
A Protestantismus fogalma és lényege. 

A reformáczió korának világtörténelmi jelentőségű ese-
ményei csak ugy torlódtak volt egymásra. A legfontosabbat 
kiválasztani közülök kétségen kivül nehéz feladat. A ki-
lenczvenöt tétel kiszögezése mindenesetre alapvető jellegű a 
szokatlan fellépés és a hozzá kellő bátorság miatt, noha 
akkor a tételek tartalmából senki sem következtethetett 
volna későbbi világrenditő folyományaikra, melyeknek leg-
inkább a visszaéléseiben elbizakodott hatalom gőgje és rövid-
látása egyengette az útját. Az átokbulla elégetése és a vele 
járó nyilt elszakadás a pápától, szintén korszakalkotónak 
volna tekinthető, épen forradalmi természeténél fogva, ha a 
korszakalkotás dicsőségét nem az október harminczegyediki 
merész tüntetés foglalta volna le magának. Luthernek a 
wormsi birodalmi gyűlésen való hősies megjelenése és ottani 
végső nyilatkozata az önfeláldozó elvhűség s az igazságáért 
halni is kész krisztusi elszántság gyönyörű képét tárja elénk, 
mindenkorra ragyogó mintáját szolgáltatván az igaz keresztyén 
megfélemllthetetlen szilárdságának. 

Nekem azonban mégis ugy tűnik fel, hogy elvi jelentőség 
tekintetében mindezek az utólérhetetlen nagyságú világ-
reformátor személyéhez kötött és lebilincselő hatású moz-
zanatok eltörpülnek egy olyan mellett, melynek közvetlen 
gyakorlati eredményei ugyan jóval csekélyebb mértékben 
mutatkoztak, mint a már elősoroltaknak, de amely a re-
formáczió szellemének mégis legfenségesebb megnyilvánulása 
volt. Az volt ez, mely nemcsak a nevét adta meg a protes-
tantismusnak, hanem fényesen igazolta és örök időkre meg-
állapította a jogosultságát is. Ez az 1529. évi speieri biro-
dalmi gyűlésen bejelentett protestatio, melynek mindenkorra 
szóló lényege nem az ott hozott végzések elleni s a végén 
is ephemer vonatkozása tiltakozásban állott, hanem a 
lelkiismereti szabadság proclamálásában, a mellette való 
nyilt állásfoglalásban s minden lelkiismereti kényszer 
határozott elutasításában. 

Szerintem ugyanis itt nyilatkozott meg legtisztábban a 
reformáczió szelleme, a protestantismus lényege. Mert ez, 
4s nem egyéb a protestantismus lényege, s azokból a dicse-
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kedő szólás-mondásokból, amelyeket még az ezen lényeget 
gondtalanul lábbal tapodó egyének és testületek is unos-untig 
kérkedve hangoztatnak felőle, ugy látszik, hogy általánosan 
ezt szeretik a Protestantismus megkülönböztető természe-
tének tekinteni. Igenis, a Protestantismus voltaképen semmi 
egyéb, mint a lelkiismereti szabadság, más szóval az 
egyéniség elve, vagyis a gondolkozás és véleménynyilvá-
nítás szabadsága, azaz minden korláttól mentessége és 
határ-nélkülisége. 

Ez az, ami homlokegyenest ellentétben áll a katholi-
cismus lényegével: a tekintély-elvvel. Az a körülmény, hogy 
a protestáns egyházak több-kevesebb hitczikket elvetettek a 
katholikus egyházéi közül, magában véve nem adja meg nekik 
sem az önálló létezés jogát, sem az emberi művelődés tör-
ténetében a megillető szerepet, sem a jelen ós jövő vallási 
ős szellemi mozgalmaiban reá váró hivatást, mert akkor 
minderre épen annyi jogot formálhat a görög keleti egyház 
és valamennyi schismatikus társa, amelyeknél pedig magunk 
is többre ta r t juk magunkat, de a közvélemény is többre tart 
mindenik tekintetben. 

Ezeknek az állításoknak bővebb igazolására is kész-
séggel vállalkozom. Nem adja meg először is az önálló létezés 
jogát a dogmák csekélyebb száma vagy másokkal helyet-
tesítése, mert hiszen erre nézve örökké találó igazság marad 
egy régebbi egri érseknek az a tréfás, de mély tartalmú 
mondása, amelylyel egy református lelkészt fegyverzett le, 
mikor fennen hangoztatta előtte a szentháromság hitéhez és 
némely más dogmákhoz való ragaszkodását, az t. i., hogy 
„egy fáradsággal már a többit is elhihetné." Hozzáteszem, 
liogy annyival inkább, mivel egyes dogmák kétségtelenül 
következetesebben és megalapozottabban vannak kidolgozva 
és keresztülvive a katholicismus tanrendszerében, mint akár-
melyik protestáns egyházéban. 

Különben is, ha csupán a dogmatikus eltérések vol-
nának meg, mindig számítani lehetne a katholikus egyház 
részéről arra az engedékenységre, amelyet a keleti egyházak 
irányában gyakorol egyesülósök, illetőleg csatlakozásuk esetén. 
Ebben az esetben nem okozhatna aggódó dogmatikus atyánk-
fiainak semmi gondot p. o. a hagyományokat avagy a csalat-
kozhatatlanság tanát illető felfogásbeli különbség. Mert hiszen 
ez kizárólag a szavakkal való játék. Voltaképen mi egyéb 
a confessiókhoz való merev elkötelezés, mint egyfelől a 
hagyományok hitforrásul szerepeltetésének, másfelől a 
csalatkozliatatlanság tanának felélesztése, talán még 
rosszabb alakban? A mai embernek a 300—400 évvel ezelőtt 
keletkezett confessiók akármelyik nézete is mivel több vala 
mi hagyománynál? És ha a hagyományt nem fogadják el 
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hitirányzónak, amazt miért fogadják el inkább ? Miért higyjek 
én józaneszem és meggyőződésem ellenére Bullingernek vagy 
akár Zwinglinek, Melanchthonnak vagy akár Luthernek, 
Bezának vagy akár Calvinusnak inkább, mint másoknak ? 
És ha őket kénytelen-kelletlen csalatkozhatatlanoknak kell 
tartanom, avagy egyiket-másikat közülök, miért ne tart-
hassak — esetleg több joggal — csalatkozhatatlannak egy 
velem egykorú embert, aki már ismerős a jelenkor felfede-
zéseivel, eszméivel, törekvéseivel, műveltségi állapotaival, 
szellemi igényeivel s utoljára is jobban hozzájok tud alkal-
mazkodni, mint ama más világban élt elődök. Kivált, mikor 
annál a kortársnál ezek folytán nincs is végképen kizárva, 
hogy változás és fejlődés állhasson be nála a haladás javára, 
ellenben ama confessióktól örökre el van zárva a modern 
korhoz való alkalmazkodás lehetősége. Ugy hogy a hitnek 
a korral való kibékülésére feltétlenül több kilátást nyújt még 
a pápai csalatkozhatatlanság tana is, mint az elmúlt századok 
protestáns confessióihoz kötelezőleg való ragaszkodás. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ha valaki 
a dogmaszerü felfogásban látja a protestantismusnak is a 
lényegét, azonnal külön egyházat köteles alakitnia, vagy leg-
alább is ki kell lépnie előbbi egyházából, mihelyt csak egyetlen 
ponton is eltér annak hivatalosan bevett confessiójától. Már 
pedig kérdem, kicsoda az a mai orthodoxusok között, nem-
csak az ellenvéleményt jogosultnak tartók hanem az eretnek-
biráskodásra is készséggel vállalkozók között, aki minden 
tételét elfogadja a hivatalosan bovett hitvallásoknak ? Senki, 
kétségen kiviil senki. Egy sincs; csak egyetlen-egy sincs. 
Már most az orthodoxusok utóbbi, türelmetlen csoportjának 
feltétlenül el kellene hagyniok jelenlegi egyházokat, s bizo-
nyosan nem is veszítene velők semmit sem a protestantismus, 
sőt még az illető egyház sem, amelynek csak hitelét és 
tisztességét rontják, és amelyet alapjából igyekeznek ki-
forgatni méltán destructivnak mondható müködésökkel. 

Az emberi művelődés történetében hasonlóképen szer-
felett alantas szerepet játszott volna a protestánsság, ha 
csupán a többé vagy kevésbbé jól összeállított hitrendszerei 
különböztették volna meg a katholikus egyháztól, nem pedig 
egyúttal és főképen egész világnézete, az, ami oly tö-
kéletesen megfelel mind a Krisztus tanításának, mind az 
ember rendeltetésének. Ha nem érvényesült volna az elmúlt 
századok folyamán — nem egyszer a protestáns egyházaknak 
is ellenére — a protestantismus szelleme a közéletben és 
irodalomban, a társadalomban és tudományban, az állami 
életben és közgondolkozásban: makiszámithatatlan mérték-
ben hátrább állana a világ minden tekintetben, mint ahogy 
áll. Nem az egyházak hivatalos vezetőié, nem az egyházi 
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hatalomnak gyakran csak visszaéléseikről vagy korlátolt-
ságukról emlékezetes kezelőié az érdem a szemeinkkel is 
látható óriási haladásban. Hiszen p. o. Bekker Boldizsárt, 
mikor ellenök támadt a babonáknak s ostorozta a rossz 
szellemekben, boszorkányokban, ördögökben való hitet, a 
református egyház 1692-ben megfosztotta hivatalától és ki is 
közösítette magából. így jár t el a többi is, ha talán nem is 
ekkora kegyetlen szigorral és korlátol t maradisággal. A leg-
kevésbbé sem a hivatalos egyház dicsősége tehát a haladás 
munkálásában való résztvétel. Hanem igenis a Protestan-
tismus örök erejű alapjáé és lényegéé: a lelkiismeret 
szabadságáé, az egyéniség elvéé, mely alkalmat adott 
minden tehetség érvényesülésére, minden uj gondolat ki-
fejtésére, minden törekvés méltánylására és minden siker 
elismerésére. A demokratia minden előre tet t lépése, a libe-
ralismus minden vívmánya, még a socialismus nemes magva 
is mind a Protestantismus hamisítatlan szelleméből vette 
eredetét és táplálékát, de sa jnos! mind a nélkül, hogy a leg-
főbb munkás gyanánt tisztelhette volna a legtermészetesebbet; 
a hivatalos egyházat, melyet a különféle emberi gyarlóságokkal 
teljes, de hithűségökkel annál jobban kérkedő maradiak 
roppant sokszor eltérítettek ettől a kötelezettségétől. 

Pedig a jövőben való hivatását is egyedül ezen az uton 
töltheti be a Protestantismus. Másképen absolute nem, sőt 
ha e nélkül vagy épen ennek ellenére akar ja működését 
folytatni bármelyik protestáns egyház, vele szemben még 
ellenségesebb állást kell elfoglalnia a haladás munkáiéinak 
ós pártolóinak, mint a katholikus egyházzal szemben, mert 
álarcz alatt járván, könnyen alkalmat adhat az emberek meg-
tévesztésére és félrevezetésére. 

Attól a nyílt és igy becsületes eljárástól, hogy legalább 
a szabadság hóhérlása közben őszintén el merje dobni ma-
gától a szabadság álarczát, mindegyik protestáns egyház 
őrizkedik, sőt lehetőleg leplezni iparkodik a lólábakat. Ez 
az oka aztán annak, hogy a 20. század felvilágosodott és be-
látó embere épen olyan könnyed mosolylyal tér napirendre 
a protestáns egyházak felett is, mint bármelyik másik felett, 
mely nem állította fel programmjaként a haladás elősegítését. 
És elvégre, ha rászolgáltak erre a lekicsinylő vagy épen 
kigúnyoló mosolyra, nem is érdemelnek egyebet. Pedig épen 
az volna a kötelességük, önmagok iránt is, Krisztus és az 
ő vallása iránt is, az emberiség iránt is, multjok és egyház-
alapitő reformátoraik : egy Luther, egy Zwingli, egy Cranmer, 
egy Dávid stb. iránt is, valamint vértanúik emléke és más 
egyházakból való önzetlen barátjaik rokonszenve iránti te-
kintetből is, hogy egész lótöket áthassa a Protestantismus 
lényege, és minden téren megnyilatkozzék nálok az a szellem, 
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amely nélkül elveszítik létjogosultságukat. Máskülönben al-
kothatnak akármilyen hatalmas szervezetet, nyújthatnak tag-
jaiknak ritka előnyöket vagy épen kiváltságokat is, segít-
hetik az élőki'e kerülteket magas állásokba, de nem lesznek 
többé épen a protestáns szellem képviselői és letéteményesei. 
Átalakulnak egy-egy fiók katholikus egyházzá, deütero- vagy 
neo-papismussá, mely csak hatalomért küzd ós szintén bál-
ványokat állit az egyháztag elé akár confessiók, akár egyéb 
hagyományos nézetek, akár élő hatalmasságok képében. 
Szintén a tekintélyelv alapjára helyezkedvén, megtagadják 
és eltiporják a minden haladásnak kútfejét és eszközét, t. i. 
az egyéniség elvét. 

Amannak alapjára helyezkedett ugyanis — mint emlitém 
— a katholicismus, emez pedig ennélfogva vele szemben a 
protestantismusnak egyedül megfelelő alapja. Egyedül meg-
felelő történelmileg is, egyedül megfelelő keresztyén vallási 
szempontból is, de egyedül megfelelő az ember egyetemes és 
örökké változhatatlan természetéből folyólag is, amely ellen-
állhatatlan erővel követeli az érvényesülést minden irányban, 
tehát a vallás terén sem engedheti magát mellőztetni. Tör-
ténelmi elköteleztetésünkről nem szólok bővebben, mert ma 
már olyan irányt óhajtanának némelyek uralomra juttatni 
épen a magyar protestáns egyházakban, mely a történelmet 
mind a régi, mind a mai hivatalos egvháznak szolgálatába 
akarja állítani, persze ennek a javára, illetőleg mentségére. 

Keresztyén szempontból is egyedül az egyéniség elve a 
jogos alap, mert, hiszen a reformáczió épen az evangéliumhoz 
(nem az egész bibliához, s tényleg az ószövetség egyenrangúvá 
tétele, ami a vele rokonszellemü Calvinustól származott, ellen-
tétben áll a reformáczió eredeti és helyes törekvésével) való visz-
szatérés akart lenni, már pedig az evangelium általában a 
Krisztus szellemét tükrözteti vissza, s az idegen nemzetiségűek, 
a más vallásúak, a másképen érzők és gondolkozók, a megté-
vedettek és ellenfelek iránt is a legmegbocsátóbb szeretetet, a 
legkíméletesebb bánásmódot rendeli és követeli, s teljességgel 
nem engedi hántásukat és üldözésőket eltérő vagy egyenesen 
ellentétes érzelmeikért és nézeteikért sem. A legegyetemesebb 
emberszeretet ős legfenségesebb türelmesség sugárzik ki 
Jézusnak minden egyes mondásából, nemcsak, hanem nem 
szalaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy hangoztassa az 
uralkodó és divatos vallási felfogással szemben az egyénnek 
teljes szabadságát. Azt viszont, hogy a templomban pénz-
váltással és galambárulással foglalkozókat kikorbácsolta 
onnan, minden józaneszü ember csak helyeselheti a leg-
nagyobb humanitas mellett is, de egyáltalában nem vonat-
koztathatja egyébre, mint amit legrövidebben talán igy le-
hetne kifejezni: Mindent a maga helyén! Nem az volt a 
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czélja ennek az erélyes eljárásnak, hogy az illetők ne foglal-
kozzanak többé galambárulással és pénzváltással, hanem csak 
az, hogy kívül végezzék a templomon. 

Az emberi természetnek végül ősi és örökkévaló tulaj-
donsága egyfelől az, hogy nincs csak két egyén sem, akik 
testileg és lelkileg, külső és belső tulajdonságok mennyisége 
ós minősége tekintetében tökéletesen egyformák volnának, 
— másfelől az, hogy minden egyes embernek óráról-órára 
szakadatlanul változik ugy a testi súlya ós alkata, mint a 
lelki tartalma és értéke. Minő jogon követelhetné hát akárki, 
hogy az ő képére idomuljanak át embertársai akár testileg, 
akár lelkileg? Kívánsága mindkét irányban lehetetlenség és 
embertelenség volna. És micsoda, jogon volna az is köve-
telhető', hogy egy-egy régen elhunyt ember véleménye irá-
nyítsa egész tömegek lelki világát, még pedig olyan mér-
tékben, hogy az soha egy-egy egész életen át módosulásnak 
se legyen alávetve? Ez ellen egyiránt tiltakozik a józan 
értelem ós istenfiusági egyenlőség, mely záloga egyúttal a 
mindenkit megillető szabadságnak ős köteléke a kölcsönös 
tesvériségnek. 

Ez alól az egyetemes szabály alól — mint lelki tulajdon-
ság — nem tehet kivételt a vallás és a hitbeli meggyőződés 
sem, mely ugyanugy nem lehet tökéletesen egyöntetű csak 
két embernél sem, és semmiesetre, sem állandó minden apró 
részletében egyetlen-egynél sem. Épen mint p. o. a politikai 
életben, ahol ennélfogva természet-ellenesnek és a parlamen-
táris rendszert egész mivoltából kiforgatónak tartom a párt-
szervezetet, mely mig békóba veri a pártkötelékbe tartozók 
gondolkozását, addig a priori fölöslegessé is teszi részökről 
ezt a fáradságot, csupán egyes kiválasztottak hivatásává 
téve a fejtörést, a többieknek meg egyedül a hozzájárulás 
jogát tartván fenn. Milyen más képe volna az egész politikai 
életnek, ha egyetlenegy klubban találkoznának a törvény-
hozók, és ugy itt, mint az országgyűlésen mindenki minden 
mástól függetlenül, szabadon nyilváníthatná elmélkedései és 
tanulmányai eredményét, az ilyképen soha nem meddő vita 
végén pedig kiki a maga belátása szerint adná szavazatát. 
Egy jó kormány így is megkapná rendesen a többséget, s 
az volna mellette a legékesebben szóló bizonyság, ha az 
összes pro és contra érvek felvonulása ős mérlegelése után, 
pártkényszer nélkül, az egyesek szabad szavazatával jutna 
diadalhoz. 

Az egyéniség elve a folytonos fejlődésnek és igy a 
protestantismusnak egyedül illetékes alapja. Ennek tiszte-
letben tartása folytonos kötelessége a protestáns egyháznak, 
ha élni akar és ha be akarja hivatását tölteni a Krisztus 
valódi vallásának terjesztése és az emberiség művelődése 
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körül. Az egyéni vélemény jogosultságának elismerése és akárki 
vizsgálódási jogának szabadon hagyása nélkül a protestáns 
egyházak magok szállanak le arról a piedestalról, melyre az 
1529-iki protestatio emelte őket, és amelyet, habár sokszor 
vétkeztek azóta ellene, de még mindig iránytűnek szeret 
tekinteni a protestáns egyháztagok nagy többsége. 

A protestáns egyházak a reformáció forrongási korsza-
kának elmultával abban kerestek magok részére szilárd 
alapot, hogy a katholicismusnak a tridenti zsinaton jóformán 
megállapított tanrendszere hasonlatosságára szintén kijegecc-
sitsék saját hitrendszeröket. Ezt azután a reformáció szelle-
mével és magoknak a hitvallásokat készítő egyéneknek az 
intentiójával is ellentétben végleges jegecesedésnek kezdték 
tekinteni némely reactionarius szellemű s a kortársak sze-
szélye és gyarlósága folytán időnként felülkerekedett elemek. 
Elnyomták aztán [nemcsak a „tévelygéseket" hanem még a 
„tévelygésekre" szerintök alkalmat adható nézeteket is. Pedig 
a protestánsok is szerettek volna a hit kérdéseivel behatóan 
foglalkozni, plane a kezökbe adott biblia nyomán, s nagy 
fajdalmokra lehetett sokaknak, hogy minduntalan beléütötték 
fejőket hol egy, hol más dogmába. Végre is öntudatra ébred-
tek s meggyőződvén róla, hogy nemcsak a katholikus egyház 
tekintély-elvében található meg a haladás ellensége, hanem 
a protestáns egyházak kijegecesedett orthodoxiájában is, 
egyre többen ós jobban kezdték tördelgetni vagy legalább is 
surolgatni ezeket a jegeceket. Sehogy se bírták megérteni, 
hogy miért legyen kiváltságuk eszméik hirdetésére kizá-
rólag Ά hitvallások hajdani szerzőinek, s miért ne lehessen 
nekik is egyénenként, akik talán szintén tudnak annyit, mint 
amazok és vallásos érzésök ereje sem áll hátrább amazoké-
nál ? A protestáns scholasticismus ellen fellépő coccejanis-
mus, másrészről a Cartesius, Spinoza, Bayle bölcsészetének 
hatása alatt kifejlődött deismus és a nyomukon támadt fel-
világosodottság. azután a theologiában fellépő szabadabb 
irányok: a neologia, naturalismus, rationalismus, tiibingai 
iskola, modern és szabadelvű theologia, vallástörténeti iskola 
általában mind az egyéniség jogára alapították s alapítják 
a hivatalos tantól eltérő nézeteiket s ezt az egyéni jogot 
oltalmazták a botránkozó és eretnek-üldözésre minden perc-
ben készen levő reactio ellen. 

A reactio csúnya munkáját ugyanis a protestantismus 
hitelének és becsületének roppant megrontásával majdnem 
állandóan folytatták a hivatalos egyház cégére alatt. Beugrot-
tak a katholicismus részéről elhangzott ama szemrehányá-
soknak, hogy a protestantismus tért enged akárminő hitetlen 
ős anarchistikus felfogásoknak, s hogy megmutassák az ellen-
félnek egyházok tanbeli és kormányzati rendszerének meg-
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állapodott szilárdságát, korlátozólag és fegyelmezőleg léptek 
fel minden amattól eltérő nézettel szemben. Folytatják ezt a 
dísztelen munkát ma is, folytatják a szabadság ós tudomány 
palástja mögé bújva a szabadság és tudomány ellen. Pedig 
ennek az erkölcsi tekintetben minden kétségen kivül menthetet-
len janus-arcu politikának még jogi jogosultsága is csupán 
abban az esetben lehetne, ha az egyház maga nyilvánosan és 
hivatalosan felmondván a haladás és vallástisztitás ügyének, 
ugy hiveit, mint hivatalnokait törvény szerint ós kifejezetten, 
előlegesen elkötelezne bizonyos hittételekhez. 

Mielőtt azonban az antimodernista esküt eként ünne-
pélyesen is letétetnék legalább az egyházi hivatalnokokkal: 
addig még mindig jogunk van követelni a lelkiismereti sza-
badságot és az egyéni vélemény jogosultságát, mint a Protes-
tantismus lényegét, melylyel szemben vétséget követ el 
mindaz, aki ennek bármely minőségben és akármilyen mér-
tékben sérelmére tesz. Ma, mikor a protestantismusnak e 
teremtő erejű szelleme kiáradt a közélet és tudomány egész 
terére, mikor áthatotta a társadalmat ós irodalmat egyiránt, 
és kizárólag a katholikus egyházi élet és tudomány — még 
az sem teljes mértékben — zárkózik el előle, meglepő ana-
chronismus, hogy épen a protestáns egyház kebelében jelent-
kezzenek olyan tünetek, melyekről ezzel a szellemmel való 
szakításra és az ellenkező tábor segédcsapatává lenni készü-
lődésre lehessen jogosan következtetni. 

Mert hát miben is áll az a vélemény-nyilvánítási szabad-
ság? Abban, hogy akár valamely már ismeretes meggyőző-
déshez való csatlakozását, akár saját lelkében keletkezett 
uj gondolatát tartózkodás ós aggodalom nélkül, de minden 
bántalom és üldözés nélkül is kinyilváníthassa bárki. Az új-
szövetségi, de zsidó Gamáliel bölcsesége is ide irányult. Minő 
szégyen, hogy a keresztyénség annyira eltávolodott tőle, sőt 
akadt protestáns exegeta, aki ellenfelei iránti gyűlöletében 
arra az értelmezésre vetemedett, hogy a Gamáliel mondását 
„nem lehet mindenre alkalmazni"! A szellemi szabadság 
követelménye az az egyéni jog, hogy gondolkozhassék 
akárki is bármily dologról minden korlát nélkül. És ugyan-
csak a szellemi szabadság követelménye az az egyéni jog. 
hogy gondolatai eredményét semmitől se tartva közzé tehesse 
az illető mások számára is. 

A közérdeknek is követelménye ez. Minő nemes eszmék, 
bölcs gondolatok maradhatnak eltemetve egy-egy bátortala-
nabb ember lelke mélyén, ha nem részesül teljes kíméletben 
az egyénnek ez a joga. Pedig voltaképen nem is kíméletben, 
hanem egyenesen méltatásban kellene részesülnie igazság 
szerint. Hiszen az emberiség szellemi fejlődését kizárólag az 
uj eszmék hirdetői munkálták és végképen nem a hagyó-
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inányokon kérődzők s amazokat kiirtani törekvők. És akik 
dicsőitik Luthert, mert feltámadt a szerinte elavult és romlott 
nézetek ellon, nem önmagokkal jutnak-e a legnagyobb ellen-
kezésbe, midőn másokat meg agyongyaláznak, minthogy 
hasonlóképen elégedetlenek egyes szerintök elavult vagy 
romlott nézetekkel ? És micsoda talányos álláspont az, amely 
mig Calvinusnál minden áron önállóságot és egyéniességet 
iparkodik fölfedezni és megállapitni, hogy annál nagyobbnak 
tüntethesse föl, egyidejűleg a porba tipor mindenkit mást, 
ha önálló és egyéni nézetet nyilvánít akár a régebbi, akár 
az ujabb történeti szereplőkről ? 

Valeat, quantum valere potest! A türelmesség emez 
elvének kell megnyilvánulnia minden, de minden egyes eset-
ben a régihez ragaszkodók részéről az uj ösvényen járók 
gondolatai irányában. Csakhogy épenugy viszont is 1 A leg-
teljesebb szabadságra tarthat igényt a conservativ tanok 
hirdetése is a modern eszmék hirdetői részéről. Ritkán 
történt, hogy rövidesen uralomra jutottak ez utóbbiak ama-
zokkal szemben; rendszerint akkor győz valami eszme, 
amikor már maga is kopottá lett a még ujabbakkal való 
súrlódás közben. De sajnos! az uj eszmék győzelme is sok-
szor jár együtt azzal, hogy hivei ellene szegülnek a régi néze-
tek szabad hirdetésének. Sőt az is gyakran megtörténik, 
hogy még el sincs ismerve némely eszmék jogosultsága, 
követőik már is éktelen dühvel fordulnak a még ujabb esz-
mék és szószólóik ellen. Avagy nem akad-e p. o. a „szabad-
elvű" theologusok között, aki kész volna üldözőbe venni a 
Krisztus történeti valósága ellen kétséget támasztókat ? 

Félreértések kikerülése végett ki kell jelentenem e 
pontnál, hogy ami engem illet, feltótlenül meg vagyok győ-
ződve a Jézus egykori létezéséről, mert lehetetlenség, hogy 
eszmék csak ugy a levegőben teremjenek és fejlődjenek. 
Élő emberek lelke szükséges hozzá, hogy valami eszme vagy 
elv megfogamzzék benne s élő ember szava szükséges ahhoz 
is, hogy átültesse azt embertársai lelkébe. Ezért kellett múl-
hatatlanul valósággal élnie szerintem annak, aki az isten- és 
emberszeretet ama magasztos elvét hirdetni kezdte és köz-
vetve kincsévé tette az egész embervilágnak. Ám azért mi 
jogon kárhoztathatom és üldözhetem az ő létezésében kételke-
dőket ? Hát ki biztosított engem afelől, hogy az én meggyőző-
désem a kész ós tökéletes igazság? Minő kinyilatkoztatás adta 
nekem olyan határozottan tudtomra, hogy épen nálam van 
letétemónyezve az igazság. Ember vagyok: csalódhatom. 
Csalódhatik ama másik is. Ha egyáltalában eldönthető valaha 
a kérdés, majd eldöntik a jövő nemzedékek. Elvégre nem az 
az érdeke sem az emberiségnek, sem a haladásnak, hogy 
minden áron az én meggyőződésem jusson diadalra, hanem 



4 4 Zoványi Jenő . 

az, hogy lehetőleg az igazság érje el ezt az eredményt. Ha 
igazság az én véleményem, majd kiderül talán egyszer, de 
ha az derülne ki, hogy nem az, és én mégis csalatkozhatat-
lannak tartottam volna magamat és elfojtani próbáltam 
volna az ellenkező véleményt: oh ! beh nagy gyalázat mocs-
kolná be emlékemet az utókor előtt. 

Mig tehát gondolat- és szólásszabadságot követelünk a 
magunk számára, ugyanakkor épenugy kötelességünk meg-
adni még a velünk homlokegyenest ellenkező vélekedésüek-
nek is. Ha én szabadelvű álláspontot foglalok el a Pál apostol 
vagy Bullinger által hitt és vallott dogmákkal szemben és 
annyira jogosultnak tartom a magam állásfoglalását, hogy 
lemoshatatlan foltnak tartom az illető egyházon az érte való 
hivatalos el járást : épen olyan örökös gyalázatnak tekin-
teném magamra nézve, ha ellene törnék akármelyik con-
fessionalis meggyőződésű hitsorsosom ebbeli jogának. Vagy 
ha én p. o. a Jézus létezésére nézve fölmerült kérdésben a 
conservativabb állásponton levén, nagyon gonosz lélek volna 
az, ami arra vezérelhetne, hogy megtagadjam valamelyik 
szélsőbb irányú theologus-társamnak erre való jogosultságát 
vagy ebben való jóhiszeműségét. Mert hiába declamálom a 
legradikálisabb elveket, ha nincs meg bennem az a tulajdon-
ság, hogy el tudjam tűrni az ellenvéleményt; és ha vesztére 
török annak, aki bármiben is eltérő álláspontra helyezkedett 
velem szemben: egész szabadelvüségem csak külső máz és 
alakoskodás, de korántsem egész lényemet átható valóság. 

Épen ezért tovább is megyek. Érvényben kell állania a 
vélemények e tiszteletben tartásának, ennek a türelmesség-
nek nemcsak ugyanazon egyház kebelén belül, hanem bármely 
egyházzal és tagjaival szemben is. Ha panasszal és méltatlan-
kodással emlegetjük a magyar protestánsoknak a katholikus 
egyháztól és az állami hatalomtól szenvedett üldöztetéseit: 
nem épen abban a mértékben tartozunk-e kárhoztatni azt az 
üldözést ás jogfosztást, amelyben a katholikusok részesültek 
volt Angliában? Ha súlyos Ítéletet mondunk a felekezeti 
fanatismus áldozataiért a katholikus egyházra: nem épen 
oly súlyos ítélettel kell-e megbélyegeznünk a szászországi 
lutheránus egyházat a Crell haláláért, vagy a genevait a Ser-
veiéért és az ottani inquisitio számos többi áldozatáért? És 
ha ezt nem tesszük, sőt minden protestáns gondolkozás és 
minden keresztyén érzés ellenére védeni és menteni próbál-
gatjuk történetünk sötét oldalait: miféle kétlaki természet 
nyilatkozik meg bennünk, midőn egyidejűleg nem vesszük 
szintén védelmünkbe s nem leplezzük mentségekkel az ellenfél 
hasonló cselekedeteit, melyekre pedig neki több volt a lélek-
tani alapja ugy dogmarendszerében (..extra ecclesiam non 
est salus"), mint az egész létének alapjául elfogadott tekin-
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tély-elvében? És ha hibáztatólag s lenézőleg emlegetjük, 
hogy a katholikusok katholikus történetet stb. kivannak: 
összefér-e a józan ésszel és tisztességgel ugyanakkor azért 
méltatlankodnunk és keseregnünk, mert valamelyikünk nem 
a magunk felekezeti szempontjainak irányítása mellett és 
képzelt érdekeink figyelemben tartásával tárgyalja a törté-
netet stb ? 

Egyenlő mértékkel való mérés nélkül nincs igazságosság, 
igazságosság nélkül nincs tudományszeretet, tudományszeretet 
nélkül nincs haladás. De egyenlő mértékkel mérés nélkül nincs 
társadalmi béke sem. Mindezt kizárólag az egyéniség elvének 
csorbítatlan tiszteletben tartásával, a bármilyen nézet iránti 
legteljesebb türelmességgel érhetjük el. Ha velünk szemben 
netalán nem is gyakorolja a katholicismus — noha sok embere 
sokat haladt ezen a téren —: nekünk akkor se szabad vele 
szemben a türelmetlenség és elfogultság fegyvereihez nyúl-
nunk. A magunk törvényes jogai és a jogegyenlőség elvénél 
fogva megillető igazai melletti kitartó (s nem az eddigi lágy-
melegséggel és hátrálgatással folytatott) küzdelem között is 
soha egy percre sem szabad szem elől tévesztenünk az ellen-
felekkel való honfitársi és testvéri viszonyunkat s a magok 
érdekei melletti állásfoglalásra való jogukat. Ennélfogva a 
küzdelem folyamán is érvényesülni tartozik mindig a béke-
szeretet, főleg pedig a társadalmi összeköttetés zavartalan 
fentartására való törekvés. Mi protestánsok nem harcolhatunk 
másféle fegyverrel, mint a törvény szerinti jogosság ós a 
meggyőződésünk szerinti igazság fegyvereivel, akár jogállás, 
akár hitelv felől foly a vita, már csak azért is, mert „exempla 
trahunt". 

Persze, ehhez az volna az „egy szükséges dolog", hogy 
első sorban a magunk kebelében tudjuk érvényre juttatni a 
vélemény szabadságát, az egyéniség elvét. Mig magunk között 
is ellenségei vagyunk az ellentétes vagy eltérő felfogást 
nyilvánítóknak s személyében és állásában üldözőbe vesszük 
azt, aki nem ért velünk egyet, s a kezünkbe közérdek ápo-
lására adott hatalmat magán bőszünk kielégítésére aknázzuk 
ki: addig nincs jogunk még csak emlegetni sem a katholi-
kusok esetleges türelmetlenségét és szemökre vetni a nálok 
legalább becsületes őszinteséggel vallott, alattomban pedig 
nálunk is épenugy uralkodásra törő tekintély-elvet. Mig a 
legradikálisabb protestáns egyházban is felhangzik a panasz 
a tekintélyek hanyatlásáról: ugyan minő jogon tehetünk 
szemrehányást a katholicismusnak a csalatkozhatatlansági 
dogmáért? Mig a protestantismus princípiumaként hangoz-
tat juk a szabadelviiséget s amellett azt követeljük, hogy a 
magokat túlélt hagyományos nézetekkel szembe került fel-
fogások csak felsőbb hatósági engedély után legyenek hirdet-
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hetők: minő jogunk van hozzá, hogy kárhoztassuk egy 
másik egyház fejének csaiatkozhatatlan jellegét ? Mig az 
egyéni nézetet még a tudomány terén is „tekintélyek" meg-
szavaztatásáva! akarjuk elnyomni és amazzal szemben csaiat-
kozhatatlan igazságnak hirdetjük a többségnek kellő tanul-
mány hiján kialakult véleményét: addig ne követeljünk 
magunknak se jogokat, se egyenlő elbánást a többségben 
levő katholikusoktól és ne tulajdonítsunk egyházunknak a 
tudományok fejlesztése terén sem érdemet, sem hivatást, 
mert hiszen ilyen alapon legfeljebb plagiatorok hirdethetnek 
szabadon tudományos nézeteket, amennyiben ők mindig elő-
legesen gondoskodnak róla, hogy ne legyenek véleményökkel 
egymagokban. 

Vegyük már egyszer észre, hogy elhaladt mellettünk 
a modern korszellem s az sajátította ki tőlünk a mi egykori 
tulajdonunkat: az egyéniség elvét, a lelkiismeret szabadságát! 
Vegyük észre, de fontolóra is, hogy midőn a katholicismus 
elve annyira szembe került már a katholikus egyházhoz 
tartozóknak a zömével is, ugyanakkor a mi protestáns egy-
házaink mégis egyre lejebb szállanak számarányban és köz-
tiszteletben egyaránt. Lássuk meg, hogy legcsekélyebb vonz-
erővel sem bírnak az amott magokat már otthon nem érző 
szabadabb gondolkozásuakra, ós gondoljuk meg, hogy a 
protestáns egyházak e hitelvesztettsége nem eredhet egyébből, 
mint a sajátmaga által elkövetett hibákból. Ha a protestáns 
egyházak ma is fennen lobogtatnák a protestantismus 
zászlaját s nem engedték volna oda önként mások kezébe 
a zászlórudat: a katholicismusban hazátlanul bolyongók 
nemcsak a másoktól hordozott zászló alatt, hanem termé-
szetszerűleg egyszersmind az ők táborukban találnák meg 
hónukat. Mig a katholicismus teljesen a múltból veszi erejét : 
a protestantismus szelleme naponként megifjítná a protestáns 
egyházakat és a jövőre is felruházná őket az idők minden 
változásában helyt álló képességgel. Ha a protestáns egyházak 
ismét elére állanának a haladás ügyének: milyen hamar u j 
életerőre kapnának meggyengült, elsorvadt tetemeik! 

Igazán kapóra jött az antimodernista eskü, hogy ön-
magoktól megborzadjanak a protestáns egyházak antimoder-
nistái, ha ugyan öntudatra képesek még ébredni, s észre-
veszik, hogy mennyire sülyedtek a visszafelé való fejlődés 
utján. A Häckel kilépése már kemény intőjel volt : symbóli-
zálta a protestáns gondolkozású egyháztagoknak azt a ki-
ábrándulását, melyet egyházok protestáns-ellenes hivatalos 
működése támaztott bennök. Most ime itt az antimodernista 
eskü, amelyet magyar református körökben is élénken tá-
madnak, anélkül, hogy meggondolnák, hogy épen őket illeti 
a kezdeményezés dicstelensége s a pápa talán öntudatlanul 
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csak követte példájokat, de mindenesetre őszintébben. Mikor 
ugyanis ellenmondás nélkül kimondotta aref. egyház törvény-
hozása, hogy fegyelmi vétség lesz azontúl „a lelkészek, 
tanárok, tanítók és általában minden egyházi tisztviselő oly 
irása vagy tanítása, melylyel hivatalos esküjöket megszegik": 
nem tökéletesen ugyanazt cselekedte-e, mint a pápa az anti-
modernista esküvel ? Nem ugyanazt jelenti-e ama törvény-
pont szerint és óta a református egyházi hivatalnokok egykor 
letett hivatalos esküje rájok nézve, amit az antimodernista 
eskü jelent a katholikus papokra nézve, és nem épen-ugy 
igába van hajtva általa lelkök és lelkiismeretök, mint az 
antimodernista eskü befejező részlete által a katholikus papoké? 
Az által t. i., mely eként szól : „. . . Fogadom, hogy mind-
ezeket hűségesen, teljesen és őszintén meg fogom tartani 
és sértetlenül meg fogom őrizni, s hogy ezektől sem tanítás-
ban, sem egyáltalában szóban vagy Írásban el nem fogok 
térni. Ezt igérem, erre esküszöm. Isten engem ugy segéljen 
és az ő szent evangeliuma!" 

Voltaképen az egész antimodernista esküben ez a lényeges. 
A többi egyszerűen hitvallástétel, melyet aggodalom ós lelki-
furdalás nélkül letehet, aki tényleg hiszi a benne foglaltakat. 
De ez az utolsó kikezdés örök időkre leköti az illetőket, nem 
engedvén meg nekik, hogy bárminő beható tanulmányok után, 
bárminő mélyreható elmélkedések után csak a legkevésbbé 
is eltérjenek valaha e letett esküjök tartalmától. Épenugy, 
mint a református egyházi törvény, mely eleve fegyelmi 
vétségnek jelenti ki, ha valaki évtizedek folytán végzett ku-
tatás és gondolkozás után bármiben is eltér az eskübo 
foglalt hitvallás szövegétől. 

Semmivel se akadályozza ez kevesbbé a tudományos 
búvárkodást, mint az antimodernista eskünek idézett részlete. 
Mert lehet-e Ott szó igazi tudományos vizsgálódásról, ahol 
a kutató és bíráló elme megállani kénytelen útjában, mikor 
beléütközik az esküjében emiitett hitvallás valamelyik tótelébe? 
Vagy lehet-e ott szellemi szabadságról beszélni, ahol bár-
minő eredményre ju to t t is láthatatlan munkájában az egyén 
értelme, csupán azt szabad napvilágra hoznia, ami nem ellen-
kezik az esküjében emiitett hitvallás valamelyik tételével ? 
És lehet-e ott szó a protestantismushoz való hűségről, ahol 
nemcsak jogosult kritika és ellenző nézet áll szemben a ki-
nyilvánított nézetekkel, hanem fegyelmi eljárásra, meghurczol-
tatásra és koldusbotra mondjuk: kivégzésre való kilátás is? 
Lehet-e ott egyáltalában szabadságról és tudományról be-
szélni, ahol egy esküben adott becsületszó örökre lenyűgözve 
tartja a gondolkozást s örökre lehetetlenné teszi a kor-
szellemnek megfelelő uj nézetek kialakulását? 
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Nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy én most a magam 
esetére akarok czélozni. Arra nem illenek rá az itt elmon-
dottak, mert én soha egyetlenegy hitvallás követésére sem 
tettem esküt, sem semmiféle dogmának a hívesére; nem jutott 
tehát vele sem tanításom, sem írásom a legcsekélyebb 
összeütközésbe sem, nem hogy megszegtem volna velők. Az 
én esetem tehát nem is kivégzés, hanem még ennél is több, 
mely mögött elbújhat a világ minden antimodernista esküje. 
Minden esetre szomorúan jellemző vonása, hogy a magyar 
református egyház egy akadémiai tanárral kezdte meg anti-
modernista actióját, ellenben ugyanakkor a pápa meg általában 
fölmentette az eskü letételének kötelezettsége alól a főiskolák 
tanárait s csupán azoktól követeli meg közülök, akik rend-
szeresen végeznek papi functiókat. És ugyancsak szomorúan 
jellemző, hogy mig a magyar református egyház nagyrészben 
egy egyháztörténeti szereplő megbirálása ós egy másikkal 
szemben alantasabb rangba helyezése miatt j á r t el igy : addig 
az antimodernista eskü határozottan és elvszerüleg választó-
falat húz a hit tárgyai és „a történelem közönséges eseményei" 
közé, s tényleg igen nevezetes kérdésekben eltűrte a vizsgá-
lódásnak egyenesen érdekeibe ütköző eredményeit is. 

A lejtőről csak roppant erőfeszítéssel lehet visszatérni. 
Ám hogy bizonyos aggodalmakkal szemben megkönnyítsem 
az igaz protestantismushoz való visszatérést, tárgyam teljes 
megvilágítása végett el kell még mondanom, hogy mit tartok 
az absolut mértékű lelkiismereti szabadság kifejtett értelme-
zése mellett is e szabadsághoz nem tai'tozónak s ebből folyólag 
természetes kör- és határvonalának. 

Az egyéni vélemény hirdetésének határtalanul szabad 
volta mellett sem engedhető meg ugyanis szerintem, ami 
túlmegy a meggyőződés hirdetésének határain. A jogász 
ugyebár szabadon bírálhatja a törvényeket ? Az irodalom 
terén és a tanári katedrában még butaságnak is elmondhatja, 
amit egy országgyűlés alkotott és egy államfő szentesített. 
Ez mind szabad. De viszont tilos arra buzdítania polgártársait, 
hogy ne tartsák meg azt a helytelennek vélt törvényt. — 
Az orvos fedezhet föl uj gyógy eljárásokat ós gyógyszereket, 
ajánlhatja is őket közhasználatba vételre, fejtegetheti a 
tudomány terén (irodalomban és katedrában) előnyeiket, de 
nem vezetheti be őket a betegszobába és a kórházakba, míg 
hivatalos uton elfogadást nem nyertek. — Az ideális anar-
chistákat is tűri minden jogállam, közlönyeikért és elveik 
előszóval nyilvánításáért sem éri őket bántódás, de nem tűrheti 
őket, ha az actio terére lépnek, vagyis gyakorlatilag igye-
keznek megvalósitni a fennálló rend összeroskadását czélzó 
eszméiket. 

A tudomány és propagandája tehát feltétlen szabad-
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sággal rendelkezik, de nem szabad az elveket az életben is 
érvényesíteni, mig annak rendje és módja szerint el nincs 
törülve a régi törvény vagy szabály és be nincs vezetve 
illetékes uton az uj eszméknek megfelelő. így vagyunk az 
egyházban is. A theologiai kutatás korlátlan, a kutatások 
eredményének napvilágra juttatása és terjesztése ezeknek a 
szokott módján, vagyis a tudományos katedrában és a tudo-
mányos irodalomban szintén korlátlan, ámde nem az a gyakor-
lati, tehát a lelkészi ós katechetai működésben való érvényesí-
tése. Még általánosan vagy hivatalosan el nem fogadott uj el-
veknek a lelkészi szószékről avagy az alsóbbfoku iskolákban 
való hirdetése már komolyabb következményekkel járhat, azon-
ban természetesen akkor is kizártnak tartom a protestáns egy-
házakban az eskü vagy a hithűség megszegése czímén való 
protestáns-ellenes eljárást, hanem a körülményekhez képest 
közbotrány okozása vagy egyéb efajta cselekvény miatt. 

Egyáltalában nem jár ez együtt az egyéni meggyőződés 
korlátozásával, mert van kivezető ut a talán ugylátszó 
dilemmából. Ismerek olyat, aki tizenkét évig folytatott lelkészi 
működést, de soha nem prédikált sem a meggyőződésével 
ellenkezőt, sem dogmába ütközőt, irodalmi téren azonban 
teljességgel nem szűnt meg kifejezést adni szabadelvű theo-
logiai nézeteinek és minden részrehajlástól mentes irányban 
folytatta tudományos buvárlatait is. Gyönyörű tág tere nyílik 
egy szabad szellemű lelkésznek a dogmák egyenes tagadása 
nélkül is a felvilágosodott gondolkodás terjesztésére, a dog-
máktól független vallásos és erkölcsi nézeteinek hallgatói 
lelkébe való átültetésére, mert egy jóravaló prédikátor egész 
lelkét kitárhatja hallgatói előtt a nélkül, hogy csak egyet 
is megbotránkoztatna közülök. Ha nem egyezik a meggyő-
ződésével, ne prédikáljon dogmát, hagyja azt az orthodo-
xusoknak! 

Tovább megyek. Nem ugyan az imént felsorolt példák 
analógiájára, hanem a dolog természetéből folyólag a tudós 
részéről is képtelenségnek tartom, hogy a tanári katedrán, 
avagy írásban agitatiót indítson akár általában a dogmáknak, 
akár egyiköknek vagy másikuknak a hivatalos eltörlésére. 
Hiszen épen a protestáns állásponttal, azaz a dogmák kötelező 
voltának tagadásával és igy a saját felfogásával sem fér 
össze, hogy eltörlésökre törekedjék vagy plane uj dogmák 
alkotását és életbe léptetését kísérelje meg. Ez contradictio 
in adjecto volna, melyre csak kificzamodott észjárás lehetne 
képes. Viszont a dogmatikus állásfoglalás hasonlóan kizárván 
az ily fajta törekvést, mindenkire nézve érvényben marad a 
confessio, egyikre ugy, mint hitének tolmácsa, másikra ugy, 
mint a mult idők vallásos gondolkozásának tiszteletreméltó 
ereklyéje. 

Theol. Szaklap. IX. évf. 4 
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És megmarad mind a szabadelvűek, mind az orthodoxusok 
részére arany-igazságul az az elv, amit egy nagynevű ortho-
doxus tudós eképen öntött előttem szavakba : „Nem az a 
fontos, hogy te kevesebb, én még több dogmát hiszek; hanem 
az, hogy te elismered-e az én jogomat arra, hogy több 
dogmát higyjek, és én elismerem-e a te jogodat arra, hogy 
kevesebbet higyj." Mert ez és nem egyéb a hamisítatlan 
protestáns gondolkozás. Ez az igazi lelkiismereti szabadság: 
önmaga részére fentartani az egyéniség jogát, de másnál is 
csorbítatlan mértékben respectálni. Nem fér össze vele a más 
hitének kigúnyolása sem. Elvégre ugyancsak a türelmességből 
foly az is, hogy tisztelettel legyünk felebarátaink hite iránt. 
Még az idegen vallásfelekezetüek hittételeire sem tesz valóban 
szabadelvű ember semmiféle gúnyos megjegyzést. 

Gúnyra legfeljebb az a minden protestáns szellemmel 
ellentétes csalatkozhatatlansági érzet szolgál reá méltán, mely 
annyiszor és annyira elfogja nálunk — óh! nem a tudósokat, 
hanem az egyház hivatalos, közigazgatási közegeit. Ezek 
gyakorta azt hiszik, hogy mert a fegyelmi bíráskodás valamivel 
magasabbrendű functiója is az ők kezökbe van adva, maga 
az egyház nem egyéb, mint őkmagok, s az ellenök való 
kifogás — még ha alapos is — voltaképen az anyaszent-
egyház ellen való lázadás. Ebből az obscurus felfogásból 
ered aztán a helyi klikkek uralma, mert a gyengébb értel-
miségű emberek rendszerint hajlandók a látszólagos hatalom 
birlalói mellé csatlakozni. Ha tiszta zsinatpresbyteri egyház-
alkotmányuk volna a magyar protestáns egyházaknak, ez 
az aristokratikus uralom persze nem fejlődhetnék ki, de még 
a consistorialis és hierarchikus kormányzati elemekkel telített 
és zsinatpresbyterinek csak elnevezett rendszer mellett se 
volna szabad kifejlődnie, ha a hamisítatlan protestáns szellem 
és demokrata irány hatná át az egyházi közigazgatás minden-
napi szükségletet képező, de épen azért többnyire ephemer 
jellegű és értékű ügyeiben foglalatoskodókat. A csalatkoz-
hatatlansági érzetnek, sőt tudatnak szinte a nevetségességig 
fokozódó túltengése néha napján azt a gondolatot kelti 
eszméletre és öntudatra ébredő lelkekben, hogy talán még 
könnyebb és czélszerübb volna egyetlen pápát ismerni 
magunk felett, mint ezt a sok apró pápácskát, akik a magok 
szellemi sivárságában semmiképen nem bírják elviselni a 
mások egyéniségének megnyilatkozásait. 

Itt az ideje szakítani már ezzel az egyházainkat szellemi, 
erkölcsi és anyagi tekintetben régóta egyiránt hanyatlás 
felé vivő rendszerrel, mely olyan szoros és benső összefüg-
gésben áll a Protestantismus fogalmának és lényegének 
köztünk való elhomályosodásával. Minden felett pedig akár-
hogy is, de tér jünk vissza ehhez a lényeghez : a gondolat- és 
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szólás-szabadság tiszteletben tartásához, az ellenvélemény 
iránti türelmességhez, a tekintély-elv feltétlen kerüléséhez 
és elvetéséhez. így még remélhetnek jobb jövőt és felvirágzást 
a protestáns egyházak, máskülönben elsorvadnak a papis-
musnak és a korszellemnek egymás ellen folyton tar tó 
küzdelmében, s ez utóbbi ellenében amannak alkotván 
tartalékát, végre is az leend a természetes sorsuk, hogy 
belézíillenek lassanként. A mai viszonyokból Ítélve, nem 
sok önmegtagadás kell hozzá részökről. 

Zoványi Jenő. 
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