
Pár észrevétel a magyar protestáns egyháztörténet 
korszakairól. 

Zoványi Jenő a Protestáns Szemle ezidei (1903) első 
füzetébe bírálatot írt a magyar protestáns egyháztörténet eddig 
ismert feldolgozóiról s főkép felosztásaik helytelenségét vitatja. 
Legvégül — tanulmányai alapján — megváltoztatja a már 
szinte dogmatikus tekintélyű négy korszak határait. Címe után 
ítélve pusztán módszertani kérdésnek vélnők az egészet, de 
megokolása oly mélyen belevág egész egyháztörténetünk fel-
fogásába, hogy általános, elvi álláspontról kell hozzászólnunk a 
tárgyhoz. 

Űj felosztási keretnek megállapítása nagyon háladatlan és 
tudományos érték szempontjából meglehetősen kétes sikerű 
munka. Valamely felosztás haszna, becse akkor tűnik ki 
igazában, ha alkotója nem csupán száraz formulát ad elénk, 
hanem ha nagy, az egész anyagot felölelő s mélyreható tanul-
mányon alapuló munkából maga az olvasó tudja a rendszert, 
a vázat megállapítani; ha látjuk, hogy minden egyes részlet 
megtalálta a maga helyét, ha az egész rendszernek lelket adó 
eszme lüktetését a munkának minden porcikájában érezzük. A 
hány író, annyiféle szemmel néz. Egyiknek a részletek apró, 
epizódszerű vonásai iránt van érzéke, a másik az események, 
távoleső jelenségek kapcsoló szálait nyomozza. Tulajdonképen 
minden önálló író egész sajátos rendszert állapít meg munkája 
számára s rendszere igaz, felosztása helyes, ha az író egyénisége, 
eredeti felfogása tükröződik belőle, ha az olvasó lelkében 
gondolatokat fakaszt s a mű alapeszméje (a mit a felosztástól 
elválasztani lehetetlen) a közönség fejében tovább él és fejlődni 
tud. Általános érvényt követelő, évszámokkal miliméternyi 
pontosságra kicövekelt korszakokra osztás, a mit iskola és 
irodalom köteles volna feltétlenül alkalmazni, zsendülő egyház-
történetirásunkra halálos csapást mérne. 

Zoványi felosztása sem jobb, sem rosszabb azoknál, a 
melyeket felsorolt s a melyekre kárhoztató Ítéletet mondott. 
Első pillanatra feltűnik, hogy felosztásának egyáltalában nincs 
egységes elvi alapja. 1521—1600 volna az első korszak, — 
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szerinte a testvéregyházak elválásának kora. Megjegyzem, hogy 
Zoványi intézményszerű, egyházjogi elválásra gondol; annak az 
időnek bekövetkeztét érti, a mikor a reformatio két ága, a 
lutheri és kálvini, a dogmatikai különbözőségnek megfelelően 
egészen külön szervezkedő egyházjogi individuumokat alkotott 
az ágostai és helvét hitvallású egyházakban. Nem vitatkozom 
vele az évszám helyes voltáról, csupán megállapítom, hogy itt 
a felosztás alapjaként, a mely szerint részelni szándékozik az 
anyagot, a dogmatika s a nyomán járó külön egyházjogi alakulás 
szempontja szerepel. Ámde akkor természetesnek találnám, hogy 
a korszak kezdetéül viszont oly évszámot állapítson meg, a mely 
a protestáns egyházaknak a r. kath. egyháztól való formaszerű 
végleges elválását jelenti, az első egyetemes érvényű hitvallás 
keletkezésének vagy zsinatnak esztendejét. Ekkor világosan 
látnánk az író célját, a mely felé törekszik. Észrevennők, hogy 
symbolikus szempontból ír egyháztörténelmet. Ez nem egyetemes 
történelme a reformatiónak, de tiszteletre méltó s világos célzatú 
munka. Ilyen történelmi munkának a dolog természete szerint 
két része lenne. Az egyik azt a korszakot tárgyalná, mely a 
r. kath. egyházból való formaszerű kiválástól az ágost. és helvét 
hitvallású egyházak külön szervezkedéséig terjed. A második 
korszak a mi időnkig tartana, mert 1600 óta a mai napig 
symbolikus jelentőségű történelmi mozzanatról nem tudok. Ilyen 
határkőnek illő esemény volna a két prot. egyház unióia vagy 
ha a prot. egyházakból új felekezet szakadna ki s a kiszaka-
dással járó megrázkódás visszahatna az egyházak fejlődésére. 
Azt hiszem, világos, hogy ilyen szempont mellett az 1521. év 
nem a történelmi Pragmatismus kényszerítő ereje következtében, 
hanem inkább írói szeszélyből került az első korszak élére 
megnyitó gyanánt. Hiszen 152l-ben még nem volt nálunk külön 
protestáns egyház. A reformatio barátai a r. kath. egyház 
kebelében, mint elégedetlenek, mint ellenzék, ostromolták a 
fenálló rendszer alapjait. Ha pedig a reformatio első fecskéinek 
megjelenése kedvéért vette föl 1521-et, akkor meg a korszakot 
bezáró évszám helytelen, mert más szempontnak felel meg. 

A második korszak megállapításánál elhagyja a symbolikus 
álláspontot s a határszéleket az egyház közjogi helyzetének, az 
államhoz való viszonyának szempontja szerint jelöli ki. 
„1600—1688 a contrareformatio ellenében a protestantismus 
fegyveres küzdelmeinek a kora". Az évszám egészen önkényes, 
mert hiszen maga Zoványi sem tagadja, hogy II. Rákóczi Ferenc 
harcaiban is megvolt a vallási rugó, habár halványabban, mint 
a XVII. század küzdelmeiben. Halványabban, mert a nemzet 
élén álló főnemesség időközben katholizált, de megvolt és ez a 
fő. Viszont nem lehet kizárni a Bocskay, Bethlen és Rákóczy 
György meg Thököly fölkeléséből a nemzeti indítékot. Hogy 
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egyebet ne említsek, Bocskay szabadságharcának egyik nagy 
jelentőségű vívmánya a nádori szék betöltése és a választás 
szabályozása, a mi első sorban s majdnem kizárólag magyar 
közjogi kérdés. Annyira az, hogy a nemzet és dynasztia egy iránt 
a nádori méltóságban látta az absolut hatalmi törekvések 
főakadályát. Az 1608. évi koronázás előtti törvénycikkek között, 
a melyek alaptörvény jelentőségűek, mindjárt a harmadik szól 
a nádorválasztásról, tehát az országgyűlés rendkívül fontosnak 
tartotta. Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy szabadság-
harcainkban a nemzeti és vallási, illetőleg protestáns érdek 
elválhatatlan szövetségesképen jelenik meg, akár protestáns, 
akár katholikus kéz tartotta a zászlót. A protestáns politika 
volt mindig az igazi nemzeti politika s ezt minden tiszta látású 
kath. hazafi is érezte, főkép az igazságos Rákóczi Ferenc. Az ő 
szabadságharca feltétlenül beletartozik a Protestantismus 
fegyveres önvédelmének korába. 

Két utolsó korszakának megosztása jóformán a régi meg-
szokott úton jár, részben más megokolással. Az egész cikkből 
azt látjuk, hogy Zoványi a protestantismust teljesen azonosítja 
a történelmileg alakult egyházakkal. Szemében az egyház-
történelem majdnem pusztán intézmények, zsinatok és hitvallások 
történelme. Pedig a dogma és hitvallás, az egyházjogi fejlődés, 
az államhoz való viszony változása korszakról-korszakra a 
Protestantismus életét épen nem meríti ki s annak csak egyes 
oldalait, életnyilvánulásait jelöli. A reformatio az emberi 
szellemnek egyetemes forradalma s épen ezért a magyar refor-
matiónak alapvonásai közösek minden nemzet reformatiójával. 
A módosulásokat az idézi elő, hogy a nemzet egyénisége, mely 
faji charakteréből és történelmi hagyományaiból alakult meg, a 
reformatióban ismét megjelent keresztyénség igazságai közül 
melyiket ragadta meg legnagyobb hévvel, mint lelki szükségeinek 
legmegfelelőbb s teljesen kielégítő világnézetet. Ez szabja meg 
a protestantismus fejlődésének útját s fordulóit is. A keresztyénség 
az egész emberiségnek kincse és mégis ugyanaz a keresztyén 
életigazság merőben különböző három történelmi alakulást 
hozott létre: az ó-hitű, a róm. kath. és protestáns egyházat. 
Mert a közös oltóágat máskép fejlesztette a szláv, román és 
germán faj erős egyénisége, géniusza. Ugyanez a jelenség 
ismétlődött a protestantismus megjelenésekor. A magyar 
protestáns egyháztörténelem célja, a mitől a tárgyalás módja 
függ, nem lehet más mint az, hogy fogamzott meg a reformatio 
oltósága a magyar lélek élő fájában, milyen nedvkeringést idézett 
elő, szóval a reformatio és magyar lélek érintkezése milyen 
gyümölcsöket termett a közélet minden ágában? Mert nem 
szabad felednünk azt, hogy a reformatio idején Isten igéje a régi 
egyszerű nyelven, a maga tisztaságában jött a magyarsághoz, 
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azért járta át mélyen a nemzet minden rétegét s azért lett új 
fejlődés kútfejévé. Szent István forradalma első sorban nem 
vallási forradalom, hanem művelődési forradalom volt. A r. kath. 
egyház kifejlett kulturája, sokszázados életű intézménye, tenger 
papja, dézsmája és robotja támadt akkor a nemzetre s az 
egyszerű, természetes észjárású nép lelke nem bírta kiérezni a 
faji egyéniségéhez nem illő intézményekből az isteni igazságot. 
Oly mélyen el volt temetve, hogy nem akadt rá. Csak követelő 
papságot látott, eszmei tartalmat nem. Innen magyarázható, 
hogy Szent István reformjának elleneszegült. Luther és Kálvin 
reformját szinte belehelte a nemzet. 

Zoványi a protestantismus történelmét majdnem kizárólag 
a látható jelenségek területére korlátozza. Készséggel elismerem, 
hogy nem csekély érdemei vannak e téren s nem győzzük 
köszönettel adatgyűjtő szorgalmát s egyes részletkérdések 
tisztázására irányuló igyekezetét. De midőn szeme az érzékel-
hetőn oly szeretettel csügg s összeböngész mindent, a min a 
protestáns egyház bélyegző nyomását kibetűzi, az eseményekben 
működő láthatatlan erőket, a melyek a történelmi fejlődés sza-
bályozói, nem veszi észre. Pedig a XIX. század dereka óta a 
történetírás az intézményeket, törvényeket, hitvallásokat szóval 
a történelmi emlékeket puszta jeleknek tekinti, a melyekből az 
igazi történelmet, valamely kor gondolkodását s belső életét ki 
kell fejteni. Mit szólnánk ma olyan természettudományhoz, mely 
a természet életének érzékelhető jelenségeit, mozgást, fényt, 
meleget, hangot pusztán leirná a nélkül, hogy a láthatatlan mű-
ködő erőket s hatásuk törvényét nyomozná ? A mi helytelen a 
térbeli jelenségek tudományában, helytelen az időbeli jelenségek 
tudományában is. A protestantismust nem szoríthatjuk bele a 
történelmi protestáns egyházak keretébe, mert jóval gazdagabb 
tartalmú. Hatását megleljük a r. katholicismus történelmében is, 
megleljük az állami élet legtöbb ágában, még a gazdasági fej-
lődés történelmében is (a kath. hatás szintén meglátszik a XVII. 
század protestáns egyházain). Ha a protestáns egyházak törté-
nelmét adjuk a protestantismus történelme helyett, vagyis pusztán 
a jelenségek történelmét az egymással küzdő, egymásra ható szel-
lemi áramlatok történelme helyett, a történetírás hamar leiró 
történetírássá válik s az okfejtés nem nagy általános szem-
pontokból indul ki, hanem szűkkörű részletek megfigyeléseihez 
tapad. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a történelmi igazság 
annál tisztábban s eró'sebben fejeződik ki, mennél általánosabb a 
megítélés szempontja. S korunkban a történetírótól joggal el-
várjuk. hogy a történelmi valóság hű rajza mellett a történelmi, 
igazság megértetését tekintse eszményi céljának. 

Erről az álláspontról bajos megérteni, hogy lehet 1521 a 
magyar reformatiónak szülőesztendejévé. A reformatiót nem csupán 
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történelmi, hanem egyszersmind psychologiai törvények szerint 
meg kell magyarázni, nem csak egyszerűen elbeszélni. Ε tör-
vények az egyes ember lelkében s a nemzetek lelkében ugyan-
azok. A reformatio forradalmának több mozzanata van s belső 
mozzanatokat külső, látható jelenségek mint a bent, a lélekben 
lezajló válságok mutatói, hirdetői kisérik. A lélekben új eszmény 
nem verhet addig gyökeret, mig a régi eszmény tisztelete, hitele 
tisztára el nem enyészett. A_ reformatio be nem hatolhatott a 
közgondolkodásba, mig a középkori keresztyénség épen legjellem-
zőbb alkotásaiban s intézményeiben meg nem bukott. Világosan 
meg kell értetni, mint vált értéktelen elméletté a pápás egyház 
erkölcstana, riasztó hazugsággá a szerzetes élet, megvetés, 
nevetség tárgyává a pápaság világuralmi törekvése. Mert ez 
intézmények nem a reformatió ostromától buktak meg, hanem 
belső rothadtságuk következtében. Hajdan világtörténelmi szerepök 
volt, köztisztelet jutott osztályrészökül s a reformatió megjele-
nésekor senki sem hitt bennök, cél nélküli, pusztán a meg-
szokás révén tűrt intézményekké sülyedtek. Az ellenök támadt 
áramlatok különböző forrásokból fakadtak. A szabad tudományos 
vizsgálat hívei a humanisták a nyomozás leigázásáért, a mi-
veltségtörténeti haladás lehetősége érdekében törtek a feltétlen 
tekintély s uralom elvét képviselő római egyházra. Másik, szintén 
hatalmas forrás volt a mély vallásos érzésű, kegyes lelkek meg-
botránkozása. A harmadik szintén figyelemre méltó kútfő a 
rendi szellem, ha úgy tetszik hűbéri érdek önvédelme az egyre 
terjeszkedő s az absolut uralom ideálja felé csapongó felség-
jogok ellen. Ez áramlatok harcának következménye, hogy 1521-re 
a régi világnézet teljes bukása nálunk is bekövetkezett, s vele 
együtt az új megváltó életeszmény után való vágyakozás. 
Világos, hogy ezt a lelkekben végbemenő forradalmat a történet-
író nem mellőzheti. Ε nélkül lehetetlen az új eszme elvi fejlődé-
sének s hatalmának fokozódó nyilvánulásait feltüntetni. A refor-
matió története igy szükségképen életrajzok, egyes vidékek 
reformatiójának monografiaszerű feldolgozású gyűjteményes ki-
adásává válnék. Kapnánk egy csomó nevet és dátumot az össze-
kapcsoló eszmei fonál nélkül. Hogy ebből a történetírásból valaki 
tanulságot meríthetne akár egyház, akár iskola, akár egyes 
ember, azon kételkedem. 

Szóval részemről helytelennek tartom a magyar refor-
matiónak úgynevezett korszakonként való tárgyalását. Akadá-
lyozza a tiszta látást, a világos, szabad áttekintést. A korszakok 
határait oly pontosan, hogy az elvileg együvé tartozó jelenségek 
mind ugyanazon keretbe essenek, senki meg nem állapíthatja. 
Az anyag felosztásának célszerűbb módja az, ha a történelmet 
nem korszakok szerint, hanem a váltakozó nagy szellemi áram-
latok alapján tagoljuk. így három egyenlő tartalmú részben tár-

Theol. Szaklap. II. óvf. Λ 



5 0 Kovács Sándor. 

gyalhatjuk a magyar protestantismus fejlődését. Az első volna a 
reformatió keletkezése (psychologiai alapon) és hatása a nemzeti 
élet különböző ágaira. Ebbe a részbe bele tartozik minden 
jelenség, a mely a reformatiót hódító hatalomképen tünteti föl, 
— időileg akár a XVI., akár a XVII. század határai közé essék. 
A második a kath. megújhodást és hatását tárgyalná megint 
psychologiai alapon, a hová be kell osztani úgy XVI. századbeli 
Oláh Miklós és Rudolf-féle kath. támadások történetét, mint e törek-
vések zenithjét jelentő XVII. századot, valamint a harc ered-
ményekép a protestantismus XVIII. századi teljes elhanyatlását, 
leigázottságát (III. Károly s részben Mária Terézia ideje). Az 
ellenreformatiő név nem elégséges e mozgalom teljes tartalmá-
nak megjelölésére. Nem csupán visszahatás volt az, hanem a 
román népek talaján föléledt, megifjodott erős katholikus élet-
ideál támadása az időközben meggyengült s részben eredeti 
elvvel ellentétbe jutott protestáns szellem és alkotásai ellen. 
Ez az áramlat ép úgy áthatott minden réteget, életnyilvánulást, 
mint egy századdal előbb a reformatió. Törvényeinken, irodalmi, 
művészeti emlékeken, erkölcsi felfogáson tisztán látszik e hatal-
mas áramlat ekéjének nyoma. 

Az utolsó résznek, megvallom, nehéz tökéletesen jellemző 
nevet találni. Tárgya az az áramlat, melynek középpontjában, mint 
az eszme legkitűnőbb képviselője, II. József alakja áll. Ez áramlat 
jellemző vonásai közé tartozik a philosophiai szellem felszaba-
dulása, a positiv keresztyén hitvallások, kath. és prot. egyház 
megtámadása, az erkölcsi elvnek teljes önállósítása, a vallástól 
való elválasztása s az államfenség elvének az egyházfenség elve 
fölé emelése. Ez az áramlat a történelmi s positiv hitvallásokon 
nyugovó keresztyén egyházak helyett a közösségi hitvallásokra, 
symbolumokra nem szoruló, esetleg velők ellenkező egyéni 
vallásra helyezi a súlyt. A protestáns egyházak bilincseit első 
sorban nem a felebaráti szeretet és méltányosság oldja föl, hanem 
a positiv vallásokat az élet és állam szempontjából egyenlősítő 
politikai irány. Az egyházak jogviszonyának rendezésében az 
állam szempontja emelkedett szabályozó elvvé. Ez ideál hódító 
útján a türelmi rendelet, 1790, 1848 s 1895 is csupán állomások. 
A mi nemzedékünk is ennek az áramlatnak sodrát, hullámait 
érzi s azt hiszem, még gyengülésének ideje nem érkezett el. Ha 
tökéletes győzelmet bir aratni az ellenálló tényezőkön, a küz-
delem vége az összes egyházak teljes államosítása lesz. Mikor 
győz, vagy győz-e egyáltalán s a harc döntő mérkőzés helyett 
nem megegyezéssel végződik-e, azt mi, a kik nem csupán szem-
lélők, hanem egyszersmind küzdő harcosok is vagyunk s a meg-
figyelés szigorú tárgyszerűségét bennünk elhomályosítja a harcoló 
s győzelmet óhajtó lélek szenvedélyessége, nem dönthetjük el. 

Régi íróink közül, a kik korszakról korszakra haladva 
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tárgyalták a magyar reformatió történetét, a tárgy eszmei fel-
fogásához Warga Lajos áll legközelebb. Komoly törekvése, nemes, 
tárgyszerű hangja, elfogulatlansága az ő befejezetlen művét vala-
mennyi feldolgozott prot. történelem fölé emeli. Bár akadt egy 
prot. theol. iró, a ki azt mondotta kicsinyelve róla, hogy „10 évre 
van gondoskodva egyháztörténelemrölu s bár Zoványi is, a biró 
határozottságával tárja fel hibáit, mégis nyereségnek tekintenénk 
irodalmunkra újabb kiadását. Csupán azt az óhajunkat fejezzük 
ki, hogy a műnek második közrebocsátója Wargával rokon emel-
kedett felfogású lélek legyen. És időjártával talán lesz olyan 
magyar egyháztörténelmünk is, a mely adatok gazdagsága, gon-
dolat és a tárgyalás módja tekintetében teljesen méltó a tudo-
mányhoz. Igénytelen soraimmal a Zoványi cikke alkalmából pár 
észrevételt óhajtottam szolgáltatni a kérdések tisztázásához 

Kovács Sándor. 
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