
Az apostoli hitvallásért folytatott harcz. 

II. 

Mielőtt még a harcz további folyását szemlélnők, szükséges, 
hogy a legfőbb brosúrák tartalmával — ha még oly röviden is — 
megismerkedjünk. Ezen szemlét természetszerűleg Harnack füzete 
tartalmának áttekintésével kezdjük. 

Harnack irata az apostoli hitvallásról 5 szakaszból és 
egy utószóból áll. Az első szakaszban előadja az apostolikum 
mai alakjának történetét. Az 5. század közepén találkozunk 
vele a déli Galliában. Az itteni egyház symboluma eljutott a 
frankokhoz, majd innen, mikor a frankok Rómával érintkezésbe 
jöttek, Rómába. Rómától aztán átvette az egész nyugat és 
apostoli eredetűnek tartotta Valla L. kritikájáig. A 2. szakasz 
visszamegy ezen és a többi még található symbolum ősi alakjára, 
az ú. n. ősi római symbolumra. Ennek keletkezése idejét Harnack 
a 2. század közepe tájára teszi. A 3. szakasz ezen ősi római 
symbolum és a mai apostolikum egymáshoz való viszonyát és 
annak módját fejtegeti, hogyan cserélhette fel a római egyház 
ősi hitvallását a konstantinápolyi, majd pedig a mai apostoli 
hitvallással. A 4. szakasz a hitvallás szövegének a középkorban 
szenvedett változásait s ingadozásait (descensus, „keresztyén" 
illetőleg „katholikus" egyház) felemlítvén, az 5. szakasz az, amely 
Harnacknak a diákok kérdésére adott válaszában tett kijelentéseit 
lényegileg megismétli. Öt érvre hivatkozva, (t. i. 1. arra, hogy 
Pál és az újtest. más levelei nem tudnak róla, 2. hogy sem Mk. 
sem bizonyosan János ev.-ában nincs róla sző, 3. hogy Mt. és 
Mk. közös forrásában is hiányzik, 4. hogy Jézus genealógiái 
Józsefre s nem Máriára vezetnek vissza és 5. hogy mind a 4 ev. 
szerint az eredeti hirdetés Jézus keresztelésével kezdődik,) itt is 
ismétli, hogy Jézus csodás születése nem képezi az eredeti 
keresztyén prédikáczió alkató részét; úgyszintén a mennybe-
menetel sem. A szent lélek sem eredetileg, de az apostolikum 
szerint sem személy, hanem erő, adomány s így a szent háromság 
tana sincs meg az apostolikumban. Szól még a „descensus-", a 
„katholikus egyház" és „a szentek egyességéről" és befejezésül 
„nagy és tiszteletre méltó"-nak nevezi az apostolikumot, de 
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mint hitvallásban kifogásolja benne azt, hogy Krisztus személyi-
ségét nem domborítja ki. Már pedig „kein Bekenntnis ist voll-
kommen, das nicht den Heiland vor die Augen malt und dem 
Herzen einprägt". 

Az utószóban kijelenti, hogy ama válaszát a Chrl. Weltben 
azért hozta nyilvánosságra, hogy a rágalmaknak és ferdítéseknek 
elejét vegye; abból, amit ott írt, nem vonhat vissza semmit. A 
tiltakozásokra nem felel, de kérdi „ob ein solches Treiben, wie 
es jetzt wieder, wie auf Kommando entfesselt ist, in der ev. 
Kirche geduldet werden darf". Továbbá kifejti eltérését a 
protestáns egyleti Prot. Ver. Corr. felfogásától; ennek Krisztusról 
való nézetét „ Amateur-Christentum "-nak nevezvén. A porosz 
luth. konferencziával polemizálva az apostolikum fakultativ 
használatát követeli. 

Végül még könyve végén pótlásokat nyújt, melyekbó'l 
kiemeljük azt, amelyben helyreigazítja válaszának azon részletét, 
hogy „érett és képzett keresztyénnek az apostolikumnak több 
mondatán meg kell botránkoznia". Nem absolut szükségességet 
akart itt állítani, hanem csak azt, hogy ezt bizton várni lehet. 
Tehát nem akart senkit sem sérteni. Azután helyreigazítja azt 
is, hogy ő nem minden ellene intézett támadásban lát „Trei-
bent", tizeimet. 

Harnack ezen könyvét ép oly hamar vették a kritika 
bonczkése alá, mint első nyilatkozatát, a diákoknak szóló 
válaszát. Most is hangsúlyozzák a konservativ politikai lapok, 
hogy a megváltó csodás születését feladni nem lehet, valamint 
az egyház sem adhatja fel az apostolikumot. mert akkor egyéb 
hitvallásait, só't a szent irást is fel kell adnia, tehát semmiféle 
alapja nem állhatna meg. Kikelnek Harnack ezen mondata ellen 
is, mely szerint „nem az ő hivatása, azt a kérdést eldönteni, 

- vájjon szabad-e az ev. egyházban oly üzelmet. amilyent most 
megint mintegy parancsszóra megindítottak, tűrni". Tiltakoznak 
az ellen, hogy a hitvallás védelmét üzelemnek nevezi. Hogy pedig 
Harnack azt hiszi, hogy ezt nem volna szabad tűrni, szépen 
mutatja be a liberális theologusok sokat hangoztatott toleranti-
áját, melyet — igaz — maguk számára követelnek. (Láttuk, 
hogy Harnack könyve késó'bbi kiadásaiban ezen félreértést 
magáról el akarja hárítani.) Ha volnának is az apostolikumnak 
félreérthető', só't kifejezés tekintetében nem szentírásszerű mondatai, 
de Harnack olyanokat is támad meg, melyek határozottan 
szentirásszerűek. Másokat meg, melyeket álláspontjánál fogva 
meg kellene támadnia, csak azért nem bánt, mert értelmüket 
— azon ürügy alatt, hogy azt erdeti jelentésében visszaállítja — 
elmagyarázhatja. Alapjában tehát Harnack nem az apostolikum ot, 
hanem a szent irást támadja. Zöckler szerint (az Ev. Kztg 43. sz.) 
a két tábor közti különbség nem az apostolikum magyarázata 
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s kritikája, hanem a szent ircts magyarázata és kritikája terén 
keresendő. „Aus solchem volleren und reicheren Inhalt unseres 
Bibelglaubens folgt mit Notwendigkeit die positivere Art unseres 
Symbolbekennens. Unserer Stellung zur Biblia sacra entspricht 
die zur parva biblia (Brenz) zum breviatum verbum (Cassian)." 

A liberális theologia lapja (a Prot.-V.-Corr. 40. sz.) Harnack 
utószavának polémiája ellen fordul, melyben neki felel. Harnack-
nak is oda kellene jutni következtetéseivel, ahol ők állanak, 
hogy t. i. a hitvallások csak vallásilag és nem dogmatikailag 
kötelezők. Hogy azonban a különbséget, mely őt tőlük elválasztja, 
kiélesítse, felveti Harnack a christologiai kérdést. A lap az ellen 
is tiltakozik, hogy keresztyénségüket „Amateur-Christentum"-nak 
nevezi. 

A legfontosabb és legkomolyabb vitairat, amely Harnackkal 
szemben az apostolikum védelmére kelt, Cremer: „Zum Kampf 
um das Apostolikum" czímű brosúrája volt. Négy részre 
oszlik. Az I. rész szerint „az apostolikumért való jelen küzde-
lemben nincsen szó a történeti kutatásnak sem új, sem egy-
általában valamilyen eredményeiről." Legelőször is kifogásolja 
Cremer ezen históriai kutatás eredményeinek Harnack által való 
összefoglalásának több kifejezését. Ezen kritikával mi részletesen 
nem foglalkozhatunk, ami különben nem is szükséges, mert 
részben mikrologiai kérdésekkel, Harnack szavai szerint „quis-
quiliákkal" foglalkozik. Csak kiemeljük a legfontosabb dolgokat. 

Harnack azon állításával szemben, hogy a 2. század közepén 
a szent lelket nem személynek, hanem erőnek, adománynak 
tartották, Cremer arra hivatkozik, hogy az apostolikum tulaj don-
képen „az apostoli igehirdetés tartalmának monumentális, tömör 
stílusban (Lapidarstil) való kifejezése". Már pedig azt, hogy az 
apostolok hirdetése, nevezetesen János evangelioma és Pál levelei 
a szent lélek személyiségét nem ismernék, még csak be kellene 
bizonyítani. Azután különösen két fontosabb mondat van még, 
melyről Harnack azt állítja, hogy nem egyezik az őskeresztyén 
igehirdetéssel. Ez Jézus mennybemenetelének kiemelése és csudás 
születésének állítása. Ami az elsőt illeti, Cremer kimutatja, hogy 
Harnack érveit, melyeket abból merít, hogy a mennybemenetel 
nincs Máté evangeliomában és az I. Cor. 15. fejezetében külön 
megemlítve, hogy a Barnabásféle levélben a feltámadással egy 
napra esik, míg mások szerint 18 hónappal később volt, nem 
bizonyítják, amit akar. „Nem történeti kutatásnak, hanem 
bizonyos elveken nyugvó kritika eredménye [Harnack nézetq], 
hogy [,,a legrégibb hirdetésnek"] „több aktusra való differencziro-
zása" későbbi időbe esik". A második mondat még fontosabb és 
Harnack is erre helyezi a fősúlyt. Kijelenti, hogy e mondat: 
,,születék szűz Máriától" nem tartozott az evangeliom eredeti 
alakjához. Harnack öt érvéről, melylyel ezt bizonyítja, azt mondja 
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Cremer, hogy az érvek sokasága rendesen fordított viszonyban 
szokott állani azok bizonyító erejével és rámutat arra, hogy 
erejük összefügg Harnack nézetével Krisztus istenségéről. Ez 
pedig ama állításában nyer kifejezést, hogy az Isten „egyszülött 
fia" kifejezés a nicaenum előtt nem jelenti Krisztus örök isten-
fiúságát. Evvel szemben Cremer hangsúlyozza, hogy Krisztus 
istenfiusága úgy János, mint Pál apostolnál az atyához való 
örök viszonyát jelenti. Ugyanígy jelenti ez a kifejezés, hogy Jézus 
,.Úr" ugyanazt, amit akkor jelent, ha Istenről állítjuk. Szóval 
Cremer azon eredményre jut, hogy Krisztus istenségét nemcsak 
valláserkölcsi, hanem oly értelemben kell venni, mint az egyház 
veszi. És ha ez áll, akkor az Úr csudás születése a dolog 
természete által indokolt és az őskeresztyén gyülekezet hitének 
része volt. Hogy pedig Jézus hirdetésében e mondat nem talál-
tatnék, nem állhat meg Ján. 8,58; 16,2g; 17,5-tel szemben. Tehát 
— így összegezi Cremer füzete első részének fejtegetéseit — 
Harnack nem hozott fel semmit, ami bennünket megakadályoz-
hatna abban, hogy Caspari1) ítéletét helyeseljük: „A keresztségi 
hitvallás egész tartalma minden esetre — és legalább az én tudo-
mányos meggyőződésem szerint legnagyobbrészt alakja — is visz-
szamegy az apostoli korba . . . . A keresztségi hitvallás megmutatja 
nekünk, hogy mi volt kezdettől fogva az apostoli prédikáczió és 
a keresztyén hit összege". 

Az apostolikumi harczban tehát tényleg nincsen szó a 
történeti kutatás áj eredményeiről, mert a II. rész szerint 
„Krisztus személyének kérdését, azt, ki és mi volt Jézus, 
semmiképen sem lehet a történeti kutatás eszközeivel eldönteni". 
Mindent, ami az ember szelleméletében emberi, megértünk. Csak 
a keresztyén vallást, amely nem tisztán az emberi szellemélet 
produktuma, nem fogja fel az, aki azt magáévá el nem fogadja. 
A legnagyobb szellemekkel való congenialitás még nem congeni-
alitás Krisztussal. Azért Krisztus személyének kérdését történeti 
kutatással eldönteni nem lehet. Ezt nem veszi tekintetbe a 
historicismus, amely csak azt ismeri el, ami a történeti kuta-
tásnak eredménye. A historicismus hibájába a theologus nagyon 
könnyen esik bele, mert Jézus Krisztus tényleg a történeti 
kutatásnak is képezi tárgyát. Csakhogy ő ennél még több is; 
de ezt már a történeti kutatás nem éri el. Ezen kérdést: mi 
tetszik néktek a Krisztus felől, mívelt és míveletlen egyaránt 
döntheti el, mert az csak valakinek vallásos magatartásától függ. 
Krisztus istenségét tehát a történeti kutatás meg nem állapít-

') Caspari Károly Pál (1814 — 1892), zsidó szülőktől szá rmazó , fe le-
kezeti i r á n y ú luth. t h e o l o g u s , chr i s t ian ia i egyetemi t a n á r , az apos to l ikum 
tör ténete körü l — főleg a z a r r a vona tkozó fo r r á sok f e lde r í t é se és é r tékes í tése 
ál ta l az ú t törőnek e l é v ü l h e t l e n érdemei t szerez te m a g á n a k . 
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hatja, de meg sem döntheti. Ha a történeti kutatás nem mond-
hatja Krisztusról a döntő szót, akkor meg kell engedni, hogy 
ezen kérdés eldöntése: ki és mi a Krisztus, lényegesen befolyá-
solja a történeti kutatás eredményét. így tehát az apostolikumi 
vitában a Krisztus istenségéről van szó; azon kérdések, melyeket 
Harnack előtérbe tol, csak előcsatározások. 

A III. rész azt fejtegeti, hogy „ha az a tulajdonképeni 
kérdés, ki és mi a Krisztus, akkor annak eldöntése szerint 
igazodik a symbolum kritikája is". Olyan felfogás mellett 
Krisztus istenségéről, milyen Harnacké, természetes, hogy a 
hitvallás neki egyrészt sokat, másrészt keveset mond. Ő termé-
szetesen Jézus életének és működésének leírását szeretné abban 
látni. De a 2. hitágazatban nem hiányzik semmi lényeges rész 
az őskeresztyén igehirdetésből. Úgy, amint van, jobban felel meg 
az apostoli prédikácziónak, mint olyan hitvallás, milyet Harnack 
követel, mert a legnagyszerűbb objektivitással reprodukálja az 
apostoli hirdetést. 

A IV. befejező rész végre azon szükségről (Notstand) beszél, 
melyet Harnack emleget. De ezen szükség oka nem a hitvallás 
és korunk történeti gondolkodásmódja közti különbségben, 
hanem abban rejlik, hogy az egyház kénytelen a hitélet és azon 
alapuló ismeret dolgában kevésbbé érett szolgákkal beérni anélkül, 
hogy a hitvalláshoz való hűség követelményét elejthetné. Jövendő 
szolgáit senki el nem zárhatja a kor szellemének behatásától. 
Az, hogy valaki keresztyén, még nem dönt abban, vájjon alkalmas-e 
az egyház szolgálatára. A döntést azoknak becsületességére kell 
bízni, kik az egyház szolgálatába lépni óhajtanak. Ezt a lelki-
ismereti kérdést nem lehet az egyházi rend megváltoztatásával 
megkönnyíteni Az egyházi hatóság erkölcsileg és ne jogilag 
vizsgálja meg őket, vájjon lehet-e rájuk gyülekezetet bízni. És 
ha valaki itt elhagyja fiatalkori eszméit, azt csak nagy sértés 
árán lehet „sacrificio deli' intelleto"-nak nevezni. Az egyházi 
hatóság kötelessége, hogy a gyülekezet jogát, mely szerint hit-
vallása meghagyassák neki, megóvja. A gyülekezetet a fiatalság 
hierarchikus törekvéseinek, amely úgyis csak a szabadság és a 
tudomány nevében azon erőszakot akar elkövetni, kiszolgáltatni 
nem lehet. Nagyobb türelmet egy egyház sem gyakorolhat, mint 
az, amely hitvallásához ragaszkodik. Mert ennek feladása a 
döntő lépés az intolerantia zsarnokságához. Párhuzamos formulák 
meg teljesen elvetendők, mert a lelkészt jellemtelenségre nevelik 
és a gyülekezetet tönkre teszik. 

Nem marad tehát más hátra, mint elviselni azt a bajt, 
amit minden időben el kellett viselni. Emberi hatalom azon úgy 
sem változtathat. Erőszaknak, még a többség erőszakának 
alkalmazása is végzetessé lehetne. A hitvallás kérdését csak a 
hitvallás megújításával lehet megoldani. 
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Harnack, mint tudjuk, Cremer vitairatára felelt. Felelete1) 
két részre oszlik. Az első rész Cremer füzete első részének több 
(szám szerint 11) kifogására felel. Itt is csak a főbbeket emeljük 
ki. Cremer kifogásolta pld. Harnack azon állítását, hogy az 
ősrómai symbolum a 2. század közepén keletkezett és ezért 
hivatkozik magának Harnacknak megfelelő czikkére a Herzog-féle 
reálencyklopaedia 2. kiadásában, ahol beismeri, hogy az apostolok 
utáni korból való, fiatalabb új szövetségi iratok szerzői való-
színűleg már ismertek egy „explicirtes Taufbekenntnis1'. Harnack 
most erre válaszolva újabb nézete helyességét igyekszik 
kimutatni. Az apostoli hitvallás a gnosticismus elleni harcz 
előtti időből való, mert arra nem vet ügyet. De mivel Hermas 
„Pásztor-"ja, úgy látszik, nem ismeri; a valentinianusok és 
Justinus is még a δια Μαρίας és nem az εκ Μαρίας kifejezést 
használják, az apostolikum Jézusról szóló állításait nem János 
keresztségével kezdi, mint az eredetileg szokásos volt s még 
más okokból is (a chiliasmus hiánya) az apostoli hitvallás nem 
származhat 140-nél korábbi időből. Cremer azon szemrehányására, 
hogy Harnack fentemlített czikkében egy külön keleti arche-
typust állított a nyugati mellé — ami a közös forrásnak az 
apostoli korból való származtatását is lehetővé teszi — míg ezt 
most, a nélkül, hogy valaki helytelenségét bebizonyította volna, 
feladja, Harnack avval felel, hogy ő „tanulmányait folytatta és 
. . . . kénytelen volt az orientális archetypustól eltekinteni. Az 
fata morganává vált előtte". Cremernek a szent lélek személyi-
sége mellett felhozott érveire Harnack megint csak avval felel, 
hogy maga a hitvallás és a 2. század nem ismeri azt. Ellenfele 
azon eljárásával szemben, hogy az ő érvelését a menybemenetel 
ellen bizonyos elveken nyugvó kritikára vezeti vissza, Harnack 
még egyszer összegezi érveit s rámutat arra, hogy ő történeti 
okokból kénytelen kijelenteni, hogy a mennybemenetel nem 
képezte kezdettől fogva a keresztyén igehirdetés alkotó részét. 
Ugyanígy megmarad az utolsó pontnál, a Jézus csudás születé-
séről szóló mondatnál is állítása mellett. Cremer a történet-
kritikai kérdést a christologia, a praeexistentia terére játszsza 
át, ami nincsen megengedve. Mert Harnack szerint Krisztus 
praeexistentiája és csodás születése eredetileg két különböző, sőt 
egymásnak ellentmondó kísérlet arra nézve, hogy Jézus csudás 
lényét megmagyarázzák. „Wer an der Praeexistenz Christi fest-
hält, der kann nicht glauben, dass der Sohn Gottes durch das 
Wirken des heil. Geistes in der Jungfrau erst (!) geworden2) sei, 

') A. Harnack: Antwor t auf die S t r e i t s c h r i f t D. Cremers . (Hef te zur 
„Chr is t l i chen W e l t " Nr. 3.) 

2) Ezt n e m is á l l í t ja senk i , t ehá t h e l y t e l e n imputa t io . í gy kel lene 
hangzan i az á l l í t á s n a k : „erst Mensch g e w o r d e n s e i " . De ekkor m á r n e m is 
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und wer an dieses Gewordensein durch den heiligen Geist glaubt, 
der gibt damit die Praeexistenz im realistischen Sinne preis". 
Cremer dogmatikai okoskodással akar egy történeti kérdést 
megoldani, ami a hit, módszer és kritika felfogásában igen nagy 
ellentétre mutat a két tábor közt, melyet Harnack füzete 
2. részében akar feltüntetni. 

Ezen II. részben bonczolgatja Cremer alapelvi tételeit, 
melyeket füzete minden része elején felállított. Cremer 1. tételével 
szemben, hogy az apostolikumi vitában nem a történeti kutatás 
eredményeiről van szó, hangsúlyozza, hogy igenis azokról van 
szó. Mert azok a kérdések: vájjon tartozik-e a mennybemenetel 
az eredeti apostoli hirdetéshez; vagy: mily alapokon nyugszik 
az a hagyomány, hogy Jézus nem József fia, történeti kérdések, 
melyeket csakis történeti úton lehet megoldani. Azért Cremer 
tételével szemben ő azt állítja fel, hogy az apostolikum körüli 
vitában a történeti kutatás jogáról van szó, hogy azt az egy-
házban elismerjék. Cremer 2. tételét, hogy azt a kérdést: ki és 
mi Jézus, nem lehet a történeti kutatás útján eldönteni, vesze-
delmes, csak félig igaz mondatnak nevezi. Szerinte csak az igazi, 
a történeti Krisztus segíthet rajtunk. És ha kételkedünk, csak 
a történet mondhatja meg, melyik a történeti Krisztus. Persze, 
hogy Krisztusban Urunkat megtaláljuk — erre nem való a 
történeti kutatás. Ezt csak a szent lélek segítségével érjük el. 
A szent lélek meg az ige által hat, amelyet azonban tisztán és 
igazán kell hirdetni. Ma ez a kifejezés „tisztán és igazán" 
annyit jelent, mint „történetileg megbízhatóan". Ezért van szük-
ségünk a kritikára. Cremerével szemben Harnack ezt a tételt 
állítja fel: Azt a kérdést: ki és mi Jézus, csak a történeti 
kutatás döntheti el, de az a meggyőződés, hogy a történeti 
Jézus megváltónk és Urunk, nem a történeti ismeret folyománya. 
Végül Cremer 3. tételével kapcsolatosan fejti ki Harnack nézetét 
Krisztus személyének titkáról, amely szerint nehéz erről sokat 
mondani. Eszünk és phantasiánk képtelenek arra, hogy meg-
fogják. Ugyanis „a vallásban nem lehet mindent kifejezni, mert 
az élet és ezen benső életünk jó része önmagunk eló'tt is rejtély 
marad." 

Harnackhoz közel áll, ámbár a történeti kérdésekben nincs 
vele mindenütt egy véleményen, Kattenbusch. Az ő czikkeit, 
melyek a Chrl. Weltben (42—45. sz.) megjelentek, még Schrempf 
esete alkalmából írta és azután egy utószó kíséretében külön 
füzetben is kiadta. Kattenbusch kijelenti, hogy az apostolikum 
történetének tanulmányozása csak fokozta nála annak tisztelését 
és becsülését. „Ich vermag mich des Apostolikums zu freuen, 

ál l í tható, h o g y it t e l l en tmondás á l l f enn . L. pld. F r a n k Syst . d. W a h r h . 
II. köt. 109. sk. lapokon. 
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ohne zu verkennen, dass es in seiner Weise durchaus „Stück-
werk" darstellt". Ő részben más szemmel nézi azon mondatait 
is, melyeken Harnack megütközik. Azután elmondja a hitvallás 
történetét könnyen érthető, népszerű alakban és magyarázza 
egyes mondatainak értelmét és azon értelmezését, melyet Luther 
adott azoknak. Minket itt főleg az utószó érdekel. Kattenbusch 
itt sokkal positivabb eredményekhez jut, mint Harnack. 0 
szerinte az apostolikum azért, mert más egyházakkal közös 
hitvallásunk és e mellett mégis evangélikus is, épen alkalmas a 
keresztségnél való használatra, amely felvétel nem egy felekezeti 
egyházba, hanem az egész keresztyénség közösségébe. Az isten-
tiszteletben való használatnál azon szavak módosítását kívánja, 
melyekkel a lelkész a gyülekezetet ezen hite vallására felszólítja. 
A konfirmácziónál Luther magyarázata irányadó, míg végül a 
lelkészek felavatásánál csak olyan megegyezést a hitvallással 
lehet tőlük kívánni, amely az evangeliom szerinti kritika jogát 
ki nem zárja. Mert feltétlenül kötelező reájuk nézve csak a 
kijelentés. 

Már sokkal erősebb hangon szól és közvetlenül Cremernek 
Harnack ellen írt vitairatára felel Herrmann egyik czikke a 
Chrl. Welt 50. számában, amely később „Worum handelt es 
sich in dem Streit um das Apostolikum" czím alatt kiadott 
füzetjének első részét képezi. A czikk, mint minden, amit Herr-
mann ír, bizonyos phraseologiával van írva, és egy bizonyos, 
általa folyton ismételt eszmekörbe helyez minket, amint ezek 
mindenki előtt ismeretesek, aki „Der Verkehr des Christen mit 
Gott" cz. könyvét olvasta. 

Herrmann szerint az apostolikum-harczban az a főkérdés, 
hogy ezen hitvallással szemben a helyes állást, nem a hitetlenség, 
hanem a hit álláspontját foglaljuk el. A hitetlenség vagy elveti 
a hitvallást vagy „vallja", a nélkül, hogy az meggyőződését 
kifejezné, „weil damit andres, wie Einkommen (!) und Geltung 
vor den Menschen (?!) verknüpft sind". Valamit hinni, mert 
elő van írva (!), mondani: a szent írásban és a hitvallásban 
foglalt nézetek igazak, ezeket el kell fogadni; ez hitetlenségre 
való vezetés. Hitet nem nyerünk önelhatározásunkból, ha másnak 
nézeteit elsajátítjuk, hanem úgy, hogy Isten magát Krisztusban 
nekünk kijelenti. „Die Hauptfrage ist, wie mir . . . Jesus Christus 
die Thatsache werden kann, die mich erkennen lässt, dass Gott 
wirklich ist." Úgy látszik a jelen harczban, mintha az volna a 
fő, mit hittek mások. Pedig ama tény, mely nekem Istent 
kijelenti, a fő. Ezt nem szabad a harczban elhomályosítani. 
Közénk és Krisztus közé nem szabad a Krisztus istenségéről 
szóló tannak lépnie. Az a tény, hogy Jézus az Isten egyszülött 
fia, nem az első lépés, mint Cremernél, ki arra tanít másokat, 
hogy ezt el kell fogadniok, ha Jézusban megváltójukat akarják 
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találni; hanem abból, hogy benne megtaláltuk megváltásunkat, 
megismerjük ez istenségét. Csak így leszünk az evangelium 
tanúi és nem referálői; ha t. i. csak azt valljuk, amit magunk 
tapasztaltunk. Már pedig Jézus apátlan születésének ilyen tanúi 
nem lehetünk, legfelebb úgy, hogyha a szent irás minden szava eló't-
tünk csalhatatlan igazság. De akkor hitünk alapja is más. „Ihr habt 
die unfehlbare Schrift, wir haben den Herrn selbst, der auch der 
Herr der Schrift ist". Jézus csodás születésének állítása történeti 
itélet. Ez pedig csak saját kutatásunk eredménye lehet. Ha valaki 
rábeszélésre fogadja el, hazugságba keveredik. Az apostolikumi 
harczban arról van szó, hogy a csábításnak ezen bűnre útját 
álljuk. 

Ha ezen brosüraharczra tekintünk, azt látjuk, hogy itt csak 
részletesebb kifejezésre talált mindaz, amit már a lapok és 
nyilvános gyűlések harczában állítottak. A mi feladatunk ezen 
visszapillantásnál az, hogy kiemelni igyekezzünk azon tényleges 
különbségeket, melyek a két egymással szemben álló párt közt 
fenállanak és a harcznak igazi okait képezik. 

Azt nem lehet tagadni, hogy Harnack válasza a diákokhoz, 
bár ezeket visszatartotta az illetéktelen kérvény ezéstől, alapjában 
mégis támadás volt az apostoli hitvallásra. Avval, hogy arra 
serkenti ó'ket, hogy majd hivatalukban is tartsák meg az egye-
temen szerzett álláspontjukat és majd akkor igyekezzenek ennek 
megfelelőleg ama bajos állapotot megszüntetni, melyet az 
apostolikum használata okoz, az apostolikum eltörlését nem 
ellenzi, hanem csak jobb időkre halasztja. És mi ennek oka? 
Harnack azt mondja válaszában (8. pont), hogy „egyetlen egy 
mondat miatt, amely legalább is nem áll a keresztyénség közép-
pontjában" nem lehet valaki képtelen arra, hogy a keresztyén 
egyházat szolgálja. Ez a mondat az, amely Jézus csodás szüle-
téséről szól. Az a kérdés, vájjon igazán csak ezen mondatról 
van-e szó, vagy mégis nem mélyebben rejlik-e a harcz oka? 
Tudjuk, hogy a Chrl. Welt avval, hogy tiltakozott az ellen, hogy 
őket hitetleneknek tartsák (1. fent 38.1.) elutasítja azt a feltevést, 
mintha a harcz oka a hit és hitetlenség közti különbség volna. 
Ezt különben alig is állította valaki. De már azt, hogy a 
különbség más hitfogalomban rejlik, maga a Chrl. Welt állítja. 
(1. fent 42. 1.) Ugyanezt akarja természetesen Herrmann is 
mondani, mikor azt tekinti az apostolikumharcz főkérdésének, 
vájjon a hit vagy hitetlenség álláspontját foglaljuk-e el a hit-
vallással szemben és az általa képviselt hit álláspontját ellen-
tétben az oly állásponttal fejti ki, amely csak azt kérdezi, mit 
hittek mások és másnak nézeteit sajátítja el, a hitvallást 
„vallja" meggyőződés nélkül, mert elő van írva és azt mondja, 
hogy a szent irás s a hitvallás tanait egyszerűen el kell 
fogadni. Ezen utóbbi álláspont képviselőit persze az ellen-
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táborban keresi. Épen azért is veti szemére Cremernek, hogy ő 
Krisztus istenségének elfogadásától teszi függó'vé azt, hogy benne 
megváltónkat ismerhessük fel. Mi azt hiszszük, hogy az apostolikum 
védői nyugodtan elutasíthatják maguktól azt a véleményt, mintha 
az ő hitfogalmuk ilyen torzképnek felelne meg, milyet Herrmann 
rajzolt. De azért mégis igaz lesz, hogy a hit fogalmában van a 
két párt közötti különbség alapja. Csakhogy más szempontok 
lesznek azok, melyekben e hitfogalmak egymástól különböznek, 
mint azok, melyeket Herrmann vélt felmutathatni. 

Ezen különbség kiderítésére nézzük Harnack és Cremer 
vitáját, melyben az legjobban megállapítható Cremer vitairatának 
három vezértételéből és Harnacknak azokra adott feleletéből. 
Cremer 2. tétele szerint történeti úton nem lehet eldönteni, hogy 
ki és mi a Krisztus. Harnack szerint ez csak félig igaz; annyiban, 
hogy az ő nézete szerint csak annak eldöntése, hogy Jézus a 
mi Urunk, nem lehetséges történeti úton. De ugyanezt érti 
Cremer is ez alatt, hogy ki és mi a Krisztus t. i. azt, hogy a 
mi Megváltónk. Ebben tehát egyetértenek, hogy azt a hitet, hogy 
Jézus a mi Urunk és Megváltónk, a történeti kutatás útján el 
nem érjük. De abban már nem igaz Cremer tétele Harnack 
szerint, hogy látszólag el akarja vágni annak útját, hogy történeti 
úton megállapítsuk, ki és mi a történeti Jézus azaz ama Jézus, 
aki a történetben valóban élt. Csakhogy Cremer ezt nem teszi. 
Ellenkezőleg határozottan kijelenti: „Jesus Christus ist allerdings 
Objekt historischer Forschung" (35. 1.) és „weil die Geschichte 
Jesu den Mittelpunkt der evangelischen Verkündigung durch die 
Apostel bildet, kann es keine christliche Theologie ohne Geschichts-
forschung geben." (u. ο.) A történeti kutatás tehát nemcsak 
megengedett, hanem szükséges eszköz Jézus történeti alakja 
megrajzolásához. Az eltérés Harnack és Cremer közt abban van, 
hogy Cremer szerint az, amit az apostolikum állít és ő véd, 
Harnack pedig támad — pld. Jézus csodás születése, mennybe-
menetele stb. — mint Jézus istenségének feltételei s következ-
ményei s így Jézus istensége maga is — már a történeti kutatás 
határain túl esik, míg Harnack szerint ezek a kérdések is 
történeti úton döntendők el. Aki Cremerrel tart, az meg van 
győződve, hogy aszerint, amint valakinek belső vallásos életében 
eldőlt az állásfoglalás Krisztussal szemben, vájjon felismerte-e 
benne Megváltóját bibliai értelemben vagy nem, aszerint külön-
böző lesz aztán Krisztus istenségének és evvel csodás születé-
sének stb. elismerése is. Akinek Krisztus nem megváltója, akinél 
ez a vallásos tapasztalás hiányzik — az, ha még hozzá tán a 
csodát a priori lehetetlennek tartja, sohasem fog Krisztus élete 
csodás mozzanatainak ismeretére jutni és soha sem fogja azok 
történeti valóságát elismerni. így tehát Cremer szerint a Krisztussal 
szemben való állásfoglalás befolyásolja ezen kérdések eldöntését, 
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még ha a történeti kutatásra is tartoznának. Ha tehát tagadunk, 
a tagadás nem a történeti kutatás eredménye. Hozzájárul még, 
hogy ez a történeti kutatás a priori a csoda lehetetlenségének 
felvételéből indul ki, ami szintén nem történeti, hanem dogmatikus 
elv. Cremer hitfogalma tehát a történeti kutatásnak nem enged 
befolyást hite tárgyára, mert tudja, hogy az, ha határain belül 
marad, annak csodás eleméig úgysem hatolhat el, míg Harnack 
hitfogalma olyan, hogy előbb a történeti kutatásnak és pedig a 
csodát elvből tagadó történeti kutatásnak engedi át a teret és 
a hit számára megelégszik avval, ami megmarad. Ott olyan hitfoga-
lommal van dolgunk, amely a keresztyén hitigazságokat a hit egész 
pleroforiájával öleli át és idegen illetéktelen befolyás ellen védekezik 
azon önbizonyosság erejében, mely a vallásos tapasztalatból 
táplálkozik, míg ez a hitfogalom — legyen bármily intensiv — 
az illetéktelen befolyásnak engedve a többi tudományok .előtt 
folyton hátrál, a hit természetfeletti elemeit feláldozza s örökös 
reduktiókkal kénytelen életét tengetni. 

Egészen természetes, hogy Cremer álláspontja magával 
hozza azt, hogy az, aki elfoglalja, egész természetszerűen teljes 
meggyőződéssel jut el azon hitvalláshoz, amelyben az azonos 
hittapasztalat kezdettől fogva fejezte ki hitét. Ezért vallhatják 
sokan ma is teljes benső igazsággal Krisztus istenségét és az 
apostoli hitvallás ama mondatait, melyek evvel összefüggnek. 
De ép oly természetes, hogy a másik álláspont más állásfoglalásra 
vezet Krisztussal, az ő istenségével és az apostoli hitvallásnak 
megfelelő mondataival szemben. Sőt ha nem véletlen a kapcsolat 
a hit és annak kifejezése, a hitigazság, a vallásos tapasztalat és 
annak szavakbafoglalása, a hitvallás vagy tan között, akkor 
azt is lehet állítani, hogy bizonyos egyedül helyes állásfoglalás 
Krisztussal szemben bizonyos róla való hitvallással függ össze, 
így kell érteni azt, ha Cremer és akik vele egy párton vannak, 
azt állítják, hogy csak úgy ismerhetem fel Jézusban Uramat, ha 
istenségét is vallom. Nem ennek külső elfogadásáról, hanem 
arról van sző, hogy ehhez belső szükségszerűséggel el kell jutni. 
Ahol pedig ez nincs, valószínűleg az a hit sincs meg. Persze, 
mathematikai szükségszerűségről nem lehet szó — a személyes 
életben van fejlődés és vannak inkonsequencziák is. S azért 
óvatosaknak kell lennünk a következtetések megvonásában 
egyesek személyével szemben a nélkül persze, hogy az elvet, a 
szabályt feladnók.1) Persze, ahol ezt az előforduló inkonsequencziát 

') Fricke pld. azt m o n d j a (Chr l . Welt 44. sz.). hogy sze r in te Harnack 
^ s hivei v a l l j á k a Krisztust , de hozzáteszi : „ w e n n auch , wie ich ebenfal ls 
glaube, o h n e d ie vol le C o n s e q u e n z des relig. u n d dogmat . G e d a n k e n s . Die 
b e a n s t a n d e t e n be iden Sätze l iegen . . . in d e m Bekenntn i s z u m „Sohn 
Got tes" se lbs t , s ie sind fundamental, aber n u r d e s h a l b , weil s ie in diesem 
Bekenntn i s l i egen" . 
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és a belső hittartalom és szóbeli kifejezése közt néha előforduló 
inadaequatságot annyira túlozzák, mint Harnack Cremer 3. téte-
lével kapcsolatban (1. fent) teszi, midőn Krisztus személyének 
titkáról s arról beszél, hogy a vallásban nem lehet mindent 
kifejezni, ott érthető, hogy ezen következetességről és a hit és 
hitvallás közti kapcsolatról nem akarnak semmit sem tudni. 
Ahol azonban ezt túlhajtásnak tartják, ott igazat fognak adni 
Cremernek és társainak, akik azt állították, hogy az apostolikum-
harczban tulaj donképen a Krisztus istenségéről van szó. A végső 
különbség a két harczoló tábor közt tényleg a Krisztussal 
szemben elfoglalt más álláspontban gyökerezik. Ha meg ez igaz, 
akkor igaz az is, amit Cremer 1. tétele mond, hogy az 
apostolikumharczban nincs szó a történeti kutatás eredményeiről. 
És akkor azon kérdések, melyeket Harnack fejteget, tényleg csak 
előcsatározások, melyek az igazi ütközőpontot eltakarják. 

Ehhez hozzájárul még az, hogy a Harnack által felvetett 
történeti kérdéseket a történeti kutatás szempontjából sem kell 
úgy eldönteni, mint ő teszi. Érdekes pld., hogy Fricke (a Chrl. 
Welt 44. sz. és azután külön lenyomatban is, lásd fent 44. 1.) 
kijelenti, hogy nem érti, hogyan lehet azon a mondaton: „ fogan -
taték szent lélektől" megütközni. „Wenn unter uns doch Ein-
mütigkeit darüber besteht, dass Jesus Christus der Unvergleich-
liche ist, der den Geist hatte „ohne Maass" und von der Wurzel 
seines Lebens her, so wüsste ich nicht, wie er hätte anders 
empfangen und geboren werden können, als in Kraft aus der 
Höhe, als in der Kraft des heil. Geistes. Ganz abgesehen davon, 
dass Ausdruck und Gedanke schriftgemäss ist, wäre die Annahme 
des Gegenteils inkonsequent und irrational". „Ebenso steht es 
mit dem anderen, schwereren: „geboren von der Jungfrau Maria". 
Wer freilich den ebenfalls schriftgemässen Ausdruck und Gedanken 
ins Physiologische herunterzieht . . . . der muss . . . . Anstoss 
nehmen . . . ." Ε szerint tehát Fricke épen ezt a mondatot, 
melyen Harnack legjobban megbotránkozik, szentírásszerűnek 
tartja. Wohlenberg egy külön vitairatban (melynek czíme: 
„Empfangen vom Heil. Geist, geboren von der Jungfrau Maria. 
Éine Schutz- und Trutzschrift") sorra veszi (a 13—34. 1.) és 
megczáfolja azon érveket, melyeket az apostolikum ezen mondata 
ellen felhoztak. Fontos érveket hoz fel Zahn is „Das apostolische 
Symbolum. Eine Skizze seiner Geschichte und eine Prüfung 
seines Inhalts" cz. könyvének második felében, ahol az apostolikum 
egyes mondatait külön-külön magyarázza és védelmezi. Ő alapos 
történeti érveléssel kimutatja, hogy az első négy században nem 
volt_ az egyháznak számbavehető tanítója vagy közössége, amely 
az Úr csodás születését tagadta volna. Máté és Lukács evan-
geliomának eltérései az Úr gyermekkorának elbeszélésében fnem 
hozhatók fel ezen elbeszélések hitelessége ellen. Mert ha jobban 
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megegyeznének egymással, csak egy forrás számba mennének, 
míg így két forrással van dolgunk, ami a „mythus" nagyobb 
elterjedésére és magasabb korára mutat. Lukács evangeliomának 
keletkezése (v. ö. 1,1_3.) és Máté evangeliomának jelleme és 
czélja, (1. fejezetében is) szintén ez elbeszélések nagy elterje-
désére és nagy korára utalnak. Márk és János evangelioma nem 
törekednek teljességre s azért az a tény, hogy eme elbeszélés 
náluk hiányzik, nem bizonyít semmit hitelessége ellen. Hogy 
azonban János evangelioma sem képzelte magának máskép az 
Úr születését, igen elmésen mutatja ki Zahn (a 62. sk.^1.) az 
evangeliomból és annak 1,13-ében található czélzásából az Űr cso-
dás születésére. Pál apostol Gal. 4,4-ben Zahn szerint azért említi 
az „asszonyt", mint a törvény alá helyezés közvetítőjét (az atya 
helyett) mert „im Denken des Paulus neben dem himmlischen 
Vater Jesu für Joseph als seinen Erzeuger kein Raum war". 
Hogy a genealógiák (Mt. s Lk-ban) Józsefre mennek vissza, 
szintén nem szól a születés történetének hitelessége ellen, mert 
maguk az evangeliomok [megmondják, hogy Jézus ugyan mint 
József fia Dávid fia, de József fia csak azért, mert Máriától, 
József törvényes feleségétől született. Hogy bizonyíthatná hát 
valaki a forrásokkal szemben, hogy Jézus joga, hogy Dávid fia 
gyanánt felléphessen, attól függött, hogy folyt-e ereiben Dávid 
vére? Ép úgy nem lehet mint „eine der gesichertsten geschicht-
lichen Erkenntnisse" odaállítani — mint Harnack — hogy a 
szóban forgó tény nem alkotórésze az evangeliom eredeti hirde-
tésének. Jézus persze nem avval kezdte prédikáczióját: ne 
tartsatok József fiának. De személye is nemsokára előtérbe lép 
prédikáczióiban (isten országa királya, a világ bírája) sőt viszonya 
az Istenhez és az emberekhez is. Ha Jézus még Nikodemushoz 
is „von dem himmlischen Hintergrund seines irdischen Daseins" 
szólt, hogy szólhatott akkor erről erre érettebb tanítványaihoz, 
kik elismerik, „dass er unverhohlen von seiner Herkunft aus 
Gott zu ihnen rede"! Hogy a 4. ev. ily tartalmú kérdéseket és 
kéréseket felvilágosításért a tanítványoktól az Úrhoz nem közöl 
velünk, mint a hogy másokat közöl, nem bizonyítja, hogy arról 
sohasem beszéltek. Az apostolok cselekedetei könyvéből látjuk, 
hogy az Úr származásának kérdése nem tartozott a missiói 
prédikáczió elemeihez. Amint előkészületlenül ilyesmivel, ami 
hitet követelne s anélkül csak gúny tárgya lehetne, nem is 
lehetne fellépni. De ha csak később is szóltak róla vagy csak a 
hitben megerősödött keresztyének előtt (1. Kor. 2,6) akkor is 
csak tartozott az az eredeti hirdetéshez. Azt pedig tudjuk, hogy az 
apostoli korbeli gyülekezetekben a Jézus személyéről nézeteltérések 
nem voltak. „Die Annahme eines ursprünglichen Christentums 
ohne den Glauben an den von der Jungfrau geborenen Gottes-
sohn Jesus ist eine Fiktion". 

t 
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A mennybemenetelről azt mondja Zahn: „so lange die 
Christenheit noch in Lauterkeit und Wahrheit . . . (1. Kor. 5,8) 
Ostern feiert, wird sie auch Himmelfahrt feiern". A mennybe-
menetel mindaddig, míg egyrészről az Úr felmagasztalása, más-
részről pedig test szerinti feltámadása tény és a keresztyén hit 
alkotórésze — szintén nem nélkülözhető. Amit Jézus kilátásba 
helyezett (Ján. 6,62) és megjövendölt (Ján. 20,17), az Lk. 24,51 
szerint megtörtént. Persze tudjuk, hogy Harnack Cremerrel 
folytatott vitájában épen történeti események hitelességének ilyen 
kényszerítő következtetések által váló megállapítása ellen nyilat-
kozik. Azt mondja pld. „nicht darum handelt es sich, was sich 
Paulus implicite oder explicite gedacht, sondern darum, ob er 
die Himmelfahrt neben der Auferstehung besonders erwähnt hat". 
A csodás születés dolgában pedig kifogásolja Cremer érvelését, 
mely szerinte történeti kérdést dogmatikai okoskodással akar 
megoldani, mely neki oly megbízható, mint valamely történeti 
forrás. Itt lesz nyilvánvaló, hogy azt akarja mondani, hogy csak 
a források határozott szavai, de már a forrásokra alapított 
okoskodások nem döntenek történeti kérdésekben. Szeretném 
tudni, vájjon Harnack követi-e és követte-e mindig ezt a mód-
szert. Azt hiszem, hogy akkor nem írhatta volna meg — 
legkevésbé úgy, ahogy megírta, nagy dogmatörténetét. 

Mikor az apostolikumharcz még javában folyt, az egyházi 
hatóság is kezdett a dologgal foglalkozni. Egyes lapok, mint a 
„Kreuzzeitung" (459. sz.), felvetették a kérdést, mily intézkedéseket 
fog az egyházi főtanács (Oberkirchenrat) és a Generalsynodal-
vorstand Harnack eljárásával szemben tenni? A „Nationalzeitung" 
tagadta, hogy az egyház valamit tehetne Harnack ellen, amiért 
közte és a „Kreuzzeitung" közt egy kis vita támadt. Az „Ev. k. 
Anz. f. Berlin" ellenzi Harnack megrendszabályozását. Nem akarja, 
hogy azt a szolgálatot tegyék meg neki, hogy máglyára vigyék 
— még egy megintés alakjában sem. Csak hadd taníthassa ő 
tanulmányai eredményeit a kathedrán. de ne akarja azokat 
valami új hitvallás alapjaivá tenni. Aztán legyen mellette olyan 
tanár is, aki az egyház tana mellett foglal állást. Nem sokkal 
később már azt híresztelték, hogy az egyházi tanácsban vagy a 
kultuszminisztériumban tanácskozás folyt Harnack esete fölött 
és hogy a királyt, (kinek akaratára annak idején Harnack 
Berlinbe került) az eset kellemetlenül érintette. A General-
synodalvorstand tényleg foglalkozott is az ügygyei és kérdésére 
az egyházi tanács is kijelentette, hogy azt a fősuperintendensek 
elé akarja terjeszteni. 

A közbe eső időben felszentelték az újonnan restaurált vár-
templomot Wittenbergben. Az ünnepélyen részt vett a császár is 
és ez alkalomból kiadott egy hitvallást, melynek szép szavaiból 
csak azokat iktatjuk ide, melyek a fenforgó eseményekre világot 
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vetnek:1) „Mint Mi az egész keresztyénséget összekapcsoló hitet 
a Jézus Krisztusban, az emberré lett Istenfiában, ki megfeszíttetett 
s feltámadott, szívbó'l valljuk . . . . úgy elvárjuk az ev. egyház 
összes szolgáitól, hogy mindenkor arra törekedjenek, hogy hiva-
talukat az Isten igéjének zsinórmértéke szerint a reformáczió 
által ismét napvilágra hozott tiszta keresztyén hit értelmében és 
szellemében lássák el . . . ." Az ünnepi prédikátor, Schultze 
fó'superintendens meg azt mondta: „mi szilárdan és tántorít-
hatlanul ragaszkodunk az apostolok Credojához, amely az 
elválasztottakat velünk egyesíti". És Faber udvari lelkész így 
szólt: „Lobogjon előttünk magasan és bizton a régi lobogó, 
amely már annyi óriási várat bevett és már oly sok csatamezőn 
diadalmaskodott, melyet már sok haldokló hős megmerevülő 
karja lobogtatott fennen, egyházunk apostoli hitvallását. Hadd 
mondjuk mi annak szavaival ma az egyetértő áment fejedelmeink 
szép hitvallására . . . . találjon szavunk visszhangra Nagy-
Németországban, ha most egymással valljuk: Hiszek egy Istenben 
. . . . stb. (végig)." 

A „Reichsbote" előrejelezte, hogy ez lesz a császár hit-
vallásának tartalma és a positiv egyházi lapok mind úgy is 
magyarázták, hogy az a császár állásfoglalását jelenti az apostoli 
hitvallás mellett. A liberális lapok tagadták, hogy ez volna a 
tartalma. És kétségtelen, ha a császár hitvallása volna is állás-
foglalás az apostoli hitvallás mellett, akkor is csak nagyon 
burkolt állásfoglalás volna. Igaza van Loofsnak, a ki a Chrl. 
Weltben azt írja: „Amit a fejedelmi okirat mond, az sző szerinti 
értelmében a vita fölött áll . . . . Elkedvetleníteni csak azt 
tudnák szavai, aki azt a szándékot tételezi fel róluk, hogy többet 
akarnak mondani, mint tényleg mondanak". Szóval világos állás-
foglalásról itt nem lehet szó, még kevésbbé döntésről. 

Hasonló az a döntés is, melyet a porosz egyháii hatóság, 
a főtanács, Harnack ügyében végre hozott. Az egyházi főtanács 
és a fősuperintendensek közös tanácskozásra jöttek össze, 
melynek eredménye gyanánt aztán kiadta az egyházi főtanács 
1892. nov. 25. azt a rendeletet, amelynek hivatása volt az ügyben 
dönteni. Ez a rendelet főbb pontjaiban-) a következő: „Élénken 
sajnáljuk, (beklagen), hogy Dr. Harnack tanár kijelentései . . . . 
sok ev. lelkészben valamint az ev. nép széles rétegeiben nagy 
nyugtalanságot idéztek elő. Ezen nyugtalanság alapjában arra 
vezetendő vissza, hogy ama nyilatkozatnak az apostolikumra 
vonatkozó kijelentései által veszélyeztetve látják a keresztyén 
hit teljességét és főleg az Isten fiának a keresztyén tan alapjaihoz 

') Egész ter jedelmében közli a hitvallást a Chronik der christ l . Welt 
45. száma a 421. lapon. 

2) Egész ter jedelmében megtalálható a Chron. d. ch. W. 50. számában. 
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tartozó emberrélevését. Ezen aggodalmakkal szemben Isten 
különös kegyelmes rendelését látjuk abban, hogy Ő Felségének 
a császár és királynak és Németország ev. fejedelmeinek lélek-
emelő' hitvallása Wittenbergben f. é. okt. 31-én, a melyben a 
ragaszkodás az emberré lett Istenfiában való hithez . . . . 
határozott kifejezést nyert, az ev. nép legszélesebb köreiben és 
rétegeiben hangos visszhangra talált". Azután reá mutat a 
rendelet arra, hogy Harnack nézete ezen mondatról: „fogantatott 
szent lélektől s született szűz Máriától" — melyben „a gyüle-
kezetek hitük drága és érinthetlen szentségét látják" — nem 
nevezhető a theol. kutatás általánosan elfogadott véleményének, 
mert „a theol. tudomány sok előkelő képviselője, főleg a berlini 
theol. fakultás tekintélyes tagjai szerint is az ama mondatban 
kifejezett tény az előítélet nélküli tudományos kutatás előtt 
még mindig megállja az igazság próbáját". „A fősuperinten-
densekkel egyetértünk abban, hogy (az apostoli symbolum) 
az egyházra nézve annál kevésbbé nélkülözhető, mert tartalma a 
földön lévő egész keresztyénség egységköteléke. Az istentiszteletből 
való eltávolítása vagy csak a gyülekezetek önkényének való 
szabadon adása (Freigebung) is megsértené a gyülekezetek jogi 
öntudatát . . , ." „. . . . Gondoskodni fogunk róla, hogy egyházunk 
hitvallási állapotát (Bekenntnisstand), amely . . . . az Isten 
emberré levését Krisztusban szintén magába foglalja, benső 
hűséggel fentartsuk," az apostolikum istentiszteleti használatát 
megóvjuk. S bár rideg törvényt nem akarnak belőle vagy minden 
egyes mondatából alkotni, a lelkészek agitáczióját az apostolikum 
kiszorítására tűrni nem szabad. A fősuperintendensek feladata 
azon felfogásnak elejét venni, hogy az is, akinek a keresztyén 
hit alapigazságaival ellenkező hitbeli meggyőződése van, az ev. 
egyházban őszinte szívvel az ige szolgája lehet. Az a körülmény, 
hogy erre vonatkozólag félreértés keletkezhetett, növeli a 
fősuperintendensek kötelességét, hogy a felszentelést igénylőknek 
lelkipásztori szeretettel lelkiismeretben kötelességükké tegyék a 
szigorú önvizsgálatot az ev. egyház hitigazságaival szemben 
elfoglalt állásukra nézve és a felszentelési fogadalommal elválla-
landó kötelességek teljes nagyságát és súlyát úgy ez időben 
mint az örökkévalóságban lelki szemeik előtt feltüntessék". 

Ezen rendelet különféle megítélésre talált. Az Alig. ev. luth. 
Kztg. (49. sz.) egyik másik fordulatát határozottabbnak kívánta 
volna, de azért mégis örül azon tanúbizonyságnak az apostolikum 
megingathatlan érvénye és értéke mellett, melyet a rendelet 
tartalmaz. Azt kívánja, hogy oszlassa el a zavart, melyet a harcz 
előidézett és hiúsítson meg korai reményeket, melyeket bizonyos 
körökben legalább látszólag tápláltak. Hasonlóan kedvezően, de 
nem minden fentartás nélkül ítélik meg a rendeletet a „Kirchl. 
Monatsschrift" (4. sz.) és az „Alig. Konserv. Monatssch." (1. sz.) 
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Már sokkal kedvezőtlenebb a „Christi. Welt" első Ítélete 
(50. számában) Rade tollából. Nagyon sajnálja a rendelet kiadását 
úgy, ahogy megtörtént. Igaz, hogy a tanítás szabadságát nem 
érinti, de a superintendensek és fősuperintendensek lelkipásztori 
tevékenysége által akarja a modern theologiát a porosz ev. 
egyház lelkészi hivatalaiból kizárni. „Die Professoren lässt man 
in Ruh, ihre Schüler wird man drangsalieren". Ami pedig azt 
illeti, hogy „az, akinek a közös keresztyén hit alapigazságaival 
ellenkező meggyőződése van, őszinte szívvel az ev. egyházban 
az Ige szolgája nem lehet" — elítélj. ezen mondat világos, de 
egyúttal annyira homályos beszédjét. Ők — mondja — elutasítják 
és nem képviselik ezt az álláspontot, de ellenfeleik és mások is mégis 
reájuk fogják vonatkoztatni. Van a rendeletben sok olyan dolog 
is, aminek örülni lehet, de baj, hogy a porosz ev. egyház ható-
sága „in einem so ernsten Streit, wie der gegenwärtige, nichts 
Besseres zu sagen hat, als ein solches zum mindesten viel-
deutiges Wort". Két héttel később (az 52. számban) a Chrl. 
Welt — más szerző tollával — sokkal kedvezőbben ítélte meg 
a rendeletet. Az 1893. évf. 7. számában pedig azt mondja róla, 
hogy az „ist ja nur der getreue und insofern erfreuliche Spiegel 
dessen, dass unsere kirchlichen Zustände verworren und unhaltbar 
sind". Beyschlag kék füzetjeiben (Deutsch-evang. Blätter 1903. 
1. sz.) Radeéhez hasonló álláspontról Ítélte meg. Szerinte a 
rendelet főleg azon lelkészek hálájára számíthat, akik feltétlenül 
az apostolikum mellett foglalnak állást. A rendelet kétértelmű 
és egyoldalú, csak a gyülekezetek orthodox tagjainak aggodal-
maira van tekintettel, de a modernekéira nem. — Még sokkal 
élesebben Ítélik meg a rendeletet a liberális (politikai és egyházi) 
lapok, mint pld. a „Prot. Ver. Corr." és a „Prot. Kirchenzeit." 
Utóbbi azt mondja róla, hogy „widerspruchsvoll, theologisch und 
relig. schwach". — Érdekes még az ultramontan „Kölnische 
Volkszeit." nézete, amely a rendeletben Harnack elleni verdiktet lát. 

Fontos még Herrmann Ítélete a rendeletről, melylyel már 
fentebb ismertetett füzetjének1) (10. 1.) 2. részében találkozunk. 
Itt arról szól, hogyan kell az apostolikumot a lelkészek felszen-
telésénél használni. Ezen kérdésre a porosz egyházi főtanács 
rendelete is felel. Ezen felelet olyan, hogy az egyházban lévő 
meghasonlást tekintetbe veszi és mindkét félnek, mely egymással 
szemben áll, lehetővé akarja tenni, hogy az egyházban meg-
maradjon.2) A szerző maga, hogy ezen kérdésre feleljen, kiindul 
abból, hogy az egyház a hivők közössége. De akkor a hitjelöltnek, 

') Herrmann: Worum handel t es sich in dem Streit um das Apostol ikum. 
18. sk. l ap ja in . 

2) A rendeletnek és a theol . ellenfélnek i l let lenül gúnyoló jel lemzése 
a 20—23. l a p o n nem érdemli, hogy figyelembe vegyük. 
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ki lelkészi állást akar elnyerni, hívő keresztyénnek kell lenni. 
Ezt azonban nem avval mutatja ki, ha kijelenti, hogy egyetért 
az egyház hitvallásával, hanem csak úgy, ha saját hitét tudja 
kifejezni. Csak az léphessen egyházi hivatalba, aki a fősuper-
intendensek előtt saját hitének vallásával keresztyénnek bizonyul. 
Persze a fősuperintendenseknek nem szabad akkor mint párt-
embereknek és theologusoknak szerepelni. Amit követelhetnek, 
az, hogy valaki keresztyén legyen és oly gondolatai legyenek, 
a melyek nélkül a megváltott ember belső élete lehetetlen. A 
hitismeret természetesen ezen túl is fejlődik. De minél tovább 
halad, annál sajátosabb alakot ölt és annál kevésbbé egyeznek 
különböző keresztyéneknek gondolatai. Azért nem lehet ezen 
gondolatok valamely összegét feltételül szabni arra, hogy valaki 
egyházi hivatalt vállalhasson. Nem lehet tőle azt sem követelni, 
hogy fejlettebb hitismerete legyen, mint az egyház tagjainak, 
csak azt, hogy ismerje a hit lényegét, amint azt elnyerhetni, ha 
a kételyeken átmentünk. A hitismeret bizonyos nagyságát, amint 
azt valamely hitvallás megjelöli, sem lehet a hitjelölttől kívánni. 
Avval azt követeljük, hogy egy másoktól fogalmazott hitvallást 
saját meggyőződésének kifejezéséül adjon ki. Evvel sok őszinte 
embert visszariasztunk, a gyengéket arra bírjuk, hogy lelki-
ismeretüket beszennyezzék és a lelkiismeretleneknek tág kaput 
nyitunk az egyházi hivatalokba. — De az egyház hitvallását is 
védeni kell; az apostolikumot is. Az még ma a legtöbb 
keresztyénre nézve hitével összeforrt szokás. Azt a hitet fejezi 
ki, mely minket is keresztyénekké tesz. Azért használhatjuk és 
ha a hitvallásban, melyet „wir mitsprechen", oly kifejezések 
vannak, melyeket mi hitünk kifejezésére nem választanánk, ezen 
gyökerében ragadjuk meg azt. így minden mondatával egyet-
érthetünk. Ha most oly keresztyénnel van dolgunk, aki meg-
szokásból hisz, annak megmagyarázzuk azt, mi az ő hitvallásának 
S ta r ta lma . Oly keresztyénnek pedig, aki ezen „szokásból való 
keresztyénségből kiesett" magyarázzuk meg, hogy egyedül 
Krisztusra helyezze bizalmát — akkor bírja azt, amit a hitvallás 
kifejez. Tehát becsülje meg a hitjelölt a hitvallást és tudja mint 
hitvallást magyarázni. Ez a harmadik követelmény. Ezeket szabad 
a hitjelölttől kívánni, ha az egyházi hivatalba lép, de mást nem, 
ami abba a kísértésbe hozza, hogy maga csinálja meg magának 
azt, ami neki azon hitből hiányzik, melyet tőle kívánnak. Evvel 
megöljük a hitet. Azért ezt meg kell akadályozni. Erről van szó 
az apostolikumi vitában. 

A rendelet tehát egyik félnek tetszését sem tudta egészen 
megnyerni. „Niemand war ganz damit zufrieden, aber ebenso 
war auch fast niemand damit ganz unzufrieden" — írja a 
Chronik d. ch. Welt (1893. évf. 15.) De az nem is csoda, ha a 
rendeletet figyelemmel elolvassuk. A Chronik der ehr. Welt 
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(1893. 1. sz.) jó összeállítása szerint „Harnack ellen kijelenti, 
hogy az a gondolat, hogy az apostolikumot az istentisztelet 
használatából kiküszöböljük vagy a gyülekezetek önkényének 
odadobjuk, a gyülekezetek jogi öntudatát zavarná meg; azért a 
fennálló egyházi rend fenntartandó és minden „agitáczió ellene 
megbüntetendő'". Harnack mellett szól a következő: először 
különbséget tesz a rendelet az Isten emberré levése és a szűztől 
való születés közt, azt a keresztyén hit egyik alapigazságának, 
ezt pedig oly mondatnak nevezi, amely „még mindig megállja 
az igazság próbáját". Másodszor arról biztosít az eisenachi 
nyilatkozattal egyetértően, hogy az egyházi hatóság távol áll 
attól, hogy a hitvallásból vagy annak minden egyes mondatából 
merev törvényt alkosson. Harmadszor nem vezeti vissza a 
gyülekezetek nyugtalanítását Harnack nyilatkozatára, hanem 
annak oly felfogására, melyet „félreértésnek" nevez". Ez a 
rendeletnek Harnack érdekében való kedvező, találó jellemzése. 
De bármilyen is legyen ítéletünk a rendeletről, az bizonyos, hogy 
czélját elérte: a meglévő állapotot megerősítette, a harcz meddő ma-
radt. Poroszországban, legalább a lapokban a küzdelem nagyjában le-
csendesedett. Aki csak ezt, nyugalmat, békét akart, annak a rendelet 
nagyon megfelelt. Azért volt az ú. n. középpárt oly nagyon 
megelégedve vele. Egyik lapja, az „Ev. Gemeindebl. f. Rheinl. u. 
Westph." (49. sz.) azt írja: „Mi részünkről teljes meggyőződésből 
üdvözöljük főhatóságunk szavát, mint bölcseség szavát, amely 
nagyon ügyesen a természetes és mesterséges felindulás magasra 
menő hullámaira a mindkét oldal felé irányuló mérsékletre és 
türelemre való intés lecsendesítő olaját öntötte". 

(Vége köveikezik.) 

Lic. Dr. Daxer György. 


