
Róma decretuma. 

Az elmúlt század sok visszásságot és zűrzavart hagyott 
örökségül a XX. századra. A társadalmi és gazdasági elet 
minden terén sajátságosan ellentétes irányzatok élethalál 
harcát szemlélhetjük. A haladás és a visszasülyedés hullámzó 
tüneteit ugy az anyagi, mint a szellemi világban egyaránt 
lá that juk. S a mi legszomorúbb, nincs vezérlő egyetemes 
eszme, nincs jegeciteni képes isteni erejű lélek, amely az 
ingadozás, a bizonytalanság, az elvek harcát szenvedő korunk-
ban határozott irányba tudná terelni a széthúzó törekvéseket. 
Róma vállalkozott ismét a vezérlő szerepre, Róma vette fel 
ismét a jelző zászlót az útmutatásra. 

A szabad kutatás, a természettudományi alapokra helyez-
kedő vizsgálódás e korszakában azonban szinte anakronismus 
számba megy a római egyház e legújabb decretuma, melyet 
méltán „Új syllabus" névvel illetnek. Róma tehát még min-
dig abban a naiv hitben el, hogy nyilatkozata új irányba 
terelheti a szellem életének útjait . Róma tehát még mindig 
azt hiszi, hogy a bizonytalanságban vergődő kornak ő adja, 
s csakis ő adhatja meg a vezérlő eszmét. Róma tehát még 
mindig csak ott tart , ahol az ő szava küzdelmeket indított 
és szüntetett meg, ahol a lélek munkásságának röptét irá-
nyította avagy szárnyát tudta szegni egyetlen szava, amikor 
a magasratőrő szellem is alázatosan bevonta vitorláit, mert 
„Roma locuta est!" 

De ha nem ól is Róma ebben a naiv hitben, legújabb 
decretuma még akkor is érdekes és figyelemre mindenkép 
méltó kortörténeti jelenség. Elvégre Róma hivatalos nyilat-
kozata a legnagyobb keresztyén egyház nyilatkozata. S annál 
érdekesebb, mert a magát a keresztyónséggel teljesen azo-
nosító vallásközösség kijelentése a nem keresztyén emberek 
millióinak szemében a keresztyénség mibenlétét tartalmazza. 
Ε szempontból érdemes, sőt kötelesség e decretummal leg-
alább nagy vonásokban megismerkednünk. A decretumot 
Palombelli Péter, a szent római és egyetemes inquisitio 
jegyzőjének aláírásával, a római pápa jóváhagyása és a 
bíboros testület, valamint a tudós tanácsosok helyeslése 
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alapján 1907 július hó 3. napján adta ki a római inquisitio. 
A szöveget Hamar István budapesti ref. theol. akad. tanár -
nak a Prot. Egyh. és Isk. Lap 1907. évi 38. és 40. számában 
közölt fordításában adom. 

A szent római és egyetemes inquisitio decretuma. 
1907 július 3. 

Kétségtelenül sajnálatos eredményű korunk, amely a 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismer, 
nem ritkán olyan módon kap az újdonságokon, hogy szinte 
elpocsékolván az emberi nem örökségét, a legnagyobb tévely-
gésekbe esik. Ezek a tévelygések még veszedelmesebbek, 
ha a szent tudományokról, a szentírás magyarázásáról, a 
hit kiváló t i tkairól van szó. Felette sajnálatos, hogy katho-
likusok közt is akadnak nem csekély számmal olyan irók, 
akik túllépvén az atyák ős maga a szent egyház által meg-
állapított határokat , a magasabb intelligencia látszata mellett 
és a históriai szempontok nevében a dogmáknak olyan fej-
lődését ku ta t j ák , amely valójában azoknak megrontása. 

Hogy pedig az ilyen természetű tévelygések, amelye-
ke t naponként hintegetnek a hivek között , azoknak lelké-
ben gyökeret ne verhessenek és hitük tisztaságát meg ne 
ronthassák, te tszet t ami, Isten kegyelméből való szent Atyánk-
nak, X. Pius pápának, hogy eme szent római és egyetemes 
inquisitori hivatal által, azok a tévelygések, amelyek a leg-
fontosabbak, megjelöltessenek ós kárhoztassanak. 

Amiért is a leggondosabb elővizsgálat ós a tisztelendő 
és tudós consultorok előzetes hozzászólása alapján, a fő-
magasságú és főtisztelendő cardinalis urak, mint a hit és 
erkölcs dolgaiban egyetemes inquisitorok, a következő téte-
leket kárhoztatandóknak és elvetendőknek ítélték, valamint 
jelen decretummal kárhozta t ják és elvetik. 

* 

Eddig te r jed a decretum bevezetése. Magyarázata ez a 
decretum keletkezésének, kiadása okának ós céljának. „A 
dolgok legfőbb okainak kifürkészósében féket nem ismerő, 
sajnálatos eredményű korunk" tudós munkálkodásának a 
római egyházra nézve kellemetlen vagy kellemetlenné válható 
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i ránya és eredményei azok, amelyek ellen, mint tévelygések 
ellen, Róma idején valónak lá t ja felemelni tiltakozó és óvó 
szavát. De Róma óvatos. Nem a tudomány jogosultságát 
vonja kétségbe, pedig ez a célja, hanem csak az ú jdonság 
hajhászatá t és a tévedéseket kárhoztat ja . S e tekintetben 
törekvése egyetemes elismertetésre t a r tha t számot. Mert a 
tévedéseket mindenki köteles kerülni. 

Másrészt meg különösen a szent tudományokról, a szent-
írás magyarázatáról, a hit kiváló titkairól szóló téves taní-
tásokat kárhoztat ja . S e tekintetben ismét csak el kell ismer-
nünk felszólalásának jogosultságát . Elvégre egy oly hata lmas 
és népes egyháznak, mint a pápás keresztyén egyház, nem-
csak joga, hanem kötelessége is szavát hallatni az egymás-
sal harcoló felfogások mérkőzésében. Annál inkább, mer t az 
a célja, hogy a hívőket hi tük tisztaságában megtartsa, nehogy 
akarva vagy akaratlanul olyan helytelen nézeteknek is meg-
hódoljanak, amelyek vallásos meggyőződésükre zavarólag 
hathatnának. 

A pápás egyház ez óvó és irányító tevékenységét csak 
elismeréssel nézhet jük ős nem mondhatunk rá mást, mint 
hogy a maga szempontjából helyesen cselekszik, s például 
szolgálhat minden más egyháznak is, amelyek valamennyié-
nek az a legelemibb kötelessége, hogy híveiket az eszmék 
viaskodásában vezessék és irányítsák. Ha nem is hatalmi 
szóval, kárhoztatással és elitéléssel, de mindenesetre az elvi 
szempontok éber őrzésével, komoly céltudatossággal, jövőbe 
irányított éleslátással az evangéliomi egyházaknak is meg 
kellene tenniök e téren a kötelességeiket. Átmeneti korunk-
ban állandóan keresztútra kerül a földi vándor. Sokszor nem 
tudja , merre, hova menjen. Szüksége volna bölcs tanácsra, 
jóakara tú irányításra, atyai vezetésre. A templomi szószék 
erre nem elegendő. Röpiratokkal és a saj tó minden egyéb 
termékével támogatására kel lene sietnünk könnyen eltérít-
hető népünknek. Mi nem adhatunk ki decretumokat, de a 
szerető és bölcs lélek óvó szavát mi is felemelhetjük, irányí-
tani nekünk is kötelességünk, vezetni nekünk is hivatásunk. 

Igaza van a pápás egyház decretumának, hogy k o r u n k -
ban sok oly téves eszmét dobnak a nép lelkébe, a melyek 
közt kiigazodni, a melyeket ér tékük ós következményeik 
szerint mórlegelni képtelenek. Magának a vallásnak jogo-
sultságát, a vallásosság ér tékét , söt mivoltát is nem r i tkán 
bámulatos félszegséggel ítélik meg. Az emberiség gazdasági 
irányba terelt életének folyamatában, a folyton felmerülő s 
nem ritkán élesen ellentétes eszmeáramlatok kellő mederbe 
terelése szempontjából mérhet len fontosságú vallás igazi 
jelentőségét a vallásos közösségeknek, az egyházaknak kell 
megvilágitaniok. Ez elemi kötelesség. S a mennyiben a pápás 
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egyház ezt a kötelességét igyekezett teljesíteni, helyesen 
cselekedett. 

Más kérdés az, hogyan cselekedte ezt a helyes dolgot. 
Kétségtelenül a maga módja és szokása szerint. A pápás 
egyház csak decretumokat bocsáthat ki. Nála ez ép oly ter-
mészetes, mint a milyen természetellenes volna nálunk. Meg-
jelöli és hatalmi szóval kárhozta t ja azokat a nézeteket, a 
melyek az ő egyházi felfogásának meg nem felelnek. Hogy 
van-e azoknak magukban véve igazságuk és jogosultságuk, 
hogy váj jon csakugyan komoly tudományos eredményekül 
állottak-e elő, vagy csak játszi hipothesisek: azzal már 
Róma nem törődik. Neki meg van a mértéke a maga sajátos 
felfogásában s e subjectiv alapon dönt ós ítél minden kérdés-
ben. Hogy ily módon nem lehet az ítélete mindenben helyes, 
döntése mindenben megálló, azt mindenki könnyen belát-
hatja. De Róma nem érvel, nem bizonyít, nem vitat, csak 
dönt és ítél. Lássuk döntősét és ítéletét. 

Összesen 65 tételt tartalmaz Róma legújabb decretuma. 
Ε 65 té tel különböző dolgokról szól, melyeket a határok 
pontos megvonásának lehetősége nélkül, pusztán csak az 
át tekintés megkönnyítése végett a következő csoportokba 
tömöríthetünk. 

1. A szentírásról ós annak magyarázatáról 1—26. tétel. 
2. Jézus Krisztusról 27—38. tétel. 
3. A szenségekről 39—51. tétel . 
4. Az egyházról 52—56. tétel. 
5. Az egyház és a tudomány viszonyáról 57—65. tétel 
A Róma által kárhoztatot t tótelek igy hangzanak: 

1. A szentírásról és annak magyarázatáról. 
1. Az az egyházi törvény, a mely az előzetes censurát 

írja elő a szentírással foglalkozó könyvekre, nem terjed ki 
az ó- és az új-testamentum könyveinek kri t ikájával és tudo-
mányos exegesisővel foglalkozókra. 

2. A szentiratok egyházi értelmezése nem kicsinylendő 
ugyan, de mégis alá van vetve az exegeták pontosabb ítéle-
tének ós javításának. 

3. A szabad ós tudományosabb exegesis ellen hozott 
egyházi ítéletekből és censurákból arra lehet következtetni, 
hogy az egyház által megállapított hit ellene mond a törté-
nelemnek és hogy a kath. dogmák a ker. vallás helyesebben 
felfogott eredetével valósággal nem egyeztethetők össze. 

4. Az egyházi hatóság semmiféle dogmatikai meghatá-
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rozásokkal sem állapíthatja m e g a szent i ra tok eredeti 
értelmét. 

* 

Az 1—4. pontban a pápás egyház iráselve nyer kifeje-
zést. A hit és elet egyetlen szabályozója az egyházi törvény. 
Ennek kell érvényesülnie még a szentirással szemben is, a, 
mi náluk merőben elveszítette forrásvol tá t , normativ szerepót 
s tel jesen alá van rendelve az egyház i tannak. Az exegesis 
tehá t nem ítélheti, csak megál lapí that ja az egyházi tant. 
Todományos je l leme nem is lehet, mer t a szentiratok értel-
mét nem a tudós kuta tás , hanem az egyházi tan állapítja meg. 
Az exegesis nem i s szorítkozhatok h á t másra, min t fordításra 
ós dicta p robant iák gyűjtésére, s legfölebb kortörténeti 
adatok vizsgálatára. Az előzetes c e n s u r á t azonban mindezekre 
ki kell terjeszteni. És mégis csodálatos, hogy a rom. kath. 
theologia, a mely ép az a lapve tő tudományszakban, az 
exegesísben, ily mereven kizárja a tudományos munkát, a 
mi egyetemünkön helyet foglal, míg a szabad kuta tás elve 
alapján álló és élő protestáns theo logiá t k izár ják belőle! 

* 

5. Mivel a hit-letétemőnyben csupán ki jelentet t igaz-
ságok foglaltatnak, az egyház semmi tekintetben sem illetékes 
ítéletet mondani az emberi tudományok állításai felett. 

6. Az igazságok meghatározásában a tanuló és tanító 
egyház úgy működ ik közre, hogy a tanító egyháznak semmi 
egyéb feladata s incs, mint csak h o g y szentesítse a tanuló 
egyház általános véleményét. 

7. Az egyház, a midőn k i rekesz t i a tévelygéseket, nem 
követelhet a h ívőktől semmiféle b e n s ő hozzájárulást az általa 
kimondott Ítéletek elfogadását i l le tőleg. 

8. Minden vé tek tő l menteknek itélendők azok, a kik 
semmibe sem veszik a szent Index Congregatio, vagy más 
szent római Congregatiók által k imondo t t kárhoztatásokat . 

* 

A 5—8. pontokban az előzőkből folyó következmények 
vannak kimondva. Ha csakis az egyháznak van joga a 
szentírás megítélésére, akkor joga v a n a más eredményeket 
hirdető tudós k u t a t ó k elitélésére is. A tanuló egyháznak a 
tanító egyházzal szemben semmiféle joga nincs. Merev ellen-
tótben áll ez a té te l is a protes táns , illetőleg evangéliomi 
egyház felfogásával, a mely a szen t í r á s alapján állva meg-
engedi, sőt természetesnek ta lá l ja , hogy a hivő embert 
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átható isteni szentlélek mindent megvizsgáljon, még az 
istenség t i tkait is kutassa, s mindent megvizsgálva csakis azt 
t a r t sa meg, amit jónak ítélt. A pápás egyház azonban fel-
tétlen meghódolást kiván az általa kimondott kárhoztatásokkal 
és Ítéletekkel szemben. A józan ész és a tudós ku ta tás 
eredményei, az egyéni meggyőződésnek és a gondolkodásnak 
jogosultsága, mind ismeretlenek és kárhoztatandók a pápás 
egyház körében. A XX. század küszöbén kiadott e decretum 
annak jele és bizonyítéka, hogy a keresztyénség legnagyobb 
és leghatalmasabb felekezete ma is elég erősnek érzi magát 
arra, hogy szembe helyezkedjék az emberi tudás és ku ta t á s 
minden eredményével, s ha kell, felvegye a harcot a hagyo-
mányok mellett. Róma még mindig a régi. 

* 

9. Szerfölötti együgyűséget és tudatlanságot árulnak el 
azok, a kik magát az Istent hiszik a szentírás szerzőjének. 

10. Az ó-testamentum iratainak inspiratiója abban áll, 
hogy az izraelita írók a vallásos tanokat valamely különös, 
a pogányok előtt kevéssé, vagy épen nem ismert szempont 
szerint származtat ták. 

11. Az isteni ihletés nem terjed ki az egész szentírásra 
oly módon, hogy annak minden egyes részeit megvédené 
minden tévedéstől. 

12. Az exegetának, ha a bibliai tudományokba sikerrel 
akar belemerülni, legelső sorban is félre kell tennie minden, 
a szentírás természetfeletti eredetére vonatkozó elővéleményt, 
és azt csak úgy kell magyaráznia, mint más, pusztán emberi 
eredetű okmányokat . 

* 

A 9—12. pontok a szentírás eredetének kérdését döntik 
el. Régi, kiválóan fontos vita a keresztyónségben, hogy a 
szentiratok emberi, vagy isteni művek-e ? A velük való el-
bánásra nézve e kérdések eldöntése a mértékadó. Az inspi-
ratio tanát a szentiratok isteni eredetének védelmére alkot-
ták. Csak az a kérdés, mekkora a ter jedelme s mi a t á rgya 
az inspirationak. Ha az inspiratio tana arra vonatkozik 
hogy Isten kijelentését t a r t a lma szerint igazán foglalták 
irásba a szentiratok szerzői, s hogy azokra a fenséges vallás-
erkölcsi igazságokra, a melyeket a szentírásban találhatunk, 
nem a tapasztalat , nem is az emberi okoskodás, hanem az 
Istenben élő emberben munkálkodó isteni szentlélek ju t -
t a t t a el az i r ó k a t : akkor az inspiratio, mint benső isteni suga-
lom, kétségtelen igazságul ismerhető el. De ha arra a k a r j á k 
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vonatkoztatni, hogy a szentiratok mind Isten szerzeményei 
s ihletése teljesen és merőben megóvta az irókat minden 
tévedéstől, igy hát az exegetának mikor a magyarázáshoz 
fog, azon elővéleményt kell táplálnia, hogy minden irat 
Isten műve, a kinek kezében az iró csak puszta eszköz volt : 
akkor az inspiratiot félreértették. Nemcsak a szó jelentése 
szerint, hanem a történeti tények tekintetében is. Mert nincs 
egyetlen irat sem pl. az újszövetségben, a melynek szerzője 
szentiratnak szánta volna munkáját . Minden iratot a szükség 
hozott létre. Minden iró azért fogott tollat, hogy a hivek 
igényeit kielégítse. Történeti viszonyok közt, történeti alapon 
készültek a mi újszövetségi irataink. A velük való foglalko-
zás tehát irodalomtörténeti munka. Megértésükhöz a kornak, 
az uralkodó eszméknek, az iró egyéniségének, a ráható 
kényszerítő körülményeknek, az olvasók viszonyainak is-
merete nélkülözhetlen. Ez pedig mind azt jelenti, hogy a 
szentiratok történeti okmányok, a melyeket keletkezésük 
történeti viszonyai alapján, tehát az irodalmi művek vala-
mennyiére érvényes irodalomtörténeti módszer alkalmazásá-
val érthetünk csak meg. Ha pedig a római egyház abból az 
elővéleményből indul ki, hogy a szentiratok természetfeletti 
eredetűek, akkor világos ugyan, hogy nem lehet velük 
tudományos szabadsággal elbánni, de világos az is, hogy a 
pápás egyház a legnagyobb ellenmondásba kerül önmagával, 
a mikor nem áll a Protestantismus alapelvére s nem teszi 
a hit ős élet egyedüli alapjává és zsinórmértékévé azt a 
természetfeletti eredetű, tehát feltétlen tekintélyt joggal 
igénylő szentírást. 

* 

13. Az evangéliomi parabolákat magok az evangélisták 
és a keresztyénség második és harmadik generatiója mester-
ségesen szerkesztették ós így adták magyarázatát annak, 
hogy a Krisztus tanításai oly csekély eredmónyűek voltak a 
zsidók között. 

14. Sok elbeszélésben az evangélisták nem annyira azt 
közölték, a mi igaz, hanem inkább azt, a mi, bár hamis, de 
nagyon hasznosnak látszott az olvasókra nézve. 

15. Az evangéliumok, a canon megállapításáig és vég-
legesítéséig, folytonos hozzáadásokkal a javításokkal bővül-
tek ; ennélfogva azokban a Krisztus tudományának csak 
gyenge és bizonytalan nyomai maradtak fenn. 

* 
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A 13—15. pontok az evangéliomok tar ta lmára vonat-
koznak. Voltakép azzal a modern tar thatat lan hypothesissel 
számolnak le, amely szerint az evangéliomok nem Jézus 
közvetlen környezetéből eredtek, hanem a későbbi számító 
kornak tervszerüleg alkotot t csinálmányai. Hogy a célzatos 
hypothesisnek ez az a lak ja merőben téves, azt nem a római 
decretum, hanem a komoly exegesis meg nem dönthető 
eredményei miatt mindenki elfogadhatja. Az evangéliomokban 
is van ugyan theologizálás, de egészen más természetű, 
mint a milyent az ilyen tervszerű munka eredményezett 
volna. Az evangéliomok, amint azt anyaguk eltérő volta is 
mutat ja , mindazt magukban foglalják, amit iróik Jézus 
működéséről megtudhattak. S ezt a megtudott anyagot egy-
szerűen, mesterkéltség és célzatosság nélkül jegyezték fel 
azok számára, kik a szemtanúk elbeszéléséből nem hall-
hat ták a Mester messiási munkálkodásának építő történetét. 
Ami pedig a parabolákat különösen illeti, azok jézusi 
eredetében kétkedni valóban legkisebb okunk sincs. 

* 

16. János elbeszélései nem valóságos történetet képeznek, 
hanem csak az évangéliom felett való mystikus szemlélődé-
sek ; az ő evangéliomában foglalt beszédek históriai valóságot 
nélkülöző theologiai elmélkedések az üdv titkai felett . 

17. A negyedik évangéliom fokozta a csodákat, nemcsak 
azért, hogy azok még rendkivüliebbeknek tűnjenek fel, hanem 
hogy még alkalmasabbak legyenek a megtestesült Ige mun-
ká jának és dicsőségének feltüntetésére. 

18. János bizonyos tekintélyt követel magának, mint a 
Krisztus tanúja ; valósággal pedig nem egyéb, mint a keresz-
tyén életnek, vagy a Krisztus életét illetőleg, az első század 
végén az egyházban élt felfogás kiváló tanúja. 

* 

János evangéliomának vitás nagy kérdését a k a r j a Róma 
e pontokban hatalmi szóval eldönteni. Előtérben persze az a 
kérdés áll, történeti forrásnak vehető-e a negyedik évan-
géliom, vagy nem ? Ha nem, akkor mi hát a jelleme ? Róma 
azt a problémát meg sem említi, hogy János evangélioma 
keresztyén termék-e minden izében, vagy az alexandriai 
vallásbölcsészet befolyása alatt á l l? Azt sem vitat ja , hogy 
hiteles apostoli munka-e, vagy nem ? Ezt ő vita felett állónak 
tekinti. Az ő theologusai a szerzőség dolgát nem bolygatják. 
Ezért náluk a sok vitapont közül jóformán csak az marad, hogy 
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a negyedik evangéliumban csakugyan szemlélődés, elmélkedés 
termékét kell-e lá tnunk, vagy tö r t éne te t ! S ha szemlélődést lá-
tunk, nem lehet-e felismerni könnyedén, hogy szerzője csak a 
megtestesült ige dicsőségének érdekében fogot t tollat, s ha 
igen, vájjon egy embernek, vagy az első keresztyén köz-
tuda tnak a szószólója-e? Róma persze minden erre vonat-
kozó tételt tagad ős kárhoztat. Szerinte a szerző, mint Jézus 
közvetlen tanúja , minden mellékes szempont nélkül t iszta 
való történeteket beszél el. 

A tudományos kutatás e lőt t tehát itt is a j tó t zár Róma. 
Pedig nem lehet és nem is szabad. A jánosi kérdés bonyolult 
és sok ágú kérdés, a melynek tisztázása tudományos feladat. 
S tisztázása nem is ár t az evangélium ér tékének ós becsé-
nek. Hiszen ha ki is matatható, hogy a negyedik evan-
géliom is á tment valamelyes feldolgozáson, s ha nem is 
mindenben egy szemtanúnak, hanem az egyetemessé vál t 
keresztyén felfogásnak a tolmácsa, akkor is becses, fontos, 
elsőrendű okmánya az őskeresztyón hitnek. Különösen becses 
pedig azért, me r t idegen eszmék befolyásának nyoma sincs 
ra j ta , hanem minden része annak az alapigazságnak kidomborí-
t á sá t szolgálja, hogy a Jézus Krisztusban Istennek teljes, 
igaz kijelentését kap ta meg az emberiség, benne csakugyan 
az ige vált tes t té , a kinek dicsőségét szemlélték a szem-
tanúk, s a kinek dicsőségét mu ta t j a be most az iró az olva-
sóknak. Hogy e dicsőség érdekében anyagát kellőleg csopor-
tosítani igyekszik, az az evangélium értékéből mit sem von le. 
A negyedik evangélium e kegyes szándékosság dacára is 
minden időkre a sajátos keresztyén felfogás hű tükre és 
irányítója marad. Róma szava pedig az erre irányuló tudo-
mányos kuta tás t meg nem akaszthat ja , eredményeit meg nem 
döntheti. 

* 

19. A heterodox exegeták hívebben fe j te t ték ki a szent-
iratok helyes ér te lmét , mint a katholikus exegeták. 

20. A ki je lentés nem lehetet t egyéb, mint az embernek 
az ő, Istenhez való viszonyát illetőleg szerzett öntudata. 

21. A kijelentés, a mely a katholikus hit tárgyát alkotja, 
nem végződött be az apostolokkal. 

22. A dogmák, a melyeket az egyház mintegy kijelen-
te t teke t tekint, nem mennyből alászállott igazságok, hanem 
a vallásos t ényeknek bizonyos magyarázatai, a melyekhez az 
emberi ész a s a j á t maga fáradságos munkája ú t ján ju tot t el. 

23. Lehetséges, sőt valósággal van is ellentót a szentírás 
által elbeszélt t ények és egyháznak azokra alapított dogmái 
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között, úgy hogy a kritikus mint hamisakat vethet el olyan 
tényeket, a melyeket az egyház a leghitelesebbeknek tekint . 

24. Nem kárhoztatandó az az exegeta, a ki olyan előz-
menyeket állít föl, a melyekből a dogmáknak históriailag 
hamis vagy kétes volta következik, — mind-addig, míg a 
dogmákat egyenesen nem tagadja . 

* 

A 19. pont azt a kétségtelen igazságot ítéli el, hogy a 
kath . exegeták, a kiknek a kezét az ilyesféle decretumok 
kötik, a szentírás érteimezese dolgában a nem róm. kath . 
exegetákkal a versenyt fel nem vehetik. A helyes értelemhez 
a pápás egyház körén kivül álló exegeták inkább liozzá-
férközhetnek s hivebben is magyarázhat ják az írásokat. Hát 
ez ellen bizony Róma hiába tiltakozik. A hol a tudományos 
kuta tás szabadságának út já t állják, a hol az eredménynek 
egyeznie kell az egyház tételeivel, ott a helyes történeti 
értelem kihámozása lehetetlenség. Ez az oka, hogy a római 
egyház exegetái tudományos eredményeket fel nem muta t -
hatnak. 

A 20—21. pont a kijelentésről szól. Abban igaza van, 
hogy ha egyszer Isten kijelentéséről beszélünk, nem azono-
sí that juk azt az ember okoskodásával. Isten kijelentése az ő 
megnyilatkozása és nem az ember egyszerű gondolkodásának 
eredménye. Annál kevósbbé, mer t a decretum csak a Jézusban 
tör tént kijelentésre gondol. A keresztyénség alapitójában 
tör tént kijelentés pedig csakugyan nem lehetet t okoskodás 
gyümölcse. De hogy Istent a folytonos kijelentéstől, tehát 
a megnyilatkozástól, a mely a természet körétől kezdve a 
történeti jelenségeken át egész az egyes ember kegyes meg-
illetődósóig mindenben, s igy magában az emberi szellem értel-
mes gondolkodásában is történik, Róma elzárja, ez már kü-
lönös. Jézus maga mondta, hogy az 6 Atyja szünet nélkül 
munkálkodik. Istennek pedig minden munká ja kijelentés. 
Hogy aztán az isteni kijelentésnek is vannak történetileg is ki-
mutatható hatalmas torlódásai, azt megállapíthatjuk ugyan, 
de e megállapítás alapján nem tagadhat juk a kijelentés 
folytonosságát, örökkévalóságát. 

A 22. pont mélyen bevág a pápás egyház húsába. Az 
ő tantótelei szerinte mennyből alászállott igazságok, a miből 
következik, hogy azoknak feltétlenül meghódolni elemi kö-
telesség. Pedig a valóság szerint zsinatokon állapították 
meg őket sokszor hosszas vi ták után, szavazattöbbséggel. 
Minden tantétel emberi okoskodás és emberi akara t gyümölcse, 
történeti viszonyok közt egy bizonyos kor felfogása alapján 

20* 
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keletkezett . S mint ilyenek, tiszteletreméltó jelenségei egy 
kor vallásos felfogásának, alapjai egy vallásos közösség 
jegecedésének, de nem mennyei, hanem csak a mennyre 
vonatkozó igazságok. 

A 23—24. pont a ku ta tás szabadságát elitélő pápás 
egyházra nézve döntő fontosságú tóteleket tagad. Minthogy 
minden egyházi tantétel szükségkép a szentírás alapján, de 
időben keletkezet t s lassú, sokszor idegen befolyások alatt 
álló fejlődós után, nem r i tkán erőszakos módon vált dogmává: 
természetes, hogy a szentírásból mindenkor javí thatónak 
kell lennie. A reformátio sem egyéb, mint ilyen javí tás . De 
ép azért t i l takozik ez ellen a pápás egyház, mert különben 
kénytelen volna a reformátio jogosultságát elismerni, sőt a 
szakadatlan reformátiót gyakorolni. Mivel azonban az ő 
tanrendszere ép úgy, mint egész szervezete és minden szo-
kása olyan, mint a Krisztus varratlan köntöse, melyet szét-
bontani nem, csak egészében lehet elvetni vagy elfogadni: 
nem is mondhat mást Róma, mint, hogy az egyház tanai 
órinthetlen nagyságok, a melyek ellen se a józan ész, se a 
tudomány nevében szót emelni nem szabad. Sőt ebből folyólag 
még tovább is kénytelen menni s ki kell mondania, hogy a 
szentírás értelmezését az egyház tanrendszere i rányít ja és 
szabályozza. 

Igy haj l ik vissza a szentírásra vonatkozó tételek vége 
a kezdeten kimondott a laptörvényre: az előzetes censurára. 
Hogy ez alaptörvény folytán az egész theologizálás csak 
szellemi gymnastika, a minek azonban semmifele haszna 
és tudományos komolysága nincs, könnyű belátni. 

A 25—26 tételek befejezését képezik az első csoportnak. 
Általános szempontokat Ítélnek el s így nemcsak az exegeták 
állásfoglalására vonatkoznak, hanem általában minden egy-
háztagéra is. A két kárhozta tot t tétel a következő: 

* 

25. A hitbeli hozzájárulás végelemzésében valószínűségek 
tömegére támaszkodik. 

26. A hit tételei megtartandók, de csakis gyakorlati 
értelemben, vagyis mint a cselekvésnek, de nem mint a 
hívésnek kötelező normái. 

2. Jézus Krisztusról. 
27. A Jézus Krisztus istensége az evangéliomokból nem 

bizonyítható be; csak dogma az, a melyet a ker. öntudat a 
Messiás fogalmából vezetet t le. 
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28. Jézus, a mikor hivatalát gyakorolta, nem a végből 
tanított , hogy magát Messiásnak hirdesse, sem pedig csodái 
nem arra céloznak, hogy ezt bizonyítsák. 

29. Megengedhető, hogy az a Krisztus, a kit a história 
muta t fel, sokkal alacsonyabban áll, mint az a Krisztus, a 
ki a hitnek tárgya. 

30. Az összes evangéliomi szövegekben az Istenfia név 
csupán a Messiás névvel egyenlő értékű és legkevésbbé sem 
jelöli a Krisztust úgy, mint Istennek valóságos és termé-
szetes fiát. 

31. A Krisztusról való az a tan, a melyet Pál, János ős 
a nicaeai, ephesusi, chalcedoni zsinatok átszármaztat tak, nem 
egy azzal, a melyet Jézus tanított , hanem csak azzal, a me-
lyet a ker. öntudat a Jézus felől megalkotott. 

* 

A római kath. egyház ma már inkább marianismus, 
mint christianismus. A magyar kath. egyház nem is a Krisz-
tus nevéről nevezi magát, hanem a kereszt után. Nem ke-
resztyén, hanem csak keresztény. És mégis nagy súlyt helyez 
Krisztus istenségének kiemelésére. A Mária-dogmák mellet t 
ez szinte meglepő. Hogy a Krisztus istenségőre vonatkozó 
dogma is időben keletkezett, csakúgy, mint a többi, az bizo-
nyos, de hogy a szentírás alapján alakult ki, az is kétség-
telen. Ha Jézus nem tett volna az ő Istennel való benső, 
szellemében vele azonos egységere nézve nyilatkozatokat, 
a Krisztus istenségét kimondó dogmának nem lett volna 
komoly alapja s igy maradandósága sem. Abban hát igaza 
van a decretumnak, hogy e dogmát nem a ker. öntudat 
vezette le a messiási fogalomból, hanem Jézus nyilatkoza-
tain alapul. 

Abban is igaza van, hogy Jézus a maga messianitását, 
míg élt, hirdette. Csodái a r ra valók is voltak, hogy a népet 
meggyőzzék az ő Istentől való küldetéséről, tehát messiás 
voltáról. 

Hivatottak és hívatlanok egyaránt nagyon sokat okos-
kodnak újabb időben azon, hogy a történeti Krisztus egészen 
más, mint a hit Krisztusa. A történeti Krisztus sokkal kisebb 
alak, mint a mivé őt a hivő lélek kegyelete emelte. Senki 
sem tagadhatja, hogy a mit az ember eszményéül tekint , 
azt a közönséges korlátai közül ki is emeli. Jézusnak ter-
mészeti, közönséges a lakjá t azonban már közvetlen környe-
zete, sőt ellenségei is olyan fenségesnek, olyan isteninek 
ismerték és nézték, hogy kedvezőtlenebb színben sohasem 



3 1 0 R a f f a y Sándor . 

állt a világ előtt , mint a milyenben a hivő lélek tiszteli. A 
történelem Krisztusa a hivő Krisztusától alig választható el. 
S ennek oka legnagyobb részben az, hogy a történeti Krisz-
tust is a hit Krisztusán á t lá t juk mindenütt. 

A 30. pon t azt a bebizonyithatlan tétel t állítja fel, hogy 
már az evangéliomi szövegekben is ar ra vonatkozik az isten-
fia szó, hogy Jézus az Istennek valóságos és természetes fia. 
Ezzel mind já r t szembeállíthatjuk Róm. 3 1 _ 4 . ós János 1 , 3 . 
kijelentéseit. Az istenfiúságot a belső, a szellem szerint való 
rokonságra vonatkozta t ta úgy Jézus, mint minden apostol is. 

Hogy a ker . egyházi tanfejlődés nem is haladt végig 
azon az úton, melyet annak Jézus és az apostolok vágtak, 
azt nemcsak a bibliai theologia, mint tudomány, mutat ja , 
hanem bizonyítja az a nagy történeti tény is, melyet refor-
matió néven ismer és á ldhat a világ. Azért a 31. pont hiába 
kárhoztat, tör ténet i igazságokat nem t iporhat el. 

* 

32. Az evangéliomi szövegek sensus literalisa nem egyez-
tethető össze azzal, a mit a mi theologusaink a Jézus 
Krisztus öntudata ős tévedhetetlen tudása felől taní tanak. 

33. Világos mindenki előtt, a ki nem elővélemónyek 
által vezetteti magát, hogy Jézus vagy téves dolgokat tanított 
a közel levő messiási eljövetelről, vagy pedig, hogy a synop-
t ikus evangóliomokban az erre a tanra vonatkozólag foglaltak 
nagyobbrésze nélkülözi a hitelességet. 

34. A kr i t ikus nem tulajdoníthat a Krisztusnak minden 
határ nélkül való tudást, legfeljebb abban a feltevésben — 
a mely históriaileg érthetetlen és ellenkezik a morális ér-
zéssel — hogy tudniillik a Krisztus, mint ember, isteni tudással 
rendelkezett ugyan, de még sem akar t sok dolgot közölni 
a tanítványok által az utókorral . 

35. Krisz tus nem volt kezdettől fogva tudatában az ő 
messiási méltóságnak. 

36. A megváltó fel támadása valójában nem a históriai 
rendnek, hanem a tisztán természetfeletti rendnek a ténye, 
a mely sem bebizonyítva nincs, sem be nem bizonyítható, a 
mit a ker. öntudat más tényekből lassanként vezetett le. 

37. A Krisztus feltámadásában való hit kezdettől fogva 
nem annyira magából a fel támadásnak a tónyóből, mint inkább 
Krisztusnak az Istennél való örök életéből fakadt. 



R i m a decretuma. 311 

38. A Krisztus engesztelő haláláról szóló tan nem evan-
góliomi eredetű, hanem csak Páltól származik. 

* 

Ki kell itt emelnünk, hogy a mit Jézusról tudunk, vagy 
biztossággal tudhatunk, annak forrása csakis a szentírás 
lehet. Az pedig azt tani t ja magának Jézusnak szavaival, hogy 
földi működése alatt az üdvözítő is folyton Isten hatalma és 
rendelkezése alatt állott. Ezért kér te a keserű pohár elkerü-
lésének lehetőségét Istentől, ezért nem tudta ő sem az isten-
ország eljövetelének idejét, s ezért helyezte oly közel jövőbe 
a maga visszatérését, a miből aztán a Pál apostol által is 
vallott parusiahit keletkezett. A szentiratok nem beszélnek 
Jézus tudásának határairól, de nem beszélnek tévedhetlen-
ségéről sem. Az ezekre vonatkozó nézetek hát csakis elvo-
násoknak tekinthetők. 

Hogy azonban Krisztus kezdettől fogva tudatában volt 
messiásvoltának, azt nemcsak az evangéliomok erre vonat-
kozó tanítása, hanem Jézusnak egész céltudatosan irányított 
működése is bizonyítja. Hiszen ép az volt sokszor megismé-
telt panaszának tárgya, hogy nemcsak kortársai, hanem még 
tanítványai sem voltak képesek az ő messiási öntudatának 
megértésére és kellő méltánylására. Messiási öntudata tehát 
megvolt, sőt fellépése kezdetétől elmúlása pillanatáig folyton 
egy azonos jellemünek mutatkozik csakhogy sajátossága 
miatt, mer t tisztán szellemi volt, ellentetbo került kora 
messiási képzeteivel. 

Krisztus feltámadásának kérdése kezdettől fogva alap-
kérdése volt a keresztyénségnek. Hogy ezzel állt ós eset t a 
keresztyén ember hite, arra nézve legvilágosabb bizonyíték 
Acta 2. és I. Kor. 15. Nem is a feltámadás ténye, hanem a 
feltámadás módja dolgában van eltérés a szentiratok között . 
Egyetlen szentiratunk sincs, a mely a feltámadás tényét nem 
hogy tagadná, de sőt csak kétségesnek vagy kérdésesnek is 
tüntetné fel, vagy szándékosan elhallgatná. Hiszen több al-
kalommal egyenesen szemtanúkra is hivatkoznak az irók. 
De a feltámadás módjának elboszélése már lényeges eltérést 
rnutat. János és Lukács evangéliomának a felfogása egyes 
részleteiben a merőben érzéki testben való feltámadás hite 
felé hajlik, más helyein meg ismét inkább annak a páli 
felfogásnak a tükre, a melyet az Acta is megszólaltat ama 
kitételben, hogy Jézus több jelben mutatkozott az ő tanít-
ványainak negyven napon át. 

A feltámadásnak tehát nem a ténye, hanem, hogy úgy 
mondjuk, a fokozata szempontjából van eltérés az újszövet-
ségi i ratok felfogásában, s igy meg kell állapítanunk a 
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decretum amaz igazságát, hogy a feltámadás hite csakugyan 
nem theoriákból, hanem tényből sar jadt ki. 

A 38. pont Krisztus engesztelő halálának sarkalatos 
kérdését akar ja eldönteni. Ε kérdés nemcsak a legfontosab-
bak. hanem a legterjedelmesebbek közé is tartozik. Azért 
ennek sem bocsátkozhatunk itt most részletes fejtegetésébe, 
hanem csak nagy vonásokban erint jük meg a dolgot. Elsőbb 
is meg kell állapítanunk, hogy csakugyan Pál apostol az, 
a ki a Krisztus halálát engesztelő, áldozati halálnak tekinti 
és e szempontból ítéli meg annak jelentőségét és összes 
következményeit . Ezt a felfogást azonban megtalál juk a 
többi szentiratban is. Hogy egyedül Pál lett volna ennek a 
felfogásnak megteremtője, már csak azért is valószínűtlen, 
mer t még azok is vallják e nézetet, a kiket az őskeresztyén-
ség története szerint Pál elleneseinek i smerünk De meg-
vannak e nézet alapvonásai a synoptikus evangéliomokban 
is, még pedig Jézus szájából elhangzó nyilatkozatokban. Az 
volna hát itt mos t már a döntő kérdés, volt-e a páli fel-
fogásnak befolyása a synoptikus evangéliomokra, vagy nem? 
Ha volt, miért olyan halvány az a befolyás, ha pedig nem 
volt, hogyan ér the t jük meg pl. az úrvacsora szerző igéiben 
erre vonatkozó nyi la tkozatokat? S mindezek alapján eldől 
majd az a kérdés is : csakugyan több volt-e Jézus a hivőre 
nézve, mint egyszerű példaképe az Istennel való együttélés-
n e k ? S nevezetesen az ő halálának van-e üdvözítő jelentő-
sége, vagy egyszerűen csak az igazságért és az emberszere-
te té r t való önfeláltozásnak szolgál örök pé ldá jaként? S ha 
egyedül csak Páltól ered az engesztelő halálról szóló tanítás, 
akkor annak vallása bibliai ugyan, de nem jézusi, nem 
evangóliomi, s igy annak elhagyása a jézusi keresztyénségben 
való megmaradást nem érinti Ε vitás kérdést tehát csak 
alapos exegetikai vizsgálódás alapján lehet eldönteni, a mely-
nek folyamán a szentiratok eredetének a kérdését is tisztázni 
kell. Erre pedig itt most sem helyünk, sem időnk nincs. 
Ezért a Krisztus Jézusról szóló tételeket tovább nem is 
feszegetjük. 

3. A szentségekről. 
39. A sacramentumok eredetéről szóló ama vélemények, 

a melyekkel a tridenti atyák is el voltak telve, és a melyek 
kétségtelenül befolyást gyakol tak az általuk alkotott dog-
matikus kánonokra, messze távol állanak ama véleményektől, 
a melyeket ma a ker. dolgok históriai kutatói méltán 
vallanak. 

40. A sacramentumok akképen állottak elő, hogy az 
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apostolok és azoknak utódai a Krisztusnak valamely eszméjét 
vagy szándékát, a viszonyok és események tanácsolása és 
indítása szerint magyarázták. 

41. A sacramentumok csupán azt célozzák, hogy az 
ember lelkében felújí tsák a Teremtőnek folyton jóltevő 
jelenlétét. 

* 

A szentségek általános megítélésére vonatkozólag azt 
mondja a decretum, hogy a tridenti zsinat óta mit sem vál-
tozott a történeti kuta tás álláspontja. Pedig sehol sem na-
gyobb ez a változás, mint ép a tridenti zsinat alkotásait 
illetőleg. A protestáns egyházaknak a szentségekre vonat-
kozó felfogása akkor is biblikus volt, ma is biblikus. S a 
míg az marad, nem is t a r tha t nagyobb változástól. A törté-
neti kuta tás mindig igazolni lesz kénytelen a szentségek 
jogosultságát, s legfőlebb keletkezésük körülményeire nézve 
mondhat valami újat. De lényegbevágót nem igen mondhat. 
Eredetük szerint a mi szentségeink mindenesetre józusiak, 
a mit a római hót szentségről csakugyan nem állíthat senki. 

A szentségek célját illetőleg jogos a decretum elítélése 
azokkal szemben, a kik szerint azok semmi mást nem akar-
nak, mint csak a Teremtő folyton jóltevő jelenlétének fel-
újí tását. A szentségeket nem hiába nevezik egyházaink media 
salutisnak, azokká is kell lenniük, különben üres szertar tások 
maradnak. 

* 

42. A ker. község hozta be a keresztség szükséges 
voltát, elfogadván azt, mint szükséges szertar tást és hozzá-
fűzvén ahhoz a ker. hitvallás kötelmét. 

43. A keresztségnek a csecsemők részére kiszolgálta-
tására vonatkozó gyakorlat disciplinaris fejlemény volt, s ez 
volt egyik oka annak, hogy a sacramentum két részre, t. i. 
keresztségre ós bűnbánatra oszlott. 

44. Semmi sem bizonyítja, hogy az apostolok alkalmazták 
volna a bérmálás sacramentumának r i tusá t ; mert a ké t sa-
cramentumnak, nevezetesen a keresztségnek és a bérmálásnak 
formális megkülönböztetése már nem a primitiv keresztyénség 
történetébe tartozik. 

* 

A keresztségre nézve, tudjuk, a szerzési igék Máté 
evangélioma végén olvashatók. Ezeket azonban a tudósok 
egy része ép oly kevéssé t a r t j a hitelesnek, mint a Márk 
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végén lévő uta lás t is. És mégis Jézustól kell a keresztség-
nek erednie, mert különben érthetetlen volna annak kezdet-
től fogva általános és kötelező használata. S ha a keresztség, 
mint a Jézus Krisztusba való bemerítkezés, a megváltóval 
való benső egyesülés aktusa volt, akkor a kisdedek keresz-
telése egyenesen elvi alapon ál lot t s nem disciplinaris szem-
pontok fej lesztet ték ki. A bérmálásra vonatkozó pontban 
hiába kárhozta t ja a decretum azokat, kik annak apostoli 
eredetét tagadják , mert a történelem e tekintetben nem 
támogat ja Róma álláspontját. A bérmálást, mint szentséget 
vagyis Jézustól származó üdvintózmónyt, fel kell adnia s csak 
mint szertar tást gyakorolhat ja . A keresztsóget és a bérmá-
lást csak az egyház választotta el s te t te késő századok 
után külön szentségekké. 

Az úrvacsora és a bűnbánat külön szentségül vételének 
sincs komoly bibliai alapja. Azok a szentségek, melyeket a 
római egyház a szentírás egyes helyeinek egyoldalú hang-
súlyozása és nem a kortörténeti viszonyok mérlegelése alapján 
alkotot t , lehetnek egyházilag üdvös intézmények is, de 
jézusi rendeletre semmikóp se vihetők vissza. Jakab levele 
szentség alkotására épenséggel nem tekinthető il letékesnek. 
A 45. és 46. pontokban kimondot t tételek elitélésében azon-
ban a decretum mellé kell ál lanunk, nem dogmatikus szem-
pontok miatt, hanem exegetikai és történeti tények kény-
szerítése folytán. A 47—49. pontok tartalma már volt érintve. 

* 

45. Nem veendő mindaz történelmileg, a mit Pál az 
úrvacsora szereztetése felől (I. Kor. 1123-26·) elbeszél. 

46. Az ős egyházban nem ismerték az egyház tekin-
télye révén kiengesztelődött bűnös fogalmát, hanem csak 
nagyon lassan szokott hozzá az egyház ehhez a fogalomhoz. 
Sőt a mikor már elismerték is a bűnbánatot egyházi intéz-
ménynek, még akkor sem nevezték sacramentumnak, mivel 
hogy megszégyenítő szentségnek tekintet ték. 

47. Az Úr eme szavai: „Vegyetek Szentlelket; a k iknek 
megbocsátjátok vétkeiket, azoknak megbocsáttatnak és a 
kikét megtar t já tok, megtar ta tnak" (Ján. 20 22-23), sem-
miképen sem vonatkoznak a bűnbánat sacramentumára, 
bármint te tszet t is a tridenti a tyáknak állítani. 

48. Jakab az ő levelében (14. és 15. vers) nem valamely, 
Krisztus által szerzett sacramentumot kivánt általánossá 
tenni, hanem csak egy jámbor szokást a jánlani ; és ha ebben 
a szokásban talán némi eszközét látta is a kegyelemnek, 
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nem vette azt abban a szigorú értelemben, a hogy azok a 
theologusok vették, a kik a sacramentumok fogalmát és 
számát megállapították. 

49. A ker. úrvacsora lassanként l i turgikus cselekmény 
jelleget nyervén, azok, a kik a vacsoráknál vezető szerepet 
viseltek, papi jelleget nyertek. 

* 

A 49. pont egyúttal á tmenete t képez az 50. pontra is, 
a mennyiben a papi hivatal keletkezését tárgyalja. A papi 
tisztet az újszövetségben egyetlen irat sem mondja szent-
ségnek, hanem az egész hívő közösséget t a r t j a királyi pap-
ságnak és szent népnek. Az újszövetség határozottan az 
egyetemes papság elvét igazolja, a gyülekezeti elöljárók csak 
a rend kedvéért ju to t tak a hívek élére. Senimikép sem voltak 
nagyobb tekintélyben, mint az élő apostolok, a kiket pedig 
az Ap. Cselek, szerint az első gyülekezet közönsége kérdőre 
vont s bizonyos munkák végzésével bízott meg. Rendelkező, 
hatalmi kör t betöltő papságot az első keresztyének nem 
ismertek. 

Az 50. pont különben így hangzik: 
* 

50. Az öregek, a kik a ker. gyülekezetekben felügye-
lőkként működtek, az apostolok által mint presbiterek vagy 
episcopusok áll í t tat tak be, a növekedő községek szükséges 
rendben tar tása végett, nem pedig a végre, hogy állandó-
sítsák az apostoli küldetést és hatalmat. 

51. A házasság csak később válhatott az új-szövetség 
szentségóvó az egyházban; mer t hogy a házasság sacramen-
tumnak tekintessék, ahhoz az volt szükséges, hogy előbb 
megtörténjék a kegyelemről és a sacramentumokról szóló 
tannak teljes theologiai kifejtése. 

* 

Amint az 50. pontról, úgy az 51.-ről is csak azt mond-
ha t juk történeti alapon, hogy annak eredetét és kifejlésének 
tényezőit egyedül csak az egyházi és nem a bibliai körben 
ta lá lhat juk meg. A házasságról maga Jézus mondotta, hogy 
a paráznaság alapján meg kell azt szüntetni. Pál apostol 
pedig bőven kifejti róla való nézetét I. Kor. 7.-ben. Szent-
séggé a házasságot csak a katholicismus tette. 
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4. Az egyházról. 
52. Távol állott a Krisztustól az a szándék, hogy az 

egyházat, mint a földön évszázadokig fenmaradó társaságot 
alapítsa meg; sőt inkább, a Krisztus felfogása szerint, a 
mennyeknek országa, a világ végével együtt, már-már eljö-
vendő volt. 

53. Az egyház szerves alkotmánya nem megváltoztat-
hatatlan; hanem a ker. társaság, ép úgy mint az emberi 
társaság, folytonos fejlődésnek van alávetve. 

54. A dogmák, a sacramentumok, a hierarchia, mind 
fogalmukat, mind valóságukat illetőleg, nem egyebek, mint 
a ker. értelmiség magyarázatai és fejleményei, a melyek az 
evangéliomban rejlő csekély magot hozzáadásokkal növelték 
és fejlesztették. 

55. Simon Péter sohasem gondolt arra, hogy Krisztus 
neki pr imátust adott volna az egyházban. 

56. A római egyház nem az isteni gondviselés rende-
léséből, hanem pusztán politikai körülmények folytán lett az 
összes egyházak fejévé. 

* 

Az egyházról szóló tételek sajátságos vegyülékei a 
helyes és félremagyarázott felfogásnak. Hogy Jézus nem 
akar t volna közösseget alapítani, ezt senki sem állíthatja 
komolyan. De hogy szervezett egyházat nem alapított, az 
kétségtelen. A mennyek országa, illetőleg, helyesebben az 
istenország egészen más, mint a mit később az idők folyamán 
egyházzá alakulni látunk. 

S minthogy az egyház az idők terméke, s minthogy 
szervezete semmiféle formájában nem vihető vissza Jézusra, 
természetes, hogy alkotmánya az idők igényei szerint átala-
kítható. Az átalakításnál csak az a szempont lehet a döntő, 
hogy a változtatás az evangéliomi szellemből fakadjon és 
az evangélomi szellem szolgálatában álljon. 

Hasonlókép kell a dogmákról, a hierarchiáról és minden 
egyházi szokásról és intézményről is vélekednünk. A szent-
ségek, amennyiben Krisztus rendelései és nem az egyház 
csinálmányai, kivételt képeznek azért, mert ezek felett csak 
maga az Úr rendelkezhetik. Hogy azonban a tantételek szo-
kások ós a szervezet is változhatnak, az kifejlődésük 
körülményeiből természetes. 

Simon Péter primátusának kérdését ma már komoly 
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theologus nem vitatja. Elég csak az Acta 1. 10. 15. fejeze-
tére és Gal. 2.-re gondolunk, hogy az δ pr imátusát megfelelő 
világításban lássuk. Péter előtérbe nyomulása nem külső 
jogosultság, hanem egyénisége kifolyása volt. A primátusára 
alapított minden következmény csak a levegőben lógg. 

Az 56. tétel igazságát pedig az egész keresztyén egy-
háztörténet bizonyítja s így Róma hiába kárhoztat ja . 

5. Az egyház és a tudomány viszonyáról. 
57. Az egyház ellenséges indulattal viseltetik a termé-

szeti és theologiai tudományok fejlődése iránt. 
58. Az igazság nem változhatatlanabb magánál az em-

bernél, a mennyiben vele, benne és általa fejlődik. 
59. Krisztus nem tanított minden időkre és az egész 

emberiségre alkalmazható tanrendszert , hanem inkább csak 
bizonyos, különböző időkhöz és helyekhez alkalmazkodó 
vagy alkalmazandó vallásos mozgalmat kezdeményezett. 

60. A ker. tan kiindulásában zsidó volt, fokozatos fej-
lődés út ján azonban előbb pálivá, azután jánosivá s végül 
göröggé és egyetemessé vált. 

61. Azt lehet mondani, minden paradoxon nélkül, hogy 
nincs a szentírásnak egyetlen egy fejezete sem, a Genesis 
első fejezetétől az Apocalypsis végső fejezetéig, a mely tel-
jesen ugyanazt a tant foglalná magában, a melyet ugyanazon 
dologra nézve az egyház tanít, és ennélfogva a szentírásnak 
egyetlen fejezete sem azonos értelmű a kri t ikus és a theo-
logus előtt. 

62. Az apostoli hitvallás főtételeinek nem ugyanaz a 
jelentőségük volt az őskeresztyének előtt, mint a mai idők 
keresztyénei előtt. 

63. Az egyház képtelennek látszik az evangéliomi 
erkölcstan hathatós védelmére, mivel makacsul ragaszkodik 
olyan változtathatatlan tanokhoz, a melyek a mai haladással 
nem egyeztethetők össze. 

64. A tudomány előhaladása azt követeli, hogy refor-
máltassanak a keresztyén tannak az Istenről, a teremtésről, 
a kijelentésről, a megtestesült Ige személyéről és a megvál-
tásról szóló fogalmai. 

65. A mai katholicizmus nem egyeztethető össze a valódi 
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tudománnyal, csak abban az esetben, ha átalakul valami 
dogma nélküli keresztyénséggé, azaz tág ós szabadelvű 
protestantizmussá. 

Ugyanezen hónapnak és évnek következő csütör töki 
napján mindezekről tüzetes jelentés tétetvén szent atyánknak, 
X. Pius pápának, ő szentsége jóváhagyta ós megerősítette 
a főmagasságú atyák határozatát ós elrendelte, hogy a fentebb 
említett tételeket, összesen és egyenként, kárhozta to t taknak 
ós elvetet teknek tekintse mindenki. 

* 

Az egyháznak, értvén ezen most természetesen kizáró-
lag a róm. ka th . vallásos közösséget, a mint azt a pápa egy-
háza maga számára igényli, a felvilágosodás, a tudomány 
munkája sohasem tetszett . De nem is tetszhetett. Akinek 
örök időkre megállapított tételei vannak, a melyeknek át-
alakítása és javítása eleve ki van zárva, annak szükségszerű-
leg minden tudós munkálkodás ellenségévé kell lennie. 
Természetesen első sorban a természet tudományoknak, a 
melyek a végső okot és erőket ku ta t j ák , azután a theolo-
giai tudományoknak, a melyek a vallás természetes alapjait 
aka r j ák felderíteni s a kortörténet i viszonyoknak is kiváló 
szerepet j u t t a t n a k a kijelentés felfogásában. A római egyház 
azt hiszi és azt vitatja, hogy „minden időkre ós az egész 
emberiségre alkalmazható tanrendszert tanít," a miből folyik, 
hogy annak megbolygatása lehetetlenség. 

Pedig ez az állítás ép oly téves, mint a milyen téves 
az, a mely Jézustól ugyanezt elvitatja. Az 59. tételt persze 
csak azéx-t itóli el a pápás egyház, mert magát a Krisztus 
egyetlen igaz egyházának ta r t ja , melyben szerinte — bár 
nem kell neki egyedüli alapul a szentírás — a Jézus tanítása 
egyedül szólal meg igaz formájában. Tudjuk, mi igaz ebben 
a dologban. Az, hogy Jézus valóban olyan életfelfogást, olyan 
vallást tanított , a mely az embernek Istenhez és embertár-
saihoz való viszonyát örök időkre képes megnyugtató módon 
rendezni, de ez az δ tanítása egyedül csak az evangéliomok-
ban található fel, s bármely egyház, mint vallásos közösség 
csak annyiban képviseli és szólaltatja meg Jézus tanítását, 
a mennyiben hű az evangéliom szelleméhez. S hol van ettől 
a pápa egyháza! 

A 60. pont történelmileg igazolt igazságot kárhoztat . 
Bizony a ker . tanfejlődós néha sajá tságos átmeneteket mutat, 
azért kell a tanokkal szemben mindenkor az egy örök ma-
radandó Igét hangsúlyozni, mint mér tékét és itólőjét minden 
egyes tannak. 
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Ebből foly a 61. tétel. A theologiának, mint tudománynak 
ép az a feladata, hogy a keresztyénséget jézusi formájában 
igyekezzék felkutatni és az ez után törekvő egyházak elé 
állítani. A keresztyénség egyházainak egyike sem volt eddig 
képes az igazi, a jézusi valláserkölcsi világnézet bir tokába 
jutni, hanem mind csak részszerint való igazság birtokában 
van. Az evangéliomi egyházaknak roppant előnye azonban, 
hogy ők az evangéliomokat te t ték hitük és életük egyedüli 
normájává s így rá juk nézve megvan a lehetősége a szaka-
datlan reformátiónak, mindaddig, míg csak teljesen és kifo-
gástalanul el nem jutnak a jézusi vallásos felfogáshoz. A 
szentírás tantartalmát, s ezzel a keresztyénség mivoltát, az 
igazi ker. taní tás t az exegetikai theologiának kötelessége 
megállapítani. S ha célját a k a r j a érni, akkor feltótlenül sza-
badnak és a minden tudományra nézve érvényes szabályok 
szerint munkálkodónak kell lennie. 

A 62. pont olyan tétel t kárhoztat, a mely nagyon is 
egyéni szempontból indul ki s így különböző alapokon 
vitatható. 

A 63—65. tételek tar ta lma olyan bőséges és olyan fontos, 
hogy ezeknek megvitatása maga méltán lehetne külön Stu-
dium tárgya. Azért csak röviden szólok hozzá pár szót. 

A pápás egyház rég e le j te t te már az igazi ker. erkölcs-
tant s félszeg felfogásának erőszakolása érdekében még az 
inquisitióra is ráadta magát. Ma is minden másként véleke-
dővel szemben a türelmetlenség, gyűlölet, gőgös önteltség 
képviselője, a mi pedig a jézusi szellemmel semtnikép sem 
egyeztethető meg. 

Hogy pedig a tudomány mit követel, s azzal szemben 
mit mond Róma, azt vitatni sem érdemes. De az bizonyos, 
hogy addig nem is lehet a tudomány barátja, nem is engedhet 
té r t semmiféle világosságnak, a mig előbb az evangéliom 
világosságának nem enged te re t önmagában. Ezért helyesen 
érzi, de rosszul értelmezi Róma amaz utolsó mondás igaz-
ságát, hogy neki szükségkép szabadelvű protestantismussá 
kell válnia. Igen, a megtérésnek legelső ak tusa az önmagunk 
ellen való protestálás. Azután azonban jönnie kell az átala-
kulásnak is. Ennek pedig egyetlen helyes alapja és irány-
mutatója csakis az evangéliom lehet. Hiába ád ki Róma 
decretumokat a világosság ellen. Meg kell virradni. S a 
felkelő nap nem lehet más, mint csakis és egyedül a Krisztus 
evangélioma, a mely jézusi igaz formájában minden tudo-
mányos ku ta tás előtt megáll, a mint megállt a katholicismus 
félremagyarázása és ellenségeskedése dacára mind mai napig. 

Baffay Sándor. 


