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Tisztelt gyülekezet!

Miután Isten szent hajlékában kegyelemért

esdettünk, hogy az új tanévben szellemi működé-

sütiket égi harmat által termékenyítse, követve a

római szónok javaslatát: "A Diis immertalibus

sunt nobis agendi capienda primordia. Hinc omne

principium et huc refer exitum;" 1 azon szokásnál

fogva, hogy azon kar dékánja, melynek kebelébe

a ngos rektor tartozik, mondja a tanév megnyitó

beszédet, nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy

szóljak az "alma mater" egybegyült hallgatóihoz,

kikből fog kikerülni nemzetünknek az az osztálya,

mely ha nem is maga a nemzet, de ezt jellemezni

fogja, erre csakhamar átszállandanák annak helyes

és helytelen eszméi, jó és rosz érzelmei. A tudomá-

nyok e szentélyéből mennek ki ugyanis a haza szel-

lemi munkásai, kiknek kezébe leend egykor letéve

az ősorsa.

Sok fényes szónoklat hirdette már ez alkalomból

a tudományok szükségességét, azoknak szeretetére,

müvelésére buzdították az ifjuságot az értelmiség

magaslatára emelkedett szellemek, mindannyi díszei

egyetemünknek, jobban mint én, szebben mint én

tehetném : csak természetesnek tünhetik fel, ha én

a karunk által müvelt tudományok köréből szeme-

1 Cic. Leg. 2. 3.
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lem ki beszédem tárgyát, a mely nem csupán egyik

vagy másik kar hallgatóit, hanem mindnyáját, mint

a nemzet értelmi s erkölcsi erejének jövő képvise-

lőit egyiránt érdekli. Értem azt az ember ter-

mészetéhez tartozó elemet, melyet, már csak

annál fogva is, mert ember, folyvást kebelében

hordoz, úgy hogy gyakran alig bírt valamit az.

emberi természetből, de ezt mindig birta; azt a szel-

lemi táplálékot értem, melyből úgy az egyszerű

hivő lélek, mint a valódi értelmi nagyság is éltető

nedvét szívja; ez az az alaperő és tehetség, amely

minden eszes teremtménybe a legmélyebben van

oltva, a mely öntudatának tulajdonképeni magvát

teszi s a mely kiszakítva szellemi világunkból, •

em beri természetünket összhangzás nélkül való örök

disszonancziákban vergődő meghasonlott erkölcsi

rommá változtatja.

Istennek joga van eszünk minden gondolatára,

szivünk minden lüktetésére, minden Istentől van

bennünk, övé vagyunk a gyermekkori szellern első

föleszmélésévei az élet végső órájának utolsó

gondolatáig, azért az emberi életnek általában,

állandó központi végrendeltetése a vallás, annak

a viszonynak élő kifejezése és valósítása szívben,

észben, akaratban, a mely viszonyban természetünk-

nél s rendeltetésünknél fogva vagyunk Teremtőnk-

höz ; azt a hármas irányt, melyben Isten, önmagunk

s embertársaink iránt kötve vagyunk, övedzi a.

vallás köteléke, melyet az ember meghamisíthat

ugyan, de tőle végkép nem szabadulhat, mert termé-

szetének köteléke az, bármennyire igyekszik magá-

róllevetni, uralma alól nem szabadulhat. Azért az
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embernek Isten ellen való harcza szükségkép harcz

egyszersmind saját természete ellen, neki oly

annyira szüksége van Istenre, hogy' ha mást nem

talál, önmagát teszi annak helyébe. Megfosztani

az embereket a vallástól, megsemmisíteni a vallási

tehetséget, annyit tenne, mint alapjában felforgatni,

megcsonkítani az emberi természetet; már pedig

a teremtő nem engedi a romboló erőknek, bármily'

hatalmok legyen is az egyedek fölött, hogy meg-

változtassák a dolgok lényegét és a lélek természe-

tét, más szóval az ember nem szünik meg ember'

lenni, tehát vallásos lenni. Ugyanazon igazság,

mely bizonyítja, hogy vagyunk vagyis létezésünk-

nek öntudata kétségtelenné teszi Istennek létét is,

B -ezen megismerés nem teremtheti bennünk annak

élő fogalmát a nélkül, hogy a vallás fogalmátis

belénk ne öntse vagyis inkább föl ne keltse.

A józan ész lényeges viszonyokat lát a Teremtő s

teremtmény közt, viszonyokat, melyek nekünk köte-

lességeket szabnak elénk és pedig úgy, hogy az

ember nem lehet eszes a nélkül, hogy vallásos ne

legyen. A sziv ugyan tévedhet, az élő Isten helyett

választhatja annak képmását is, a' mely eléje

sugárzik a természetből, azon eszelősként, ki a

tóba rohan, hogy elérje a fénylő napot, mely_ a '

hullámokból tündöklik, de mégis Isten volt, a kit

keresett, mert nyugtalan a szív, mig Istenben

meg nem nyugszik". 1 .

Alkalmivá teszi beszédemfárgyát az is, hogy

a .vallás az emberiség életének első mozgató 'eleme,

aza valóságon nyugvó életelv, mely minden életet

,1 Sz. Á.gost Confess. L. L c. i.
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irányítani van hivatva, nem 'szakítható ki az életből,

az életnek semmi részéből, nem választható el a

tudomány egy ágától sem, nem különösen a törté-

nelemtől, melynek Guizot. szerint minden eseménye

a vallási kérdésre vezethető vissza, s moudhatni,

hogy az emberiség története legbensőbb lényegében

vallástörténet, vagy Göthe kifejezése szerint: a hit

és hitetlenség küzdelme; azért nem lehet senki

iránta teljesen közönyös, foglalkozzék bár külső

látszatra a vallást éppenséggel nem érintő tudomány-

ággal, a mint a reáltudományokkal foglalkozók

önmagukról szokták állítani : mégis az ily hetere-

gennek látszó tudományszakban követett elvek s

azoknak végső következtetései is vagy a vallás

védelmére vagy megtámadására irányulnak, mond-

hatni, hogy a tudomány végszava a vallás s viszont az

egyesek vallási nézetei elválaszthatlanul összekötte-

tésben vannak ugyanazok tudományos irányu kkal.

De közérdeküvé teszi fölvett tárgyamat korunk

jellege is, mely annál jobban kidomborodik, minél

közelebb ragadják a rohanó évek e századot vége

felé. Politikai és társadalmi nagy átalakulások kor-

szakai a szellemeket ellentállhatlan erővel ragad-

ják meg; új irányokat szülnek a gondolkozásban,

új szenvedélyeket a szivekben, új tartalmat adnak

a tudományoknak is, új ideálokat, új czélokat az

életnek, s midőn a közfelfogásban is gyökeres vál-

tozás áll be, akkor a vallási és erkölcsi fogalmak

is belesodortatnak az általános forrongásb a, .s meg-

rendül alapja mindannak, a mit az előző idők' hite,

lelkesedése és munkája teremtett; ma a lehetetlen

is egyszerre könnyűvé válik, a rendkivüli nem lep
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meg már többé s a bámulatos gyarapodásban, hol

annyi zii.rzavarra számíthatnánk, váratlanul meg-

lepő, elragadó az összhangzat. Egy kor sem kapott

talán nagyobb természeti adományokat, a tudomány,

terén egy sem örvendett váratlanabb, magasztosabb

felfedezéseknek, szóval a külszín után it élve, a tár-

sadalom ma a közmüvelődés azon fokán áll, melyre

eddig az emberiség el nem hatolt; tisztelet azért

az emberi ész hatalmának, hiszen a kereszténység

alapítója is azt kivánja: "legyetek tökéletesek" 1

s az, ki az emberi szellem magasabbra irányozott

törekvését rosszalja, a morál lényege ellen vét-

kezik. Nem az vagyok, ki ócsárolja azt, a mi most

van s dicsérje, a mi nincs többé, én is korunk

embere vagyok, azért azt állítom, hogy mondjon

bárki a mit akar korunk fölvilágosultságáról,

bizonyára akadni fog igazságokra, úgy mint kép-

telenségekre, tulságokra; de nem fogja tagadhatni,

hogy az emberi szellem ritka tevékenységet fejt

ki s talán sohasem vett oly élénk és sokoldalu

lendületet s nem törekedett oly megbocsátható

vágygyal föllebbenteni a fátyolt, mely a végtelen

jövőt födi; egy kornak sem volt nagyobb alkalma

saját nagyságán elámulni, s a mi legragyogóbb

napjaiban is örök dicsőségét teszi, egy sem érzé
kevésbé kielégítve aspiráczióit. Ugyan mi hiányzik

neki hát, hogy a legboldogabb századdá legyen ~

Az, a mi legnagyobb, az Isten; pedig ezt az ürt,
ezt a hiányt, a melyet annyira érez, sem a lángész,

sem dicsőség, sem tudomány be nem töltheti. 2

I Máté, 5, 48.

2 Bougaud Emil, Ker. és Korunk, I, 1.
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Korunk bőviben van annak, a mi csak ked-

vessé, kényelmessé képes tenni az életet: mégis,

ha a társadalom szivének érlüktetését megfigyel-

jük, bizonyos végzetes hibát találunk becsuszva

életszervezetébe s hat zavarólag vérkeringésére s

azt észlelendjük, hogy oly organikus szervnek kell

híjával lennie, mely természeti rendes életmúkö-

désére okvetlenül szükséges.

Vallási és erkölcsi érzeményeink legbensőbb

viszonyban állanak; az erkölcs szabad akaratunk-

nak szabad alárendelése az ész szavának, vagy is

Isten akaratának, azért vallási érzeményeink erköl-

esiele nélkül s viszont nem is gondolhatók; a val-

lás hintegeti, éleszti, ápolja szivünkben az erkölcs

magvait, s az erkölcs lelkünket Istenhez emeli.

Van azonban egy iskola, mely a vallás és erkölcs

közt határvonalat huzva, ezt anélküllehetőnek

tanítja, fölállítva e tételt: a moral független a

vallástól, magától Istentől, a ki erre nézve nem

szükséges, nélkülözhetőnek véli, száműzni akarja az.

erkölcsi világból éppen úgy, mint kiküszöbölte már

az anyagiból, ez az eszme mind jobban-jobban meg-

ragadja a szellemeket.

Legyen szabad nekem azért a vallásról, mint

a valódi erkölcsiség egyedüli forrásáról úgy szó-

lanom, hogy kitünjék, miszerint Isten nélkül s így

vallás nélkül nincs igazi morál, a miből önként

következik, hogy az erkölcsi érzelmek, melyek vala-

mint egyes ember, úgy a társadalomnak is ösvé-

nyeit szabályozzák, két forrásra vezethetők vissza:

vagy az Istenben, mint minden erény ősalapjában

gyökereznek, vagy ha mellőzzük Istent, az egyéni-
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ségből, az önérdekból indulva ki, egyedül a földi

jólét előteremtését irányozzák. Ha e magában véve

is fontos, sarkalatos kérdésben, mely egy beszéd

keretében ki nem meríthető s itt csak főbb moz-

zanataiban tárgyalható, csak némileg is sikerülne

figyelmét e fényes gyülekezetnek kiérdemelnem :

lemondok szivesen arról, mire csekély szónoki tehet-

ségem úgy sem jogosít, hogy igényeit teljesen
kielégítsem.

I.

Az erkölcsiségnek világos fogalmát úgy nyer-

jük, ha meghatározzuk, mi az erkölcsi cselekedet ~

A személyes teremtő Isten minden teremtménynek

föltétlen ura, az egész világát, annak minden egyes

tagját s részét azért hozta létre, hogy az ő általa

szándékolt hozzá méltó czélt megvalósítsa, azért

minden teremtmény Isten akarata által kötelezve

van arra, hogy természetének megfelelő általa

eléje tűzött czélt úgyis, mint a maga czélját, úgyis,

mint az egész teremtett világ öszczéljának részét

megvalósítsa ; - azon összhangzás, a mely az

egyes lényeknek czéljokra való törekvése és Isten

irányító akarata közt van, ethikus világrend-

nek mondatik. Az embernek az Isten által meg-

állapított világrendben az a föladat jutott, hogy

mint eszes lény szabadon, azaz lelki-testi tehetsé-

geinek megfelelőleg öntudatosan s önelhatározásá-

ból valósítsa meg az Isten által akart s az egész

világ által ilyennek megismert végczélját s Isten-

nek ezen irányító akarata irányában az ember

egyuttal mint alany képes önmagát s másokat

85
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irányítani s így részt vesz az lsten világrendező

tevékenységében. Ebben rejlik az embernek az a

méltósága, amely ót az értelem nélkül való

.Iények fölé helyezi, az Isten képmásává, személylyé

teszi oly értelemben, hogy mint önelhatározásra

képes alany, a kinek megismerése és akarása az

Isten megismerésének ésakarásának képmása és

hasonlatossága megismerje az Isten által akart

világrendet, mint az örök és lényegesen észszerü

akaratnak szükségszerü tárgyát, a mely azért min-

den teremtett akaratot föltétlenül kötelez. A mon-

dottakból világos, hogy az ethikus világrend, vagyis

Istennek a világot rendező akarata egyuttal az

ember szabad cselekvésének lesz szabálya, a mely-

hez mulhatlanul kell alkalmazkodnia, ha azt nem

akarja, hogy cselekvése által ellentétbe jöjjön az

Isten föltétlenül kötelezó akaratával. Mivel pedig

mindaz, a mi az ethikus világrend del megegyezik,

okvetlenül megfelel czéljának s a mi azzal ellen-

. kezik, ellenkezik czéljával is: mivel továbbá azt, a

mi czéljának megfelel, jónak, a czéljával ellenkezőt,

rosznak mondjuk, általában szólva a jó tény erkölcsi-,

leg az, melyben megvan az erkölcsi egyenesség, a mi

nem egyéb, mint a ténynek jó czélra való iránya,

sígy az erkölcsiség - amoral -=- a tettnek az ő

czéljához való viszonyában és abbeli képességében

rejlik, hogy azt elérheti. Az ember tetteinek pedig

csak kétféle végczélja lehet, egyik a legfőbb lény,

legfőbb jó, az egyedüli végső ok, melyen fölül

semmi sincs már: midőn az ember tettei azon

czél felé közvetlenül egyenesen irányulnak, pl. imá-

dom az Istent, tettem erkölcsileg jó, jósága ered
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tárgyából és .pzéljából, mely a végtelen lényegileg

jó, mert Isten a legfőbb, jÓ1 Ő a lényeges és vég-

.telen erkölcsiség, azért a tett is, mely egyenesen

feléje irányul, lényegileg jó erkölcsi.

De az erkölcsi jó tények nem mindig irá-

nyulnak közvetlenül a legfőbb czél és jó felé,

vannak véges teremtett jók, _mindannyi közvetett

czélok s eszközök :az ilyetén közvetett czél, eszköz

. csak, viszonylagos valami a főczélhoz s csakis ez

által vagy emiatt létezik s morális egyenessége

ezen viszonyhoz és czélhoz való képességben áll. Igy

e szempontból is a tettek jósága az örök legfőbb

jótól származik, az egyedüli végokból, Istenből, min-

den erkölcsileg jó csak azért jó, mert reá viszony-

lik, mert közvetlenül vagy közvetve feléje irányul. 1

Kihagyni tehát Istent, a vallást az erkölcsi rend-

ből annyi, mint elhagyni annak létokát s az

erkölcsiséget észtanilag megfejthetlenné, lehetet-

lenné tenni. Vagy talán a független morál védői

szerint az erkölcsi tett az, mely összhangzik az

erkölcsi törvénynyel ? Igen, de az a törvény nem

létezik sem önmagától, sem önmagáért, hanem

'azért, hogy irányozzon, vezessen aczélhoz és csak

annyiban erkölcsi az, a mennyiben irányoz veze<

a czélfelé: ha tehát az erkölcsiség a törvénynyel

való összhangzat, annak is csak az Isten az elve,

forrása s nélküle a morál nem lehetséges. Az

erkölcsi törvény az emberi természetben alapszik

ugyan, de nem önmagától az embertől, hanem attól

van, a ki teremtette a természetet, Istentől. A tör-

vény törvénybozót tételez föl, a ki parancsol, köte-

I v. e. Sz. Tam. Summa Theol. L. II. p. 192. és 2. II.
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lez, kinek engedelmeskedni kell; az erkölcsi tör-

vény nem az ember szabad kényétöl függ, az ész

megismeri ugyan az igazságot,' az elméletit úgy,

mint a gyakorlatit, de nem teremti azt s így nem

lehet törvényhozó saját akaratára nézve, törvényt

csak az szabhat, a ki felsőbb, az ember pedig nem

lehet önmaga irányában fölebbvaló salattvaló

egyuttal, nem forrása, hanem csak hirnőké az

erkölcsi törvénynek, ez magasan áll az ember ter-

mészete fölött, függetlenül érvényesül minden

önérdek 'figyelembe vétele nélkül, sőt nem egyszer

ellene, azért szükségkép utal Istenre, a legfőbb

tökéletes jóra, minden erkölcsi tökéletesség elvére

s örök elő- s élőképére. Minden eszménykép ere-

detileg a valódiban, a személyesben gyökeredzik,

az erkölcsiség eszménye is valósítva van már

eleve abban, a kiben a gondolat és lét, az eszme

és valóság egy, az Istenben, kinek akaratja nem

azért jó és szent, mivel más felsőbb törvénynyel

egyez, hanem maga az eredeti jóság, szentség,

minden erkölcsi jó kutfeje, szabálya, ki az

erkölcsi törvényben végtelen szentségének fényét

nyilatkoztatva ki, általa az emberi akaratnak min-

denkorra eléje rajzolja utjait; ő az egyedüli egye-

temes törvényhozó, egyedül ő parancsolhat minden

embernek. A vallás álláspontjára emelkedett a

római szónok is, midőn pogány létére így gondol-

kozott: "Minden valódi bölcs férfiú meggyőződése

volt mindig, hogy az erkölcsi törvény nem az

ember által van kigondolva vagy a népek által

behozva, hanem örök, mely szerint az egész világ-

nak kell szabályoztatnia, az utolsó ok tehát Isten-
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ben van, a ki parancsol és tilt; és ez a törvény

oly régi, mint maga az Isten szelleme, azért a

törvény, melyen minden kötelesség alapszik, való-

sággal s mindenekelőtt a legfőbb istenség szel-
leme." 1

II.

SzentesítésseI is csak úgy bir kellőleg az

erkölcsi törvény, ha az Isten akarat jának kinyomata,

mert csak ő kapcsolhaja össze az erkölcsi rend

valósításával a boldogság azon mértékét, a mi az

élvezetről való lemondás kellemetlen érzetével nem-

csak fölérő, hanem fölülhaladó jutalom leend: így

szentesíti a törvényt a vallás, a szerinte élőknek

örök jutalmat igérve, az ellene vétőket büntetéssel

fenyegetve, pedig nem meghalni félelmes a gonosz-

nak, hanem élni a síron túl. Ha az erkölcsi tör-

vényt csupán az ész törvényének tekintem, annak

végrehajtását elegendő okból nem sürgethetvén,

azt nem is eszközölhetném. Azt mondani: telje-

sítem a törvényt, mert törvény, teszem a jót, mert

jó, mondani szép, de az ember akarat jának meg-

indítására elégtelen, mint a kinek az. érzék.i- '.

ségből oly bőven kijutott, kivált akkor, midőn

a kötelesség és törvény teljesítése önérdekünket

koczkáztatja; pedig, ha az ember önmagának saját

törvényhozója, miért nem találhatna alapot a kivé-

telre .saját törvényétől ~ És mi az, amire a gyakor-

lott ész okot nem talál, az előitéletektől elhomá-

lyosult szenvedélyek által vezetve ~ Az ész, vala-

mint a lelkiismeret birnak ugyan hatalommal, még

I Cic De. Leg. II. 6.
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pedig nagygyal, de csak úgy, haparancsaik indító

okokon alapulnak, melyek magasabban állanak mint

ök magok; - a lelkiismeret pedig lehet csaló-

dásnak játékává s nem egyszer kell szomorkod-

nunk hamis sugallatain, melyek jónak mondják

a mi rosz, s rosznak a mi jó, s a vétek meg-

szokottsága által eltompul, vagy csak ritkán ébred

föl, s ha nincs gyengéd lelkiismeret, mi marad

hátra ~ A becsületesség ~ igen, de mi ez a tömegre,

sőt nem egyszer még a kiválóbb szellemekre is ~

fájdalom csak alkalmazkodás sokszor a világhoz,

<hogy ez gyengéink et ne lássa; a tapasztalás tanu-

sítja, hogy valaki követhet el aljasságokat s·

mégis becsületes embernek tarthatják, s általá-

nos becsülésben részesíthetik ; mert a közbecsü-

lés kivívására nem kell jobbnak lenni, mint a

környezet erkölcsisége, mint a kor szelleme, s

mi az a kerszellem ~ Talleyrand, a hires franczia

államférfiú, kinek alkalma volt politikai elveit

1789-Ml kezdve tiz különféle kormányrendszer alatt

érvényesíteni, a közvéleményről azt állítja, hogy

annak több az esze mint Voltairenak, több az esze.

s ereje mint Bonaparténak s több az esze s tehet-
sége mint valamennyi ministernek, a ki eddig volt,

jelenleg van s ezután lesz.

A közvélemény az uralkodó és legyőzhetlén

hatalom s királynéja a királyoknak. 1

Nem tagadom a korszellem határtalan hatal-

mát, de, hogy e magaslatra emelkedjék, kell, hogy

Isten szava legyen alapja i az igazság.

Nem állítom, hogy vallás nélkül nem lehet

I Rotteck: Staats-Lexicon. Öffentlichkeit.
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valaki nagylelkü, nemes érzésű vagy épen becsü-

letes ember, de igen, hogy ha. az, nem a val-

lástalanságnál fogva, - hanem a vallástalanság

daczára az, szive az ilyennek megczáfolja eszét,

gyakorlatilag megczáfolja elméletét, roszul gondol-

kozik, de jól cselekszik, szerenesés következetlenség.

Legjobb kezesség az ember becsületessége mellett

a vallás, ugymond Montesquieu.

Indító ok lehetne talán az erényre az emberi

méltóság becsülése, de az még gyengébb s ritkáb-

ban hat, mint a becsületérzés. Hátra van még a

közjó iránt való szeretet s a polgári törvénykönyv,

a büntetéstől való félelemmel; az első szép ugyan,

de sohasem fog a sokaság cselekedeteinek zsinór-

mértéke gyanánt szolgálni; a másikra nézve bizo-

nyos, hogy minél müveltebb az egyes ember s a

társadalom, annál könnyebben ki tudja játszani a

b üntető törvény könyvet, s ha ez nem sikerül is

. neki, lelkében erkölcstelen marad.

A törvény csak fékje a kicsapongó indulat-

nak . s olyatén gát, milyen a partjain .kiesapni

szokott hullámok é, mely gát megőrzi néha a kör-

nyék viruló reményét, de a habok forrongását nem

akadályozza.

Ugyan mit tehet a törvény oly tettek ellen,

melyeket vagy a család becsülete, vagy a tettes

ügyessége, vagy a biró gyengesége a hallgatás

fátyolával föd be ~ Mit tehet a nagy erények s

hősies áldozatok vagy csak ama szerény elrejtett

. erények létesítésére, melyek oly örömest elvonják

magokat az emberek szemei elől ~ Semmit. - Nemes

függetlenség érzete honol az emberi szivben, mely

91
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nem engedi magát más akaratának alávettetni,

míg az elsőségi igényeit jógos okokkal érvényesí-

teni nem birja, ha ezen okok észen és jogosságon

alapulnak, különösen, ha olyan magasztos eszmék-

ben gyökereznek, melyeket az ember szeret és
tisztel, az ész meggyőződik, a sziv megindul s az

ember kész alattvalónak lenni. De ha az az elsőség

csak más ember akaratján alapul, ha csak ember

áll ember ellenében, fölébrednek az egyenlőség

eszméi, fölgerjed a szivben a függetlenség érzete

s tombolnak a szenvedélyek. Ha készséges s állandó

engedelmességet kivánunk, az embernek háttérbe

kell szorulnia, el kell tűnnie, s magasabb hatalom":

nak kell föllépnie, mely az alárendeltnek a függés

jogosságát s hasznát bizonyítja; így azután az

engedelmesség által nem érzi magát az ember

megalázva. A sziveknek a religión kivül nincs

egyéb törvényük, a vallás meghajtja, mert meg-

lágyítja azt, a mit a hatalom vaskarja csak eltörve,'

szétzúzva tud engedésre birni.

. Az imént felsorolt indító okok együttvéve is

elégtelenek arra, hogy a haszonnal kecsegtetö bún

hatalmas ingerét az erénynyel szemben minden

körülmény közt legyőzhessük ; a vallásos meggyő-

ződés által nem gyámolított erkölcstan elvei soha

meg nem szerzik az élet minden viszontagságaiban

azt a jellemszilárdságot az embernek, mely a föld

minden javait kevésbre becsüli egyetlen, igaz,

örök javánál, az erénynél, s a kötelességnek magát

az életet is feláldozni tudja, s ezt nemcsak a lel-

kesedés némely ritkább pillanatában, hanem állan-

dóan mindenkor.
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Ezen erővel csak a vallás bir, Isten nélkül

nincs jó ember, mondá Szeneka. "Némelyek az

erényt, így szól Rousseau, csupán észre akarják

alapítani, hanem én megvallom, hogy a valláson

kivül semmi erős alapot nem találok az erkölcsi-

ségre. Az erény, mondják, a rend szeretete; jó, de

kötelezve vagyok-e ezen rendért szerencsémet

elhagyni ~ megengedem, hogy ott, hol ért el-

miség van, ott rend is fog lenni, haném azon

különbséggel, hogy az igaz jó ember, magát az

egésznek, a rossz pedig az egészet rendeli magának

alá s magát mint egyedüli központot tekinti. Ha

Isten nem létezik, akkor helyesen okoskodik az

igaztalan, midőn magát egyedül központnak tartja."

Emil HI. ,
" Az erkölcsi élet vallásban gyökeredzik, ebben

találja az erkölcsi eszme az ő teljes valósítását; a

ki a morált elválasztja a vallástól, elszakasztja azt,

'a mi eredetében legbensőbb életegységben volt

egymáshoz kapcsolva. Erkölcsiség vallás nélkül az

a fa, mely el van vágva gyökerétől, miből életerőt

sziv, valamint a vallás erkölcsiség nélkül tartalom

nélküli holt alak; oly képtelenség, mint sugár vilá-

gosság, patak forrás nélkül; a vallás nélküli morál

olyan, mint az igazság kiezolgáltatása törvények

nélkül. Botain is saját tapasztalatából szól ama

vallástól független morálról, melyet egykori böl-

cseleti csalódásaiban megkisérlett. - A rendőrséget.

a birót, sőt a büntetést. el lehet véle kerülni,

de azt a fensőbb, nemesebb jóságot, mely a magán

és családi élet erényességének alapja lévén, a köz-

erkölcsiségnek egyedüli biztos támasza, lehetetlen
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elérni; a ki tehát az' erkölcsi szabályt, nem a vég-

telen igazságra s azon alapuló örök elvekre, a val-

lásra akarja fektetni, az oly házat emel, mely össze

fog dőlni, mert csak emberi változó alapon nyu-

godva, nem eléggé erős, az ingadozni fog, sőt össze-

roskadni, mihelyt a szenvedélyek orkánja elkezdi

pusztító munkáját.

A független morál elvét elfogadva s gyakor-

latba vive át, következménye leend az erkölcsi

bomlás, az eszméknek s az életnek zavara s így a

tévely végső eredményéhez, a semmiséghez fogunk

jutni; s ez már tényként jelentkezik is, az észtan

az ellentéteknek, az állításnak s tagadásnak, a

metafizika a létnek s nem létnek, a valódiságnak.

eszményiségnek, sőt semminek azonosságát hirdeti.

Tehát mindenütt nihilizmusra jut a tévely s mi

ennek az oka ~ az, hogy Isten száműzve van a

mindenség rendjéből, mert ha azon lényt, a ki

önmagától létezik s minden csak általa létezhetik,

nem létezőnek tekintjük, nem leend egyéb a sem-
minél.

Istenen alapszik minden, a vallás, erkölcs, böl-

cselet; elmozdítva az alapot összeroskad az egész

épület is: ha tehát a morál épületét föl akarjuk

emelni, vissza kell azt igazi alapjára, Istenre, a

vallásra helyezni. 1

Első tekintetre ugy látszik, hogy a vallás-

talanságot a szegény népben kellene keresni, hiszen

azok, kik a nap s hőség terhét viselik kik izzad-

ságuk s könyeiktöl áztatott kenyeret esznek, lát-

J V. ö. Hettinger Apologie 1. B. 1. Abt. 436. Religio 1886.

1. 87. sz. Desorges abbé fejtegetései után. Hoványi ujabb levél. [1. 31.
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szanak kisértve lenni arra, hogy az Istent az embe-

riség közös Atyját el ne ismerjék s neki a hála-

adás hódolatát megtagadják ; azonban nem a szük-

ség ölében született a hitetlenség s ha most már ott.

sem ismeretlen oda magasabb, helyről szivárgott; a

világ boldogabbjai , magukat fölvilágosodottaknak

tekintők ajkairól hangzott el az, így lettek a leg-

kegyeltebbek a legháládatlanabbak. Erkölcs vallás

nélkül hiu ábránd; a nép, mely vak dühében a

vallás oltárait szétrombolja, erkölcstelen s veszni

indul. Mig Róma vallásos volt, mig szenvedélyeit

legyőzte, győzhetetlen állt a csatatéren; mig sza-

badságért küzdött nagy volt savilágsorsa hatal-

mába került: de a szédítő magasság elkábítá, azon

abroncs, a vallás, mely szenvedélyeit vészes hány-

kolódásaikban összetartá, szétrepedt, s a honszere-

tetet aranyszomj, az egyszerüséget fényüzés, az

önmegtagadást önzés, gyáva kéjelgés váltá fel, népét

a vallástalanság s erkölcstelenség mérge folyá körül,

az egyetértés fiai közt megszakadt s a pártdüh

szikrái a béke templomát elhamvaszták. És mi lett

sorsa a világ anyjának s népének i Önvére ellen

lázad fel s eleve csöppenkint ontá azt, utóbb patak-

zott s végre mint tengerár csapott össze felette

s kit6rlé a nemzetek sorából. 1

III.

T. gyülekezet! Midőn a vallás és morál közt

levő viszonyról szólottam, azt nem annyira tud.

rendszerben adva elő, mint inkább főbb mozzana-

I V. ö. R6nay J. Tap. lélektan 53. lap.
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taiban érintve, fejtegetéseimet a gondolkodó fők

itéletére bizom azon reményben, hogyha nem is

mindannyian fogadják azokat tetszéssel, legalább

figyelemre méltóknak találandják. Legyen szabad

befejezéskép mindenekelőtt önökhöz fordulni ifjú

leviták, kiket, mint a vallás érdekeinek egykori

őreit, jövő rendeltetésökre kiképezni van kivál ólag

hivatva karunk. Nagy feladat vár önökre ; a vallás,

melynek szolgái leendnek, kénytelen kivonulni a

multban elfoglalt sánczaiból, neki is az' új világ,

az új társadalom nyelvén kell szólnia az új embe-

rekhez: önök a muzsák csarnokaiban a tudomá-

nyok kölcsönös érintkezésének szellemképző kiha-

tása alatt a valódi tudományosság éltető körében

nevelkedve, jövő hivatásuk teljesítésénél tisztelő

figyelemmel lesznek a kor vivmányai s jogos kivá-

nalmai . iránt; bölcs mérséklettel fognak részt venni

a. világrnozgató vélemények kemény harczaiban s

a. vallás szent érdekeiről lelkesülve, a meg nem ha-

misított korszellem által szentesített érvekkel, a

tudomány és felvilágosodottság fegyvereivel síkra

szállandnak a vallás békét hirdető zászlaja alatt.

Mindig voltak' korszakok, melyekben nemcsak

a .vallás, hanem minden egyéb erkölcsi tényezők

is elvesztették befolyásukat; azok átmeneti kor-

szakok! voltak, mig ismét a kimerült szivek ma-

gasabb érzelmeknek adtak helyett: így van ez a

mi korunkkal is, nem mintha a vallással mit sem

gondolna, hanem mert annak szükségét igenis .érez-

vén, magában az ostromban is, mely ellene intéz-

tetik, magában a küzdelemben a csalódásnak ama

fájó érzete nyilvánul, hogy sem a vallás nélküli
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társadalom, sem a morál nem képes a nyugtalan

szíveket megnyugtatni.

Az ember Istent keres, ki felette van, ki őt

fölülmulja, de egyszersmind önmagának akar isteué,

központja lenni: az eszményit, a tökélyt keresi, iÍe

nem akarja meghozni az áldozatokat, miket a kere-

sése követel, akarna Istent, de olyant, a ki neki

azt mondja, a mit szerét hallani , . . olyan vallást

szeretne, a melynek önmaga föltétlen ura lehetne

s azt tetszése szerint idomíthatná. 1

Hogy a kétkedő ész kérdéseire a hit eszével,

a tudomány kritikájára a vallás ellenbirálatával,

a bölcsészeti kétely' ellenvetéseire a vallásbölesé-

szet bizonyitékaival s a materializmus ellenveté-

seire a vallásban rejlő ideálizmus fenségévei felel-

hessenek , mint kell, meg kell ismerkedniök a

tudomány és a világ szellem hódításaival más tére-

ken is a theologián kívül. A tudomány ne legyen

csupán eszköz az előléptetésre, A pap, ha szemei-

ben a lelkesedés sugára lángol, ajkán az ihlettség

szava szól, szivében a szeretet honol, melylyel az

emberiséget átkarolja, kezében az áldással, mit Isten

trónjáról vett, kebelében szentség, szavaiban erély,

szellemében hatalom, szép látvány a világ értelmi-

sége előtt is s csak ez várhatja, hogy a tudós

.elhozza kételyeit, hogy azokat a vallás tudomá-

nyának magasabb szinvonalára emelt világosság

eloszlassa ; az orvos, az ügyvéd s más egyéb meg-

hallgatja beszédjeit,' hogy szive az ékesszólás

varázsa alatt fölmelegedjék , esze s értelmisége

megnyugvást találjon abban a hit és 'ész közt levő

I Broglie Serm. 1'881.

7
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fensőbb összhangzatban, a melyet Bossuet ékes-

szólása oly megragadólag tolmácsolt százada nag}T

szellemeinek.

N em üres szavakkal kell az emberekét meg-

győ.zni. arról, hogy. a vallas a tudomány hatalmá-

tól nem fél, hanem ezt előhaladásában kisérve,

vele mint . szövetséges társsal bánjunk, megmu-

tatva, hogy az igazság egyedül Istené, kit az irás

a tudományok Istenének nev oz, 1 hogy szolgáinak

s ügyének nincs ettől mit tartania. 2

Thebe városában volt egy kőszobor ; ülő ifjut

ábrázolt, mindkét kezével egész erejével a kőre

támaszkodva, úgy látszott, mintha fel akart volna

kelni, nem kelt fel soha, ehhez a szeborhoz fognnk

. mi is hasonlítani, ha panaszkodunk s mit sem

teszünk. Ne panaszkodjunk az emberek vallás-

talanságáról , hanem térítsük meg őket Isten

kegyelme mellett a vallás tudományával és sze-

retetével, de szeretettel ... Működő buzgóságunk

viselje magán azon szellem bélyegét, mely midőn

erélyes önmagában, szelid, művelt fellépésének

alakjában, a vallás érdekeinek szolgálata és védelme

nem szorul sértő modorra a szenvedély kitöréseire;

a pap a béke és szeretet embere, ki csak békét, sze-

retetet taníthat, tanítványa annak, ki nem akarta,

hogy védelmére csak egy csepp vér is ontassék ki.

A világ utoljára is azé leend, a ki őt legjobban

szereti, s neki azt, hogy t. i. legjobban szereti, a

legvilágosabban bebizonyítandja," a A tudomány

I Kir. I. 2. 3.

2 Wieseman: A tud. összh. akinyiL 236.

3 Mullois Isid.: Manllel üe Charité.
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fényével világítani s erény szeretetével lángolni,

hivatásunk, sz. Bernárd szerint: "Lucere et ardere

perfectum est."

Még önökhöz van szavam ifju barátaim, t.

egyetemi polgárok, a többi karok hallgatóihoz.

Első tudomány-egyetemünktől édes hazánk

méltán követelheti , hogy haladásának olyatén

tényezője legyen, a mely nemcsak az egyesek

szellemi müveltségét közvetítse, hanem az egész

nemzedékre is világot, erkölcsi és anyagi áldást

áraszszon ; hogy azt tehesse, nemcsak az oktatást

kell a tudomány szinvonalára emelnie, hanem a

tanulók erkölcsi és társadalmi jellemét is az egye-

temi szabadság és becsületérzésnek alapján ki-

képeznie. Az emberben az embert nem értelme

képezi, hanem akaratja; az akarat az élet ura, s

minden fontosabb erkölcsi kérdés inkább az aka-

rattól, mint az értelemtől függ. Az akaratnak, a

jellemnek erkölcsi hatalma határoz minden döntő

perczben; a tudománynak oda kell törekednie,

hogy az ember szellemi tehetségei egyiránt müvel-

tessenek, a vallásosság az összes szellemi tehetsé-

gek közt a legfőbb, legfinomabb képesség. Csupa

külső müveltség a, belső erkölcsiségnek s nemzeti

boldogságnak épp oly kevéssé bizonyítékai, mint

'a hadsereg által okozott rend -Sk nemzet valódi

nyugalmának.

Magasabb müveltség, világosság a gondolko-

zásban, mélység az érzésben, lelkesültség a cselek-

vésben, az ész és szivélet összhangzata képezi a valódi

kulturát ; az egyik teremti a tudományt, a másik-

nak nélkülözhetetlen feltétele a valláso
7*
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Az élet mind anyagi, mind szellemi tekintet-

ben egy hosszu fejlődés, multunk a jövőnek csiráit

hordja magában s életünk fája nem hoz oly gyü-

mölcsöket, melyek nem függtek mint virágok egy-

kor ifjabb ágaikon ; a vallás .az élet minden fog-

lalkozásában az egészség alapja, 1 önök fiatalsága

az az idöszak, midőn a sziv a jóért lángolni, a

nemes után vágyódni, a fenségesért áldozni tud.

A föld népei mint az érezek, úgymond báró Eötvös,

azon arányban állanak ellent az idő emésztő hatal-

mának, a melyben több nemesebb elemet foglal-

nak magokban. Legyenek önök azon nemes fémek,

hogy birhassák majd a szükséges lelkierőt: hogy

majdan az élet küzdelmei és esélyei közt, mint

az életerős tölgy, a viharokkal szemben is képesek

legyenek szilárdan megállani helyöke~, szükségök

van a vallásra, a mely voltakép nem oktat a tudo-

mányban, de leteszi az emberbe az igazság érzését

és megvilágosítást magasztosabb eszmék által, miáltal

sokra viheti a tudományt; a vallás nem tanít poli-

tikai törvényhozást, de megadja az embernek azt,

a mi őt bölcs törvényhozóvá '3 így igaz állam-

férfiuvá előképezi, a jogérzetet és az emberiségért

való föláldozást.

Egyedüli valódi jellem az erkölcsös jellem, <:1

legtisztább, legönzetlenebb s egyszersmind az egye-

düli szilárd erkölcs az, mely vallásos motivumok-

ban gyökeredzik. Ha biztos alapra akarjuk fektetni

a jellemet, vallásra fektessük. Ez asziklatalaj,

melyen a valódi jellemesség gránittemploma bizton

fölépülhet s vészszel, viharral bátran daczolhat. 2

I Richter: Die christl. Philosophie. II. 23.

, Simor Ján.: Sz. Istv. társ. gyül. beszéd. 1884. márczius 20
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Korunk nagy eszményei s forrongó uJ eszméi

közt sem tagadhatta még meg a józan bölcselet

s pártatlan történelem azon régi megszentelt igaz-

ságát, hogy az emberiség szellemi életének legfőbb

elemét a valláserkölcsi érzet képezi, a legmaga-

sabb ihlet ek s nemes erények örök kútforrása ez,

s az emberiség lelkiismeretének majdnem egyedül

biztos hévmérője és ismertető jele, a polgáriasodás

nak, a rendnek s társadalmi müvelődósnok, biztos

haladásnak is egyedüli erős gyámolója, vezetője és

delejtüje. Emelje hát ez izgatott, de szellemében

nagy, reményeiben nemes század szemeit az egy

igaz Istenhez, szünjék meg csak embertől' várni

mindent, ne kérje a földtől sem azt, mit az nem

adhat, a minek szükségét érzi ...

Az anyagi javak előtérbe helyezése, az élet-

nek semmibe vevése, az erkölcsök meglazulása egy

fó okra vezethetők vissza : ez az egyes ember

vallás-erkölcsi meggyőződésében nyilvánuló hanyat-

lás a családi élet szentélyén belül, de künn az élet-

ben is annak minden küzdelmei közt csak egy

letfentartó éltető elem van: a hit, a hol ennek

mély gyökerei vannak, hol ez tölti be az egyén

lelkületét: ott a felebaráti szerétet sem idegen, a

családi életben ott a boldogság, a létért való küz-

delemben becsületesség, az egyesek szivében elé-

gedettség fog honolni.

Isten kedvezménye, hogy e szép és szabad

ország gyermekeinek, hogy magyaroknak születtünk.

A magyar Európában minden tekintetben idegen

volt, csupán ellenséges elemek közt elszigetelve

állott, folytonos csatákban megtizedelve, kifáradva,
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vagy a hunnok s avarok sorsára volt kárhoztatva

vagy a hatalmas szomszédok általi elmállásna 1:

nézett elébe, s mégis közel ezer évet ért itt eré-

nyeiben, kitartásában, ősi hagyományaihoz való

ragaszkodással elég erős arra, hogy Isten azt mai

napig föntartsa, hogy legyen a ker. czivilizacziónak

előőrse, 1 Sokszor olvassuk, hogy őseink dicsősé-

. géről ábrándozó fényes multunkon csüggö őseinkért

rajongó nép vagyuuk, s ez jól van, csak legyünk

a mult dicső fényén merengő nép, de ne mint az

ifjusága letűnt szép napjairól tétlenül álmodo öreg,

hanem mint az életerőben duzzadozó ifju csügg

ábrándképein, hogy azokból egész erejével meg-

valósítsa mindazt, a mi a multat dicsövé teszi. 2

A haza iránti szerétet s nemzeti dicsőség kedve-

lése volt az, a mi a hazáért, szülőföldért legnagyobb

áldozatokat hozott létre, ez az, a mi nemzetünk

multját dicső tényekben termékenyebbé tette; a

vallástól ihletett hazaszerétet oly erőt adott a

magyarnak, hogy magát mintegy az istenek közt

vélte, ha a hazáért meghalhatott, mert hitte, hogy

a ki életét áldozza, az azt csak jobbért, a mulan-

dót az örökkétartóért váltja föl; ellenben az, a ki

nem hisz örök életet, nem is áldoz érte semmit,

testénél s e felől való gondnál nem ismer semmit

s midőn azt veszélyezteti, mindent veszélyeztet.

A vallás aczélozza tehát tüzében a magyar szivet,

hogy ellentállási képessége kiállja majd a nagy

próbát 8 lelkének erejét meg ne törje a förgeteg,

zúduljon az bárhonnét is reánk.

I Dr. Schluuch : 'I'ársadu.lm i átalakulé.s. 5.
z Kath. Szemle. 1892. 350. 1.
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Sajnos, hogy-azok, kik magukat a világi tudo-

mányokban képezik, addig a vallási tudományo-

kat teljesen mellőzik ezekkel még azok sem

foglalkoznak, kiknél azt szakmajok megkövetélné.

Ezen egyoldaluságnak következménye, hogy a

világi tudós az egyhásit meg sem érti, mi nem

történhetnek, ha tudósainh könyveinkbe tekin-

tenének ; nem a tudományban van itt a hiba,

hanem a szellemben, erre van szükség sakkor

majd megértjük egymást. Természetesen előbb

Je kell tenni arról, hogy Isten mellőzésével az

emberi lángész dicsőít.tessék, ez annak helyébe tétes-

sék. Sok félreértés megszünnék, lehetőleg mérsé-

keltetnek az összeütközés heve, ha a világi karok

hallgatói zárnosabban jelentkezuének előadásainkra.

Mindaz, a ki a magyar földön él s e hazának

levegőjét szívja, legyen áthatva b. Eötvös ez ihle-

tett szavaitól: "A nemzedék, mely csak saját ere-

jében bízva, annyit, mi egykor lehetetlennek lát-

szott, elért, valamint más, úgy az erkölcsi lehető-

ségek kerlátain is könnyen túlteszi magát, s nem

m:alkodhatunk az anyag fölött a nélkül, hogy azzal

szüntelen foglalkozva, az ne ragadjon reánk, s azon

szellemi potencziák ne veszítsék reánk való hatá-

sukat, melyeknek hódolva emelkedtünk ; innen van,

hogy azon korszakok, melyekben egyes nemzetek

gyors haladásuk ban a materialis jólétnek legma-

gasabb fokát elértek, sokszor csak sülyedésöknek

kezdetét jelölik s végenyészetöltet vontálc maguk

után. Épen azért szükséges, hogy valamint a hajós,

rnidőn kedvező széltől dagadt vitorlákkal leggyor-

sabban halad czélja felé, emeli szemeit legtöbbször
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a csillagokhoz, melyek útját jelölik; úgy mi IS

épen, midőn haladásunknak semmi útjában nem

áll s a rég óhajtott jólét közelnek látszik, azon

magas eszméket ne veszítsük szemeink elől, melyek,

haladásunknak egyedüli biztos vezetői s melyek

nélkül a haladás, melylyel előre megyünk, csak

veszélyünket növeli." 1

Még rövid idő s egy ezred éve lesz, hogy

őseink e földre jöttek s véres harczok' után e

hazát megalkották; ha majd ez az idő elfogott

telni, így folytatja s ezredévi létünket ünnepelve

hálát mondunk a világok urának, ki e nemzetet

messze keletről ide vezette s annyi viszontagság

közt föntartotta, e fönmaradásunk okára is eszmé-

lünk, tagadhatlan, hogy ez azon szilárdságban is

leli alapját, melylyel a magyar nemzetiségéhez

ragaszkodott s azon lángoló szeretetben, mely mint

nehéz felhők közt tiszta napsugár egész történel-

münkön átragyog s annak sötét részeit is fény-

koszoruval fogja körül : de nem egyedül ebben;

voltak vitéz népek hazáj okhoz hívek, az avarok és

hunnok, mégis eltüntek rövid idő alatt.

"Ama percztől, melyben a nemzet nagy királya

által vezettetve a kath. egyház körébe lépett, a

régi istenségek oltáraival ledőltek a válaszfalak,

melyek közte és más népek közt léteztek. Az ide-

gen faj az európai nagy nép család tagjává vált s

azon hévvel, melyet távol keletről magával hozott,

ragadta meg új hivatását ... S ha e hon, mely

mint a sokszor ostromolt várfok, pusztító csaták

nyomait magán viseli, ingatlanul megállt, ha e

1 Emlékbe zéd. 1863. 298-99.
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nemzet nem vérzett el ily véres csaták után, azt

annak köszönheti, mert az összes kereszténység

védfalának tekintetett s mert oly nép, mely örökké-

való eszmékért küzd, nem dülhet le még oly csa-

pások után, sem, minő a moháesi vész volt." 1

Igazi hon szeretet, melyet a vallás szentelt

meg, ez az, minek e hon Isten gondviselése mel-

lett fenmaradását köszöni s jövője is attól függ,

hogy azon irányhoz, melyet követve elődeink a

nemzetet annyi vész közt föntartották, hivek

maradjunk. Ezen óhajjal az 1892-93. tanévet

megnyitottnak jelentem.

1 1. h. 108-109.




