítélet miatt és a Curia protestáns vallású má-
sodelnöke az elnöki állás betöltésénél mellőztetett. Az 
állami iskolák tanárai és tanítói karából a protestánsok 
lehetőleg kizárattak és a megüresedett tanári állásokra 
csak állami és r. k. gymnasiumi tánárok pályázhattak. 
A Franciaországból kitiltott szerzetesek és apácák egész 
özöne lepte el hazánkat és itt erkölcsi és anyagi támoga-
tásban részesittetnek. A törvény által Magyarország terü-
letéről eltiltott Jezsuita-rend tartományt csinált Magyar-
országból és a vallásügyi miniszter jezsuita pátert küld 
ki biztosul az állami iskolákba az érettségi vizsgálatokra. 
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A mozgalom kiterjesztette figyelmét a törvényhatósági 
bizottságokra is. Legújabban arra a gondolatra jöttek, hogy 
a káptalanok és más egyházi testületek adóját az egyes 
kanonokokra és plébánosokra repartirozzák, a kik aztán 
tömegesen mint virilisták jutnak a törvényhatósági bizott-
ságokba. A megyei bizottságokat azokban a megyékben 
a hol sok a papi birtok, teletömték ekként papi személyekkel 
annyira, hogy a római katholikus egyháznak nem tetsző 
javaslatok a megyéknél pártolásra nem találnak. 

Az irodalmi téren a külső eredmény meglepő. A Szent 
István társulat mely 1887-ben még jóformán kizárólag 
papokból álló 4000 tagot számlált, ma 16000-nél több 
taggal rendelkezik. Dicsérik ennek a társulatnak magyar 
szellemét, de a klerikálimus a tótokról sem feledkezett meg, 
akiknek valláserkölcsi szükségletéről a 19000 tagot számláló 
Szent Adalbert egylet tót nyelven gondoskodik. 

1885-ben a Szent István társulat bruttó bevétele 
108,541 frt 97 krajcárt tett ki. 1908-ban csak a nyomda 
bruttó bevétele egymilliókilencezer 597 kor. 73 fillér, a 
könyvkidóhivatalé 242.649 korona. A társulat jelenleg 
kiad két napi lapot, 12 heti lapot és 19 havi folyóiratot 
és ezen felül még 11 idöközöként megjelenőt, összesen 
44 napi lapot és folyóiratot. Eladott a társulat 1908-ban 
hatféle nyelven összesen 36(3,000 uj kátét és ingyen 
kiosztott 16000 korona áru egyéb könyvet. 

Az egyesületi élet a klerikálismus hatása alatt az 
utolsó két évtizedben jelentékeny lendületet vett. Minde-
nütt keletkeztek kath. legény egyletek, katholikus olvasó 
és ifjúsági egyesületek, katholikus körök, katholikus inter-
natusok, Maria Congregációk és effélék, a melyeknek főcélja 
a katholikus öntudat kifejlesztése és e mellett a protestánsok, 
zsidók és szabad kőművesek kiszorítása a közügyek terén. 

A legerősebb a mit a klerikális mozgalom produkált 
mégis a Mária-kongregációk szervezése. A „Budapesti-
hírlapból" idézzük a következőket: 
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rA Mária-kongregációk a Jézus társasági atyák neve-
lési rendszerét kiegészítő intézetek. Nemcsak ájtatossági 
gyakorlatokkal, hanem szociális feladatokkal, gyakorlati 
vallásos neveléssel foglalkoznak a Mária-kongregációk, ab-
ból a célból, hogy az életbe lépő ifjú erős vallásos meg-
győződését bátran megvallja, a szerint éljen és hivatalában, 
politikát működésében azokat az elveket iparkodjék meg-
valósítani, amelyeket a Mária-kongregációkban sajátított e l " 

„Főcél az erős, vallásos meggyőződésű közéleti szereplő 
férfiak nevelése, képzése. Ebből a szempontból kiindulva 
gondosan megválogatják a felveendő ifjakat a fölvételre 
jelentkezők közül. A próba sikeres kiállítása után fölvett 
tag, kongreganista nevet nyer és ünnepies fogadalmat 
tesz és magát a Szűz Máriának fölajánlja. Az ünnepies 
fölvétel a templomban, fényes Isten tisztelet keretében 
történik. 

A kongreganista köteles havonként, valamint a Jézus 
Krisztus és a Szűz Mária ünnepén meggyónni és áldozni. 
Mikor belép, akkor általános gyónást, vagyis az egész 
eddigi életre kiterjedő gyónást végezni. Köteles a kongrega-
nista egy állandó, rendes gyóntatö-atyát választani és teljesen 
a tanácsai és vezetése mellett élni. Tanácsai ellenére csele-
kedni nem szabad. 

„A. kongregációkat rendszerint egy jezsuita-páter 
szokta szervezni, a vezetés aztán egy elnök, ki csak ál-
dozó pap lehet, egy prefektus és két assistens kezében 
van. Ezek mellett működik a tanács és ezek közül vá-
lasztott titkár. A kongregánisták föltétlen tisztelettel és 
pontos engedelmességgel tartoznak az elöljáróság iránt és 
parancsolatait, utasításait föltétlenül kötelesek teljesíteni.'·' 

Ebből talán elég ennyi! És mitmond hozzá a kor-
mány? Nemcsak, hogy tűrte, hogy közéleti szereplésre 
magyar ifjak ily irányban neveltetnek és éretlen elmével 
tett fogadalom által egész életükre kiterjedöleg a feleke-
zeti gyűlölség bajnokaivá praeparáltatnak, hanem segélyezte 

2 



18 

is ezt a szervezkedés. Elvárjuk, hogy az uj kormány figyelem-
mel lesz ezekre az iizelmekre és legalább is azt teszi meg, 
hogy állami hivatalokra nem nevez ki olyanokat, akik a gyón-
tató-atya és a Congregáció jezsuita elöljáróságának parancsait 
állami alkalmazásukban a közügyekben és közhivatali műkö-
désűkben is feltétlenül teljesíteni kötelesek. 

Nincsenek statisztikai adataink az országban eddigelé mű-
ködő katholikus egyletekről, de számuk bizonyára ezerekre 
meg, a folytonosan keletkező katholikus népszövetségek tag-
jainak száma állítólag már a háromszázezret meghaladja. 

A fővárosban van huszonhat tisztán katholikus célo-
kat szolgáló egyesület, hat katholikus kör és két katho-
likus irodalmi társulat. Sociálpolitikai célt szolgál a ke-
resztény szociális egyesületek országos szövetsége 8 szak-
szervezettel. Ezenkívül van három virágzó internátus fő-
iskolai és középiskolai tanulók számára, több apácák 
vezetése alatt álló nöinternátus és számos katholikus jel-
legű jótékony nőegylet, kisdedóvó, betegsegélyzö és te-
metkezési egylet. A lelki gondozást 17 plébános és 43 
segédlelkész látja átl. Szerzetes-rend van tizenegy 108 
taggal, Jézus-társasága tiz tag által van képviselve. Apáca-
rend van öt 28 fönöknővel és 659 apácával. Az utóbbiak 
többnyire betegápolással foglalkoznak. 

Az elzsidósodottnak mondott Budapest, különben 
igen gavallérosan gondoskodik a katholikus egyház szük-
ségleteiről, amennyiben mint kegyúr a plébániák fizetését 
és összes dologi kiadásait fedezi. Közel egy millió koro-
nára rug az az összeg, amelyet a főváros évenkint a 
róm. katholikus egyházra kiad, nem számítva a templo-
mok építésére fordított összegeket, melyek milliókra rúgnak. 

Legújabban 500.000 koronát ajándékozott az angol 
kisasszonyoknak. A gonosz nyelvek azt mondják, hogy ez 
csak azért történt, hogy a zsidóknak is adhasson 200.000 
koronát. 

Legfájóbb reánk protestánsokra nézve az az ered-
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mény, amelyet a rőm. katholikus egyház az áttéréseket 
illetőleg tud felmutatni. 

Az országos statisztikai évkönyv utolsó kiadása sze-
rint tizenhárom év alatt 1896-tól 1908-ig a nyereség és 
vesztesség számla az egész országban az áttéréseknél a 
következő volt: 

A róm. katholikus egyház nyert . . . . 17087 
A gör. „ „ . . . . 3016 
A reform, egyház vesztett 7420 
Az ágost ev. egyház „ 3931 
A görög kel. „ „ 5790 
Az unitárius „ nyert 554 
Az izraeliták vesztettek 4223 
A baptisták nyertek . 891 
Egyéb felekezetek vesztettek 184 

lelket. 
Nyeresége tehát az egyházpolitikai törvények életbe 

léptetése utáni évtizedben csak a róm. és görög katho-
likus, az unitárius és a baptista egyháznak van. Az uni-
tárius egyház nyeresége annál örvendetesebb, mert oly időbe 
esik, midőn a válás kedvéért való áttérések megszűntek. 

Épen olyan elszomorító clZ cl statisztika, amely a 
reversalisok segítségével űzött lélekhalászat eredményeit 
mutatja ki. Reánk protestánsokra nézve végzetes volt az 
1894. évi 32. törvénycikk, amely a vegyes vallású háza-
sulóknak a gyermekek vallására vonatkozó megegyezését 
lehetővé tette. A statisztikai évkönyv csak 1906. óta tar-
talmaz erre nézve adatokat. Ezekből azt látjuk, hogy a 
vegyes házaságoknál létrejött megegyezéseknél csak a 
róm. katholikus és görög katholikus egyházak nyertek a 
többi egyház mind vesztességben van. 

1906-tól 1908-ig, tehát három év alatt a nyereség-
és veszteségszámla, ha a felekezet javára történt meg-
egyezéseket a felekezet hátrányára történtekkel összehason-
lítjuk a következő: 

3* 
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a rőm. kath. egyház nyert 1974 
a gör. „ „ „ 92 
a református egyház vesztett . . . . 613 
az ág. ev. „ „ . . . . 781 
a gör. keleti „ „ . . . . 461 
az unitárius „ „ . . . . 47 
a zsidó „ „ . . . . 162 

esetben. 
A római Curiának ez sem volt elég. A Netemerével 

azt akarta elérni, hogy a vegyes házasságokból származó 
gyermekek mind katholikusok legyenek. A magyar nem-
zett felháborodott közvéleménye a Neternerét megbuktatta, 
de következett a hires püspöki körlevél, amely a plébá-
nosokat intette, hogy buzgósággal és leleményességgel 
iparkodjanak az állami törvényeket kijátszani. 

íme tisztelt hallgató közönség az a kép, melyet a 
klerikális mozgalomról és annak eredményéről bemutattunk 
megdöbbentő ugyan, de azért kétségbe esnünk nem szabad. 
Más országokban is hatalmas volt a katholikus egyház, 
sőt hatalmasabb, mint nálunk és a történet kerekét még-
sem tudta megakasztani. A római katholicismus bénító ereje 
megtört. A protestáns eszmék hatása alól a róm. katho-
likus egyház sem tudja magát kivonni és a modernismus 
erősen döngeti a Vatikán kapuját. 

Nékünk protestánsoknak azonban, akiknek hagyomá-
nyos hivatása a lelkiösmereti szabadság és a felvilágoso-
dás cultusa és akiknek létet a klerikálismus terjedése 
végpusztulással fenyegeti, nem szabad tétlenül nézni, a 
a klerikálismus térfoglalását, hanem példáját követve cse-
lekednünk kell, amig nem késő. 

Vajmi kevés, jóformán semmi sem történt ebben a 
dologban protestáns részről. Szónoklataink, amelyekkel 
sérelmeinket gyűléseinken elpanaszoljuk nem hallatszanak 
át a gyülésterem küszöbén, sajtónk szervezetlen, nincs 
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sem tekintélye, sem ereje, főhatóságaink Írásbeli felter-
jesztései a miniszteri papírkosárba vándorolnak. 

A közéletben és a politikában nem Ösmerünk pro-
testáns érdeket. Országgyűlési képviselőink között nagy 
számban vannak a protestánsok. Számuk jóval felülha-
ladja a néppárt tagjainak számát. Ég mégis ha protestáns 
érdekről van szó, nem tudnak, vagy nem akarnak oly 
nyomatékot adni szavuknak, mint a számra nézve cse-
kély néppárt. A klerikális érzelmű miniszterrel szemben, 
meg sem kísérelték szavukat latba vetni, amidőn a néppárt 
egyik tagja a hírhedt apácaparagrafust a tanítói törvénybe 
becsempészte. Ezeknek a protestáns vallású képviselőknek 
elöbbrevaló a pártérdek, mint a protestáns egyház érdeke. Még 
akkor is, amidőn gyűléseinken a protestánsok sérelmeinek 
orvoslát sürgetjük, főgondjuk az, hogy a klerikális mi-
nister érzékeny füleit kíméletlen hang ne bántsa meg. 

A katholikus részről történt szervezkedés joggal 
ellenszervezkedésre ösztönzi a protestánsokat. Mégis nagy 
hibát követnénk el, mi protestánsok, ha a katholikus nép-
párt mintájára felekezeti érdekeink védelmére politikai 
pártot alakítanánk. Nem azért, mert kisebbségben vagyunk, 
hiszen a kisebbségek is elérhetnek politikai sikert compro-
missumok útján, de azért, mert az igazi, eszményi pro-
testántismus nem sülyeszthetö le a felekezetiség színvo-
nalára. A felekezeti külömbség dogmákon alapul és iga-
zán nem lennénk őszinték, ha dogmatikus alapon szervez-
nénk pártot. A dogmáktól felszabadított protestántismus 
Jézus tiszta evangéliumának cultusa pedig nem egy fele-
kezet kizárólagos tulajdona, hanem az egész emberiségé. 
A párt tehát, amelyet álláspontunkból kifolyó logikai kö-
vetkezetességei alakíthatnánk csakis a felvilágosodás pártja 
lehetne a sötétség ellen, de ez oly tág keretje az érdekek 
közösségének, hogy pártalakúlásra alig használható. 

Ennek a felismerése alatt történt, hogy az eredetileg 
országos evangéliumi szövetségnek tervezett egyesülésből 
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vallásegyenlőségi szövetség lett, amelyről különben alább 
fogunk megemlékezni. 

A pártalakítás célszerütlensége nem zárja ki azt, hogy 
a közéletben működő híveink ne feledkezzenek meg arról, 
hogy ők protestánsok. Ne feledkezzenek meg arról sem, 
hogy ök a magyar hazának érdekeit is szolgálják, ha nem 
engedik azt, hogy ez az orság, mint Regnum Marianum 
papi uralom alá jusson. 

A klerikálismus túltengése ellen azonban legtöbbet 
tehetünk társadalmi uton. A szellemi érdekek megvédésére 
a társadalmat kell mozgósítani, fel kell rázni lethargi-
ájábol a protestáns társadalmát. 

Tanuljunk a katholikusoktól, a kik az ifjúság nevelése, 
a közjótékonyság, az irgalom cselekedetei, az erkölcsök 
nemesbítése, a nők megvédése s. a. t. körül a legutóbb 
időben oly élénk és buzgó tevékenységet fejtenek ki, hogy 
kalapot kell emelnünk előttük. 

Mi is kezdtünk társadalmi téren szervezkedni és már 
több mint egy évvel ezelőtt megcsináltuk az országos 
vallásegyenlőségi szövetséget A minisztérium hónapokon 
keresztül késett az alapszabályok megerősítésével, ugy-
látszik nem tetszett neki a dolog. Most végre megerősítették. 

A szövetség először evangeliomi szövetség akart lenni, 
de a vezetők azt hitték nagyobb lesz a hatása, ha mind-
azokat az elemeket bevonja, a kiknek a klerikálismus el-
lenni védekezés közös érdekük. Számított a zsidók, és a 
felvilágosodott katholikusok támogatására is. 

Ától lehet tartani, hogy ez a szövetség gyakorlati 
eredményeket nem igen fog elérni. 

A tömeg, a melynek részvéte nélkül az ily társa-
dalmi akció meddő marad, nem igen szokott általános, 
emberi célokért hevülni. Saját fészkének szívesen kél védel-
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mére, de a máséval nem törődik. Nem igen van tehát 
kilátás arra, hogy egy ilyen általános jellegű akció boldo-
guljon, Az eszme nélkülözi a népszerűséget. 

Szerintem a társadalmi akciót a fészekben kell kezdeni. 
Minden protestáns egyházközségben alakuljanak protestáns 
egyesületek, lehetőleg közösen lutheránusok, kálvinisták és 
unitárisok között. Ezen a téren az erőt adó egyesülés nem 
fog ütközni hitelvi akadályokba. 

Ezen helyi egyesületek csinálják azt a mit a katholi-
kusok csinálnak, gyakorolják a közjótékonyságot, az irga-
lom cselekedeteit, gondoskodjanak a nép erkölcsi művelé-
séről és a gyámoltalanokat környező veszélyek elhárításáról, 
de tegyenek többet mint a katholikusok, abban a mit ezek 
nem tehetnek, neveljék és oktassák az estélyeiket látogató 
közönséget a dogmanélküli igazi evangéliumra, a valódi 
romlatlan kereszténységre. — Emellett legyenek világító 
fáklyái a felvilágosodásnak, a tudományos haladásnak, a 
szabad kutatásnak. 

Igen tisztelt hallgató közönség! 
A helyzet, a melybe a klerikálizmus terjeszkedése 

folytán észrevétlenül beléjutottunk igen komoly. Annál 
komolyabb, mert, ma már alig számíthatunk azoknak a 
támogatására, akik a múltban szövetségeink voltak, a fel-
világosodott katholikusokéra. Ez egyrészt természetes, mert 
a felekezeti ellentétek kiélesedése folytán éppen azok ke-
rülik a mozgalomban való állásfoglalást, akik a felekezeti 
súrlódást elitélik. 

Mi tehát magunkra maradtunk és így magunkban kell 
keresnünk az eszközöket, hogy érdekeinket megvédelmezzük. 

Az egyesülés erőt ad! kétségtelenül az volna a leg-
helyesebb, ha a protestáns egyházak között létre jöhetne 
az Unió. De még igen sokan vannak közöttünk, a kiket 
dogmatikus szempontok irányítanak és még többen vannak 
azok, akik féltik egyházuk hagyományos sajátszerűségét 
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attól ha szerintük idegen elemek férkőznének hozzá. Az 
Uniót tehát nein a templomban, hanem a felolvasó teremben 
kell megcsinálni, a protestáns mívelödési és jótékonysági 
egyesületekben, a melyekben szabadon hirdethetjük Jézus 
tiszta evangéliumát, a melynek közös Cultusa maga az Únió. 
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Dogma és türelmetlenség. 

A mai felolvasásom tárgya vizsgálat tárgyává tenni 
mi okozta az emberek között a vallási türelmetlenséget és 
mi okozza, hogy még most is a XX. században vallásfe-
lekezeti súrlódások választják el egymástól az embereket. 

Midőn ezen tárgyat megválasztottam, nem az volt a 
célom, hogy önök előtt egy érdekes, de theoretikus val-
lástörténelmi essayt mondjak el, hanem azt a korunkban 
sajnos igen aktuális gyakorlati célt tartottam szem előtt, 
hogy a hazánkban legutóbbi időben nagyobb mérvet öl-
tött felekezeti súrlódások eredetét vizsgálva arról győzzem 
meg azokat, akik csak felületesen gmidolkoznak, hogy 
ezek a felekezeti súrlódások Krisztus urunk valódi ke-
reszténységével nem csak ellentétben állanak, hanem egye-
nesen az emberi elme szomorú eltévelyedésein alapulnak. 

Nem találunk az uj testamentómban olyan kijelentést 
vagy tanítást, amely a hívőket a más vallásúak iránti gyű-
löletre utasítaná. Az ellenkezőre igen, mert hiszen Krisz-
tus tanításának alapelve és kiinduló pontja a szeretet. 
Máté evangéliumának V. részében ezeket olvassuk: 

»Hallottátok, hogy megmondatott: Szeressed feleba-
rátodat és gyűlöljed ellenségedet". 

„Én pedig ezt mondom néktek: Szeressétek ellensé-
giteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegye-
tek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azok-
ért, akik titeket háborgatnak és kergetnek titeket". 
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És ennek a Jézus Krisztusnak nevében és azon szent 
meggyőződésben, hogy ezzel az ö akaratát teljesítik, az 
emberek azért gyilkolták egymást, mert vallási dolgokban 
nézeteik eltértek, mert szerintük nagyobb bün nem léte-
zeit, mint a hitben való tévelygés. 

Ha ezen szomorú ténynek az eredetére visszame-
gyünk, azt fogjuk találni, hogy ennek a kereszténységben 
általános és megdönthetetlen nézetnek okozója két dogma 
volt, az eredendő bün és az egyházban való kizárólagos 
üdvözülés dogmái. 

Tárgyalni fogom ezt a kérdést menten minden fele-
kezeti elfogultságtól, amit annál könnyebben tehetek, mert 
ezek a dogmák nemcsak a róm. kath egyház dogmái, 
hanem a protestáns felekezetekéi is és mert célom épen az, 
az igazság megismertetése által a felekezeti súrlódásokat 
megszüntetni. 

Habár pedig nagy reformátoraink azt tanították, hogy 
csak a hit által üdvözülünk és habár az ő kétségtelen 
álláspontjuk volt az, hogy ezekben a dogmákban, melye-
ket a római katholikus egyháztól átvettek, helyesebben 
megtartottak feltétlenül hinni kell, ha üdvözülni akarunk, 
nem riadok vissza a hitetlenség vádjától sem, mert pro-
testáns egyházam elve a szabad kutatás és ha kutatásaim 
folyamán arra a meggyőződésre jutok, hogy nagy refor-
mátoraink tévedtek, nem vétkezem Jézus Krisztus evan-
géliuma ellen, ha a tévedést elitélem. Meggyőződésem 
szabad nyilvánításával nem támadom meg Jézus evangé-
liumát, mert ezeket a dogmákat nem ö állította fel, sőt 
ha a keresztfán szenvedő megváltó azt a szörnyű ered-
ményt látta volna, amelyet követői félreértett tanítására 
alapítottak, lekívánkozott volna a keresztfáról, mert nem 
azért akarta magát feláldozni, hogy tanítása miatt és 
annak meg nem értése és félreértése miatt sok száz 
ezer ember múljon ki a legkegyetlenebb halállal. 

Igaz, hogy az üdvözülés fogalma Jézustól ered, de ő 



31 

soha és sehol sem mondotta azt, hogy aki nem akar üd-
vözülni, azt el kell égetni. 

Még nem is akarta kényszeríteni az embereket az ö 
tanításának elfogadására, mert szerinte az oly hit, mely 
nem a belső meggyőződésen alapszik teljesen értéktelen. 

A mai felvilágosodott korban, mélyen tisztelt hallgató 
közönség senki sem hirdeti már, sem k atholikus, sem 
protestáns, hogy a tévelygőt el kell pusztítani, de volt 
idő, amidőn katholikusoknál és protestánsoknál egy-két 
felvilágosodott elmét kivéve általános volt a meggyőződés, 
hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik, aki nemcsak a 
tévhitet, hanem magát a tévelygőt is kiirtja. 

Sajátszerű, hogy éppen itt mondom ezt el, Erdélyben, 
a vallásszabadság és a vallási türelem klassikus földjén, 
a melynek története rám czáfolni látszik. 

De a kis Erdélynek ez a kivételes állapota nem a 
dogma hatástalanságának, hanem főleg annak tulajdonit-
ható, hogy Erdélyben az ezer veszélytől környékezett ma-
gyar nemzet bírt annyi belátással, hogy nem akarta erejét 
belső vallási villongásokkal gyöngíteni. 

A kereszténység első két századában nem léteztek dogmák. 
A hivők vallási meggyőződése nem az értelemre, hanem 
az érzelemre támaszkodott. A kereszténység akkor még 
szigorú értelemben vett vallás volt, mely a kedély hangu-
latában, és nem doctrinár tantételekben nyilvánult. Csak 
a harmadik században kezdődik a theologiai spekuláció, 
keletkezik a szentírás és a tradíció alapján leszürödött 
nézeteknek tantételekbe foglalása és keletkeznek a dogmák. 
Ezzel romlik a hit belsősége, de erősebb támaszt nyer a 
hit egysége. 

A legrégebben keletkezett dogmák egyike az eredendő 
bün dogmája. 

Pál apostolnak a rómabeliekhez és a galácziabeli-
ekhez írt levelének egyes homályos és nehezen érthető 
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helyeire (Róm. 3-23, 5 15, 11.32, Galat. 3 22, 5.17) ala-
pították ezt a dogmát. 

Tertullian egyházi atya, aki 160-ban született Cartha-
goban volt az első aki azt állította, hogy Ádám halandó-
ságával együtt átörökítette a bűnösségét is az emberekre. 
Legélesebben kifejtette azonban a dogmát a Tagastében, 
Afrikában 354-ben született és 33 éves korában megke-
resztelt Szent Ágoston, a kinek tanításai a róm. katholikus 
egyház dogmatikus kifejlődésében egyáltalában alapvetők 
voltak. 

Jól tudják Önök, hogy ezen dogma szerint minden 
ember bűnben születik. Ezt a szerencsétlenséget annak 
köszönhetjük, hogy Ádám apánk eveit abból az almából 
a melyből enni tiltva volt. A jóságos Isten ezért őt és az 
egész emberiséget megbüntette az örök kárhozattal, a mely-
ből saját erejéből menekülni képtelen és a mely menthet-
lenül az ember sorsa maradt volna, ha Isten végtelen 
kegyelmében meg nem könyörül és el nem küldi az ő 
egyetlen fiát, hogy az embert a bűnből és kárhozatból 
kimentse. Jézus Krisztus, illetve maga az Isten, mert hi-
szen a fiu a Szenthárom Isten egyik tagja, az által vál-
totta meg az emberiséget, hogy érte a keresztfán meghalt, 
és megálapította az ö egyházát, rendelvén, hogy az aki 
öt követi vagy a későbbi tanítás szerint a keresztény egy-
ház kötelékébe lép, a mennyországba jut és üdvözül. Azok 
az emberek azonban akik, habár önhibájukon kivül ennek 
az egyháznak kötelékébe nem tartoznak, menthetetlenül 
elkárhoznak, a pokolba jutnak, a hol az örök tűz emészti 
őket és a hol Máté evangeliomának 13. rész. 50 fejezete 
szerint lészen sírás és fogcsikorgatás. 

A legborzasztóbb az hogy ez a kétszáz évvel Krisz-
tus urunk születése után keletkezett dogma a szent-
atyák tanítása szerint viszaható erővel bir és az a 
sok millió ember aki Ádám óta a keresztény egyház meg-
alapításáig született, örök kárhozatra van ítélve, és miután 
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nem léphettek be a keresztény egyházba és miután nincs 
mód, hogy holtuk után megkereszteltessenek, ezek előtt 
a mennybéli üdvösség örökre el van zárva. 

Hasonló sors éri még ma is a nem keresztelt gyer-
mekeket, akik mielőtt a keresztséget felvették meghaltak 
és azokat a vad népeket, akiknek tudomásuk sincs arról, 
hogy a keresztény egyház létezik *) 

Az eredendő bün és a vele kapcsolatban álló prae-
destinatió tanát a legszigorúbb ridegségben Szt Ágoston 
fejezte ki, de sajátszerű a tridenti zsinat előtti katholikus 
egyházban nem voltak hajlandók azt ilyen ridegségben 
elfogadni. Pelagius egyházi atya és követői a feltétlen el-
kárhozást és praedestinátiót tagadták, azt azonban elös-
merték, hogy a gyermekek keresztelése a bün megbocsá-
tása céljából szükséges. 

Ami reformátorainknak volt fentartva Szt Ágoston 
tanát egész kérlelhetetlenségében érvényre juttatni. Telje-
sen beillett ez Luther és Kálvin tanításába a hit által való 
igazulásről. 

A reformáció ezeken a tanokon mitsem változtatolt. 
Lulher és követői a keresztelést szintén feltétlenül szük-
ségesnek tartották a megváltáshoz és az örök tűz, a Sá-
tán és a pokol ép úgy szerepelt tanításukban, mint Szt. 
Ágostonnál. Kalvinnak mégis enyhébb nézete volt a ke-
reszteletlen gyermekek sorsáról, amennyiben az igazhi-
tűek nem keresztelt gyermekeit, ha a keresztelési szánt ϊ 
megvolt, kivette a kárhozat alól, de nem volt iskola, m d y 
nyomatékosabban hirdette volna az emberi természet 
eredeti elvetemültségét, mint épen a Kálviné. Zwingli, aki 
pedig szellemi tehetség dolgában Luthernek és Kalvinnak 
mögötte állt, volt az egyedüli a reformátorok között, aki a 

*) Azt, hogy Mária eredendő bün nélkül született már a 12-ik század 
óta tanították, mint dogmát ünnepélyesen megerősítette ezt IX. Pius pápa 
1854. évi december 8-án kelt bullájában. 

3 
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tévelygés büntetlenségét és a türelmet hirdette, amelyet 
vele szemben tanúsítani kell. 

Sajnos, hogy egy későbbi kornak volt fentartva Zwingli 
humánus elveit elösmerésre méltatni és nem a reformá-
torok, hanem a reformáció elvei alakitolták át lassankint 
ezen tanokat. Az első lökést mégis a reformátorok adták 
azzal, hogy az egyház tanítói tekintélyét tagadták és hogy 
a vak hittel szemben a lelkiösmeret szabadságát hirdették. 
Ezzel megvetették az alapját a szabad kutatás elvének és 
elvetették a felvilágosodás magvait. 

így fejlődtek és tisztultak lassan és észrevétlenül a 
nézetek. Nem valamely ünnepélyes kijelentések, nem uj 
tantételek felállítása, hanem az emberek nézeteinek lassú 
és mintegy ösztönszerű átalakulása idézte elő, hogy ma 
már a művelt ember, legyen az katholikus vagy protes-
táns nem hiszi el azt, hogy létezik bűnhődés önokozta 
bűn nélkül, nem hiszi el, hogy az egész emberiség egy 
4000 év előtt történt almába harapás miatt örök kárhoz-
zatra van ítélve és hogy Krisztus urunk megváltói halála 
és a keresztény egyház keresztvize nélkül örök gyehen-
nára vagyunk kárhoztatva. 

A protestántismus eszméinek ezen hatása nemcsak a 
protestáns felekezetek körében és ezekre kihatólag nyilvá-
nult, hanem kihatott az egész emberiségre és a katholikus 
egyház gondolkodó híveinek nézetét is átalakította, mert 
a felvilágosodás olyan, mint egy erős láng fénye, ha azt 
a szobában meggyújtják, nemcsak a szobát világítja meg, 
hanem sugarai bevilágítanak a külső sötétségbe is. 

Ez szolgáljon vigasztalásul azoknak, akik a protes-
tántismus jövőjét akár a klerikálismus terjedésétől, akár a 
vallástalanságtól féltik. A protestáns felekezetek elmúlhat-
nak, de a protestáns eszmék élni és gyújtani fognak ez-
után is. Előre viszik az emberi társadalmat és észrevétle-
nül bár, de biztosan átalakítják az embereknek a dogmák 
bilincseibe vert hitét. De egyszersmint útját állják a val-
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lástalanságnak, mert megőrzik az emberiség részére Jézus 
evangéliumát, amelyet a jelenkor materialistikus bölcsé-
szete elpusztítással fenyeget. 

Az eredendő bűn dogmájából és annak tanításából, 
hogy a bűnben született ember csak a keresztény egy-
házba való felvétel által szabadul a kárhozattól, az a vele 
szoros kapcsolatban álló dogma következett, hogy az egy-
házon kivül nincs üdvözülés. Ez a tan már a keresztény-
ség első századaiban keletkezett és irtóztató lelki kínokat 
okozhatott azoknál a kereszténységre áttérteknél, akik 
szentül hitték, hogy szerető szülőik, hitvesük, testvéreik, 
ifjúkori barátaik, kikhez a legszorosabb vérségi és rokon-
sági kötelék fiizte őket, menthetetlenül és örök időkre a 
pokol tüzében égnek. Az egyházi atyák kivétel nélkül hir-
dették ezt a tant. Szent Cyprián az egyházat a vízözön 
felett uszó bárkához hasonlította és épen ugy mint az, 
aki Nóé bárkáján kivül lévén nem menekülhetett, „nem 
menekül az sem, aki az egyházon kivül van." „Ezen ház 
nélkül t. i. az egyház nélkül mondja Origenes, senki sem 
üdvözül". „Senki sem nyeri el az üdvöt és örök életet 
mondja Szt. Ágoston, csak az, aki Krisztust vezérének 
vallja, de senki sem mondhatja Krisztust vezérének csak 
az, aki az ő testében az egyházban benne van". „Tart-
sátok meg jól és ne kételkedjetek mondja Szent Fulgentius, 
hogy nemcsak a pogányok, hanem a zsidók, eretnekek és 
szakadárok valamennyien, akik a katholikus egyházon 
kivül halnak meg az örök tűzbe kéntelenek leszállani, 
amely az ördög és az ö angyalai részére elkészítve van.*) 

Ennek a tannak végzetes befolyása volt az emberi-
ség sorsára. Ha a kereszténységet nyereségnek tekintjük 
az emberiségre nézve, amint kétségtelenül az, első hatása 
ezen dogmáknak üdvös volt, mert a földi nyomorúságból 

*) W. H. L e e k y : History of the rise und inf luence ot the Spiri t of 
Rationalism in Europe. London 1866. 

3* 
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kikívánkozó és a túlvilági üdösségben feltétlenül hivő em-
bert legyőzhetetlen elszántsággal töltötte el az üldözéssel 
szemben és ez a tan volt oka annak, hogy a Krisztusban 
hivő első keresztények boldog mosollyal ajkaikon és a 
túlvilági gyönyörök elöérzetétöl ittasan léptek a Circusba 
és nyugodtan várták a vadállatok marcangoló karmait, a 
melyek nékik a menyország kapuit megnyitották. A másik 
hatása a dogmának az volt, hogy a tan egységét hatal-
masan megóvta. 

Érthető, hogy abban az időben, midőn a keresztény-
ség megerősödésével a vezető elemek mindenütt az apos-
tolok tanítása és a hagyomány sokszor mystikus tanté-
teinek magyarázgatásával foglalkoztak és midőn ezen magya-
rázatokra a pogány és zsidó világból átvett felfogásoknak 
és különösen a keleti népek élénk fantaziájának is nagy 
befolyása volt, a kereszténység harmadik és negyedik szá-
zadban nagy számmal keletkeztek az eltérő nézetek, amelyek 
ha egy tekintélyes központból zsarnoki szigorral meg nem 
fékeztetnek, a teljes felbomlás veszélyének tették volna ki 
a keresztény egyházat. A római egyház és élén a pápa ezt 
a tekintélyt ki ludta vivni magának még pedig azzal a 
dogmával, hogy aki nincs ben a róm. katholikus egyházban 
vagy aki ennek tanításától elérő tant hirdet, az elkárhozik. 
Az emberek hittek és rettegtek, és ez a hit és rettegés 
megállapította a római pápa uralmát, és készségei elösmer-
j fentartotta és megvédte a kerezténységet. 

Másik és az emberiségre nézve véghetetlen szenve-
déseket okozó hatása volt azonban ezen dogmának a val-
lásos üldözés. 

Miután a dogma érvényesülésének legerősebb fegyvere 
a rémület volt, természetes, hogy a rémület eszköze az 
üldözés el nem maradott. 

Sokan, különösen protestáns részről, annak az irtóz-
tató vallásos üldözésnek, a mely a középkor utolsó és az 
újkor első századaiban lábra kapott, önző indokokat tulaj· 
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donítanak, a mennyiben az üldözőknél vagyoni és hatalmi 
érdeket és megátalkodott gonoszságot feltételeznek. Ha a 
történelmet objektiv szemmel nézzük, el kell ösmernünk, 
hogy ez a nézet — a kivételes esetektől eltekintve — 
téves. Azok az emberek, akik másokat vallásuk miatt ül-
döztek, a kor eszméinek suggestiv befolyása alatt állottak; 
cselekvésüket erős hitük, tántoríthatatlan meggyőződésük 
és az emberiség üdve iránti lelkesedés befolyásolta. Ezen 
befolyást azonban az a dogma gyakorolta, hogy az egy-
házon kivül nincs üdvözülés, és hogy az emberi bűnök 
legrettenetesbike az, mely az embert lelki üdvösségétől 
megfosztja. Aki embertársát megöli, az csak a hitvány 
földi élettől fosztja meg, a melyért gazdagon kárpotolva 
lesz a túlvilági élet gyönyörei által, de aki rossz példa 
vagy tanítás által mást hitében megingat, az embertársainak 
lelki üdvösségét rabolja el, clZ clZ örök élettől fosztja meg. 
Párosult ez a felfogás a középkori büntető jog ama néze-
tével hogy a büntetésnek, hogy hatása legyen, elret-
tentőnek kell lennie, ha tehát már kisebb bűntetteknél, 
például a lopásnál halálbüntetést alkalmaztak, érthető volf, 
hogy a legnagyobb bűntettre, a eretnekségre a halálbün-
tetés legrettenesebb alakját, a megégetést hozták be. De 
az üldözésnek nemcsak az volt a célja elrettenteni és az 
ártatlanokat a mételytől megóvni, hanem az is a bűnöst, 
a túlvilági élet részére megmenteni. 

Ezen cél elérésére alkalmaztatott a kinpad, a mellyel 
a tévelygőt téves nézeteinek visszavonására akarták kény-
szeríteni. A mai kor szemüvegén keresztül nézve ember-
telennek látjuk azt a kegyetlenséget a mely a torturával 
járt, de ha beleképzeljük magunkat abba a felfogásba, 
hogy az egyház hite szerint arra a szerencsétlen tévely-
gőre a túlvilágon sokkal rettenetesebb és örökké tartó 
kinok vártak, humánusnak vagy legalább érthetőnek 
találjuk azt a törekvést, a külömben halálra itélt eret-
neket halála előtt a katholikus egyházba visszatériten 
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akarni, ezáltal megnyílván részére a lehetőség az örök 
kárhozattól menekülni. 

A reformáció az egyházon belül való kizárólagos üd-
vözülés tanán mit sem változtatott. Az összes reformáto-
rok, Zwinglit és Socinust kivéve, megtartották azt, sőt a 
praedestinatió Szt. Ágoston által felállított és Kálvin és 
Béza által legélesebben kifejtett tanának hirdetése által 
még complikáltabbá tették azt. Ezen tan szerint a min-
denható már előre határozott visszavonhatlanul minden 
egyes ember sorsa felett mielőtt az még a világra jött és 
milliókat gyűlöletére és kárhozatára előre elitélt. Életre 
keltette és élni hagyja őket, de megtagadja tőlük a segít-
ségei, a mellyel természetűknek általa teremtett romlottsá-
gát megjavíthatnák, haláluk után pedig az örök tüz kinzó 
gyötrelmeibe veti őket és könyörtelenül nézi évezredeken 
keresztül kínjaikat.*) 

Luther is hajlott a praedestinácio tana felé és azt 
mondta: „Az a hit csúcsa, hinni azt, hogy kegyes az, 
a ki oly keveset ment meg és oly sokat elkárhoztat; hogy 
igazságos az, a ki tetszése szerint bennünket elkárhozot-
takká tesz, ugy, hogy a mint Erasmus mondja az a lát-
szatja mintha a szerencsétlenek kínjaiban gyönyörködnek, 
és hogy inkább gyűlöletet mint szeretetet érdemelne. Ha 
én eszemmel megérthetném, hogy mikép lehet Isten ke-
gyes és igazságos, a ki annyi haragot és gonosz indulatot 
mutat, akkor nem volna szükségem a hitre." (De Servo 
Arbitrio pars I. sec. 23.) 

íme láthatják, hogy az egyház tekintélyét támadó 
Luther mennyire nem tudta magát emancipálni az egyház 
dogmáinak hatása alól Álláspontja tisztán katholikus. 
Hinni kell azt, a mit nem értünk, ez a hittitok theoriája 
Ebből az a tanúság, mennyire helytelen azok álláspontja, 

*) Lecky id műve r ki Calvin. De Aeterna Praedestinatione és Institu-
tióját, továbbá Béza, De Aeterna praedetionatione contra Sebastianum Cas-
tellionem cimű művei t idézi. 
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a kik a reformátorok tanításánál megállapodnak és az 
orthodox proleslantismust védelmezik, és nem akarják 
megérteni azt, hogy a reformáció az emberiségnek a kö-
zépkor lelki bilincseiből való felszabadítására csak az első 
lökést, adta meg és századok multak el még, mig az el-
vetett mag a felvilágosodás terebélyes fájává nőtte ki 
magát 

A mint már említettük a vezető reformátorok közt 
Zwingli volt az egyedüli, a ki az egyházban való kizáró-
lagos üdvözülés dogmáját elvetette. Hitvallásában melyet 
közvetlenül halála elölt készített, gyönyörű nyelven írja le 
a földön élt öszzes szentek, hősök, hívők és erényesek 
jövendőbeli találkozását, hol Abel és Enoch, Noah és 
Ábrahám, Izsák és Jákob. Socralessel, Aristidissel és Anti-
gonussal, Numával és Camillussal, Herculessel és Theseus-
sal, a Scipiókkal és a Catokkal társulnak és minden őszinte 
és szent ember, a ki valaha élt az Isten szine elölt fog 
tartózkodni. Zwingli ezen nézete az összes reformátorok-
nál nagy visszatetszést szült, Luther egyenesen kétségbe 
esett Zwingli üdvözlése felett. 

Miután a reformátorok az egyházon belül való kizá-
rólagos üdvözülést szintén tanították, mi volt természete-
sebb mint az, hogy ezen tan következményeit az üldözést 
is többé-kevésbbé helyeselték. Az üldözés ugyan nem öltöt 
oly nagy arányokat mint a katholikusoknál, de ez inkább 
azért volt, mert a protestáns államokban a klerikális be-
folyás kisebb volt. A hol theokraciák keletkeztek, mint 
például Skotországban, Irlandban és a protestáns Svájc-
ban, ott bizony szintén máglyákra küldték az eretneket. 
Szándékosan mellőztük azon üldözések leírását, mellyel 
az inquisició pusztította és irtotta a protestánsokat, ves-
sünk tehát fátyolt a mi hitsorsos elődeink tévedéseire is, 
mert hiszen őket is a korszellem tévedése, az ítéletnek a 
vallásos fanatismus által történt megzavarása menti ki. 

Adjunk hálát a Mindenható Istennek, hogy annyira 
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felvilágosította a mi elménket, hogy mai napon sem az 
eredendő bűnben, sem az egyházon belül való egyedüli 
üdvözülésben többé nem hiszünk. Nemcsak mi protestán-
sok nem hiszünk már ezekben a reformátoraink által 
vallott és kátéinkban fentartott dogmákban, de katholikus 
tesvéreink többsége, ha kezét szivére teszi, sem hisz már 
azokban ugy, amint ezt Szt. Ágoston és Luther Márton 
tanították. 

Ezen tényt megállapítva kérdem, mi jogosultsága van 
Magyarországon a felekezeti gyűlölködésnek és mi értelme 
van annak, hogy úgynevezett katholikus mozgalmat szer-
veznek, amelynek természetszerű következménye a pro-
testánsok tömörülése a védelemre és ezzel a felekezeti harc. 

A magyar vallási dolgokban sohasem volt türelmet-
len. Midőn a vallási villongások a 16-ik és 17-ik század-
ban lángba borították hazánkat, nem a magyar nép val-
lási türelmetlensége, hanem kívülről jövő támadások 
kényszeritették a magyar protestánsokat fegyverhez nyúlni. 
Katholikus uraink is védelmére keltek a protestánsok vallás-
szabadságának és a hová a külső befolyás kevésbbé tu-
dott beférkőzni és az volt épen Erdély, ott a magyar 
megmutatta, hogy vallási dolgokban tud türelmes lenni. 

Szegény hazánknak elég külső ellensége van, pártvi-
szályok is dúlják, társadalmi és nemzetiségi ellentétek is 
gyöngítik és hátráltatják a magyar állam consolidációját. 
Az tehát, aki a vallási békét zavarja, aki felekezeti érde-
kek kedvéért mozgalmat kezd, helytelen dolgot cselekszik. 

De egy másik tanúságot is meríthetünk mi protestán-
sok a mai előadásból Azt hogy a rideg dogmatismus, a 
mely a katholicismusból maradt reánk Jézus tanításával 
merőben ellenkezik és a protestantismus alapelvének, a 
lelkiösmereti szabadságnak megölöje. 

Krisztus urunk maga nem alított fel dogmákat. Egy 
dogmája volt az Isten, aki mindnyájunknak atyja, akinek 
ő maga és mindazok, akik őt követik fiai. Ebből a dogmá-
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ból következett a minden emberre kiterjedő testvéri sze-
retet és az Isten akaratának megfelelő erkölcsös élet. 
Ugy-e bár könnyen megérthető hitvallás? Nem kellennek 
megértésére semmiféle metafizikai spekuláció, nem is 
az értelem, hanem az érzés és a lelkiösmeret az, amelyre 
ezen vallás támaszkodik. 

A protestántismus fejlődése végeredményében erre a 
dogmára fog szorítkozni és ehhez csatlakozhatik minden 
ember, mert Jézus evangéliuma az egész emberiség val-
lása, mely nem ösmervén dogmatikus külömbségeket, nem 
ösmer felekezeti ellentéteket sem. 

Ezen evangélium szerint nincs katholikus, nincs lu-
theránus, nincs kálvinista, nincs zsidó, mert mindnyájan 
testvérek, egy atyának gyermekei vagyunk. 

A kereszténységnek eredeti ősformájára kell vissza-
térni. A theologiai spekuláció kivetkőztette azt eredeti jelle-
géből, az Istennel való érzés és az erkölcsös élet helyett 
a vak hitre és a külső cselekedetekre fektette azt. Nem 
uj vallásra van szükségünk, hanem ősi keresztény val-
lásunk felszabadítására a dogma uralma alól. Mindezt a 
protestantizmus keretén belül véljük megvalósíthatni, csak 
tisztában kell lennünk azzal, hogy a reformáció nem 
teremtett végleges állapotot és hogy a proteslantismus 
maga a folytonos haladás. így felfogva a protestántismus 
feladatát az egyes protestáns vallásfelekezetek közötti vá-
laszfalaknak előbb-utóbb le kell lm Uniók. De le fognak 
hullani a válaszfalak a többi keresztények között is, ha 
azok, akik Krisztust vallják vezérökül, követni fogják az 
ö parancsát: Békesség néktek! 
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