
A nők és a vallás. 
(Az Ujsáj.) 

Ezen eim alatt jelent meg e hó 21-én Az Uj
.ság nöi mellékletén egy érdekes cikk, mely a többek 
között azt fejtegette, hogy vajjon a nócmancipá.ció 
- mely felvilágosodottsággal és a tudományok isme
retével jár - nem fogja-e a nöi nemet a vallástól 
elidegeniteni, s a vallásnak a tudománynyal való ezen 
jelcserélése nem fog-e a nőnek, s a nő által a társada-
lomnak nagy kárára szolgálni? 

Itliután a cikk irója azt a nézetét fejti ki, hogy 
ét·dernes volna e kerdéssel mindnyájunknak foglalkozni, 
bátor vagyok röviden néhány észrevétellel felelni. 

Ha a vallás fogalma ma még mindig azon az 
alacsony szinvonalon állna, hogy az embereknek vá
lasztaniok kellene felvilágosodott tudományosság, vagy 
vakon hivő vallásosság között, akkor lehetne csak szó 
arról, hogy mi jobb az asszonynak: a hit-e, vagy a 
tudás ? De mintáo - hála Istennek - ma már nem
esuk a szabadelvü egyházak, de az egész egyetemes 
vallikosság a felvilágosodott, tudományokkal harmo
nizáló lútet kezdi terjeszteni, s ennélfogva a vallás 
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eszméjét euy magasabb piedesztálra. helyezi, - a hitet 
nemcsak az a.-.;szonyok és a gyengébb elméjüek számára 
predesztinálp, hanem az egész halatló és tudományok
Kal foglalk()zó emberht'g boldogulására tervezi. 

'Ma már maguk az egyh<tzak kiv•ilt5 emberei, ma
gának a vallásnak felvilágo.ioJott értelemben való ma
gyaní.zatával civilizálják az asszonyokat, mintegy elö
készitésiil a szebb és szabadabb kors4:lkra! Akár a 
p1 otcstáotizmu:.t, akár a katolicizmust, vagy judaiz
most tekintsük, mindenütt az idők jelét mutató liberális, 
dogmá.kon felülemelkedő oktatást tapasztalhatjuk, ruely 
gyönyörit hanHíniát képez a. legmagasabb tudományos 
alappa.l. 

Egyáltalában, ha a nö és anya által a társad:~.

lomra és ezen kereszttil a nemzet boldogulására gon
dolunk, már lehetetlen csak egy percig is a vaktmz
g0ságot, a gondolkouá.s nélküli együgyii Wtet, a felvi
lágosadottság és tudományos haladás fölé helyezni ! )[ert 
jól tudjuk, hogy a nemzet ígazi, erkölcsi magaslaton 
á.Uó nagyság<ít c::.ak a tisztán és értelmesenlátó anyák 
logikus nevelési rendszere fogja. megtercmteni. Ezt a. 
szükséges tisztán látást, objektív itélöképességet pedig 
nem n. " nőies" tea-jourok rendezése, nem a divatkel
mékllen való jártasság fogja az asszony ok számára 
meghozni, hanem a szociális érzést fejlesztő nóeman
cipáció, valamint a felvilágosodott vallásosság. 

Prohászka Ot.tokár püspök egyik vallásbölcsészeti 
előadásában gyönyörüen fejtegette, hogy Jézusnak azon 
kivánsaga, miszerint az emberek legyenek mindig ~ 
"gyermck"-hcz hasonlók, nem azt jeleuti hogy a.z együ
gyi'iséget, tudatlanságot, babonával telt szük látkört 
ápolják magukban, hanem hogy fejlődóképesek, tudomá
nyokban és értelemben növekedők, az uj és nemes esz.. 
méket folyton befogadó, fiatalosan törekvő egyéniségek 
legyenek. Hogy valamint a gyermekkor nem bevégzeU 
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és megállapodott kor, ugyanugy az érett emberkor se 
a készenlétet jelentse. 

Éu ugy érzem, hogy e fenségesen szép biblia
magyarázat, - mely sok száraz tudománynál jobban 
emeli és müveli a. lelket -- a. legjobbau megadja erre 
a most tárgyalt kérdésre is a választ. A nők is az em
beriséghez tartozván, ne legyen az ő nöiességük, gyen
gédségük "gyermekdeclségiik" sem az együgyü tudat
lanság és bornírtság szégyenletes jelképe - ltancm 
a nagy eszmékért küzdő, nagy kötelességeket érző örök 
fejlüclés, örök emberiesség szimboluma. 


