
Könyvismertetés. 

Réz László: Vallás és művészet. Tanulmány, különös tekintettel 
a művészetnek a vallás külső n-yilvánulásában való szerepére. 179 
oldal. Kiadja a gömöri ref. egyházmegye lelkészi testülete. Nyomatott 
Lévai Izsó könyvnyomdájában, Rimaszombat, 1909. 4 korona. 

Mindakét protestáns egyház évtizedek óta azon fáradozik, 
hogy kultuszát a kor változott viszonyaihoz képest rendezze be. 
Az ez irányban tett lépéseket azonban mindezideig nem jutal-
mazta a kivánt siker. Ennek valódi okát szerző' a nagy elvi 
kérdések körül való homályosságban és a bizonyos irányú 
kényelemhez való ragaszkodásban látja, mely körülmények teljesen 
megokolják, hogy a kultusz-kérdésekkel a tudományos theol. 
irodalom is foglalkozzék. 

Szerzőnk műve I. részében a vallás és művészet elméletét 
fejtegeti. Vizsgálja eredetüket, fogalmukat, tartalmukat és céljukat. 

A II. részben a vallásnak és művészetnek egymáshoz való 
viszonyát tárgyalja. Ez a viszony fizológiai, pszichológiai és 
szociológiai. 

A III. részben a művészetnek történeti és tényleges szerepét 
fejtegetvén a Krisztusi vallásban, — mindekenelőtt is részletesen 
szól a mózesi vallás kultuszáról. Ezután külön fejezetben szól a 
Krisztusi vallás kultuszáról az apostoli és ó keresztyén-korban, 
majd a papi vallássá alakulás hatása alatt. Jézus a vallás külső 
nyilvánulására vonatkozólag határozottan körülírt formát nem 
állított fel, sőt még pozitív utasítást sem adott, hanem csupán a 
mózesi vallás egyes külső nyilvánulására hirdetett negatív elveket. 
Ezért a bizonytalanság és tájékozatlanság eleinte a kultusz körül; 
aminek természetes következménye lőn, hogy szívesen, tartóz-
kodás nélkül vették át s használták később a zsinagógák beren-
dezését is mintául, használták a zsoltárokat s alkalmaztak több 
ótestamentomi vonatkozású jelképes cselekményeket is. Ez irány-
ban tovább haladva az egyház a második században mind jobban 
letért az igazi újtestamentomi alapról s ótestamentomi és pogány 
részletekkel új alapot létesített, megvetve a hierarchia alapját. 
Ennek a papi vallásnak kultuszában az apostoli és ókorral ellen-
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tétben egyre nagyobb tért hódít a művészet. Divatba jjönnek a 
rendiség külső feltüntetése céljából lassanként a magán életben 
is a külön papi ruha és jelvények. Megszaporodnak a kultusz-
edények is. Mind a művészet fokozottabb tórfoglalásának bizony-
ságai. Magáról a kultuszról szólván részletesen ismerteti szerzőnk 
a misét, mely alkotó részeiben szintén eró'sen szimbolizáló. „A 
reformált Krisztusi vallás kultusza" cím alatt szintén sorra veszi 
a kultuszhelyet s annak berendézését és felszerelését, a papi 
ruhát, magát a kultuszt, mint istentiszteletet s az éneknek és 
zenének szerepét.. Párhuzamosan fejtegeti az ezekben megnyil-
vánuló lutheri és kálvini felfogást, a két irány közötti összefüggést 
és különbséget. A reformáció a tan reformálása mellett kiterjesz-
kedett a kultusz reformálására is. De a reformátorok Θ téren 
végleges és befejezett munkát nem alkottak, illetőleg a kultusz-
nak reformálása nem sikerült nekik oly mértékben, mint az 
egyházi tané: egyrészt azért, mert ez utóbbit lényegesebbnek, 
fontosabbnak tartották; másrészt pedig, mert míg a tan refor-
málására nézve a szentírás elegendő alapot szolgáltatott, addig 
a kultuszra nézve a részletekre is kiterjedő útbaigazítást nem 
tartalmaz. Innen van, hogy a két egyház között — különösen 
eleinte — nagyobb az eltérés a kultuszban, mint a tanban. A 
lutheri reformációt kultusz tekintetében a megtartás, tisztogatás, 
átidomítás jellemzi; ellenben a helvét reformációt a radikális 
újjáalakítás. A kultusz terén lényeges újítás az, hogy mindkét 
irányú reformáció az istentisztelet nyelvévé a nép nyelvét, köz-
pontjává pedig az igehirdetést tette. De míg a lutheri irány 
követői úgy vélekedtek, hogy „azon szertartásokat mind meg-
tartjuk az egyházban, mind pedig megtartandóknak véljük, melyek 
az egyházszolgálatot ékítik és a melyeket jó lelkiismerettel meg-
tarthatunk"; addig Zwingli az istentiszteletet az apostoli és 
ókeresztyén egyház ó's-eredeti egyszerűségére igyekezett vissza-
vinni. A liturgia magában az egyes felekezetekben is különböző 
volt s dacára az egységesítésre irányuló ismételt törekvéseknek, 
még ma sincs egységes liturgiánk. Nagy hibája e vallás kultu-
szának, hogy elenyészően kevés benne, különösen a helvét irá-
nyúban, a szimbolizmus. 

A IV. rész a reformált Krisztusi vallás magyarországi 
kultuszreformjának elveiről szól. A kultusz reformálására feltét-
lenül szükség van. Hogy ebben a reformban az irányelvek mik 
legyenek, azt a kultusz célja határozza meg. Ez pedig szerző 
szerint: „Az embernek Istennel való viszonyából folyó érzelemnek 
ós boldog tudatnak előterjesztése és ez előterjesztés által a 
kegyesség és vallásos meggyőződés erősítése." Eme cél elérése 
végett, minthogy az ember mindent nem képes jelképezés nólkül 
kifejezni vagy feltüntetni, a kultuszba, még pedig annak minden 
alkotó elemébe, be kell vinni a szimbolizmust. Annyival is inkább, 
mert az nemcsak hogy nem ellenkezik a Szentirással, sőt Jézus 
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tanításaiban és cselekedeteiben, valamint az apostolokéban is, 
számos jelképiességet találunk. A szimbólum nemcsak hogy 
magyaráz, hanem idealizál is, s ennyiben közeláll az esztétikai 
széphez, a művészethez, aminek ismét helyet kell adni a kultusz-
ban, továbbá a kultusz helyében, annak dekorációjában, beren-
dezésében, berendezési tárgyain, a liturgus megjelenésében, cselek-
ményeiben, a szertartások formájában és tartalmában. Kívánatos 
és szükséges azután, hogy ez a művészet nemzeti irányú legyen. 
Törekedjünk kultuszunk reformját oly irányba terelni, hogy az a 
két protestáns egyház unióját is elősegítse. Az általános irány-
eszméknek mindenkori szem eló'tt tartásával először is fő figyel-
met kell fordítanunk a templom alaprajzára. Ez csak a hosszúkás 
négyszög alak lehet: egyrészt mert így kívánja a történeti fejlődés, 
másrészt mert ez teszi a templomnak fizikális hatását komollyá 
és méltóságossá. A szobrászat és festészet alkotásait, t. i. amelyek 
tárgyaikat vallásos ismeretkörünkből veszik, nincs okunk ridegen 
nélkülözni templomainkban. A dekorativ művészeteknek azonban 
minden esetre helyet kell biztosítanunk. Mert ezek míg egyfelől 
csaknem nélkülözhetetlen segítőtársai az építő művészetnek, 
addig másfelől beszédes élénkséget visznek az ezek nélkül 
egyhangú, sőt néma falak közé. A kultuszeszközök közül kiváló 
figyelemben kell részesíteni a szószéket, mely a főbejárattal 
szemben helyeztessék el emelkedettebb helyen, hogy már ez által 
is szimbolizáltassék az istenigéjének központi s nem közönséges 
becse. A szobrászat alkotásai leginkább a szószéken foglalhatnak 
helyet. A szakramentumoknak, különösen az úrvacsorának kiszol-
tatása helyéül, illetve tárgyául szerzőnk — kálvinista pap lévén 
— természetesen az asztalt tartja egyedül jogosultnak. A kehely-
használatra vonatkozólag kívánatosnak véli a több kehely 
behozatalát. Megengedem, hogy ennek a törekvésnek egészségi 
szempontból van csakugyan némi alapja, de kivitele a szerző 
által is annyira hangoztatott és sürgetett szimbólumnak a rovására 
esnék, amennyiben a közös kehely használata szimbolizálja a 
testvéri összetartozást, kommuniót; míg a külön kelyhek vagy 
poharak használatában ez a közösség kifejezésre jutni nem tudna. 
Azután meg kissé szokatlan, sőt talán egyenesen profán jellegű 
volna, ha a pap az úrvacsora osztás alkalmával „töltögetne a 
közös pohárból a híveknek saját külön poharukba". Legfeljebb 
annyit lehetne e tekintetben megtenni, amit végül szerző is 
koncedál, hogy „a kehely mentől kisebb űrtartalmú legyen, hogy 
a lelkésznek módjában álljon azt tiszta fehér golccsal mentől 
gyakrabban megtörülni." A papi ruha uniformizálását is szüksé-
gesnek tartja. Olyannak gondolja ezt, mely magán hordaná az 
esztétikai szépet is, célszerű is volna, a történeti fejlődésnek is 
megfelelne s mint ilyent minden nehézség nélkül elfogadhatná 
a reformáció mindkét nagy iránya. Ez volna: „A Luther-köntös 
egyesítése a félkör-palásttal s hozzá süveg gyanánt fekete bársony 
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kucsma s a fehér, keményre vasalt nyakkendő helyett fekete 
színű, rojttal ellátott, csokor nyakkendő használása". A reveran-
dának a félkörpalásttal való egyesítése talán még sikerülne 
valami módon; azonban a fehér, keményre vasalt nyakkendó'nek, 
vulgo: Mózes-táblának fekete színű csokornyakkendó'vel való 
helyettesítése megint egy szimbólumnak az eltörlését eredmé-
nyezné. A Mózestábla ugyanis, mint már a neve mutatja, szim-
bolizálja a két törvénytáblát. Mi értelme és mi szüksége volna 
már most ennek a szép szimbólumnak a kiküszöbölésére egy 
semmi jelentőséget nem képviselő csokornyakkendő által ? ,,Αζ 
istentiszteleti szertartások" c. fejezetben a konventi és a Nóvák 
Lajos-féle tervezetet hasonlítgatja, bírálgatja. A Novákét magasan 
föléje helyezi amannak, s ezt ajánlja elfogadásra a lutheri egy-
háznak is, hogy az uniót a liturgia terén is igyekezzünk keresztül-
vinni. Elvi akadályát ennek szerző nem is látja, mert szerinte a 
Novák-féle tervezet közeledik a lutheri irány mai rendjéhez. 
Minden esetre kívánatos volna e tekintetben is az unió, de a 
Novák-féle tervezet alapján ez úgy gondolom kivihetetlen, ameny-
nyiben az bizony nagyon is elüt az evang. egyház — különösen 
magyar ajkú — istentiszteletének sorrendjétől és tartalmától. 
Még a konventi tervezet közelebb áll hozzá, főképen a városi 
gyülekezetek istentiszteletének a lefolyásához. Nóvák Lajos terve-
zetének fő hibája szerény véleményem szerint, hogy az istentisz-
teletet nagyon eldarabolja és elnyújtja: teszem pl. a vasárnapi 
és ünnepi istentiszteletek programmját 14, illetve a gyülekező 
énekkel együtt 15 pontban állapítja meg; köztük 7 gyülekezeti 
ének szerepel. Az istentiszteletnek ily mérvben való eltagazodása, 
elaprózása egyéb okok mellett már azért sem ajánlatos, mert 
lényegesen meghosszabitaná az istentiszteletnek az idejét. — Az 
ének- és zeneügyről szólván kiemeli, hogy egyház-énekeink úgy 
szöveg mint dallam tekintetében revízióra szorulnak. Különösen 
pedig arra kell törekednünk, hogy a magyar nemzeti karakter 
érvényesüljön bennük is. A gyülekezeti éneklés csak unisolo 
lehet. A templomi ének vezetésére egyedül alkalmas hangszer az 
orgona, melynek hangja van hivatva a gyülekezet tagjainak sok-
féle szinű és erejű hangjait zeneileg szép és kellemes harmóniává 
olvasztani. Az orgona ilyen jelentősége hozza magával, hogy ki-
váló gond fordítandó az organista énekvezérek képzésére is. 

Ezekben igyekeztem Réz László munkáját ismertetni. A 
téma, melyet feldolgoz, magában véve is érdemes a vele való 
tüzetesebb feldolgozásra, annyival inkább a jelen viszonyok között, 
mikor mindenfelé a kultusznak, nevezetesen a liturgiának a 
reformját hangoztatják, sürgetik. Örömmel kell azért fogadnunk 
minden oly irányú munkát, mely ezt a célt szolgálja; örömmel 
még akkor is, ha csak csekély részben járult is hozzá a kérdésnek 
megoldásához, a cél eléréséhez. Annyival inkább örömmel kell 
tehát fogadnunk Réznek a munkáját , mint amely „nagy ügy-

Tlieol. Szaklap. VII. évf. 2 1 
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szeretetnek és lángoló lelkesedésnek" a gyümölcse. A kultusz 
körébe vágó munkákban hazai protestáns egyházi irodalmunk 
meglehetó'sen szegény, így Réznek — különösen abból a szem-
pontból, melyből ő tárgyalja a kérdéseket — csakugyan nem 
igen volt módjában, jár t utakon haladni. Természetes ennek 
következtében, hogy munká ja nem hordozza magán minden tekin-
tetben a teljesség és tökéletesség bélyegét. Különösen hibája, 
hogy sokat beszél, sok felesleges, a kérdésnek meritumára nem 
tartozó dolgot mond; gyakran ismétlésekbe bocsátkozik, ami 
aztán ahelyett, hogy viágosabban tenné, sokszor inkább csak 
takar ja munkájának gondolatmenetét. Ha terjedelemben rövi-
debbre fogta volna, tartalomban kétségtelenül csak nyert volna a 
könyve. De némely fogyatékossága mellett is eló'nve, hogy sok 
egészséges gondolatot vet fel; sok olyan eszmét ad, melyek meg-
fontolást igényelnek, foglalkoztatják az embernek értelmi és ér-
zelmi világát. Nagyon helyesen utal reá, és elfogadható érvekkel 
bizonyítgatja — ami munkájának vezérgondolatja — hogy a 
művészeteknek a kultusz körében okvetlenül helyet kell bizto-
sitanunk : e mellett szól a már érintett okok mellett különösen 
az a tapasztalati tény, hogy a kultusz célját megvalósítani akaró 
lelki működéshez, illetőleg annak erősítéséhez és ébrentartásához 
szükség van érzéki benyomásokra, szuggesztív fiziológiai okokra. 
Ezen épül fel a modern oktatási rendszer is. Szemléltetve okta-
tunk; mert igy maradandóbb képzetek alakulnak tanítványaink 
keblében. Ezért nemcsak megengedik, hanem meg is követelik 
ujabban már az egyházak a vallásoktatásnál is a szemléltetve 
oktatást. Erre kell tehát törekedni a kultuszban is. Hogy a pszi-
chológiai és fiziológiai folyamat az ember lényegének megfelelő 
egységes harmóniát alkosson. Külön-külön miridakettő szélsőségre 
vezet s igy a kultusz célját nem hogy elősegítené, hanem sokszor 
inkább hátráltatja; amint példa az egyikre a katholikus, a másikra 
kiváltképen a kálvini egyház. Ennek az egyirányú szélsőségnek, 
t. i. a pszichológiai folyamat kizárólagos érvényesítésének, vagy 
negative: a művészettől, szimbolizmustól való tartózkodásnak 
tudja be szerző híveinknek a vallás iránti közönyösségét. Mert 
kultuszunk nem elégíti ki az embernek fiziológiai lényegéből folyó 
kívánalmait. S ha vizsgáljuk és összehasonlítjuk a protestáns és 
a r. k. egyházak jelenlegi helyzetét, híveiknek vallásosságát és 
buzgóságát, úgy látszik igazat kell neki adnunk. Azzal az óhajjal 
kell tehát az ismertetést is befejeznem, amiért jó részben Réz 
László könyve is íródott, hogy : Több művészetet, több szimbó-
lumot, több poézist a kultuszba! g a m u 

Képes Szent Biblia, azaz Istennek ó és új- tes tamentumában 
foglaltatott egész szentírás. Magyar nyelvre fordította Károli 
Gáspár. Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgozott kiadás. 
Szerkesztette Tóthfalusi József, lelkész. Kiadja Hermann Emil 
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„Képes Szent Biblia és Vallásosirat terjesztő vállalata," Buda-
pest, Aréna utca 21. — XXII. 1116. 1. 186. 1. 415. 1. Előfizetési 
ára 36 korona. 

Bibliairodalmunk nagy gazdagodását jelenti ennek a műnek 
a megjelenése, amely a képes bibliák között ár, forma és kivitel 
dolgában a középhelyet foglalja el, mint magyar kiadás pedig 
egyedül áll. Családi bibliának szánta a kiadó ezt a művet, a 
mint azt a könyv elején található fehér levelek is mutatják. A 
mű kiadóját teljes elismerés illeti meg azért a gondos munkáért , 
a melyről a könyv minden lapja, képe és szövege tanúskodik. 
Látszik, hogy nem üzleti érdek, hanem a Biblia iránt való meleg 
szeretet vezette törekvéseiben. S ha felteszem a kérdést, meg-
felelt-e a kiadó az előfizetési felhívásban igért feltételeknek, úgy 
nyugodtan mondhatom, liogy bizonyos mértékben meg is haladta 
azokat. Igy nevezetesen a magyar művészet rajzainak reprodu-
kálásában minden lehetőt megtett a siker érdekében. A szer-
kesztőt is teljes elismerés illeti, hogy az ó-testementom előtt 
kortörténeti és isagogikai jegyzeteket adott bevezetésül, s hogy az 
egész mű létrehozása körül oly szorgalommal fáradozott. De a 
szerkesztés ellen már van kifogásom. Kellemetlenül érinti az 
embert, hogy a Dürer-féle kép, mely a négy apostolt ábrázolja, 
a Prédikátor könyve közepére van téve. Rembrandt festménye 
Mózes táblatöréséről a Királyok II. könyve elején áll. Rembrandt 
„Krisztus sirbatétele4, című színes kép a II. Kor. levél közepére 
került. Egy kis gondossággal mindezt a bántó helytelenséget el 
lehetett volna kerülni. Jó lett volna az is, ha az ő-test. beveze-
tésének mintájára az új- testamentumot is kortörténeti jegyze-
tekkel kezdték volna meg. Hasonlókép bántó, hogy az Újtestamen-
tomnak nincs külön címlapja. — Azt hiszem, az is helyes lett volna, 
hogy ha már a Szentírás szövegét revideálva közölték, az ó-testa-
mentomi apokrifusokat is átnézették volna. A Kámory-féle fordítás 
igen sok különlegességet mutat . Ezt tehát egyszerűen lenyomatni 
kár volt. Igaz, hogy az a közönség, a mely ezt a díszes bibliát 
megveszi, nem igen ütközik ma jd meg az apokrifusok nyelvezetén, 
de mégis, egy ú j kiadásnál ú j munkát kellett volna nyújtani. És 
ha már az ó-testamentomi apokrifusokat befogadták, be kellett 
volna fogadni az új-testamentomiakat is, legalább azokat, a 
melyek még a kánon lezárása után is mint hasznos olvasmányok, 
a szentiratokkal együtt maradtak, amint arról a vatikáni codex 
is tanúskodik. — A felsorolt kifogások dacára is azonban a 
Képes Szent Bibliát sikerült munkának tartom s különösen kará-
csonyi, születésnapi, konfirmációi vagy esketési ajándékul igen 
szépnek, alkalmasnak tartom, de családi használatra is minden-
kinek szívesen ajánlom. 

Raffay Sándor. 

21* 
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Sztehlo Kornél felolvasásai: I. Modernismus és Protestan-
tismus. II. A jövő vallása. Toldi Lajos bizománya. Budapest. 
44 oldal. — 

Ε munkához már többen szólottak hozzá. Legutóbb Stettner 
Gyula felsőlövői esperes adott ki egy füzetet a fenti címen, mint 
a „Missziói Lapok" külön lenyomatát. Ebben elmondja az itt 
együtt lévő két felolvasásra vonatkozó észrevételeit. Minthogy 
ezek az észrevételek külön is megjelentek, rájuk is ki kell itt-
ott térnem a munka ismertetése fonalán. 

Jellemző, hogy újabb időben világi uraink is theologizálni 
kezdenek. Mintha csak vissza akarnák hozni azt a régmúlt időt 
amikor még a fejedelmek se tartották méltatlan dolognak a 
theologiával való foglalkozást. Zsilinszky Mihály kerületi felü-
gyelőnk e téren való munkálkodása ismeretes, mert gazdag, 
széleskörű és szakszerű. Sztehlo Kornél is már többször lépett a 
közönség elé valláserkölcsi kérdések tárgyalásával. Legutóbb 
meg Tisza István gróf nyilatkozott — valószínűleg nem csak az 
általános felekezetközi helyzet, hanem a Zoványi-féle ügy hatása 
alatt is — a hit és a tudás viszonyának s a szabadság hatá-
rainak a kérdésében. Sztehlo Kornélt inkább a vallásnak társa-
dalmi szerepe és jelentősége s a modern eszmeáramlatokban 
elfoglalt helyzete és jövendő sorsa foglalkoztatja. 

Kétségtelen, hogy szerzőnknek tollát a vallás szeretése, 
becsülése és féltése vezeti. Nem azok közé tartozik tehát, akit 
a vallást készek kirekeszteni azoknak a tényezőknek a köréből, 
a melyeken a jövendő társadalma fel fog épülni. De az a meg-
győződése, hogy a vallás a mai formájában, melyet a multaktól 
örökölt, a jövendő alakulások előkészítésére nem alkalmas. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a vallást magát föltétlenül szük-
ségesnek tartja. Különösen a keresztyénség két nagy ágát, a 
római katholicismust és a protestantismust vizsgálgatja, előbbit 
inkább mai állapotában, utóbbit pedig jövendő hivatása szem-
pontjából. Szerinte egyik egyház se kifogástalan. A katholicismus 
egészen beteg, a klerikális irányzatba tévedt, de a protestan-
tismusra is azt mondja : „a Protestantismus belső reformjának 
szüksége annyira megérett, hogy az eddigi állapot fenntartása a 
müveit köröknek a vallástól való teljes elfordulását vonhatja 
maga után." Meggyőződése, hogy „a protestantismus a klerika-
lismussal szemben csak úgy tud sikeresen megküzdeni, ha a 
tételes dogmákkal szakit." 

A bevezetésből kiszakított a két mondat nemcsak az író 
álláspontjára nézve jellemző, hanem teljesen érthetővé teszi azt 
is. hogy a két felolvasáshoz külön füzetben szól hozzá Stettner 
Gyula. Mert csak nem emelheti ok nélkül a protestantismus ellen 
egyik oszlopos vezéremberünk azt a vádat, hogy jelen alakjában 
tovább fenn nem állhat. Es ezt a vádat egyenesen és élesen a 
protestantismus ellen emeli, éppen akkor, a midőn a róm. kath. 
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egyházban ismét a régi szellemhez és a régi formákhoz való 
szigorú ragaszkodás az uralkodó s a mikor a pápa egyházát 
éppen a formalismus kihegyezése teszi népszerűvé és hódító 
hatalommá. 

Hogy ennek ellenében a protestáns író a modernismusnak 
feltűnését örömmel üdvözli, azt természetesnek találjuk mind-
nyájan. De ki kell mondanunk, mint tényt, hogy a modernismust 
a pápa egyháza nem fogja megsinleni. Helyesen mondja szerzőnk, 
hogy a modernismus nem más. mint a szabad kutatáshoz való 
jogosultság tudatának bizsergése a római kath. egyházban. De 
ez csak annál gondosabb ellenhatásra buzdítja a hivatalos egy-
házat. S különösen hat az emberre, hogy mégsem a római kath. 
egyház bukását, nem a pápás klerikalismus és dogmatismus 
radikális reformálásának szükségét sürgeti a szerzőnk, hanem a 
Protestantismus belső reformját követeli, mert így a műveltek 
elpártolnak a maradi protestantismustól (!). 

Orvosságul a dogmákkal való szakítást ajánlja. Különös egy 
dolog ez nagyon. A dogmatlanság hirdetése, aminek Tisza gróf 
is szószólója lett, a protestantismusban szintén modernismus. 
Csakhogy sokkal kevesebb értelme van, mint a r. k. egyházban 
felébredt modernismusnak. Dogmátlan vallás ugyanis képtelenség. 
Amint Stettner Gyula is rámutatott, hogy ez alapon már azzal 
mondották ki az első dogmát, hogy nem kell dogma. Mi a dogma? 
Mindig a hiendők és teendők tételes, összefoglaló kifejezése. 
Nincsen társulás a világon, mely ne állapítana meg olyan téte-
leket, a melyek szilárd kereteit és alapjait képezik a tömörülésnek. 
Hogy éppen csak az evangeliumi egyháznak legyen kötelessége 
minden tételt mellőznie, ez igazán érthetetlen követelmény. Es 
céltalan is, mert kebelében tüstént kisebb csoportokba tömörül-
nének azok, akik bizonyos elvi egyezést fedeznének fel a társaik 
meggyőződésében. Dogmátlan vallás ép oly képzelhetetlen, mint 
alapszabály vagy megegyezés nélküli társulat. A dogmák ép úgy, 
mint az alapszabályok, a társulás szempontjait, egységesítő elvét 
rögzítik meg. 

Egészen más a dogmatismus ellen való tiltakozás. A dog-
mat i smus jellemzője, hogy tételekbe fojt minden szabad mozgást 
és hogy tételek megtartásától teszi függővé magát az üdvösséget 
is. Ha régi, öröklött tételek elől való föltétlen és szolgai meg-
hódolást követel, akkor orthodoxia a neve, ha megszabályrendele-
tezésre törekszik, akkor juridikus dogmatismussá lesz. Mennyire 
megszokta már az emberiség a megrendszabályoztatást, mi se bizo-
nyítja jobban, mint az a nálunk is divó betegség, hogy mindent 
és mindenkit szabályrendeletek keretei közé igyekezünk nyűgözni 
s szinte már a nevetségig túlozzuk a szabályrendeletek gyár-
tását. Pedig ez is dogmatismus. Ez is a szabad mozgást, ez is 
az egyéniség érvényesülését, ez is az egészséges életet öli. 

A „Társadalomtudományi Közlöny" egyik utóbbi számában 
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helyesen emeli ki Palágyi Menyhért a Tisza gróf fejtegetéseinek 
bírálgatása során, hogy a dogmátlanságra való törekvés szomorú 
krit ikája a protestantismusnak. Mert ha abban is megvan a 
dogmatismus, akkor szabadságával többé ne kérkedjék. De igaz-
ságtalan kritika az, melyet Tisza és Sztehlo a protestantismusról 
mond. Mert a Protestantismus sohasem rakott békót senkinek a 
lelkére. A dogmák rabságába senkit sem igáz. Nincs is olyan 
dogmája, a melyet a szabadon és józanul gondolkozó értelem ne 
bírálhatna s bírálva el nem fogadhatna. És én nem képzelek 
olyan lelkészt, aki nem tudná a protestáns dogmákat, nem a 
betűjük, hanem az értelmük és jelentó'ségük szerint megegyez-
tetni a lelkében éló' s a tudományos képzés alapján kialakult 
világnézettel. Ezért nem értem hát, miért fordulhatnának el a 
műveltek éppen a szabadságot biztosító és a tudományos meg-
vizsgálásnak gátat nem vető protestantismustól, mikor ma a 
mindenkép hátrább kullogó római katholicismus diadalmasan 
előrenyomul? Nem tudom elképzelni, hol vannak azok a bántó 
dogmák, tilalmak, ütközők, a melyeken a művelt emberek meg-
botránkozhatnak? Hogy a Protestantismus is tételekbe szedi a 
maga vallásos életfelfogását, az csak természetes. Hogy ezeket 
a tételeket megismerteti összes híveivel, az is természetes. De 
azt a protestantismus soha sem tette és nem is fogja tenni, 
hogy a dogmatismus békóiba verje a lelkeket s bármely dogma 
elfogadását vagy elvetését az üdvösség elnyerésének vagy elvesz-
tésének feltételéül állapítsa meg. Ott van pl. a Szentháromság 
dogmája, melyet nincs kényszerítve senki metafysikai értelemben 
venni, hiszen maga Luther is üdvökonomiai értelmezéssel veszi. 
Ez pedig olyan szabadság, a mely nem nyűgözi le senkinek a 
lelkiismeretét. 

Helyesen emeli ki Sztehlo Kornél, hogy a reforinatióban a 
korszerű mérséklet a szentíráshoz való ragaszkodás conserva-
tivismusával társult ugyan, de megvolt benne a haladást bizto-
sító tényező is, a folytonos reformálódás lehetőségét biztosító 
egyéni szabadság és szabad kutatás elvében. A reformatio egy-
háza e kettős alapon egyrészt orthodoxiába is merevedhetik ugyan, 
de másrészt a folytonos tisztulás kötelessége elől se térhet 
ki soha. 

Ma azonban nem fenyeget az orthodoxiába merülés vesze-
delme. Bizonyosan nem is ez indította Sztehlo Kornélt a theo-
logizálásra, hanem a korszellem sajátságos alakulásának szem-
lélése. Nem is bennünket, protestantismust fenyeget csak az a 
korszellem, hanem általában a vallásosságot. És Sztehlo azt 
szeretné biztosítva látni, hogy a jövendő társadalmának kialakí-
tásában a protestantismus vezető szerepet nyerjen, sőt hogy a 
jövő vallásává alakuljon'át . 

Azt hiszem, ebben a törekvésében mindnyájan társai vagyunk. 
De az utat, a melyet ő megjelöl a célra, nem tartjuk mind a 
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leghelyesebbnek. Nem tar t juk azért, mert sok olyan dolgot is 
támad, sok olyan tételt is felállít amelyek nem függenek össze 
magával a céllal. 

így pl. első felolvasásában szembeállítja az evolucionismust 
a tételes vallásokkal és így a protestantismussal is. Pedig a 
Protestant ismus maga is a fejlődés bizonyos foka, mely a fejlő-
dés törvényei szerint keletkezett és halad tovább. A fejlődést 
követeli és munkálja minden téren. Dogmatismust nem szolgál, 
megmerevedést nem tűr. A protestantismusban a fejlődés, az 
előretörés, a mint azt maga a történelem bizonyítja, mindenkor 
és mindenütt a leghűbb szövetségesét, munkásá t bírja. S a mikor 
a protestantismus az isteni kinyilatkoztatás valódiságát hang-
súlyozza, akkor sem helyezkedik ellentétbe a fejlődéssel, mert 
nem betűnek, hanem éppen a folytonos fejlődésnek, az istenihez, 
az örök értékűhöz, a tisztához, a szenthez, a tökéleteshez való 
fejlődésnek követelését tekinti isteni kijelentésnek. Ez a kijelentés 
megtestesült a legtökéletesebb, mert isteni lélekkel teljes ember-
nek, a názáreti Jézusnak alakjában, akit az istenségig emelt az a 
lélek, a mely benne élt és egyedül uralkodott. Uralkodott a testen 
és annak egész világán föltétlenül. Ezt a tökéletes, isteni életet 
mindig jobban megközelíteni: ez az igazi evolutió, ez az igazi 
emberi fejlődés, ez a természet törvényszerűsége. Hogy a vallás 
és ennek keretében a ker. vallás is a fejlődés bizonyos eredménye 
s fokozata, az a ker. vallás kijelentett voltával ellentótben nem 
áll. Mert a kijelentés csak azt tartalmazza, hogy nem gyarló 
emberi ész bölcselkedésének gyümölcse a keresztyénség, hanem 
isteni lélek ihletésének a munkája . Hogy az Isten emberi lélek 
közvetítésével nyilatkoztatja ki a maga akaratát, vagy megfor-
dítva, hogy az Isten csak emberi lelket emelhet magához az 
isteninek megismertetése és közlése végett, az természetes, inert 
csakis az ember képes az istenség megközelítésére. A természet-
tudományi és a vallásos világnézet között e téren az a különb-
ség, hogy ama szerint az ember spekulálgat, míg Isten képzetét 
valahogyan megkonstruálja, eme szerint pedig az Isten vezetgeti, 
emelgeti magához és tölté meg isteniek után való vágyakozás meg-
szentelő tartalmával azt az emberi lelket, a melyet a maga képére 
és hasonlatosságára, vagyis a tökéletesség és az örökkévalóság 
megértésére és óhajtására alkotott. 

A természettudományos és a vallásos világnézlet különb-
sége az is, hogy amaz az emberből, emez az Istenből indul ki, 
amaz az embert, emez az Istent tart ja végső célnak, amaz az 
emberi, emez az isteni világát akarja megalapítani. Ha az ember 
tökéletességig tudna emelkedni, akkor érteném a természettudo-
mányos életfelfogást és bölcselkedést. De az ember ezerféle 
gyarlóságból szövődött valóság. S tény, hogy csak isteni, eszményi, 
örökértékű célok követése képes őt kiemelni a gyarlóságból. 
Megengedem, hogy ezt mondjuk igazi, valódi emberinek, do akkor 
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már megtaláltuk a vallás embereszményét, az istenképüségre 
teremtett s a minden jó, nemes, tökéletes, örökértékű összefog-
lalásának, Istennek a céljait követni hivatott és a vallás irányí-
tásával követni törekvő istenfiúság képzetét. Jézusban ez az 
istenfiúság öntudatos volt, benne ez a tudat életet teremtő hatal-
mas erővé vált. Személyében isteni kijelentésként áll előttünk 
az igazi embereszmény : az istenfiúság eszménye. 

Ez magyarázza meg a Jézus születésével kapcsolatos bib-
liai elbeszéléseket is. Érdekes, hogy ezeket az elbeszéléseket 
évszázadokon át megbolygatás nélkül, sőt gyönyörűséggel őriz-
gette a hivők serege. Nem a formája, hanem a tartalma miatt . 
S habár nincs is hivatalos orvosi látlelettel és hivatalos bírói 
végzéssel megállapítva a Megváltó születésének minden körül-
ménye, az mit se von le az elbeszélés értékéből. Miért fogadták 
el ezt az elbeszélést az apostolok és az első hivők minden ellen-
vetés nélkül? Miért nem támadták meg századokon át éppen a 
zsidók ? Olyan kérdés, a melyet érdemes közelebbről is megvizs-
gálnunk. Nem akarok hosszadalmaskodni. A Theol. Szaklap 
olvasói tudják, hogy pár évvel ezelőtt tudományos kutatás tár-
gyává tettem Jézus születésének a történetét. Azután hirtelen 
abbahagytam. Komoly okom volt rá. — Az összegyűjtött sok 
adatból csak egy talmúdbeli adatra utalok. Ott el van beszélve 
az ember életének kezdete. Hogy a mikor ember keletkezik, 
akkor az Isten előszólítja a lelkeket őriző angyalt és megparan-
csolja, hogy ezt meg ezt (néven nevezi, mert ismeri az Isten a 
lelkeket) a lelket szólítsa be s vezesse le az emberi testbe. A 
lélek vonakodik ugyan lemenni, de a parancsnak engedve mégis 
lemegy. Ott aztán a születés pillanatában elveszíti tiszta öntuda-
tát, de az erre való képességét mind végig megtartja. Ez öntudat 
fokozatos világosodásával fokozatosan emelkedik az istenséghez 
való tartozás tudata is. Az a zsidó nép, 'a mely a léleknek ezt 
az élettanát ismerte, egy pillanatra se ütközött meg az evan-
geliomok ama tanításán, hogy Jézusba maga Isten plántálta bele 
a tulajdon lelkét, a szentesülés lelkét, amely Pál apostol 
szerint igazolta őt Isten fiának. Szó sincs az evangeliomokban 
arról, amit Sztehlo Kornél állít, hogy „az Isten, ha meg 
akart nyilatkozni az embernek, a természetes nemzés proce-
sussát elkerülve, egy szeplőtelen szűz méhét kereste volna fel, 
hogy mint ember jöhessen a világra és itt a földön, mint kis 
gyermek iskolába járjon stb." 

Jézus születése történetében nem a természettudós, hanem 
a hívő ember ι yilatkozik s szól a hívő emberhez, hogy megér-
tesse azt a hatalmas gondolatot, hogy Jézus, a világ megváltója, 
nem a közönséges emberek mértékével mérendő, hanem benne 
az Istenhez való tartozás örök viszonya a fő. Teste származá-
sának kérdését az apostoli iratok nem fejtegették, evange-
liomaink közül is csak kettő mond róla valamit, nem is egészen 



Könyvismertetés. 3 2 1 

egyező módon, — de abban valamennyi evangeliom és vala-
mennyi apostoli irat egyezik, hogy Jézust öröktől fogva Isten 
fiának, Isten által küldött megváltónak mondja s ennek elfoga-
dását és vallását tet te a keresztyénséghez való tartozás egyik 
feltételévé. Ez pl. már olyan dogma, a melyet a ker. egyházak 
mindenike igazságnak követel tekinteni mindazoktól, akik kebe-
lébe tartoznak. De a Jézus testi származása mikéntjét se nem 
feszegeti, se az üdvösség döntő tényezőjévé nem teszi, a mit az 
is bizonyít, hogy a Jézus puszta emberségét valló ker. egyhá-
zakat is a Krisztus egyházainak, a Krisztust megváltónak valló 
hivek egyháza kiegészítő részeinek tekintjük. 

Sokat foglalkoznak a keresztyénség lényegének kérdésével. 
Voltaképen Sztehlo se akar mást, mint ennek a kérdésnek a 
megközelítését. Néhol fel is tűnik munkájában a megközelítéshez 
vezető út ösvénye. A mikor pl. azt mondja, hogy ő a modernisták 
irataiban nem találja meg a jézusi vallásnak, a protestáns, az 
evangeliomi vallásnak az értékes szempontjait „hogy az ember 
igazolását nem külső cselekedetektől, nem a papi rend közve-
títésétől" kell függővé tenni, hanem „attól, hogy az ember Istenét 
önmagában megtalálja és életét az istenfélelemtől áthatolt kegyes-
ségtől eltelve ennek megfelelően rendezze be. A Gottesfurcht és 
Gottestrost töltse el és vezérelje az embert, és ha megtalálta 
magában Istenét, minden bajjal és minden veszéllyel bátran meg 
fog küzdeni." „Ezt az Istenben való feltétlen megnyugvást, ezt 
az igazi kegyességet, Jézus evangeliomának taní tását keresi és 
nem tudja megtalálni se a modernismusban, se a katholicis-
musban azért, mer t az előbbi az ésszel operál, csak kritizál és 
rombol, ledönti a korhadt épületet a nélkül, hogy úja t építene 
helyébe és az evangeliom forrásait kíméletlenül támadva veszé-
lyezteti magát az evangeliomot, — a katholicismusban pedig 
azért nem, mert külsőségeiben elhomályosult a tiszta evan-
geliom és az ember és Istene közé helyezte a sok közvetítőt 
és ezzel annyira eltávolította az embert Istentől, hogy az igazi 
vallásosság helyett a vallás iránti teljes közöny uralkodik a 
nagy többségen." — 

Ez igazán éles megfigyelésre valló kijelentések után szinte 
megdöbbent a hirtelen á tmene t : „Jézus tiszta evangeliomát, mely 
egyrészt a dogmák által elhomályosítva és elnyomva, másrészt 
a materialistikus bölcsészet által alapjában megtámadva van, a 
Protestantismus van hivatva megvédeni. Nem a dogmás Protes-
tantismus, a mely voltaképen nem más, mint katholicismus, 
hanem az a protestantismus, mely a tudománnyal haladva Jézus 
evangeliomát fel nem adta." 

Itt már csakugyan azt kérdezi az ember, hát mióta nem 
engedi meg a protestantismus a szabad kutatást . „Mióta nem 
halad a tudománnyal? Hiszen a vallás és a hit terén sem tiltja 
az egyéni vélemények szabad nyilvánítását! Avagy azt tar t ják 
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talán korlátozásnak, hogy a lelkész nem viheti fel a szószékre 
a maga saját külön elméleteit ? Nézzünk csak személybe ennek a 
dolognak, amely még a lelkészek között is sok félreértésre ád 
alkalmat. 

Luther fejtette azt ki, hogy az evangéliom egyházában 
minden hívőnek egyenlő joga és kötelessége az igehirdetés. De 
éppen az egyetemes papság ezen elvéből következik, hogy tehát 
különös felhatalmazás nélkül senki se hirdetheti az igét. A kö-
zösségnek kell a jogát valakire ráruháznia, hogy pappá lehessen. 
Externa vocatió nélkül az evangéliom egyházában nincs papság. 
A pap, mint megbízott, a közösség közszellemének szószólója. 
Mikor nyilvánosan beszél, akkor a gyülekezet közös hitét és 
nézeteit hirdetheti csak. Nem azért áll a hivők közösségének az 
élén, hogy különleges bölcseletét vagy egyéni meggyőződését 
szólaltassa meg, hanem hogy az egyház közhitét erősítse. Az 
evangéliomi felfogás szerint a pap diakoniát tölt be, pásztor-
kodik és nem egyéni célokat vagy egyéni meggyőződést propa-
gál. Mindenkinek megvan az a szabadsága, hogy ha nézetei a 
hivők közösségének felfogásával meg nem egyeznek, nem vállal-
kozik a gyülekezet vezetésére, de ha egyszer vállalkozott, szük-
ség, hogy előbb számot vetett legyen a lelkével, tudja-e hirdetni 
és ápolni a közösség hitét és igazait? Ezzel a közhittel csakis 
akkor helyezkedhetik ellentétbe, ha látja, hogy az a Krisztus 
evangéliomával szembe került. Ekkor a pap reformátorrá válik, 
de akkor is nem a sa já t elméletei, hanem az evangéliom igaz-
ságai szerint igyekszik annak a gyülekezetnek a közhitét refor-
málni. Ε reformátori szabad munkának az evangéliom egyházai 
sohasem állották útját , de ha megengednék, hogy minden kifor-
ratlan fiatal ember szabad folyást engedjen a maga felfogása 
hirdetésének, akkor csak a rajongás vagy a hitetlenség medrét 
mélyítenék és a szektáskodásnak vágnának széles országutat. A 
Protestantismus az evangéliom végtelenül tág keretei között 
való szabad mozgást soha nem korlátozta, nem is fogja korlá-
tozni ezután sem. 

S ezzel most már szinte természetesen átjutottunk a má-
sodik felolvasásra, a hol mindjárt ezt a kijelentést találjuk, 
„Sajátszerű, hogy a közöny legkevésbbé ártott azoknak az egy-
házaknak, a melyek a külsőségekre fektetik a fősúlyt és legin-
kább ártott a protestáns egyházaknak, a melyekben a vallással 
való nemtörödés a teljes bomlás veszélyét rejti magában'1. Ha 
sajátszerű is ez a jelenség, de természetes. A hol nem formákhoz, 
hanem közös életfelfogáshoz való ragaszkodás az összekötő 
kapocs, ott csak a hűség és a meleg érdeklődés folytonossága 
tud életet kelteni és fenntartani. A protestáns egyházakat a 
közöny feltétlenül megöli, mert a lélek kapcsait tépdesi. A formák 
megszokásához vagy szeretéséhez nem kell meggyőződés, de 
igazságok vallásához, életfelfogás követéséhez teljes odaadás 
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szükséges. Ez az oka, hogy ma, a midőn, nagyban és egészben 
véve, nem elvek és eszmények irányítják az embereket, a pro-
testáns egyházak hanyatlanak, mig a kor szellemének jobban 
megfelelő külsőséges, tetszetős, idegekre ható római katholicis-
mus emelkedik. 

Hogy ennek a hanyatlásnak az egyik nagy oka a protestáns 
istentisztelet formaszegénysége is, ezt el kell ismernünk. Az em-
bereket manapság még a templomba is nem komoly magába-
szállás ösztönzése viszi, hanem legfőlebb eszthetikai hatásokra 
vágynak. Ez az ok, hogy az énekkarral tartott ünnepi istentisz-
teleteket szívesebben látogatják, mint a közönséges vasárnapiakat. 
Egyházi énekeinkre azonban nem lehet vádat emelni, mert azok 
nagy része művészi alkotás. Hogy az előterjesztés is művészibb 
lehetne, azt én is aláírom, 

Az „eszmeileg üres prédikációk" dolgánál azonban álljunk 
meg. Jellemző, hogy ma a római kath. egyház minden fegyve-
rünket jelentős diadalok kivivására értékesiti. Hozzászoktatja a 
hiveit a prédikációhoz és ma már a mi híveink is szívesen el-
járnak a r. k. templomokba azzal az okoskodással, hogy ott is 
hallanak prédikációt és legalább a színesebb szertartásokban és 
a csaknem sohasem hiányzó művészi énekben is gyönyörköd-
hetnek. Ez aztán már megfontolásra méltó jelenség! 

A mi a prédikációt illeti, be kell vallanunk, hogy annak 
formája, okfejtése, gondolatköre a reformáció óta alig változott. 
Theologiáink a régi módszerhez ragaszkodnak azzal az érveléssel, 
hogy a mi alkalmas volt az egyház megalkotására, alkalmas 
marad az egyház fentartására is. Igen de az emberek ízlése, 
gondolkodása, hajlandósága, igénye nagyot változott az idők fo-
lyamán. Csak egy nem változott bennük: az a természetes vágy, 
hogy a-tükörben, a melyet eléje állítanak, a tulajdon ábrázatát 
lássa. Nagyon téves dolog a vallás feladatát, az egyházak hivatását 
csak abban látni, hogy az istenségben való hitet és az örök 
életre irányuló reményt konserválja. A vallás a mindennapi ke-
nyérért küzdő ember életét és lelkületét köteles áthatni és oly 
irányba terelni, a mely a tökéletesedés felé emeli az egyes 
embert és az egész emberiséget egyaránt. Szükséges hát, hogy 
a templomi szószék az élet tükre és irányitója legyen. Az evan-
géliomi igehirdetés örök példája maga Jézus, aki ura volt nem-
csak a háborgó tengernek, hanem a megnyugvásért epedő lélek-
nek is. Minél tétovább a kor szelleme, minél céltalanabb az em-
berek vergődése, annál öntudatosabbnak és annál erőteljesebbnek 
kell a szószék irányításának lennie. Sztehlo ama mondását: „a 
protestáns istentisztelet idejét múlta, ha nem tudunk abba tar-
ta lmat önteni, olyan tartalmat, a mely nemcsak az értelmetlen 
tömeget, hanem a művelt embert is kielégítse", — ha nem is 
írhatjuk alá minden megjegyzés nélkül, mégis igaznak kell tekin-
tenünk annyiban, hogy a művelt ember kínosan érezheti azt a 
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roppant ürt, a mely a kor lelkivilágának követelményei és a 
hagyományos prédikálás gondolatköre között tátong. S megvall-
hat juk azt is, hogy a mely r. k. egyházi szónok vonzani tudja 
a közönséget, azt az eredményt nem a hagyományos dogmák 
hangoztatásával vagy körülbástyázásával, hanem a beszéd tár-
gyának a korszerűségével és az előterjesztés vonzó formájával 
éri el. 

A hagyomány említése rávezet az orthodoxia kérdésének 
a fejtegetésére. Stettner Gyula nagyon megütközik Sztehlo Kornél 
ama kijelentésén, hogy az orthodoxiának a protestantismusban 
„semmi látjogosultsága nincs, mert orthodoxia ős protestantismus 
két ellentétes, egymást kizáró fogalom". A mint azonban e két 
iratból kitűnik, Sztehlo egészen mást ért az orthodoxián, mint 
Stettner. Innét a megütközés. Stettner szerint orthodoxnak lenni 
annyit jelent, mint egyeneshitűnek, igazhitűnek, helyeshitűnek 
lenni". Sztehlo azonban nem erre gondol, nem is arra, hogy egy-
kor a régi keresztyénség hivei az igazhitűség igényével nézték 
le a heterodoxokat, a másképhivőket. Sztehlo az orthodoxiában 
a megmerevedést helyezi ellentétbe a folytonos haladásra köte-
lezett protestántismussal. Akár formákhoz, akár tantételekhez 
ragaszkodjék egy szellemi irányzat vagy egy közösség, már ki-
vívta az orthodox jelzőt. S mert minden ilyen merev ragaszkodás 
akadálya a haladásnak, joggal mondhat ja Sztehlo, hogy az ortho-
doxia és a protestantismus egymást kizáró két fogalom. 

A protestantismus szerintem is csak addig jogosult az 
életre, mig a haladás, a fejlődés, a folytonos reformálódás tör-
vénye vezeti. Végső célja a jézusi álláspont, a mely azonban 
soha meg nem merevülhet, mert eszménye az istenfhíság szabad-
ságának elérése. Szabadságra pedig leláncolt erőkkel el nem 
ju tha t senki. Az evangéliom egyháza csak az evangéliomhoz való 
ragaszkodásában lehet orthodox, de az útban, módban, eszközök-
ben mindenkor modernnek és szabadelvűnek kell lennie. A mai 
kor hajlandósága részben azért is fordult el tőlünk, mert látja, 
hogy a protestáns egyházak is kezdenek formákba csontosodni, 
egymással szemben is igazhitűsködni, methodistikus vonásokat 
felvenni, türelmetlen felekezeti szempontokat érvényesíteni. A 
reformáció egyházainak pedig föltétlenül a szabad előretörés, a 
haladás, a korszellemet irányító felvilágosodás egyházainak kell 
lenniök, különben sem jellemőknek, sem hivatásuknak meg 
nem felelnek. A Tisza Istvánok és a Sztehlo Kornélok lelke már 
érzi azt az ellenmondást, a mely a reformáció egyházaiban a 
haladásra való hivatás és a maradiságra való hajlás között van, 
de szükségképen túl lőnek a célon, a mikor az egyéni tetszésnek 
érvényesítésére korláttalan szabad teret követelnek. A protestan-
t ismusban a hitelvek örök igazságok, de azok értelmezése és 
azok alapján a dogmarendszer felépítése is idők folyamán vál-
tozhatik s változása magának a protestantismusnak csak erő-
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sütésére szolgálhat, mert vele a kor szellemének követelményeihez 
alkalmazkodhatik. Az öröklött formák megcsontositására törekvő 
orthodoxiával szemben tehát nem az egyéni féktelenség felsza-
badítására kell törekednünk, hanem arra, hogy tudomány ered-
ményeinek és követelményeinek respektálásával a reformáció 
szellemében haladjunk előre a művelődés ú t ján . Mert nem az 
orthodoxia menti meg vagy emeli fel a protestantismust, hanem 
a korszellemből megtelitett emberi lélek benső szükségleteinek 
kielégítése. 

S tény, hogy ma a sociális és a természettudományi új 
világnézet e forrongó korában a szabad mozgásra képes és hiva-
tott protestantismus végzetes mulasztást követ el, hogy a társa-
dalmi evolutió irányításának munká já t fel nem veszi. Most kellene 
az irányítást kereső korszellemet a maga számára meghódítania 
azzal, hogy a protestantismust a maga gazdag tartalmával, szel-
lemi rugalmasságával, az egyén és a társadalom vezetésére való 
képességével, a tudományhoz való testvéri viszonyának kimuta-
tásával vezető tényezőnek' bizonyítsa. Ennek az öntudatos mun-
kának a hiányát érzik az aggódó, ébresztgető lelkek, bár a 
maradiság más jelenségeire irányítják a figyelmet. 

Igaza van Sztehlonak, a mikor azt mondja, hogy „a socia-
lismus és Jézus evangéliomának összeegyeztetése, ezek között 
egy erős szövetség létesítése lenne az a feladat, a mely u tán 
törekedni kell. Ez lenne képes az emberiség békéjét évszáza-
dokra biztosítani, az emberiség művelődésének haladását előbbre 
vinni". Igen, ez a feladat. De hogyan valósítsuk meg? 

Sztehlo Kornél itt a keresztyén és a természettudományi 
felfogás közé lévő külömbséget boncolgatja s a materialista böl-
csészettel szemben az istenség személyes valóságát vitatja. 
Messze vezetne álláspontjának tüzetes birálgatása, de ha talán 
nem irom is alá minden állítását, mégis örömmel emelem ki, 
hogy e tekintetben van közös alapunk a kölcsönös megértésre. 
Az is csak árnyalat a felfogásban, hogy a szellem halhatatlan-
ságáról beszél a lélek halhatatlansága helyett. Nagyjából az is 
mind helyes, ami t az emberi akarat viszonylagos szabadságáról 
mond. Amit azonban a hiendökró'l és a hihetőkről beszél, azt 
már nem hagyhatjuk szó nélkül. 

Az újtestamentomban külömbséget kiván tenni a „Jézus 
által hirdetett örök igazságok" és a toldalékok között. A ket tő 
elhatárolására nézve szerinte ez volna az irányadó: a Jézus által 
hirdetett tételek „többnyire erkölcsi törvényeket tartalmaznak 
és oly igazságokat, a melyek addig legalább, mig az ember fel-
fogása és érzéke a jóról és a rosszról, az erényről és a bűnről 
gyökeresen meg nem változik, mint az evolutiónak alá nem 
vetett törvények, változhatatlanok, tehát örök igazságok". A nem 
Jézustól való anyag pedig a Jézus személységére és jelentőségére 
vonatkozó kijelentéseket foglalja magában. 



326 Κ öny vismertetés. 

Igen jellemző ez a csoportosítás! Nem új dolog, hanem 
olyan régi, mint maga a keresztyénség. Kezdettől fogva mindig 
voltak és örökké lesznek a Krisztusnak olyan hívei, akik bá-
mulva tekintenek fel isteni alakjára, de a személyével összefüggő 
ősrégi mondáknak különösebb jelentőséget nem tulajdonítanak. 
Mindig voltak ós lesznek, akik a keresztyénségből t isztán és 
egyedül a lelket nevelő, az életeszményeket nemesítő erkölcsi 
tar talmat fogadják csak el, mig a Jézus személyiségének tisztá-
zását célzó dogmákon nem is okoskodnak. így ismerjük meg, 
hogy Sztehlo Kornél voltakép azt érti a dogmátlanságon, hogy a 
keresztyénség ne tekintse üdvösségbe vágó dolognak, ha valaki 
a neki nem rationális tantételeket melló'zi, ne is ezek hirdetésére 
vagy tanítására fektesse a súlyt, hanem elégedjék meg az 
evangéliomszerű élet munkálásával. Sztehlo Kornél se úgy érti 
ezt a mondását: „a dogmás protestantismus semmi létjogosult-
sággal nem bir", mintha harmatfű csikó módjára megengedné 
bárkinek a szabad ficánkolást az egyházi igehirdetés terén, ha-
nem — úgy látom — azt akar ja vele mondani, hogy a protestantis-
m u s ne a tantételek merev őrizgetésében, hanem az evangéliomi 
szellembó'l és a Jézus lelkébó'l táplálkozó élet megteremtésében 
keresse és találja hivatását. Ugyanezt akarta mondani Tisza István 
is; kár, hogy egyikük se fejezte ki magát azzal a világossággal, 
a mely a félreértetést és a félremagyarázást kizárná. 

Stettner Gyula azzal fejezte be bírálatát, hogy Sztehlo Kornél 
nem jelölte meg a jövő vallásának körvonalait. Megjelölte ő, 
bárha nem theologustól szokott szakszerűséggel is, a midőn azt 
mondta: „Jézus tiszta evangéliomának művelése a jövó'vallása". 
Amit aztán hozzáfűz, az már a nem szakember előtt érthetetlen: 
„Ez a vallás az általános emberszeretetre alapított felekezetnélküli 
keresztyénség". Talán szemben a pápás egyház részleges ember-
szeretetre alapított felekezetieskedésével ! Igen de ezzel szemben 
már a legegyszerűbb és legigazabb jézusi keresztyénség is egy 
ú j felekezet. De abban igaza van, hogy „azé a protestantismusé 
a jövő, a mely a felvilágosodással karöltve jár, a mely a tudo-
mánnyal szövetkezve az emberi szellemet vezeti". Jó ha ezen a 
dolgon alaposan gondolkodunk, mert nagy feleló'sség terheli az 
evángéliom szolgáit, a kik szolgálni tartoznak mindeneknek, kik 
az igazságot éhezik ós szomjúhozzák. 

Sztehlo Kornél felolvasásaiban vannak ugyan tévedések, de 
egészben véve — eltekintve egyes fölöslegesen éles kifejezések-
től — nem sértő kipellengérezóse az evangéliomnak, hanem ko-
moly ébresztő az őrállóknak. Korszakok váltakozásának a mes-
gyéjén járunk, vigyázzuk az idők jeleit és jár junk okkal, mint 
bölcsek. 

Raffay Sándor. 




