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Ballagi Mór a számára legnagyobb tekintéllyel bíró gondolkodókat sorolja föl A tudomány fejlődése hajdan és most 
című előadásában, amikor azt írja: „…tény, hogy férfi ak, mint Spinoza, Kant, Schleiermacher többet tettek a szellem-
tudományok emelésére, istennek [sic!] igazságban és lélekben imádására, mint a régi kor minden szentjei együttvéve.” 
(Ballagi 1870a, 20. o.) E három kiemelt gondolkodó közül Ballagi szóban és tettben a teológus Schleiermacherre 
utal a legtöbbször. Ahhoz tehát, hogy megtudjuk, milyen hatással volt a berlini protestáns lelkész liberalizmusa a 
budapesti protestáns teológus és nyelvtudós megnyilvánulásaira, először foglaljuk össze Schleiermacher alapvetéseit, 
amelyek egy évszázadra meghatározták a liberális teológia gondolkodásmódját. 

1.

Friedrich D. E. Schleiermacher A vallásról kialakított gondolkodásának kiindulópontja az a világ, amely körbe-
veszi az embert. Kant ismeretelméletéből kiindulva azt látja, hogy ez a világ az embertől elkülönülő, idegen világ, 
amely csak tapasztalati úton, érzékekkel felfogható természet, maga a lét (Sein). Emellett van az emberben is egy 
intellektuális, egyéni világ, amely a fogalmak létrehozásának világa rendszerek alkotására, s mint ideális világ, ez a 
gondolaté (Denken). Az objektívnek és szubjektívnek nevezett világ a megfelelés szempontjából feszültségben áll 
egymással, ahogy ezt a klasszikus német fi lozófi a több oldalról is körbejárta. Ugyanakkor a világ megismerésének 
létezik egy harmadik fajtája is, nevezetesen a vallás. A vallás azonban sem tapasztalati úton, sem pedig intellektu-
ális rendszeralkotással nem megragadható, egyáltalán nem tudás a szó szoros értelmében, hanem a vallás lényegét 
tekintve szemlélés és érzés (Anschauung und Gefühl) (Schleiermacher 2000, 31. o.). Schleiermacher az érzés 
hangsúlyozásával a világot – mint univerzumot – magával az emberrel azonosítja, s a szívből eredeztetett vallás 
gyakorlására ilyen értelemben az emberiség lényegének kifejezésre juttatásaként tekint, mely mindenkinél a maga 
egyéniségének megfelelő módján történik. Aki az emberiség lényegét szemlélés és érzés által önmagában megta-
lálta, valamint önmagán kívül is annak kialakítására törekszik a világban, az az egyén szabad. Ezzel a gondolattal 
Schleiermacher kiszabadította a vallást a dogmatizmus és a racionalizmus útvesztőiből, és azt romantikus módon, 
a vallásos hős szabadon megélt, folyamatosan fejlődő, világformáló cselekvésének tartja (uo. 31–38. o.). Ebben a 
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gondolatban az a kopernikuszi fordulat, hogy azt az organikus külső, idegen világot, a természetet és benne a törté-
néseket, amely eleddig fogva és függésben tartotta az embert, az ember bensőjében lévő lélek külső megnyilvánulása 
nyomán maga a felszabadult ember veszi hatalmába, hogy átalakítsa azt. 

A Monologen (1800) című írásában Schleiermacher eme felfogásának fi lozófi ai mélységeit tárja az olvasó elé. 
A kiindulás itt is az idegen világ a maga szükségszerűségeivel, amelyek behatárolják és szolgává teszik az embert. 

A mű végén azonban megjelenik egy ezzel teljesen ellentétes másik, új világ, amely a 
szabad, erkölcsös és világalkotó ember műve (Schleiermacher 1978, 17., 61., 

75. o.). A bibliai Jób hitvallásának parafrázisaként ezt így fogalmazza meg: 
„…tudom, hogy lelkesült magasabb élet képződik bennem a szabadság 

feltámadása révén.” (Uo. 75. o.) Schleiermachernél a világ, amint van, 
puszta organizmus, fi zikai és biológiai konglomerátum, az ember szá-

mára mindaddig idegen, amíg az értelem, akarat és érzés jellé, jelen-
valóvá, üzenetet hordozó értelmes összefüggéssé nem változtatja. Az 
észlelés azért nélkülözhetetlen a világegyetem értelmezéséhez, mert 
az istenképű ember formálja meg azt, ami az isteni teremtettségben 
még rejtetten ugyan, de már készen áll. 

Az idegen, külső, valamint az ember által megalkotott belső 
világ között lejátszódó megrendítő fordulat leírása közben olyan 
alapvető kifejezések fogalmazódnak meg Schleiermacher liberális 
gondolatainak alappilléreiként – húsz évvel Schopenhauer előtt –, 

mint a lelki megnyilvánulás, az egyén alapelve (principium individua-
tionis), a prófétai polgár, a lélek, a szabadság, a legmagasabb erkölcsiség, 

valamint belső és külső cselekedet.
Antropológiájában az embert az univerzummal azonosítja1 oly mó-

don, hogy a mulandó világ és az elérhetetlen örökkévaló között „az ember 
a maradandó mű” (uo. 14. o.). „Az ember ahhoz a világhoz tartozik, amelyet 

maga segít világra, akaratának és gondolatának egészét foglalja magába, az pedig, 
ami rajta kívül van, idegen.” (Uo. 61. o.) Ez a gondolat teológiai műveiben is megjelenik, 

miszerint az ember éppúgy eredendően tökéletes, mint az a világ, amelyet lelkéből a külső 
világgal szembeállít és kifejleszt. Persze ez a tökéletesség csak lehetőségként áll fenn mindaddig, amíg az istentudat 
fel nem szabadul a tökéletlenségből (Schleiermacher 1999, 59–61. §.). Az ember lelki és akarati felszabadulását 
– mint a belső világ külső világrahozatalát – a házasság szeretetkapcsolatához hasonlítja: „Sajátsága által így kell 
hogy mindegyik a másiknak áldozza magát, míg önmagában a kettő különböző, csak egymásban hasonulnak…” 
(Schleiermacher 1978, 57. o.)

A lélek tekintetében a jelen való eszkatológia gondolatát előlegezi meg Bultmann előtt száz évvel: „Nem állsz 
egyedül begyökerezve a felszín mély talajába, mindenekfölött a jövő állama csírázik.” (Uo. 62. o.) Az univerzum 
szemlélése Schleiermachernél elsősorban Plótinosz fogalma, az episztrophé értelmében a külső világtól a magasabb 
rendű belső lelki világba való visszafordulást jelenti. „Önnönmagamba kell visszafordítani tekintetemet, hogy 
egy perc se legyen kitéve az idő részeként az elmúlásnak, hanem az örökkévalóság elemeként önmagában ragadja 

 1 „Amit világnak hívnak, az számomra az ember, amit embernek neveznek, az számomra a világ.” Schleiermacher 1978, 15. o.
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meg azt, és egy magasabb, szabadabb életté alakítsa át.” (Uo. 15. o.) „Számomra a lélek az első és az egyetlen: mert 
amit én világként megismerek, az a legszebb mű, önnön teremtett tükre (…) Szabad tette magába irányul, hogy 
minden az ő lüktetését érezze, őt képezze, mindent megszervezzen, és valamennyi része a királyi lélek jelenvalóságát 
ábrázolja ki s élje meg.” (Uo. 16. o.) Más helyeken is hasonlóan fogalmaz: „Gyakran benső önmagamba fordulok 
vissza, s ekkor az örökkévalóság birodalmában vagyok; a lélek cselekvését szemlélem, (…) hogy az öröklét ízlelésére 
szólítson fel, a lélek alvó szemeit felnyissa, ha a szív megdobban és a tagok mozdulnak. Aki egyszer azt megízlelte, 
mindig isteni életet szeretne folytatni: valamennyi tettet az idő misztériumára való tekintettel megélni, mintegy a 
felső világba bevezettetni.” (Uo. 22. o.) 

A szabadság feltétele az, hogy lélekből fakadó, az ember bensőjében fogan, sohasem külső adottság. Ezt is világra 
kell hozni. A liberalizmus alapeszméjénél járunk. „Csak [az ember] belső cselekedete, amelyben igaz lényege áll, csak 
az szabad, és ha erre gondolok, a szabadság szent talaján érzem magam, távol minden méltatlan bilincstől” – írja 
Schleiermacher (uo. 15. o.). „Amit én világként értékelek, az csak a lelkek örök közössége, egymásra való hatása, te-
kintettel a szabadság magas harmóniájára (…) Igen, csak te vagy mindenekfölött, szent szabadság! Te lakozol bennem 
és mindenben, a szükségszerűség rajtunk kívül áll (…) Magamra mint szabadságra tekintek; az, ami szükségszerű, 
nem az én dolgom, az annak csak visszfénye, a világ szemlélete, amelynek megteremtését mindennel való szent közös-
ségben segítem elő (…) Így vagy te, szabadság, számomra mindenben az eredeti, az első és a legbelső.” (Uo. 17–18. o.)

2.

Schleiermacher liberalizmusa tehát azon az eszmén alapszik, hogy az ember a saját lelkében ragadja meg az örökké-
valót, amelyet szabadon világra hoz, és ennek ideális képére formálja magát a külső univerzumot is. Az univerzum 
rendjét, mértékét, értékét, szépségét és értelmét az egyén alkotja meg, és veszi birtokba azt, ami addig teljesen idegen 
volt számára. E győzelmes fordulat után már nincs kiszolgáltatva természeti és történelmi erőknek, intézményi és 
dogmatikus konstrukcióknak, hanem önmagában – mint romantikus hősben – életre kelő, a jövőt és az örökké-
valót hordozó lélek felszabadulásával ő maga lesz alakítójuk. Az ember kezébe kerül tehát nemcsak a sorsa, de még 
a világ arculata is. A liberalizmusra oly jellemző fejlődéseszme éppen ebből az egymásra épülő világformálások és 
fejlesztések egyre gazdagabb összhatásának optimizmusából ered. 

Az egyén világteremtő tettében egy későbbi idő, a jövő prófétai polgáraként cselekszik, aki e világformálást „élő 
fantáziája és erős hite által viszi végbe” (uo. 61. o.). Ilyenformán a liberális, vagyis minden történelmi, intézményi, 
dogmatikai kötöttségektől megszabadult ember csak szabad lelkiismeretére hagyatkozik. Személyiségének egye-
dülálló lelkisége olyan egyénné teszi, aki az új világ megformálásának egyedüli forrása, tehát első elve: principium 
individuationis. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb liberális teológus pietista családban nőtt fel, ahol a vallásos életnek 
feltétele volt a személyes, lelkileg átélt istenélmény. Innen eredeztethető a liberálisoknak az a felfogása, miszerint az 
egyén lelkében lakozó örökkévaló és isteni jóság nyilvánvalóvá válásakor cselekedeteiben a legmagasabb erkölcsiség 
talaján áll. Ezért a liberális teológus sohasem dogmatikus, hanem etikus; nem metafi zikai, hanem esztétikai meg-
közelítésű gondolkodó; nem szakteológus, hanem kultúrateremtő próféta.2 A vallásos liberalizmus képviselőit sem 

 2 Schleiermacher liberalizmust meghatározó alapvető gondolkodását, amely a protestáns erkölcsre is hatással volt, Christofer Frey 
így foglalja össze három pontban: 1. Isten realitásának panenteista megtalálása az univerzumban; 2. a valóság esztétikai felfogása; 
valamint 3. az individuum hangsúlyozása. Frey 1994, 134. o.
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a reformátori hitvallások, sem pedig az új ortodox igeteológia felől nem lehet megérteni, még kevésbé megítélni. 
A liberális teológiát megérteni csak a kultúra felől, a kor kultúrájába ágyazottan lehetséges.

A liberális gondolkodó számára a dogma és az ortodox hittételek – mint minden történelmi konstrukció és intéz-
ményrendszer – ahhoz az idegen világhoz tartoznak, amelyek méltatlanul fogva tartják az embert mindaddig, amíg 
azokat saját lelkében a szemlélés és az érzés nyomán a szabadság feltámadásával új, vallásos lélekkel megtelt világgá 
nem alakítja át. Ez a világformáló feladat óhatatlanul a kultúra valamennyi területét: a tudományt, a művészetet 
és az oktatást átöleli. Schleiermacher lelkészsége mellett Platón összes műveinek fordítója, Friedrich Schlegellel az 
Athenäum című irodalmi folyóirat létrehozója, Wilhelm von Humboldttal a berlini egyetem alapítója, valamint 
az Akadémia tagja, s mellesleg Caspar David Friedrich romantikus festészetének teológiai ihletője. A liberális 
teológus vallásossága, mégpedig a világvallások csúcsaként tartott kereszténység részeként felfogott vallásossága a 
kultúra egységének művelésében nyilvánul meg, ezért új világot alakítandó politikai tevékenységet is folytat. J. Ch. K. 
Hofmann erlangeni lelkész például, mint annyi más liberális teológustársa, aktív politikus, képviselőként a liberális 
párt tagja, szociális reformokért, az egyház és az állam elválasztásáért, az emancipációs mozgalmakért küzd a 19. 
század derekán. Nem véletlen az sem, hogy a világmisszió legintenzívebb korszaka is a vallásos liberalizmusnak az 
egész világot kereszténnyé tenni szándékozó mozgalmával esik egybe. 

3.

Ballagi Mór valamennyi tevékenysége és megnyilvánulása szervesen illeszkedik Schle-
ier ma cher liberalizmusának vonalába. Nyolc évvel Ballagi halála után Szőts Farkas 
– tanítványa és teológiatanárként utóda – így foglalta össze tanításának sajátosságait: 
széles látókör és az öntevékenységre való rávezetés; a tudomány és a tanítványok iránti 
kifogyhatatlan szeretet, valamint kiváló irodalmi tevékenység (Szőts 1899, 660.). 
Életművét tekintve pedig így jellemezte: „Ballagi lelkes és eszményekért hevülő 
férfi ú volt, akinek őt korábbi egyháztársadalmi és kulturális törekvéseiben ismertük, 
(…) aki hétköznapiságba soha nem süllyedt.” (Uo. 661.) A bőkezű adományozás, a 
vasszorgalom, a lankadatlan munka és az olthatatlan tudásszomj mellett a legvégső 
jellemzése ez: „A jó szív, az emberszeretet volt jellemének alapvonása.” (Uo.) „Sok 
jót tudott tenni, mert nagyon tudott szeretni.” (Uo. 662.)

Már e rövid jellemzésből is kiviláglik a liberális teológus etikus és példaadó maga-
tartása, világot formáló szabad lelkesedése. Mégis, ha a Schleiermacher által bemutatott 
prófétai polgár alapján értékeljük Ballagi megnyilvánulásait, akkor három alapeszményt 
vélünk felfedezni bennük: Istennek igazságban és lélekben való imádása; a szellemtudo-
mányok művelése és emelése, valamint a szív szükséglete alapján az erkölcsi jóravalóság.

Vallásossága Jn 4,23 alapján áll, amely nem más, mint Istennek igazságban és 
lélekben való imádása. Annyiszor hivatkozik erre a jézusi mondásra, hogy joggal 
tartható saját vallásossága alapjául választott életmottójának is. Első írásainak egyi-

kében kijelenti: „…a dogmának vége van.” (Ballagi 1845, 258.) A dogma ugyanis az a történelmi konstrukció, 
amely szükségszerűen behatárolja és szolgává teszi az ember lélekből fakadó vallásosságát, amely belső világának 
szemlélése és érzése nyomán születik meg. 
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Cavournak azzal a jelszavával, miszerint legyen „szabad egyház szabad államban”, így vitatkozik: „Ha pedig 
megszorítás nélküli szabadságot akar kifejezni, akkor a szabad egyház ugyan meg lesz, de hogy amellett hogy 
fog a szabad állam existálhatni, azt én részemről nem értem.” (Ballagi 1870c, 168.) A kiegyezés utáni liberális 
gondolkodás, amely Eötvös József kultúrpolitikai törekvését fémjelzi, miszerint „a 
keresztyénség a szabadság vallása” (Eötvös 1902, 78. o.), ugyanezt a kettősséget 
tükrözi. Az egyház és állam szétválasztása ahhoz szükséges, hogy hatalmi igényektől 
vezérelve az állam ne ronthassa meg a vallást, ugyanakkor az állami feladatoktól 
megszabadított vallás szellemi tanítása az állam számára zsinórmértékül szolgál-
hasson (uo. 76–77. o.). Ballagi Mór szerint is, míg az elválasztás éppen az állam és 
a vallás külön érdekeit szolgálja, az államtól szabad egyház Cavourtól származó 
ötlete viszont a sokféle felekezetnek szabadjára engedett politikai funkcióival csak 
az állampolgárok korlátozásának s egy újabb vallásháborúnak a táptalajává válhat. 
Ezért Ballagi szerint a szétválasztásban is meg kell maradnia az egyház és állam 
egymásra hatásának, szoros kapcsolatának. A principium individuationis elvét vallva 
tartja lényegesnek a szétválasztás e kettősségét: „Az egyén csak azon tettéért felelős 
a társadalomnak, mely másokra vonatkozik, (…) de soha és semmi ürügy alatt nem 
avatkozhatik abba, hogy az egyén önnön maga javát, üdvét, boldogságát mi úton és mi módon eszközli.” (Ballagi 
1870c, 168.) Ez összecseng Eötvös József elgondolásával is, amely szerint „a szabadság a keresztyénségre nézve 
csak szellemi szükségeit illetőleg, hit tekintetében lényeges” (1902, 79. o.). Schleiermacher eszméinek átvétele az 
is, ahogy Ballagi Mór az egyházat az egyén felől határozza meg, amikor arra kérdez rá, hogy „e nép, mely akaratát 
ma képviselet által a politikai téren érvényesítheti, vajjon aristocraticus gyámság alatt volna-e tartható legindi-
vidualisabb érdekeire, az egyházi ügyekre nézve?” (Ballagi 1869, 67.)

Az egyház különösen az emberi szív szülötte és alkotása. Ezért Bal-
lagi Mór szemében „a szenvedéseiben magasztos egyház a hatalom kísé-
retében mindig undorító látványt nyújt” (1867, 25. o.). Ennél a témánál is 
újra előtérbe kerül a jézusi tanítás (Mt 11, 29) Ballagi érveiben: „Legyen 
igenis uralkodó a vallás, de nem hatalom, hanem szelídség és alázatosság 
által. A szíveket hatalmaskodással, máglyákkal, kiközösítéssel megölhetni, 
de meghódítani egyedül csak szeretettel lehet.” (Uo. 27. o.)

A Ballagi–Filó-vita újjáéledt 1882-ben, amikor esperesei bevádolták 
és tanári állásából letétetni ítélték a sárospataki teológiatanárt, P. Nagy 
Gusztávot, aki liberális lévén, Krisztus feltámadásának kérdésében nem 
a történeti, hanem a lelki valóság mellett foglalt állást (P. Nagy 1882, 
265–269. o.), ahogy egyébként annak idején Ballagi is. Ballagi apológiájá-
ban a sárospataki tanár személyén keresztül az individuum védelmére kel: „E cultus tényeit mikép fogja fel valaki, 
mikép kívánja, illetőleg tudja azokat megérteni és subjectiv okosságával egyeztetni: ez az egyén dolga, és e fölött 
protestáns felfogás szerint semmi külső tekintély, semmi többség nem határozhat.” Egyébként „cultusát nem 
bántotta és nem az egyház institutiói eltörlését, hanem azok másképi felfogását hirdette”. Majd a reformációra, 
Lutherre hivatkozik, miszerint „a gondolat és lelkiismereti szabadságot, mint az egyén felségjogát proclamálván, a 
tudományt és különösen a teológiai tudományt minden tételes törvény alól emancipálta” (Ballagi 1882, 1022.). 
A sárospataki szerzőről pedig így nyilatkozik: „Urunk feltámadásának ünnepét igen is nagyra tartja, azt kívánja, 

”

„Az egyház és állam szétválasz-
tása ahhoz szükséges, hogy 
hatalmi igényektől vezérelve 
az állam ne ronthassa meg a 
vallást, ugyanakkor az állami 
feladatoktól megszabadított 
vallás szellemi tanítása az ál-
lam számára zsinórmértékül 
szolgálhasson.
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hogy lélekben és igazságban benső jelentősége szerint ünnepeljük, s nem oly külső tény alapján, amely történelmileg 
nem igazolható.” (Uo. 1023.) A Schleiermacher által felvetett benső, lelki világ és a külső, idegen világ ütközése 
ez, ahol a lelkiismeret fóruma a döntő. A hivatal felett ugyan rendelkezhet az egyház intézménye, de „nincs joga 
az azt betöltő egyén lelkiismerete felett bíráskodni és annak akár élőszóval, akár írásban nyilvánított tannézeteit 
elítélni” (uo.).

Abból kiindulva tehát, hogy a protestantizmus emancipálta a tudományt minden külső törvény alól, Ballagi 
a tudomány területének védelmét épp a teológia felől képviseli. A supranaturalizmus ellen foglal állást, mert sze-

rinte az az egyre bővülő, mindenkori ismereten túlra tolja ki a hit 
területét. „Ebben a papság hallatlan vallási terrorizmust gyakorol” 
– írja (Ballagi 1868, 391.). Tisztázza, hogy a hit és a tudomány 
nem áll ellentétben, és nem is játszható ki egymással szemben. 
A természettudomány a létezővel foglalkozik, a hittudomány az-
zal, aminek lennie kell. A vallás „elméleti tudás tárgya nem lehet; 
hanem szeretetet, vágyat gerjesztvén lelkünkben, akaratunkat 
ösztönzi az utána való törekvésre. A hívés tehát nem alsóbb vagy 
felsőbb foka a tudásnak, hanem a lélekerőknek egészen más körébe 
tartozó munkássága. (…) A tudás a létezőnek megértésére a lélek 
ismerőtehetségét veszi igénybe, míg az ideált kereső hívés inkább 
az érzelemből veszi eredetét.” (Uo. 394.) Megfi gyelhető, mennyire 
feltűnő Ballagi szavai mögött a vallásnak a Schleiermacher-féle 
lényegi meghatározása az érzés kiemelésével. Amellett, hogy a tu-
dományok autonóm művelésének fontossága mellett áll ki, a vallás 
szerepét a magas erkölcsiségben jelöli meg, ahogyan azt Kanttól 

kezdve Schleiermacheren át Albert Ritschlig sokan gondolták. „A hit eszményei arra valók, hogy az ember ihletet 
merítsen belőlük nemesb rendeltetése megközelítésére, tökéletesbülésre, előhaladásra.” (Uo. 395.)

A hit és tudomány egymás melletti gyakorlása érdekében írja a következő gondolatokat, amelyek a 19. század 
liberalizmusának feltétlen optimizmusát tükrözik. „Nincs tehát semmi ok a hitet a tudományos vizsgálattól félteni 
s azt gondolni, hogy az ismeretek gyarapodtával a hit birodalma hanyatlik, sőt ellenkezőleg, a tudomány midőn 
egynémely gondolt eszményről bebizonyítja, hogy az tulajdonképpen nem is eszmény, hanem észbálvány s az ideál 
idol, akkor csak azt semmisíti meg, ami magában is semmi; de ugyanakkor érvényt törekszik szerezni a gyakorlati 
ész igazi posztulátumainak, jognak, erkölcsiségnek és a hegyi beszédféle vallásosság eszméinek.” (Uo.)

Abban való meggyőződésében, hogy a hit és a tudomány egymást kiegészíti, Ballagi a teológia helyét keresi az 
egyetemen. „A bölcsészeti disciplinákat kell a teológiai tudományba bevinni, hogy egyfelől ebbe új életet és haladási 
ösztönt öntsünk, másfelől amazoknak közkeletet és az életre gyakorlandó hatást biztosítsunk.” (Ballagi 1870b, 
517.) Nem helyesli a csak felekezetekben elkülönült teológiai oktatást. „A szabad lélekkel művelt teológiai tudo-
mány minden időben egyik leghatalmasabb emeltyűje volt az emberiségi nemes eszméknek, melyek egyesítenek, 
míg a felekezeti szűk körben tanított teológia mindég szakadást, az emberek kölcsönös lenézését ápolta.” (Uo. 519.)

A liberalizmus egyetemes szemléletét tükrözi az, hogy az új világ megformálásában az egyház és a társadalom 
együttesen egy lélekből fakadnak, egy kultúra részei. Ballagi az általa szerkesztett Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
kapcsán elmondja, hogy a lap „nem is szorítkozott soha az egyházi viszonyok kizárólagos szemmel tartására, (…) 
hanem mindég arra törekedett, hogy magasabb álláspontot foglalva a haza és az emberiség ügyeit látókörébe ölelje, 
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hogy így kimutathassa, mely érintkezési pontokon kell az egyház életújulásának történnie” (Ballagi 1869, 67.). 
A sajtón keresztül is kultúrát formáló Ballagi Mór – mint a nyelvtudományok akadémikusa, a Budapesti Th eológiai 
Intézet professzora, a Lónyay utcai gimnázium tanára és egyébként parlamenti képviselő – tudományos és isme-
retterjesztő művek szerzője, több folyóirat szerkesztője, írók, költők műveit megjelenítő naptárak kiadója, ugyan-
akkor alapítványok létrehozója, tanártársait és különösen diákjait szerető ember, a szív embere. A schleiermacheri 
„vallásos hős” alapeszméjére utalva, Szőts Farkas így emlékezik reá: „Minden tanítványából egy-egy hithőst vagy 
tudományos apostolt akart nevelni, s emberszerető pedagógiája oly optimizmussal ítélt róluk, hogy amint már Baksay 
megjegyezte, az osztályban a növendékek egyik fele mindig zseni volt a Ballagi szemében, a másik fele legalább is 
kiváló tehetség.” (Szőts 1899, 680.) Az általa képviselt klasszikus liberalizmus a mai neoliberalizmustól leginkább 
abban különbözik, hogy a tudomány szeretete mellett vallásos és nemzeti érzelmű volt. A Bloch Móricnak született 
Ballagi Mór jellemzésének a családi hagyományban megőrződött alapvető pillérei: a hit, a nemzet és a tudomány 
iránti elkötelezettsége is ugyanerre az univerzalitásra utalnak. 
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