
A genfi „Réveil". 
Irta: Vásárhelyi József (1893- 1916.)* 

Bevezetés. 

A genfi „Compagnie des Pasteurs" az 1913—1914. esztendő-
ben az egyetem theologiai fakultásának hallgatói számára egy 
200 frankos pályadíjat tűzött ki a következő kérdés feldolgozá-
sára : Appréciation cin Réveil á Genéve (a genfi Réveil méltatása). 
Ε pályadíjat 1913. junius havában a bírálók egyhangú ítélete 
alapján én nyertem meg,1 aki akkor a genfi egyete.n theologiai 
fakultásának préteur-je voltam.2 Munkám három részre oszlott: 
méltattam a Réveilt történeti, dogmatikai és egyházalkotmányi 
szempontból. 

Ε munka magyar átdolgozását bocsátom a következő lapokon 
a magyar tudományos theologiai körök elé. Nem adhatom az 
eredeti mű puszta fordítását: amott sok olyan adatra csak utalás 
történik, ami nálunk teljesen ismeretlen ; amott, egyes tudottnak 
feltételezett események fölött röviden siklóm át, amelyek itt bő-
vebb részletezést követelnek; amott a fősúlyt a méltatásra fek-
tettem, itt történelmi tárgyalásokkal kell a hézagokat kitölteni. 
Sokat, ami a genfieket érdekelhette, részletkérdés jellege miatt 
nem vehettem fel a magyar munkába, viszont behatóbban és 
alaposabban kellett tárgyalnom a genfi protestantizmus szellemi 
fejlődését, hogy a történeti folytonosság és fejlődés magyar kö-
zönségünk előtt világossá váljék. 

* 

* Ennek a népnek a viselője okleveles református lelkipásztor, püspöki 
titkár és hitoktató volt Kolozsvárt, amellett a francia nyelvnek tudomány-
egyetemi lektora és prédikátora a budapesti francia-svájci kolóniának (Home 
Suisse). Kiváltságos tehetség bontogatta b^nie izmos csapásokkal a szárnyait. 
Tanárai és barátai nem tudták, mit csodáljanak benne jobban: éles kritikáját-e 
vagy erős, merész összefoglaló képességét .J finom aestheta-lelkét-é vagy a 
szó nemes és ritka értelmében vett so'.corj il íságát .J Még ne:n volt egészen 
24 éves s lelkének nemes bora még javába ι forrongott - de nem volt az a 
legkisebb írása, amely máris magán ne viselte volna egy gyönyörű jövő, egy 
dús terméá Ígéretének lángoló jegyét, ó maga a:onban kivételes ado.nányai-

1 Elhallgatta, hogy különös dicsérettel·, avec félicitations du Jury. R. I. 
3 A préteur-ség intézménye a XVI. századra nyúlik vissza. A theol. fakul-

tás hallgatói választják maguknak minden félév kezdetén, hogy mintegy közben-
járóul szolgáljon a hivatalos hatóságok és a diákság között. Eddig 449 préteur 
nevét őrzik az egyetem annalesei. 
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A XIX. század legfontosabb mozgalma Genf vallásos életében 
a Réveil volt. A Réveil szó — éppúgy, mint a német Erweckung 
és az angol revival „ébresztés"-t, ébredést, megújhodást, újjá-
születést jelent. A XVIII. század közepetáján, amikor a protestan-
tizmus életén üres dogmatizálás után rationalis supranaturalismus 
uralkodott, a személyes vallásos élet után áhítozó lelkeket újra hatal-
mukba ejtette az a kérdés, amely ott áll a reformáció és a keresz-

ban csak kivételesen megfeszített munkára való elköteleztetést látott s a 
szakadatlan sz/llemi erőfeszítésekben felőrölt testi ereje nem bírt ellená lani 
egy rettenetes ragály lappangó támadásának, amely alig három napi kínos 
vívódás után sírbadöntötte (1916. dec. 3.) — Emlékét protestáns irodalmunk-
ban egy csomó összeomlott nagy reménységen kívül számos finoman cizellált, 
tartalmas, mély, szellemes cikke, tanulmánya, elmélkedése (főleg a Piotestáns 
S,emle és a kolozsvári Egyházi Uj>ág hasábjain), mindenekfölött azonban 
Pál Apostol c. nagys, abású vallástörténelmi tanulmánya őrzi, amellyel theo-
logiai magántanári vizsgálatra készült volt s amely bizonyára e Szaklapban 
is meg fogja találni a maga méltó ismertetését. Komoly szfkemberek nyilat-
koztak e műről a legkedvezőbb ítélettel s ugyancsak szaktudósok néztek a leg-
nagyobb várakozással bölcsészetdokt^ri disseitatiója elé is, meljben a jeru-
zsálemi templom arch;:eologiai és művelődéstörténeti jelentőségét akarta, a 
lehető legszélesebb távlatokban, kifejteni s melynek lázas előkészületei köz-
ben érte a halál. — Ez az itt közölt dolgozata, amelynek történetét a beveze-
tésben maga mond;'a el, ismét más oldalról mutatja be az ő rendkívül eleven 
és mély tudományos érdeklődését. Vázlatosan, de kitűnő elemző, összefogó 
és tájékoztató képességgel s 20-^21 esztendős főnél párját ritkítóan biztos 
értékeléssel dolgozott föl benne egy olyan tárgyat, amelynek nyelvünkön 
tudtommal · gyáltalában nincs (vagy csak nagyin eldugottan van valamelyes) 
irodalma pedig dogmatikusok, valláspsychologusok és egyháztörténészek 
egyenlő érdeklődésére számíthat s a külföldi vallástudományi irodalomnak 
egyik állandó programmpontja mai napság, a valláslélektani érdeklődés 
klasszikus korában. És még ha tárgya nem volna is ilyen egyetemes és 
aktuális érdekű, maga az a körülmény igazolná és szentesítené e dolgozatnak 
a feledéstől való megmentését, hogy újabbkori magyar protestáns theologiai 
tudományosságunk és művelődésünk történelmének egyik nagyon becses és 
ritka okmányát bírjuk benne: amily gyakori, sőt megszokott dolog volt haj-
danában, hogy magyar protestáns theologus-ifjak külföldi egyetemeken 
szereztek tudományos és irodalmi babérokat, ép úgy megritkult az ilyen 
esetek száma a legutóbbi század folyamán (még pedig elsősorban a református 
theologusok között, akiknek, színmagyar voltuk miatt, legnagyobb volt a 
küzdelmük a tudós holt világnyelv helyébe lépő idegen modern nyelvekkel). 
Nem legutolsó sorban ebből a szempontból is meg kell tehát becsülnünk 
Vásárhelyi Józsefnek e t t a posthunius dolgozatát s a múltra vonatkozó büszke 
és fájó emlék me lett euy szebb jövőnek biztató és péU aadó zálogát is lát-
nunk kell benne. — Kiadásával — melynek lehetővé tételéért a Szerkesztő 
Urnák nyilvánosan is úgy a magam, mint boldogult barátom emlékének többi 
tisztelői nevében igaz hálával mondok köszönetet — már csak azért is 
kegyeletes kötelességet vélek teljesíteni, mert tulajdonképen magának szerző-
jének egy — szintén halála miatt félbenmaradt — szándékát viszem végbe vele. 
Ο maga is e Szaki; pba, mint egyedül megfelelő helyére szánta az átdolgozást, 
amelyet azonban a francia eredeti utolsó negyedrészére nézve már nem 
tudott megvalósítdni: ennek a részletnek én már csak a puszta lefordítására 
szorítkoztam, úgy lévén meggyőződve, hogy az átdolgozásra a szerző elhúny-
tával senki sem lehet többé illetékes. — Őrizze híven áldott emiékezeiét ez 
a kis munka is és legye fogékony lelkekben gyümölcsözővé eszményeit és 
példaadását. 

Kolozsvár. Révész Imre. 
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tyénség kezdetén: mit tegyek, hogy az üdvösséget elnyerjem? 
Amint a reformáció megindulásakor a katholikus egyház szertar-
tásai, búcsúcédulái és cselekedetekbe merült mechanismusa erre 
feleletet adni nem tudtak, — úgy a Réveil embereit sem elégí-
tette ki a hivatalos protestantizmus megmerevült tanítása, mely 
az élő hit helyébe halott dogmákat, a személyes átélés helyébe 
az egyház tanítását, vallásos tapasztalat helyébe philosophiai 
elmefuttatásokat tett. - Az üdvösség tapasztalása és átélése után 
szomjazó lelkek reakciója különbözőképpen nyilvánult meg, a 
mysticismus, a pietismus, a cseh-morva atyafiak, — hogy csak né-
hány jellemzőbbet említsünk — előkészítették és megmutatták 
azt az útat, mely Genfben a Réveiliiez vezetett. 

A vallásos Réveil, mely a XIX. század első felében Genfnek, 
Calvin városának vallási, tehát társadalmi és politikai életét is 
oly sokáig foglalkoztatta, egyike ama megújhodásoknak, melyek a 
vallásos eszmék világhistóriájában oly fontos szerepet játszanak. Genf 
kiválóan alkalmas hely volt vallásos Réveil számára. A reformáció 
e klasszikus földje, a „kis városok legnagyobbika" (la plus grandé 
des petites villes) mindig vegykonyhája volt minden vallásos 
tapasztalásnak. Ε „méhköztársaság" (république d'abeilles) mint-
egy gyűjtőlencseképpen foglalja össze minden idők vallásos evo-
lúcióját, hogv mások hasznára messzesugárzóan kivetítse. A Réveil 
is — különösen első fázisa — csirájában magábafoglal minden 
egyházpolitikai és dogmatikai theoriát, visszatükröz minden sza-
bályszerűséget, egyszóval típusául szolgál minden hasonló jelen-
ségnek. 

Mi sem természetesebb tehát, mint hogy e Réveil sokféle meg-
ítélésben részesült. A legmegátalkodottabb ellenségtől kezdve a 
legexaltáltabb barátig nincs hang, mely képviselőt ne talált volna 
ama nagy irodalmi tömkelegben, mely köréje csoportosul. Az 
egykorú röpiratok és polémiák vékony füzeteitől kezdve a 60-as 
évek első nagy, a harcok izgalmaitól még remegő hangú törté-
neti áttekintésein át egészen napjaink új szempontjaiig, mily 
nagy változatosságát találjuk a hangnak, az értékelésnek és meg-
értésnek ! Az ellenfél lekicsinylően így gúnyolódik: „Azt hiszik 
hát, hogy néhány közepesen lelkes szívű és nagyon korlátolt szel-
lemű angolnak hirtelenséggel az a kiváltsága támadt, hogy az 
Isten szentlelkét visszahozzák az egyházba és így némileg többet 
tegyenek, mint hogy megújítsák a pünkösd csodáját ? Nein, 
nem, bízzanak meg egy olyannak a tanúskodásában, aki mindezt 
igen közelről szemlélte: mindez csupán költészet, — hogy a leg-
enyhébb kifejezést használjuk, - de nem história!"' — A másik 
oldalról igy replikáinak: „A mű, melyet véghez kellett vinni 
mérhetetlenül meghaladta az emberi erőket; valójában nem keve-
sebbről volt szó, mint újra felépíteni Genfben egy templomot, 

1 Cheneviére szavai cf. Astié: Le Réveil religieus Revue chrétienne. 1.S61. 
p. 97. 
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nem mint hajdan Jeruzsálemben, egy materiális templomot, hanem 
egy szellemi templomot; helyre kellett állítani azt, amit az előbbi 
idők hitetlensége elpusztított: Krisztus tanítását és Krisztus egy-
házát." ') Ε két vezérmotivum mellett számtalan árnyalatú más 
vélemények hangja is hallatszik minden oldalról. 

Épen az mutatja a Réveil nagy fontosságát, hogy általános 
érdeklődést és komoly érdeklődést keltett. Lett volna mozgalom, 
mely egy idő divatom jelszavaival színpadra lép, hogy aztán nyom-
talanul elmúljék, — hatása nem lett volna jelentős korokra és 
nemzedékekre. Lett volna egy ember műve, mely övé maradt, 
sírbaszállott volna ezzel az emberrel, hogy kevés kegyeletes kö-
vető szivében éljen tovább csupán. A Réveil több volt ennél: oly 
szellemi mozgalom, mely a kor egyetemes vallásos szükségletének 
felelt meg és erre igyekezett feleletet adni. 

Ε jelenség igazolja, hogy még ma is fölvehető a Réveil tényei 
és eredményei átvizsgálásának a munkája. Szükséges, hogy szerzett, 
örökölt, vagy megtanult ideáinkat koronként öntudatunk ítélőszéke 
elé állítsuk s valódiságukat igazoljuk. Mert az igazság kifejezés-
módja a változó korral változik és mert az igazságnak a mai 
ember más oldalát látja meg és értékeli jobban, mint a tegnap 
gondolkozója. Száz éve sincsen a Réveil kezdetének, — és mégis 
sokban mily messze vagyunk tőle, mennyire másképen állítjuk be 
problémáinkat és mennyire másra helyezzük a hangsúlyt! 

Ε munkát fölveendők, a következő módszerrel fogunk eljárni: 
Mindenekelőtt históriai áttekintésben keresünk tiszta képet a 

Réveil mibenlétéről, előadva előzményeit, fejlődése egyes mozza-
natait és a mozzanatok összefüggését. Aztán a Réveil dogmati-
kájával fogunk foglalkozni. A dogmatikai előzmények vázolása 
után keressük e dogmatika különböző fázisait különböző szem-
pontokból, majd kimutatjuk e dogmatika hátrányait, előnyeit és 
kategóriáit. Végül a Réveil egyház-tanát tárgyaljuk. 

1. 

A genfi Réveit történeti áttekintése, előzményei, fejlődése, ki-
alakulása. 

Calvin János egyházának históriai alapját három intézmény 
alkotta: a constitutio, a confessio és a catechismus. 

Az egyházalkotmány az Ordonnances ecelésiastiques-ban van 
megírva, melyet a reformátor három évi számkivetéséből vissza-
térve, 1541. nov. 20-án fogadtatott el Genf városának nagytaná-
csával, a Conseil général-lal. Ε nagybecsű dokumentum, melynek 
legfontosabb átdolgozása az 1576-iki, Genf egyházi alkotmányának 
alapját képezte a XVI11. század végéig. Rendelkezései kiterjednek 

1 Guers: Le premier Réveil et la premiere Eglise indépendante á Genéve 
1871. ρ. IX. 
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az egyházi élet minden ágára: szól a papok, doktorok, presby-
terek és diakonusok (a négy egyházi rend) hivataláról; a két 
legfőbb egyházi fórum: a Consistoire és a Compagnie des Pas-
teurs intézményéről, melyek közül az első a fegyelmet gyakorolta: 
tagjai a papok és tizenkét presbyter; joga volt szine elé idézni 
azokat, akik az elfogadott tan ellen tanítottak, nem látogatták 
rendesen az istentiszteleteket és titkos bűnökben találtattak; — 
a második a papok gyülekezete volt, mely az egyház belső admi-
nistratióját szabályozta. Az „Ordonnances" 88 (1576-iki alakjában 
már 168) pontja világos képét nyújtja Calvin János gondolatának, 
melynek jellemző neve: theokratikus alkotmány. Az egyházi és 
világi hatalom teljes harmóniája, a hierarchia veszélyének teljes 
kizárásával, — ez jellemzi legtalálóbban Calvin Genéve-jét. Az 
egyház mintegy szetlemileg nyomja reá bélyegét a város egész 
beléletére; a kivitel, a megvalósítás, az elvek alkalmazása a világi 
hatóságok dolga. „Az ideál, melyet meg akart valósítani, a ke-
resztyén községnek, a keresztyén áilamnak eszméje volt. Ε célból 
az államra bízta az egyház feletti külső felügyeletet és az egy-
házra az állam belélete felettit."1 - A theokrácia legfőbb törvény-
hozója Isten, legtöbb törvénykönyve a Szentírás: „A Bibliát oly 
könyvnek tekintették, mely a város erkölcsi és vallási alkotmányát 
magában foglalja; a politikai és lelki hatalomnak egyaránt szabá-
lyozója volt."2 

Ε theokratikus államnak confessionalis színezete van. 1537-ből 
van keltezve az első genfi confessio. Hogy Farel, avagy Calvin 
a szerzője: -— eldöntetlen. 21 tétele felölel minden dogmát, me-
lyet a kor lényegesnek tartott. A szentírás abszolút tekintélye, 
Isten egysége, Szentháromság, az ember bűnössége és Krisztus 
váltsága, a hitáital való meg igazúlás Isten kegyelméből, — e z e k a 
főbb pontjai, „Nous protestons que, pour la regle de notre foi et 
religion, nous voulons suivre la seule Écriture, sans y méler 
aucune chose qui ait été controuvée du sens des hommes sans 
la Parole de Dieu; et ne prétendons, pour notre gouvernement 
spirituel, recevoir autre doctrine que celle qui nous est enseignée 
par icelle Parole, sans y ajouter ni diminuer, ainsi que notre 
Seigneur le commande"5 — (Valljuk, hogy hitünk és vallásunk 
szabályozójául a Szentírást követjük, anélkül, hogy valami olyast 
is belevegyítenénk, melyet emberi értelem talált volna fel Isten-
igéje nélkül; és szellemi vezérletünkre nem szándékozunk más 
tant kapni, mint amelyet ez ige tanít nekünk, hozzátevés és el-
vevés nélkül, amint azt a mi Urunk parancsolja) — már e kezdet 
világosan elárulja a hitvallás elveit és intentióit. 

1 De Goltz: Genéve religieuse au dix-neuviéme s'iécle. Trad. de Γ allemand 
par C. Maian Genéve, 1871, p. 13—11. 

2 J. E. Choisy: De la Reformation á la Séparation. Genéve , 1912. p. 5. 
Confession de la Foi de 1537. Id. H. Heyer: L'Église de Genéve; Ge-

néve, 1909. p. 253. 
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Ami a tan oktatását illeti, az „Institutio religionis christianae" 
klasszikus művén kivül népies formában Calvin Catechismus-ában 
találjuk meg. A könyvecske, melyet Calvin „levele az olvasóhoz" 
vezet be, a confessiót fejti ki részletesen, szólván a hitcikkelyekről, 
a tízparancsolatról, a miatyánkról és a sakramentumokról. „Az 
egyháznak mindig különösen figyelmébe ajánltatik, hogy a kis 
gyermekeket a keresztyén tanban oktassa", mondja Calvin „epistre 
au lecteur"-je.1 

Constitutio, confessio és catechismus, — a kormányzat, a tan 
és az oktatás tisz.asága, Istennek, a Szentírásban kifejezett akaratát 
tolmácsolva: e hármas alapon nyugodott Calvin János ecclesiája. 
Ε hármas alap hangsúlyozását azért tartjuk szükségesnek, mert 
belőle látszik, hogy a nagy reformátor mennyire hű fia volt ko-
rának, melyben hit nem képzeltetett egyház, hivő hitvallás nélkül, 
melyben tehát a mi korunk jelszavát— mely majdan a Réveilt lesz 
megindítandó, — a vallásos individualismust hiá a keressük. Sőt 
az egyház is csak egyképpen képzeltetett el, — úgy, amint azt a 
reformáció a római katholicismustól örökölte, t. i. mint állam-
egyház. Az állam fogalma elválaszthatatlanul össze volt kötve az 
egyház fogalmával; a lelkiismereti szabadságot állami törvények 
szabályozták. 

Ilyen alapon — hittudatát mindig világtudatában fejezve ki — 
fejlődött tovább a genfi protestantizmus. Az állami szervezetű 
egyház, a theokrdcia fejlődésében követi azt az útat, amelyet a 
protestantizmus akkoron világszerte megfutott. Következik a pro-
testáns orthodoxia kora, a nagy reformátorokat követő epigonok 
uralma, milyben az egyház tekintélye a formális előírások és a 
törvényszerű tekintély jármává sülyedt alá. Ε kiskaliberű korban 
Genf tekintélye zavartalanú! és megtámadhatatlanúl ragyog; a 
XVII. századbeli Genf theologusai. Jean Diodati és* Théodore 
7ronchin a dortrechti zsinat (1618) orthodoxiájának legkiválóbb 
képviselői, koruk protestantizmusának, a stagnáló dogmaszerű-
ségnek hű fiai. A vallás fogalma lassankint egyenlő lesz a tradi-
tionális nemzeti egyházhoz való ragaszkodás fogalmával. A theo-
logiai skolasztika : Aristoteles és Calvin uralják a kedélyeket. 

A XVIII. századot a philosophiai gondolkozásnak a merev 
dogmaiismustól való felszabadulása jellemzi. Egyelőre még csak 
cartesianismus-nak hívják a gondolat és a speculatio szabadságát 
és egyelőre Chouet Róbert még ezzel a philosophiával is hajó-
törést szenved a Consensus helveticus vaskalaposságán, — de 
már útban van a szellemi reactio a dogmatismus, az orthodoxia, 
a legalizmub ellen. Természetes, hogy e szellemnek útat kellett 
találnia Genfhez is. Az új szellemi mozgalom középpontjából, az 
új philosophia vegykonyhájából: Francziaországból a nantesi edic-
tum visszavonása újra Genfbe kergetett sok kegyes protestáns 

1 Johan Calvin: Catéchisme. 1553. Genéve. (Edition Fac-simile 1853. par 
Emilé Bezoud) p. 2. 
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családot, épp úgy, mint Calvin idejében. Montesquieu, Charles 
Bonnet, J. J. Rousseau, az Encyclopaedisták, Voltaire hatása az 
eddigi evolutióval egészen ellenkező mederbe irányítják Genf 
vallásos gondolatát, ama mozgalom felé, melynek a rationa-
lismus nevét szokták adni. A theologia apologétikává és morálissá 
válik. Az orthodoxia száraz dogmatizálása helyet enged a ratio-
nalismus egyszerűsítéseinek: a vallás úgy tekintetik, mint a szociális 
jólét és a kötelességek teljesítése szempontjából szükséges intéz-
mény; a prédikációk tárgya az erény; a hit üdvözítő erejét a 
jócselekedetek hatalma helyettesíti. Megtaláljuk a typikus vulgáris 
ratíonalista prédikációt, amely e korban mindenütt dívott; pl. 
Amédéé Lullin „Előkészület a halálra" xn'mű egyházi beszédje az 
előkészület hat eszközét említi: 1. a halálról és következményeiről 
helyes fogalmat kell alkotnunk: 2. bizonyos mértékig el kell 
szakadnunk az élettől; 3. lelkiismeretünk állapotát hozzuk rendbe; 
4. mindennap helyesen éljünk; 5. ügyeinket rendbentartsuk és 
egészséges korunkban végrendelkezzünk; 6. kerüljük a kövérséget.1 

— A theologiai tudományok akkori legkiválóbb művelője: Jacques 
Vernet „Instruction chrétienne" c. dogmatikai munkájában nincs 
szó a szentháromságról; az eredendő bűn nem említtetik; Jézus 
istensége nem más, mint Istennek a legbensőbb egyesülése az 
ember Jézussal; a bűnbocsánat három nélkülözhetetlen feltétele a 
jó cselekedetekben mutatkozó bűnbánat, hit és megszentelődés. 
— A korszellem hatása teljesen rányomta bélyegét a XVIII. század 
Genfjére. „A genfi papok is a század szellemének befolyása alatt 
állottak: lassanként kezdték elvetni az evangélium vitális tanait. 
Az értelmet és az erényt mindenek fölé helyezték. Túlságos 
kizárólagossággal hangsúlyozták az üdvösségben az ember 
cselekedetét és nem eléggé az Isten művét, a bűn és kegyelem 
tanának kárára."' 

A francia forradalom után Genf 16 esztendeig (1797 1813.) 
francia uralom alatt állott, mint a Léman-département székhelye. 
A „szolgaság 16 esztendeje" alatt a genfi klérus vallás- és haza-
szeretetének gyümölcseképpen az egyház és az iskola függetlenül 
maradt fenn. A genfi Patriotismus, a hazához és az „atyáink 
vallásá"-hoz való ragaszkodás talán sohasem tört ki nagyobb 
erővel, mint a restauratio pillanatában (1814.), mikor Calvin egy-
háza traditionális alapjaira helyeztetett vissza. 

De vajjen a sokat emlegetett „religion de nos peres" („atyáink 
vallása") tényleg az a vallás volt-e, amelyet Calvin és a Calvin 
köré csoportosuló ősök vallottak? A constitutio, confessio és 
catechismus hármas alapjából egyik sem maradt meg a régi 
formában. Az Oidonnances ecclésiastiques az 1794-iki uj alkotmány 
megszavazása óta többé nem volt életben „és ha olykor hivat-
koztak is egyes cikkelyeire, csupán mintegy szokásból történt."2 

1 A. Lullin: Préparation ä la mort. Id. de Goltz i. m. p. 94. 
2 Choisy: i. m. p. 11. 
3 Heyer: i. m. p. 131. 
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A Compagnie des Pasteurs lassanként kezei közé ragadott minden 
egyházi hatalmat a Consistoire befolyásának és tekintélyének 
rovására. — Az 1537-iki hitvallás 1725-től kezdve többé nem 
volt alkalmazásban.Calvin Catechismusát 1735-től kezdve Osterwaldé 
helyettesíti, melyet 1787 óta a Vernes-é vált fel, a rationalismus 
fejlődésének két étape-ját jelölvén. Goltz megjegyzi1 Osterwald 
Catechismusáról: „Kétségtelenül nem találjuk benne meg Calvin 
praedestinatio-tanát; de mindabban, ami az eredendő bűnre, Jézus 
Krisztus isteni természetére, a bűnös iránti megengesztelődésre 
és a hitnek Szentlélek általi hatóerejére vonatkozik, az evangélium 
tanát találjuk a legvilágosabb kifejezési formában". — Ellenben 
Vernes tanítása a jócselekedetről már hamisítatlanul rationalista: 
„Kérdés. Miért kell jótetteket véghezvinnünk? — Felelet. Mert a 
jócselekedetek gyakorlásában tényleges elégtétel van ; mert ezáltal 
az ember magára vonja az emberek tiszteletét és jóakaratát; 
mert ez az egyedüli eszköz arra, hogy Istennek tessünk és az 
üdvöt megnyerjük."1 

Kétségtelen : nagy a változás, mely Calvin egyházát a XVIII-
századvégi egyháztól elválasztja. Ε változást azonban két szem-
pontból lehet megítélni: pro és contra. A Réveil születésének 
pillanatához közeledvén, — azok az írók, akik a Réveil-ben azt 
az eseményt látják, amely a keresztyén egyházat a romlás kar-
jaiból kiragadta és Krisztus romlásnak induló templomát Genfben 
újra felépítette, — mindazt, ami a Réveil előtt végbement, túlsá-. 
gosan sötét színekben látják; szerintük mindaz, ami eddig tör-
tént, százados sülyedésnél egyébnek nem nevezhető. „Mi állott 
még Calvin intézményeiből? mit hagytak elpusztulni? Azt hisz-
szük, nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy ha a váz érin-
tetlen is maradt, a vér, az izmok, az élet eltűnt, ha Calvin intéz-
ményei még meg is voltak, csupán külső formákká lettek: a tan 
és a fegyelem, mely egykor erejét és életét alkotta, bizonyára 
nem volt többé meg benne."3 —· Az audiatur et altera pars 
elvénél fogva azonban hallgassuk meg az akkori genfi egyház 
és papság védelmezőjét is:4 „Kellene legalább, hogy a jövendő 
nemzedékek, ahelyett, hogy megbotránkozzanak azon, ami még 
hiányozhatott apologétikájukból és theologiájukból, elég igazsá-
gosak legyenek, hogy a kornak, a helyzetnek, a szükségleteknek, 
a század követelményeinek megfelelő részt tulajdonítsanak, és 
legfőképpen, hogy buzgóságukat elismerjék. — Hogyan követel-
hető, hogy mindeme buzgó emberek megelőzzék korukat tehet-
ségükkel? •— Vájjon hitük száraz, philosophiai socinianismussá 
vagy scepticismussá fajul t -e? Nem tudom, ha igy is volt az 
egyház néhány szolgájánál. Bizony ebben sem lenne semmi rend-

1 I. m. p. 97. 
2 Id. Goltz i. m. p. 101-2. 
3 Goltz, i. m. p. 104. 
4 Cellérier: L'Académie de Genéve, 1872. p. 60-65. 
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kívüli, olyan korban és olyan körülmények között. — Genfben a 
tudomány mindig a hit és az egyház barátja maradt, az egyház 
ahelyett, hogy félt volna a tudománytól, tisztelte, bátorította, szerette 
a tudományt." 

A pro- és contra-vélemények a dolog természeténél fogva nem 
lehetnek mindig objektívek. A Réveil-pártiak túlságosan sötéten 
látnak, az egyház-pártiak szemmellátható hibákat nem ismernek 
el. Ha helyesen akarunk látni, a történeti evolutió jelszavára kell 
hivatkoznunk: Calvin egyháza együtt fejlődött a századokkal, 
amelyeket végigélt, — ugyanazt a fejlődési útat futotta meg, ame-
lyet a Protestantismus egyetemessége; a reformáció nagy kezde-
teit éppúgy követte Genfben az epigonok skolasztikus ortho-
doxiája, a felvilágosodás századának rationalismusa, — majd a 
hit reakciójának pietismusa, mint bárhol másutt, protestáns földön. 
Hibáztatni nem lehet Genfet azokért a hibákért, amelyeket a mi 
szemünk jogosan kifogásolhat, százhúsz évvel öregebb kulturával 
hátunk mögött, a hibákat és fogyatkozásokat megérteni kell, mert 
a kor hibái és fogyatkozásai voltak. 

Ε pillanat — a Réveil születésének pillanata. 

* 

Amióta a cartesianus philosophia — melynek kiindulópontja 
a kételkedés ·— először talált Genfben követőkre, attól a pilla-
nattól kezdve már megtaláljuk a reakciót is, mely a tudás ellen 
a hitet, az okoskodás ellen a kegyességet szegezi. Jean de Labadie 
(szül. 1610), a hires Spener mestere, akit Franciaországból kiűz-
tek, 1659-től kezdve hat éven keresztül, mint genfi pap mystikus 
színezetű vallásos összejöveteleket tart házában, melyekért a Cotn-
pagnie des Pasteurs oppositiójára 1666. márc. 3-án távozni kény-
szerül Genfből a hollandiai Middelbourghba. — 1741. márc. 
havában Zinzendorf Genfbe érkezik 50 cseh-morva atyafival és 
600-700 tagból álló gyülekezetet alapit, melynek nyomait még 
1800-ban is megtalálhatjuk. - 1813-ban a hírhedten hírneves 
Krüdener bárónő, a theosophia mondaine apostolnője és I. Sándor 
orosz cár barátja, kezdeményez mystico-theosophikus gyüleke-
zeteket. - A methodista Robert Haldane 1817-ben Genfbe érkezik. 
Előkelő skót család sarja, aki methodista evangélistává szegődve, 
a személyes megtérést, Szentlélektől való újjászületést, az egy-
háznak az államtól való szétválasztását tanítja. Genfben a Római 
levél magyarázatához kezd és maga köré csoportosítja az ifjú 
theologusok nagy számát, akikből később a Réveil vezéremberei 
lesznek. 

,.Néhány év óta a Compagnie azt látta, hogy számos francia 
ifjú jön Genfbe theologiát tanulni. Sokan közülök nagyon elég-
telen előkészülettel jöttek; egy uj szellem lelkesítette őket. Ugy 
látszott, hogy némelyek különböző ösztönző hatásoknak voltak 
kitéve: kis mysticus gyülekezetek magukhoz vonták és bizonyos 

6* 
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katholikus befolyások izgatták őket."1 — Ε theologusok 
említsük itt közülök Empaytazt, Emilé Guers-t, Henry Pyt-et, 
Ami Bost-ot, — az igazság után való szomjuhozásukat nem 
találták kielégítve a theologiai fakultás jobbára rationalis szellemű 
oktatása által és érintkezésbe léptek az „atyafiak" stagnáló kis 
gyülekezetével, Krüdener bárónővel, Robert Haldane-nel. — Szük-
ségét érzik, hogy gyülekezetbe tömörüljenek: 1810-ben meg-
alakítják a „Société des Amis"-t, a Barátok Társaságát, vasárnapi 
iskolával és bibliaolvasóconventiculumokkal. Szabályzatában olvas-
ható: „Minthogy hiszük, hogy a világi élvezetek nem egyeztethetők 
össze azzal a szellemmel, amelynek a keresztyén embert át kell 
hatnia: mindnyájan elhatároztuk, hogy senki olyat nem veszünk 
magunk közé, aki nem ígéri meg, hogy teljesen eltilt magától 
minden ilyen örömet, így pl. a táncot és a színjátékokat."2 

A Compagnie nem nézte jó szemmel ezeket a mozgolódásokat. 
Az idegen szellem túlságos befolyásától féltette az ősök vallását. 
Jean de Labadie francia volt, Krüdener báróné német, Róbert 
Haldane skót. Genf szelleme különben sem volt alkalmas talaj 
hasonló, pietista, mystikus és theosophiai irányú, a rationalismust 
támadó reactióra. Ε szellem, melyet Calvin János saját képére 
és hasonlatosságára teremtett: a szigorú puritánusság, a feddhe-
tetlen erkölcsiség, a képzelőerőben való józansággal tünt ki, mely 
alkalmatlanná tette a metaphysikus igazságok kontemplálásában 
való elmerülésre, a mystikus exaltatióra, az értelem szavának 
elhallgattatására. 

Ilyen körülmények között a Société des Amis nem existálhatott 
sokáig; 181ú/'4-ben megszűnt. A Compagnie 1813-ban rendeletet 
adott ki: „Az a theologus diák, aki a Compagnie akarata ellenére 
tovább is látogatna különleges gyülekezetet, nem bocsátható fel-
szentelésre" ; tnajd ugyanazon év dec. 24-én a papjeloltek (can-
ditats) fogadalmához a következőket tette hozzá: „ígéritek, hogy 
minden szektáskodó szellemtől távol tartjátok magatokat, kerülitek 
mindazt, ami szakadást idézhetne elő és az egyház egységét 
megrontaná." 3 

1816-ban érte az első nyilvános támadás a genfi hivatalos 
egyházat képviselő Compagnie des pasteurs-t. Krüdener bárónő 
titkára, Empaytaz, akit 1814-ben a theologiai fakultásról kizárlak, 
1816-ban Badenben egy brochuret adott ki: „Considéraiiotis sur 
la áivinité de Jésus-Christ, adressées á Messieurs les étudiants en 
théologie de l'Eglise de Geneve." (Eszmék Jézus-Krisztus isten-
ségéről, a genfi egyház theologiai hallgatóihoz intézve.) Ε röp-
iratban azzal vádolja a genfi egyházat, illetőleg a Compagnie-t, 
hogy elhagyta Krisztus istenségének tanát, noha a dogma a 
szentírásnak megfelelő és a XVIII. század kezdetéig· Genfben 

1 Heyer i. ni. p. 116. 
1 Cit.: E. Guers: Le premier Réveil. D. 45. 
3 L. Heyer i. m. p. 117. 
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teljesen érvényben volt, a reformátorok egyértelmű tanítása 
nyomán. 

A közfigyelem felébredt. Innen kezdve egyik esemény a 
másikat vonta maga után : Empaytaz polémikus röpiratára, mely 
a kérdést doktrmdlis térre terelte, következett a theologusok írás-
beli válasza, melyben titakoztak a Compagnie és professzoraik 
ellen intézett „gyűlöletes támadások" ellen. Csupán két ifjú : 
Guers és Pyt nem írták alá az ívet. Az előbbi később a Réveil 
első független egyházának egyik alapítója és papja lett. — Majd 
egy fiatal pap: César Maian, akiről alább részletesen lesz még 
szó, Haldane hatása alatt 1816. dec. 25-én és 1817. jan. 19-én két 
prédikációt tartott „Csak hit által igazulhat meg az ember" cím 
alatt. A Compagnie 1813-ban kelt rendelete elleni renittenskedést 
látott a dologban és végül kiadta a híres 1817. május 3-iki 
rendeletet (Réglement du 3 mai 1817), melyet fontosságánál 
fogva egész terjedelmében közlünk: 

„La Compagnie des pasteurs de l'Eglise de Genéve, pénétrée 
d'un esprit d'humanité, de paix, de charité chrétienne, et convaincue 
que les circonstances oú se trouve l'Eglise confiée á ses soins 
exigent de sa part des mesures de sagesse et de prudence, 
arréte, sans porter aucun jugement sur le fond des questions 
suivantes et sans géner en aucune maniére la liberté des opinions, 
de faire prendre, sóit aux proposants qui demanderont á étre 
consacrés au saint ministére, sóit aux ministres qui aspireront 
á exercer dans l'Eglise de Genéve les fonctions pastorales, 
l'engagement dont voici la teneur: 

„Nous promettöns de nous abstenir, tant que nous résiderons 
et que nous précherons dans les Eglises du canton de Genéve, 
d'établir, sóit par un discours entier, sóit par une partié de 
discours dirigé vers ce but, notre opinion : 1. sur la maniére 
dont la nature divine est unie á la personne de Jésus-Christ, — 
2. sur le péché originel, — 3. sur la maniére dont la gráce 
opére, ou sur la gráce efficiente, — 4. sur la prédestination. 
Nous promettons aussi de ne point combattre dans des discours 
publics, l'opiníon de quelque pasteur ou ministre sur ces matiéres. 
Enfin nous nous engageons, sí nous sommes conduits á émettre 
notre pensée sur l'un de ces sujets á le faire sans abonder dans 
notre sens, en évitant les expressions étrangéres aux Saintes 
Écritures et en nous servant autant que possible des termes 
qu'elles employent." 1 

Magyarul: 
„A genfi egyház papjainak gyülekezete, áthatva az alázat, a 

béke, a.keresztyén szeretet szellemétől és meggyőződve arról, 
hogy a gondjaira bízott egyház viszonyai részéről bölcs és 

' Id. Heyer: i. m. p. 119—120. Goltz: i.,m. p. 153. Guers: i. m. ρ. 90 -95. 
Léon Maury: Le Réveil religieux dans l'Eglise réformée ä Genéve et en 
France. Paris, 1892. /. k. p. 55-56. 
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mérsékelt intézkedéseket követelnek, elrendeli, — anélkül, hogy 
bárminőképpen is ítélkeznék az alábbi kérdések alapjáról és 
anélkül, hogy akármi módon is gátolná a véleményszabadságot — 
hogy ugy a jelöltek, akik az egyház szolgálatában felszenteltetni 
óhajtanak, mint a papok, akik a genfi egyházban pásztori func-
tiókat kívánnak gyakorolni, a következőkre kötelezzék magukat: 

„Megígérjük, hogy, amíg Genf kanton egyházaiban lakunk és 
prédikálunk, nem nyilvánítunk véleményt sem teljes beszéd, sem 
valamely erre irányuló beszéd egyes részei által: 1. arról a 
módról, hogyan egyesül az isteni természet Jézus Krisztus sze-
mélyével; 2. az eredendő bűnről; 3. arról a módról, hogyan 
működik a kegyelem, vagyis a hatékony kegyelemről; 4. a praedes-
tinatióról. Azt is megígérjük, hogy nyilvános beszédekben nem 
polemizálunk valamely papnak vagy egyházi személynek e tárgyról 
való véleményével. Végre kötelezzük magunkat, hogy ha valamelyik 
jelzett tárgyról véleményt kell nyilvánítanunk, röviden tesszük ezt, 
kerülve a Szentirástól idegen kifejezéseket és amennyire lehet, 
csak ennek kifejezéseit használva." 

Maury, a Réveil egyik legalaposabb monografusa így nyilat-
kozott e rendeletről:1 „F. rendelet rendkívül fontos a Réveil 
történetében : egy húszéves küzdelem kezdetét jelenti és kiadatása 
nagyban hozzájárul az orthodoxus üártnak a különválás útjára 
tereléséhez." 

Az első különvált egyház, az uj szellemi fermentatio első 
terméke nem sokáig késik megalakulni A két párt már nyíltan 
szembeszáll. Amott az „atyáink vallásának" leghivatottabb, 
hazájuk és századuk szellemének hű képviselői, a tekintély és 
rang minden fényével és százados traditiójával, - emitt néhány 
fanatikus, jobbára idegen, senkitől sem védve, csupán a maga 
erejére és igazságára támaszkodva. — És mégis, - e mozgalom, mely 
jön, mely útban van. a XIX. századbeli Genf legfontosabb vallásos 
mozgalma, a mult század legjelentősebb egyházi eseménye. Mert 
ha a genfi egyház klérusa százada leghívebb kifejezője is volt, 
ha egyházát legjobb tehetsége szerint nevéhez illő nivón is tartotta, 
— ne felejtsük, hogy e század a rationalismus százada s hogy 
az egyház még nem Krisztus evangéliuma! 

Valami uj, valami fejlődés van készülőben. Hogy mi, még nem 
látszik világosan. — Bizonytalan, ingadozó, erőtlen. De uj, ez 
jellemzi a jövőre nézve. 

* 

Ez a kortörténeti jelenség, melyet „valami uj"-nak neveztünk 
de meghatározását még nem adtuk, mert maga sem tudja még 
meghatározni önmagát, az „Eglise du Bourg-de-Four" név alatt 
(Bourg-de-Four-i egyház) ölt először határozottabb alakot. Azért 
kapta e nevet, mert Genf Bourg-de-Four-nak nevezett város-

' Maury: i. ni. I. k. p. 56. 
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részében volt első helyisége. Megalakulása lassan, szinte észre-
vétlenül történt. Már mondottuk, hogy Zinzendorf, Haldane és 
Krüdener bárónő hivei kisebb gyülekezeteket, u. n. conventicu-
lumokat alkottak, ahol a hívők közös épti'ésre gyűltek össze. A 
Compagnie des Pasteurs ellenséges magatartása és a folyton 
élesebben kitörő összeütközések mind nagyobbá és nagyobbá 
tették az ürt, amely a hivatalos egyházat és az „orthodox"-okat 
elválasztotta egymástól. — Az 1817 május 3-i rendelet követ-
kezményeképpen a disszidensek elhatározták, hogy nyilvánosan 
szakitnak a hivatalos egyházzal. A szervezkedés 1817. máj 18-án 
történt, kifejezetten bibliai alapon. Ez alap hangsúlyozásában 
benne volt a vád a hivatalos egyház ellen, mely — szerintök — 
nem állott többé bibliai alapon. Guers, az „első Réveil" egyik 
alapítója és első történetírója ezt így fejezi ki; „A XVI. századbeli 
különválás ( = reformáció) tudvalevőleg inkább nemzeti jellegű 
volt, a mienknek tisztán személyes volt a jelleme, nem is lehetett 
hiás; szerintünk a dolgok első rendjéhez való egyszerű vissza-
térés." Két vezérszava: a világtól való elkülönülés és az ős-apostoli 
egyház utánzása világosan jelölik dogmatikai és ecclesiologiai 
karakterét. Szervezete, mely a személyes megtérést feltételezi, 
individuális színezetet árul el ugyanakkor, mikor dogmatikája a 
legmerevebb szentírási tekintély-hiten nyugszik. 

A genfi mérvadó körök, melyeket ebben az időben az irodalom 
szeretete mellett a vallási dolgok iránti közöny jellemzett, úgy 
fogják fel ezt a separatiót, mint az „atyák vallása" elleni támadást 
az alsóbb névosztály „visionariusai" és „illuminált"-jai részéről. 
A Réveil első híveire ráragad a mőmier gúnynév, mely megfelel 
a német Mucker-nzk és álszenteskedőt jelent ma is. Az utcán 
kövekkel dobálják meg a „methodisták"-at. Nemsokára megindult 
az irodalmi polémia is. A Compagnie des Pasteurs szóvivője a 
törhetetlenül rationalista dogmatikai professzor, jean Jacques Caton 
Cheneviére, aki Causes qui retardent, chez les Réformés, les progrés 
de la théologie („Azok az okok, melyek a reformátusoknál a theologia 
haladását meggátolják") című akadémiai beszédében „athanasiusi 
mániá" - nak deklarálja a disszidensek magatartást és vádolja 
őket az értelem lenézésével és a philosophiai szellem hiányával; 
majd Précis des aébats théologiques qui, depuis quelques antiées, 
ont agité la ville de Genéve, 1824. („Azoknak a theologiai har-
coknak átnézete, melyek néhány év óta Genf városát izgatják") 
c. nagyobb munkájában a „methodismus"-nak, azaz a Réveilnek 
szemére veti, hogy különbözik Krisztus vallásától, hogy híveinek 
a Megváltó rendelkezéseivel ellenkező nézeteket inspirál; és hogy 
az igaz keresztyénséggel épen ellenkező gyümölcsöket terem. — 
A Réveil részéről viszont A. Bost a Compagnie-t arianismussal, 
pelagianizmussal és socianízmussal vádolja. — Többet ártott, 
mint használt a Réveilnek Jacques Grenus, a francia uralom alatt 
a közbecsülést elvesztett ügyvéd védelme : Fragments de l'histoire 
ecclésiastique de Genéve au XIX. siécle. 1317. („Töredékek a 
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XIX. századbeli Genf egyháztörténetéből.") Grenus jogi szem-
pontból ves/i védelmébe a Réveilt, de kétes hírénél fogva, dacára 
állításai sokszor meglepő igazságának, szerepe nem helyezte 
kedvező világításba a separatiót. 

Mindezekre az „Église du Bourg-de-Four" az Apologiájá-ban 
adott feleletet. „Azzal vádolnak minket, hogy megtagadjuk az 
Istent és csupán Jézus Krisztusban hiszünk . . . hogy nyerész-
kedésből gyiilünk össze, kényszerítő eszközökkel vonzunk ma-
gunkhoz egynéhány embert . . . hogy víziókkal, álmokkal, jelené-
sekkel és más hasonlókkal foglalkozunk . . . Feleletünk: Jöjjetek 
és lássátok." 1 Az Apologia aztán részletesen előadja az első 
független egyház tanát és alkotmányát. 

Tény, hogy ez a „valami uj," mellyel a Réveilt jellemeztük, 
első ízben mint „valami dogmatikai" tűnik szemünkbe. A tan 
tisztasága foglalkoztatja leginkább. — A dogmatikai elem annál 
feltűnőbb, mert a Compagnie kezdetben csupán az egyházi oldalt 
hangsúlyozta és világnézetben különbségeket fegyelmi ügyképen 
kezelt. Á Compagnie a schismától félt, a „methodismus" előtte 
nagyobb veszély volt, mint az orthodoxus doktrína megtagadása; 
viszont a Réveil emberei a doktrína tisztaságát keresték, az egyház 
egysége legtöbbször másodlagos kérdés volt előttük s így — 
különösen az idegen beavatkozások nagy számát tekintve — 
sokszor antipatriotisztikus színben tűntek fel a genfi protestan-
tizmus előtt, ahol a haza fogalma egybeesett a vallás fogalmával. 
Maury igen helyesen így látja ezt meg:2 „Egy kettős kérdés 
vetődött fel: a dogmatikai és az egyházi kérdés; mindkét párt 
tárgyalta ugyan őket, de anélkül, hogy egyenlő fontosságot tulaj-
donított volna nekik; és amig a Compagnie az egyház kérdéséhez 
ragaszkodott és kevesett törődött a dogmatikával, — a Réveil 
hívei csak a tanra gondoltak, nem törődve a formákkal, a 
keresztyén élet külső szervezetével. Ebből származott egy félre-
értés, melynek következménye volt, hogy rosszul célzott ütések 
hibásan találtak és mindkét fél nyugodt lelkiismerettel magának 
tulajdoníthatta a győzelmet." 

A Réveil emez első egyháza, mely jóformán csak 1818-tól 
1830-ig élt, igen fontos szerepet játszik a Réveil történeti mélta-
tásánakkérdésében. Üldöztetve, harcban állva a nemzeti egyházzal, 
a közvéleménnyel, a többi disszidenssel, sőt sokszor saját magával, 
— az egyháznak a kálvinizmusban eddig ismeretlen formáját: az 
államtól való függetlenségét példázta. Individualizmust követelt 
akkor, midőn az egyházban az „atyák vallása" védelmeztetett. 
A hit által való megigazulást tanította a rationalista moralizálás 
korában. Confessionalis és dogmatikai alapra helyezkedett akkor, 
mikor az ilyen alapok hiábavalóságát bizonyították minden 
oldalról, mint amelyek ellenmondanak a protestantizmus szabad 

1 Apologie de l'Eglise indépendante. L. Quers, i. m. p. 141. 
2 Maurv i. m. I. p. 70. 
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vizsgálódási elvének. Mindaz, ami később, mint üdvös ujítás, átment 
a hivatalos, nemzeti egyházba, csirájában itt található meg: az 
evangelizáció, a laikusok befolyása az egyház vezetésére, vallási 
traktátusok terjesztése, bibliafordítások. 

És mégis a történelem nem hiába söpörte el a föld színéről 
ezt az egyházat. Valamely eszmét fejlődése és életerőssége igazol 
legjobban ; következőleg, ha egy eszme eltűnik, bizonyára el kellett 
annak tűnnie. A Bourg-de-Four-egyházban minden fejlődés csiráját 
megtaláljuk ugyan, de magát a kifejlődést hiában keressük. 

Mutatja ezt az egyház további története. 
1826-ig még megtaláljuk a tevékenységnek némi nyomait; 

különösen az evangelizáció és a misszió munkájában; de a belső 
felbomlás nyomai már folyton mutatkoznak. Hol a keresztelés, 
hol az úrvacsora kérdésében merülnek fel nézeteltérések: nem 
tudnak megegyezni abban, melyik a helyes keresztelési mód, a 
gyermekeké vagy a felnőtteké és vájjon a nem-tagok enged-
hetők-e az úrvacsorához; majd kisebb szakadások állanak be; 
így pl. Ami Bosl 1827-ben külön egyházat alapít a Carouge 
nevű városrészben; — majd végeláthatatlan dogmatikai vitákba 
bocsátkozik a Bourg- de - Four-egyház a Réveil második egy-
házával : a Cásar Malan-éval. (L. lennebb.) 

1826-tól 1839-ig az irwingianusok befolyása érezhető; 1839-től 
1849-ig az egyház nevet változtat és „Eglise de la Pélisserie" név 
alatt vegetál, míg összeolvad a megalakuló Eglise évangélique-kal. 

Hogv a Réveil első egyháza ily ephemer életet élt, annak 
oka abban a tényben keresendő, hogy a saját magában rejlő új 
princípium nem találta meg benne teljesen megfelelő kifejezési 
formáját. Az apostoli egyházak utánzását tűzte ki ecclesiastikai 
jelszavául, de nem tudta keresztülvinni; a világtól akart elszakadni 
és saját keblében okozott újabb meg újabb szakadásokat; hit 
által való megigazulást tanított, de Maian egyházát mégis anti-
nomizmussal vádolta meg; újat akart adni és legjobban ő 
védekezett az újítás vádja ellen. A Bourg-de - Four egyháza 
mintegy öntudatlanul állította elénk az egyházi alakulásnak „indi-
viduaiismus" és „Separatismus" néven jellemezni szokott formáját. 
Bár egy új fejlődés étape-ia, ő maga nem ismerte fel saját sze-
repét, mert görcsösen ragaszkodott régi formulákhoz. — Azért 
kellett a Bourg-de-Four egyházának eltűnnie, mert nem ismerte 
fel az önmagában rejlő fejlődés princípiumát, vagy ha felismerte, 
másban kereste, mint amiben keresnie kellett volna. 

* 

A Réveil fejlődésének második mozzanata César Maian nevéhez 
fűződik. 

César Maian, akit a „Réveil hőse" (le héros du Réveil) büszke 
nevével szoktak illetni, fiatal pap és a Collegium V. osztályának 
osztálytanítója volt, amikor 1815-ben Haldane befolyása alatt 
orthodoxus meggyőződésű lett. Mint ilyen tartotta prédikációját 
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a hit által való megigazulásról, amelyről fennebb szólottunk. 
Dacára ennek, az 1817. május 3-iki rendeletet aláirta, — d e e tényét 
nemsokára visszavonta, sőt Ferneyben 1818. augusztusában egy 
prédikációjában arról a „végzetes eretnekség"-ről beszélt, mely 
„már régóta fenn áll közöttünk és tagadja, hogy Jézus Isten, 
egyenlő az Atyával" 1. — A Compagnie azzal felelt, hogy következő 
rendeletig eltiltotta a szószéktől és fegyelmit indított ellene osztály-
tanítói minőségében. — Maian igazolásul a következő hitvallással 
felelt: „Csak egy Isten van, Atya, Fiu és Szentlélek; az ember 
bűnös állapotban születik, melyből a Szentlélek által eszközölt 
újjászületés mentheti meg; az ember üdve Istennek teljesen ingyen 
kegyelmi ajándéka, melyet Fiában adott azoknak, akiket meg-
váltania tetszik; cselekedeteinknek semmi érdemük nincsen lel-
künk megmentésében, hanem ezek Megváltónk iránti hálánk tanú-
bizonyságai." 2 — Dacára e hitvallás hamisítatlan kálvini voltának, 
a Compagn ie Malan-t hivatalából fegyelmi okokból elmozdította. 
Maian ekkor hivatalosan mégsem szakadt el a nemzeti egyháztól 
sőt 1821-ben Déclaration de fidélité a l'Eglise de Getiéve („Hűség-
nyilatkozat a genfi egyháznak") címen röpiratot adott ki. De 
amikor hosszan húzódó ügyében 1823-ban a Consistoire és a 
Conseil d'État (államtanács) is kimondja az ítéletet, mely állásától 
felfüggeszti, Maian elvált a nemzeti egyháztól, ámbár magát 
mindig úgy tekintette, mint Calvin János egyházának egyetlen hű 
és igaz képviselőiét. 

Ez jellemzi legjobban César Maian szereplését. Ugy lépett fel 
mint a valódi, orthodoxus kálvinizmus képviselője. Nem az apostoli 
egyházak szervezetét akarta utánozni, hanem Calvin Jénos egy-
házát akarta helyreállítani. Ugy képzelte, hogy ő az egyetlen 
theologus, aki igazán hű maradt az ősök hitéhez. Gondolkozásának 
legjellemzőbb vonása bizonyos jogi dogmatizmus, melyet autori-
t ä r e s és abszolút módon adott elő. Erejét és önbizalmát az a 
gondolat adta, hogy élete minden körülménye között, minden 
cselekedetében nem az ő, hanem Isten szelleme nyilatkozik meg 
benne és vezeti minden lépteit. Ezért volt dogmatikája az absoluta 
praedestinatio merev képviselője, egyházszervezete személyes 
tekintélyének teljes elismertetése. 

Egyháza: az Eglise de Témoignage (a tanúbizonyság egy-
háza) 1821-ben keletkezett, miután már 1820-ban felépítette a 
Chapelle de Témoignage-t (a tanúbizonyság kápolnája) és 1830-ig 
virágzott. Elsöpörte az új, kevésbbé abszolút hajlamú áramlatok 
ereje, megszüntette az alapító halála (1864 máj. 7). Ez mutatja 
személyes jellegét és — mintegy episcopalis színezetét. Maian kissé 
deszpotikus és sokszor következetlen természete miatt az egyház 
csak olyan alávetettekből toborzódhatott, ?kik feltétlenül elismerték 

> L. de Goltz, i. m. p. 190. 
3 Piéces relatives ä la destitution du ministre Maian de sa place de régent 

de la cinquiéme classe du Collége de Gen ive, p. 13. 
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az ő tekintélyét és dogmatikájának abszolút kötelező erejét. 
Ez volt az oka annak, hogy az 1830-iki „bizalmi szavazat" ered-
ménye az egyházat annyira megkisebbítette, hogy ez időponttól 
kezdődőleg szinte csak Maian személye az, aki a Réveil második 
egyházát képviseli. Igaz, hogy az ő működése bámulatosan sokoldalú 
volt. Mint misszionárius és evangelizátor páratlan hatásokat ért el 
különösen Savoie-ban. Évekig tartó polémiákban védelmezte merev 
kálvini álláspontját úgy a reformáltakkal, mint a katholikusokkal 
szemben. írt egyházi énekeket nagy számban és apró vallásos 
értekezései még ma is nagy elterjedésnek örvendenek. 

Ez az egyház is jött és eltűnt: a „valami új" e formában sem 
talált méltó kifejezési formát; a XVII. sz. dogmatizmusa, mely élő 
igazságokat holt formában fejezett ki, de sokszor fel is áldozta 
az élő igazságot a holt forma kedvéért, nem volt alkalmas arra, 
hogy ez új igazságot maradandóan állítsa a kereső és váró 
emberiség elé. 

Ezzel befejeződik a Réveil első korszakának históriai érté-
kelése. A rationalistikus, moralizáló alapon álló genfi klérussal, 
— a XVIII. sz. szelleme - szembeszáll az individualistikus, dog-
matikai igazságokat fögzítő Réveil első két világosan jelentkező 
formája: a XIX. század első hajnalhasadása. A megújhodás még 
határozatlan és bizonytalan. — De már kezd kiformálódni jellemző 
karaktere : kiindulópontja és feltétele az Individualismus, a közösen 
vallott hit vallóinak szabad táborba való tömörülése. Ennek az 
individualismusnak azonban még érnie kell, ha a XIX. század 
szellemének kifejezője akar lenni. Most még, az első Réveil külön-
böző válfajaiban görcsösen ragaszkodik elavult formákhoz. Ez az 
oka, hogy a Reformatio megindulásával analog, de egyben 
eltérő históriai folyamatot mutat: a Reformatio is, mint a Réveil, 
a régi, igazi alaphoz, a Szentíráshoz való visszatérést, az Evan-
gélium szellemében való megtérést prédikálta, de a Reformatio 
az élet megújhodáshoz szabta dogmatikai felszabadulását, az első 
Réveil viszont dogmatikát prédikált először, a tan tisztaságát, a hívek 
külön nyájba tömörítését, amelynek következménye lesz majd az 
evangélium szerinti élet. 

* 

Az eddig előadottak csak a probléma egyik felét világítják 
meg előttünk ; a teljes megértéihez szükséges ismernünk az érem 
másik oldalát is. 

Két tényt kell mindenekelőtt leszögeznünk, mely a hivatalos 
egyház és államhatalom állásfoglalását jellemzi: 1. a kormány-
hatalom eltiltotta a Compagnie-nak, hogy feleljen a támadásokra, 
melyek a Réveil részéről érték; 2. az állam teljes szabadságot 
adott minden vallásos szektának ugyanakkor, midőn pl. a szom-
szédos Vaud kanton a conventiculumok hivatalos üldözését 
elrendelve, nem átallotta a „mömier" szót használni rendeletében. 

Bár mindkét tény a hivatalos nemzeti egyház békeszeretetének 
és a személyes szabadság tiszteletének feltétlen bizonyítója, — 
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az első a kettő között természetesen megtartható nem volt. Amint 
Heyer megjegyzi: „E rendelet nagyon káros volt. Először is az 
ellenségek megragadták az alkalmat mondogatni, hogy ha a tanács 
ilyen rendeletet adott ki a Compagnie-nak, bizonyára azért tette, 
mert ezzel a papok titkos kívánságának felelt meg. . . Aztán mi 
történt? Amit megtenni a Compagnie-nak nem volt szabadságában, 
azzal mások bőségesen éltek, nem törődve sem a szükséges okos-
sággal és mérséklettel, nem még a keresztyén szeretettel sem, melyet 
a Compagnie bizonyára nem hagyott volna el." 1 — Az erőltetett 
csönd nem tarhatott sokáig; valóságos papir-háború indult meg, 
melynek kimagasló eseménye a Bost-iigy volt. Ami Bost \825-ben 
Lyonban egy polemikus iratot adott ki „Defense de ceux des 
fidéles de Genéve qui se sont constitués en Eglises indépendantes, 
contre les sectaires de cette ville" („Azon genfi hivők védelme, akik 
független egyházakban tömörültek, e város szektáriusai ellen") 
címen. A szerzőt rágalmazás miatt pörbe fogták, de a Compagnie 
nagy meglepetésére és a Réveil híveinek óriási diadalára, fel-
mentették. 

A Réveil eme második periódusának (1831—1849) vezető-
embere Frangois Gaussen volt. Mint satigny-M pap és a Compagnie 
tagja már 1821-ben megalapította a Société des Missions-1. Ez 
intézmény első sikereiből világosan megállapítható az a láthatatlan 
világnézet-változás, mely a Réveil ellenesei között a Réveil közvetlen 
hatásának tulajdonítható. — A Bost-affaire után azonban egyre több 
szemrehányás érte Gaussent: szemére vetették, hogy Satigny-ben 
majdnem külön szeparált egyházat alapított magának és a szószékét 
csak annak adja át, aki a feltétlenül tiszta orthodoxus dogmatika 
szerint prédikál. Az ellenfelek az u. n. „Catechismus - ügyet" 
használták fel Gaussen tönkretételére. Ugyanis Gaussen vissza 
akart térni egyházközségében Calvin catechisnnisának haszná-
latához, a Compagnie ellenben a használt catechismus alkal-
mazása mellett volt, melyből Gaussen szerint az egyház négy 
alapigazságát: Jézus Krisztus istenségének, az ember eredendő 
bűnének, a bűnös hit által való megigazulásának és a Szentlélek 
általi újjászületésének dogmáját elsikkasztották. - Midőn az 
1830-i i „grabeau annuel" alkalmával (a papok évenkénti egy-
másközti cenzúrája) a Compagnie Gaussen egész lelkipásztori 
magatartását éles kritika tárgyává tette, Gaussen levélben válaszolt, 
mely a maga részéről a hivatalos egyházat vádolja meg azzal, 
hogy eltért a calvini alapoktól. A Compagnie azzal felelt, hogy 
Gaussen-t egy évre kizárta üléseiből. 

Mindez azonban még nem volt elég. 1831 jan. 24-én Gaussen 
és társai, akik a Société des Missions-ból kiléptek, megalakítják 
a Société Evangélique-t, mely nemsokára a Réveil harmadik 
szeparált egyházává lett. Kezdetben ugyan nem volt szándékában 
a hivatalos egyházzal szakítani, sőt a megalakulását jelentő 

1 Heyer: i. m. p. 132. 
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okirat szerint a régi Société des Missions munkáját akarta átvenni, 
vallásos iratokat és a szentírást terjeszteni. A dolgok természeténél 
fogva azonban nemsokára az orthodoxus dogmák hirdetése lett 
a fődolog : vasárnap, majd más napokon is rendes istentisztele-
teket kezdett tartani, végre az ifjúság oktatására vasárnapi iskolát 
alapított. 

Hivatalosan Gaussen pártja és a Compagnie pártja csak akkor 
szakított, midőn az 1831. év folyamán a Société evangélique 
theologiai akadémiát alapított, melynek első profeszorai Gaussen, 
az európai hírű Merle d'Aubigné, a reformáció történetírója és 
Galland voltak. Természetes, hogy a Compagnie csak egyféleképen 
válaszolhatott: a disszidenseket hivataluktól megfosztotta a követ-
kező indokolással: „A Compagnie egyáltalában nem akarja 
támadni a tanszabadság elvét, mely Genf cantonban el van 
ismerve, a melyet a Société évangélique irányában is épúgy 
tisztelni kell, mint minden más intézmény irányában; csupán 
emlékeztetni akar közhivatalnokainak speciális kötelességeire, 
melyek összeférhetetlenek a közös szabadságok törvénytelen, sőt 
ellenséges felhasználásával." 1 

Ettől kezdve a Société évangélique a Réveil egyik külön egy-
házaképen szerepel, mintegy akarata ellenére. Az „Oratorium" 
helyiségében tartott istentiszteletek, a theologiai iskolája és 
Franciaországban végzett evangelizációja merítik ki tevékenységét. 
Minden törekvésében legfőbb vezérelve: ki akarja egyenlíteni a 
merev orthodoxiát a merev rationalismussal, a túlzó Réveilt a 
Compagnie túlzó op lositiójával. 

Ezzel a jellemző vonással a Réveil igen nagy lépéssel haladt 
előre. Ez a korszak intelligensebben és jobban lévén vezetve, 
mint az első Réveit tapogatódzó kezdetei, jobban is megértette 
korának szellemét. Az az új igazság, melyet előzői mindenképen 
— hogy úgy mondjam — a formában történő visszafelé való 
újítással akartak kifejezni, itt megfelelőbb kifejezésre akadt, mert 
nem a formát, hanem a fenyeget nézi. Nem hangsúlyozza a minden-
áron való szétválást — nem is akarja : Gaussen-t némileg a 
Compagnie kényszerítette rá — és nem akar a világtól elkülönülni: 
adott eszközökkel akarja világát meghódítani az új szellemnek 

Hogy ez az új szellem már mennyire útban volt a megizmo-
sodás és diadalmaskodás felé, mutatja egyrészről a Société 
Evangélique sikere, másfelől magának a hivatalos nemzeti egy-
háznak a megújhodása. „Mintegy saját magát felmelegíté, a „me-
thodismus" ellen vívott küzdelem hevében."2 — A nemzeti egy-
házban az evangéliumi szellemű papok száma megkétszereződött; 
a theologiai fakultásra új professzorok neveztettek ki, kik új 
szellemet hoztak magukkal; az 1835-iki Calvin-jubileum fényében 
a genfi egyház diadala újra felragyog; az 1842-iki alkotmányozó 

Le Protestant de Genéve 1831. évf. p. 307; id. Heyer i. m. p. 139. 
' Maury; i. ni. I. k. p. 188. 
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gyűlés beviszi a Consistoriuinba a laikus-elemet; mig végre 
1847-ben, a mikor Genf városa demokratikus szellemű forradalmon 
ment keresztül, a klérus által kormányzott egyházat a nép által 
kormányozottá teszi, amennyiben a papokat ezentúl kizárólag a 
hívek választják. — Így termett a Réveil kebeléből fejlődött új 
eszme a nemzeti egyház számára gyümölcsöket. 

Ami Bost, a Réveil egyik mémorie-írója, a Réveilt jellemezvén, 
már 1854-ben így kiált fe l : „Ugy látom, hogy már számos év 
óta a középszerűség jellemzi a Réveilt, melyet én oly tisztának, 
érdeknélkülinek, egyenesen istenországa felé irányulónak, áldozattal 
teljesnek és szelleminek láttam, de amely régtől fogva egyházi 
és kormányzási üggyé, bizottságok, professzorok és szónokok, a 
pénz és a gyűjtések, de különösen az okosság, az ildomosság, 
előkelőség, philosophia, világi bölcsesség és hamis szeretet ügyévé 
lett, jóllehet kevés van benne már, ami igaz', kevés vagy semmi 
áldozatkészség, kevés szeretet, kevés öröm, majdnem semmi 
lendület; talán bizonyos lelkesedés a jó ügy iránt, de csak úgy, 
mint a világfinál ama tárgyak iránt, melyek tetszenek neki; 
semmi olyan, ami hasonlítana ahhoz, amit mintegy a szentlélek 
keresztségének lehetne képzelni." 2) •— Ez ítélet részrehajlóságát 
csak az menti, hogy olyan ember tollából került ki, aki az első 
Réveil munkájában részt vett s így ismeri az „első Szerelem" 
szép pillanatait, de aki a születés és ifjúság bájában akarja 
mindig látni azt, aminek a természet és a história kérlelhetetlen 
folyása szabja meg születését, kifejlődését és halálát. — Épúgy 
a Réveit iránti részrehajlásába értetheti meg velünk De Goltz 
ítéletét is, ki idegen létére így mer ítélni Calvin egyházáról az 
1847-iki forradalom után: „Az orvosok által halálraítélt beteg 
még évekig elélhet, mégis, amikor eljő a pillanat, mikor szemeit 
örökre lezárja a világosságnak, még mekkora a csapás, a gyász, 
az üresség azok előtt, akik szerették őt és gondjaikkal körül-
vették ! . . . — e pillanat Calvin egyházát örökre megszűnni látja. "s) 

Sem a Réveil nem sülyedt oly alacsonyra 1846 után, sem 
Calvin egyháza nem szűnt meg létezni 1846 után, mert nem is 
volt egy orvosoktól halálraítélt beteg! A különböző irányzatok 
képviselőinek szemében, nem pedig a történeti fejlődésben van 
a hiba. — Ellenkezőleg: 1846 után tudjuk igazában konstatálni 
a fejlődést, mely a Réveil eredménye volt: az eszme most termi 
az első érett gyümölcsöket. Ε végkifejlődés három irányú: a 
nemzeti egyház újjászervezése; 2. az evangéliumi szabad egyház 
alakulása; 3. a theoretikus modern theologiai irányzat jelentkezése 

Az 1847-iki alkotmány friss vérkeringést hozott a nemzeti 
egyház ereibe. Minthogy hitének fundamentumául a Szentírás 

1 Bost: Mémoires en 3 volumes, 1854. II. k. p. 449. 
a Goltz i. m. p. 501. 
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isteni tekintélye és a szabad vizsgálódás elve szolgál: nincs joga 
tagjai individuális hitét hitvallással korlátozni; az egyház adminis-
tratiója teljesen a Consistorium kezébe kerül, melynek 35 tagja 
közül 25 laikus, a Ccmpagnie szerepe ezentúl a hívők vallásos 
állapota, a vallástanítás és a theologiai oktatás fölötti őrködésre 
szorítkozik. A laikusok szerepe és az általános választójog elve 
adja meg az egyház három jellemzőjét: keresztyén, nemzeti és 
demokratikus voltát. — 1849 junius 7-ről kelt Réglement organique-
jának (szervezeti szabály) 83 articulusa közül a Titre I. Art. 1 5 
legjobban így jellemzi lényegét: „Art 1. L'Eglise nationale pro-
testante de Genéve regoit, comme la Parole de Dieu et comme 
divinement inspirées, les saintes Ecritures de l'Ancien et du 
Nouveau Testament. Elle en fait la base et la régle unique, 
infaillible et entiérement süffisante de la foi et de la vie. 

Art. 2. Fondée sur cette base, eile reconnaít á chacun de 
ses membres le droit de libre examen. 

Art. 3. Cette Eglise instituée potir l'avancement du regne de 
Dieu par la foi en Jésus-Christ, a pour mission spéciale de 
pourvoir aux intéréts religieux et moraux des membres qui la 
composent. 

Art. 4. Elle admet, pour regle unique d'enseignement, l'enseig-
nement de Dieu tel qu'il est contenu dans les livres révélés. 

Art. 5. Elle s'unit dans une cpmmunion spirituelle, par le lien 
de la fraternité chrétienne aux Eglises évangéliques fondées sur 
l'autorité de la Parole de Dieu.") 

(„1. §. A genfi nemzeti protestáns egyház elfogadja az ó- és 
újtestamentum szentirásait Isten igéjének és istenileg ihletetteknek; 
ezeket a hitnek és az életnek alapjává, egyetlen, csalhatatlan és 
teljesen elegendő szabályává teszi. — 2. §. Erre az alapra építve, 
minden tagjának elismeri szabad vizsgálódási jogát. — 3.§. Alapítva 
istenországa előbbrevitelére a Jézus Krisztusban való hit által, 
ennek az egyháznak különös küldetése, hogy tagjainak vallási és 
erkölcsi érdekeit ellássa. — 4. §. Az oktatás egyetlen szabályául 
Istennek amaz oktatását engedi meg, mely a kijelentett könyvekben 
foglaltatik. — 5. §. Szellemi közösségben, a keresztyén testvériség 
kötelékeivel egyesül az Isten igéjének tekintélyére alapított többi 
évangeliumi egyházzal.") 

Ezen alapelvek mutatják legjobban, mennyire kálvinista, azaz 
fejlődésre képes ez a „hitnyilatkozat" (nem hitvallás!) — s éppen 
ezért mily nagy a különbség Calvin János kálvinizmusa és az 
1849-i genti nemzeti egyház kálvinizmusa között. De minthogy a 
fejlődés Calvin szellemében történt, nincs jogunk u/'-nak nevezni 
az így kifejlődött egyházat, csupán azt mondhatjuk, hogy az 
egyház új fejlődési fázisba lépett. Ez az új fázis azonban koránt-
sem jelenti a régi alapokról való letérést, csupán a fejlődés 
szellemének elismerését. A Réveil új igazsága legteljesebben a 
priori ellentétesében : a nemzeti egyházban fejlődött ki a maga 
teljességében. Calvin protestáns egyházának ez volt a legnagyobb 
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diadala, mert ebben teljesen az evangélium szellemét követte: 
„Mindeneket megvizsgáljatok és a mi jó, azt megtartsátok." 

De a fejlődés a másik oldalon, a másik fél szempontjából is 
teljessé vált. A különböző disszidens egyházak töredékei 1849-ben 
egy nagy egyházba: az Eglise évangélique libre-be tömörültek. 
(Evangéliumi szabad egyház.) Ma is e két egyház: a nemzeti 
egyház: Eglise nationale és az Eglise evangélique libre fogja össze 
Genf protestánsságának a zömét. — Az evangéliumi szabad egy-
ház alapításával a Réveil szelleme csak önmagához volt követ-
kezetes akkor, amikor a genfi protestánsok egyháza helyett a 
keresztyén egyházra, az államegyház helyett a személyes térítő 
munkára, a szabad vizsgálódás elve helyett a hitvallásra, mint az 
egyházba való belépés feltételére tette a hangsúlyt. A Réveil 
dogmatikai alapigazságaiból semmit el nem vett ugyan, de a 
merevség és „a híveknek a világtól való elkülönülése" helyett 
az ütköző pontok elsimítását célozta. Míg a nemzeti egyház 
„nép-egyház" volt, addig az evangéliumi szabad egyház „a hit-
vallók egyháza" névre aspirált. Ebből következik, hogy míg a 
nemzeti egyház csak „szervezeti szabályzat"-tal bírhatott, az 
evangéliumi szabad egyház egyenesen követelte a hitvallás szigorú 
hangsúlyozását: „Ha már éppen szükséges: bizonytalan és általános 
hitvallást meg lehet érteni egy nép-egyházban, azaz oly misszio-
nárius intézményben, mely egy nemzet vallásos nevelésére van 
hivatva, de a hitvallók egyházában, azaz oly egyházban, amelynek 
célja a keresztyének gyülekezetének ideálját megvalósítani: — 
a pontos bizonyságtétel arról, ami a hit alapvető vonásait alkotja, 
föltétlenül nélkülözhetetlen dolog." *) — Míg a nemzeti egyház 
alapelvei között - a Szentírás tekintélyét mindenekfölött hang-
súlyozva ugyan — a szabad vizsgálódás elvének kiemelését és 
a Szentháromság elejtését találhatjuk: addig az evangéliumi szabad 
egyház hitvallásának tizenhat pontja — dogmatikai jellemét: hit 
által való megigazulás, Krisztus váltsága, utolsó ítélet stb. nem 
is számítva — főleg a Szentháromságot és Jézus istenségét állítja 
előtérbe. „3" Nous adorons le Pére, le Fils et le Saint-Esprit, 
un seul Dien en trois personnes, Créateur et Conservateur de 
tout ce qui existe. 

5° Nous croyons que la Parole, qui était de touíe éternité 
avec Dieu, et qui était Dieu, a été faite chair, et que, second 
Adam, né pur d'une vierge par la puissance du Trés-Haut, Jésus, 
seul entre les hommes, a pu rendre á Dieu une parfaite obéissance. 

6° Nous croyons que Jésus, le Christ, Dieu et homme en 
une seule personne, unique Médiateur entre Dieu et les hommes, 
est mort á notre place en victime expiatoire. qu'ii est ressuscité, 
et que, élévé dans la gloire, il comparaít maintenant pour nous 

0 Goltz i. m. p. 538. 
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devant Dieu, en mérne temps qu'il demeure avec nous par son 
Esprit ." ] 

(3° „Imádjuk az Atyát, Fiút és Szentlelket, egy Istent három 
személyben, minden létező teremtőjét és megtartóját. — 5 0 Hisszük, 
hogy az örökkévalóság óta Istennél lévő Ige, aki Isten volt, testté 
lett és hogy Jézus, a második Ádám, a Magasságos hatalmából 
szűztől ártatlannak születve, az emberek közül egyedül tudott 
Istennel szemben tökéletes engedelmességgel viseltetni. — 6° 
Hisszük, hogy Jézus, a Krisztus, egy személyben Isten és ember, 
egyetlen közbenjáró Isten és az emberek között, helyettünk halt 
meg engesztelő áldozatképpen, feltámadt és megdicsőíttetvén, 
most Isten előtt megjelenik érettünk, de ugyanakkor lelke által 
velünk van.") 

Ε hitvallás dogmatikai értékelésébe most nem bocsátkozunk; 
a históriai evolutio szempontjából csupán azt jegyezzük meg, 
hogy végeredményében a Réveil ezen a ponton már semmi ujat 
nem produkált; hogy a fejlődésnek itt vége és itt érkeztünk 
egyúttal a fejlődés csúcspontjára, ami az ideák és elvek formu-
lázását és vallóik által való megértését illeti. 

Nem lenne azonban teljes históriai értékelésünk, ha végül 
a Réveilnek tisztára theologiai hatásáról nem mondanánk néhány 
szót. Értjük ezen Scherer theologiáját. Bár abban a pillanatban, 
amikor Scherer először vonta kétségbe a Szentírás inspiratiojának 
dogmáját, Cheneviére szava Malanéhoz csatlakozott az oppositióban 
és Merle d' Aubigné Darbyval karöltve sietett az isteni tekintély 
védelmére és így, ugy a Réveil, mint a Réveil-ellenes theologiai 
irányzat egyformán kárhoztatta fellépését: e theologiai evolutióban, 
legalább is e fázisában kétségtelenül felismerhetjük a XIX. század 
theologiájának először a Réveil által hangoztatott elvét: az indi-
dividualizmust. De amíg a Réveil ezt a individualizmust csak a hit 
vallására terjesztette ki, az egyénnek szabad választást engedve 
az egyházba belépés és be nem lépés között, de a belépés után 
a dogmáknak nagyobb tekintélyét ismerve el, mint bárhol másutt: 
addig Scherer az individualizmust, a szabad vizsgálódás elvével 
összekapcsolva és a német tudományos theologia — különösen 
Schleiermacher — hatása alatt, kiterjesztette magára a Bibliára, 
mely eddig az individualizmus ítélete alól ki volt véve. A szabad 
vizsgálódás elve egyrészről és az individualizmus elve másrész-
ről hozták létre a liberalizmusnak nevezett theologiai irányzatot, 
mely régi hitnézetekbe új életet hivatott hozni, — melyet tehát 
abszolúte nincsen jogunk válságnak nevezni, amint ^zt Heyer 
teszi2. 

Históriai értékelésünknek itt végére értünk; a Réveil hatásá-
nak minőségét és mennyiségét keresni az 1874-iki „alkotmdny-
revisio"-ban, — az egyháznak az államtól való szétválasztása felé 

1 Id. u. o. p. 534-b. 
I. m. p. 172. 
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tett második lépésben; (az első 1847-ben történt) — és az 1908. évi 
új alkotmányban, mely az 1907. június 29—30 népszavazásnak 
volt egyenes következménye, amikor a vallásügyi költségvetést 
eltörölték, tehát az államot az egyháztól elválasztották, — nem 
feladatunk. Csupán azt jegyezzük meg, hogy itt is Calvin egy-
háza volt az, mely megmutatta életképességét és alkalmasnak 
mutatkozott a XIX., illetve a XX. század szellemében való új 
fejlődésre. 

* 

A Réveil történetét végigkísérve, első tapasztalatunk a fejlődés 
ténye. A Réveil, mint egy hatalmas visszahatás jelentkezett a 
XVIII. sz. elvénült rationalista szellemével szemben, amikor a 
hagyományokhoz való ragaszkodás, a hosszas béke ellanyhította 
és eltompította a világ haladásával való lépéstartást. Mint minden 
visszahatás, egyúttal megújhodás is volt: a XVIII. század szelleme 
helyett, mely szerepét eljátszotta és letűnni hivatott, kezdetben 
öntudatlanul, de mindinkább öntudatra ébredve, a XIX. század 
szellemét: az individualizmust hirdette. Ha ezt az individualizmust 
nem is találhatjuk meg tökéletesen a Réveilben sem dogmatikai, 
sem egyház-fejlődési szempontból, - a II. és III. részben látni 
fogjuk, hogy a Réveil jellemzésére más kategóriát kell választa-
nunk, — de el nem vitatható, hogy a Réveil friss vérkeringést 
vitt be az egyház életébe. Szerepe egyben könnyű és nehéz volt; 
könnyű, mert az új fejlődés, lássék bár ügye veszve és elnyomva, 
mindig diadalmaskodik a régi felett; nehéz, mert harcaiban ön-
magát emésztette fel és ellenfele fegyvertárát tette gazdagabbá. 
Fejlődése tehát egyben igazoltnak és nem igazolhatónak látszik: 
igazolt, ha beismerjük, hogy a Compagnie des Pasteurs, mint a 
XVIII. sz. képviselője, históriai alapra helyezkedve nem értette 
meg a Réveil psychologiai követelményeit; — nem igazolható, 
amennyiben a Réveil a maga részéről híjával volt minden his-
tóriai ítélőképességnek s kezdetben nem ismerte fel a saját 
jelentőségét. Állításaink igazolására idézzük Vinet igen szép 
jellemzését: „A protestantizmus, keletkezésének harcaitól eltávo-
lodva, lecsendesülve, meghidegült. A kezdetben a kegyelemről és 
a kiválasztásáról folytatott nagy viták másodrangúakká váltak. A 
meggyőződések ellanyhúltak a békességben. A XVIII. sz. szelleme 
áthatotta az egyházat. Gúnytól illetve, a hit bizonyos mértékig 
elhalványult. A nemzeti egyházak legtöbbje a jó és keresztyén 
erkölcs köziskoláivá lett, ahol ritkán esett szó dogmatikáról. A 
mysteriumok elfátyolozva maradtak. A Réveil reactio volt e 
félénk tartózkodással szemben; visszatérés a reformátorok hitéhez; 
de első jelentkezései világosan bizonyították, hogy a mozgalmat 
egyáltalában nem a század legnagyobb szellemei, minden tudo-
mányban a legjártasabbak vezették, mint a reformációét. A XVI. 
század reformációja a tudományhoz szólott; aXIX. század Réveil-je 
gyanúba vette a tudományt. A reformátoroknak a szentirások 
iránti rajongásában kritika is volt; theologusok voltakezek, akik 
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a forrásokhoz tértek vissza. A Réveil sietett a kritikának útját · 
vágni a szószerinti inspiratio dogmájával. A reformátorok nem 
különítették el a dogmát a moráltól; Calvin, mindnyájuk között 
a legdogmatikusabb volt az, aki leghathatósabban és legállandób-
ban prédikálta a morált. A Réveil, ellenkezőleg, kezdetben bizo-
nyos lenézést szenvelgett az erénnyel szemben, és a kegyelem 
szemléletébe merült. A reformátorok, mint jézus, valódi népszerű 
prédikátorok voltak; a Réveil első apostolai inkább válogatott 
gyülekezeteket kerestek és hihető, hogy a kiválasztás tanából 
azt a következtetést vonták le, hogy a szent szolgálat gyakorlá-
sában a választottakat kiszemeljék és a tömegből elkülönítve, 
maguk köré csoportosítsák őket."1 

Láttuk a Réveil fejlődésének mozzanatait; az újnak bizonytalan 
két első formáját: a Bourg-de-Four és César Maian egyházát, 
dogmatikai jellemvonásukkal és téves történeti helyzetükkel, de 
annak elismerésével is, hogy rr.inden fejlődés itt találta első 
csíráját; — az átmeneti formát a Société évangélique-kal, mely 
a mö'-ban akart elhelyezkedni; és a kifejlődési formát az evangé-
liumi szabad egyházzal, mely végkifejlődési pont ugyan, de egy-
úttal megállópont is, melyen túl ebben az irányban többé nem 
lehet fejlődés. A Réveilben jelentkező megújhodás két elemmel 
bír: negativ és pozitív elemmel. Negatív annyiban, amennyiben 
elsőízben mint reactio jelentkezett: le akarta rombolni a „klérus-
egyház" és a „nép-egyház" intézményét; lehetetlennek nyilvá-
nította az egyháznak és államnak egymáshoz való viszonyát, 
az egyházban személyes megtérés nélkül való részvételt; törvény-
telennek a nemzeti egyház helyzetét, mely ősei hitének funda-
mentumait: az Ordonnance-okat, a Confessiot és a Catechismust 
feladta; el akarta söpörni a Compagnie szerinte igazságtalan 
hatalmát; evangéliumi alap híjján szűkölködőnek tekintette a 
nemzeti egyház egész dogmatikáját. De ugyanakkor a nép-egyház 
helyébe a hitvallók-egyháza intézményét tette; az egyházat a 
hívek hitvallásán felépítve, az apostoli egyházakat tartotta szem 
előtt, új szervezeteket dolgozott ki pozitív alapon és pozitiv dog-
matikával, melyben a Szentírás, Jézus és a megváltás ledöntöttnek 
vélt jogait gondolta helyreállítani: — egyszóval, a pozitiv elem 
talán még jobban van hangsúlyozva benne, mint a negativ; 
többet épít, mint amennyit rombol. 

A tan harca az egyházzal: ebbe a kijelentésbe desztillálhatjuk 
a Réveil történeti fejlődését. Ez az egyszerű igazság azonban a 
történelem folyamán komplikálódik úgy, hogy a Réveilben lát-
hatjuk egyúttal a vallás harcát a morállal, az Individualismus 
harcát az intézménnyel, a subjectivismus harcát az objectivismussal. 

Mindenesetre azonban az új harcát a régivel. 
Azelőtt 1900 esztendővel szintén az új harcolt a régivel: a 

zsidó vallás, mely önmagában véve - a keresztyénség fellépése 

1 Felix Rambert: La vie d' Alex. Vinet, Lausanne, 1910. II. ed. p. 84. 
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előtt — a legmagasabb vallási fokot képviselte és amely a 
korral is lépést tartott, mert nemcsak az apokalyptikus ideák 
kifejlődését, hanem a pogány vallások philosophiai megoldásait 
is asszimilálta, de amelynek saját kereteiből ki kellett volna 
lépnie, ha a /örvény-vallás helyett Jézus M-vallásává akart volna 
lenni: legyőzetett Jézus Krisztus által. 

Azelőtt 400 esztendővel is az új harcolt a régivel: a római 
egyház, melynek átkától népek rettegtek és császárok hajtották 
fejüket porba, mely nélkül civilizáció, hatalom és haladás el sem 
volt képzelhető, mely dacára belső korhadtságának, kifelé még 
mindig, mint minden emberi hatalom csúcsa tünt fel : — legyő-
zetett egy nyakas barát : Luther Márton és egy aszkéta tudós: 
Calvin János által. Mert valljuk, hogy a katholikus egyház e 
pillanatban legyőzetett. 

A fejlődés elve 1900 év előtt az új elv: a keresztyénség, 400 
év előtt ismét új elv: a protestantizmus kezébe ment át. 1900 
év óta a zsidóság nem fejlődött, 400 év óta a katholicizmus nem 
fejlődhetett. (Azóta történő kilengései nem nevezhetők fejlődés-
nek; ha fejlődik, elveszti lényegét és katholikus nevét.) Mindenütt 
az új elv győzedelmeskedett a régi fölött. 

A Réveil is hasonló e két nagy megújhodáshoz, hisz itt is az 
új harcolt a régivel. Sőt: az új győzedelmeskedett a régi fölött. 
De a fejlődés eredménye fordítottnak látszik: míg amott a régi 
elv képviselői örökre a csatatéren maradtak, addig itt az 1849-iki 
evangéliumi szabad egyház alakításával a Réveilre nézve a fejlő-
dés végképpen befejeződött. Míg amott az új elv képviselői 
aratták a győzelem minden gyümölcsét, addig itt a nemzeti 
egyház került ki diadalmasan a küzdelemből és folytatta fel-
frissülve a fejlődés munkáját. 

Ε tünemény nem esetleges, e fordítottság nem véletlen. 
— Calvin János szelleme hű maradt önmagához; a szabad vizs-
gálódás elve diadalmaskodott. Hogy a protestantizmus lényege 
örök, de formája változhatik, sőt kell, hogy változzék, akár histó-
riai, akár dogmatikai, akár ecclesiastikai szempontból nézzük a 
dolgot, — melyet Calvin perfectibilitas ecclesiae-nek nevez — mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a Réveil megújhodására saját 
magának megújításával felelt. Míg a Réveil, mikor először eszmélt 
reá, hogy „valami új"-nak hirdetője, azonnal körülsáncolta magát 
a separatio árkával és az elkülönülés anathemájával, — addig 
Calvin protestantizmusának örököse: a genfi nemzeti egyház, 
képes volt a Réveil által felismert új igazságokat a maga javára 
értékesíteni. És ezzel a komplikációval a Réveil került abba a 
helyzetbe, amibe 1900 esztendővel a zsidóság, 400 esztendővel 
a katholicizmus: szükségképpen legyőzetett, mert az új igazság-
nak győzedelmeskednie kell a régi fölött. 

A XVIII. sz. szelleme: a genfi nemzeti egyház szelleme harc-
ban áll a XIX. sz. szellemével, melyet a Réveil — kezdetben 
öntudatlanul — képvisel. Hogy a XIX. sz. szelleme győzedelmes-
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kedik, de a nemzeti egyházon belül: — a Réveil óriási fontos-
ságát mutatja ugyan, de végeredményében a szabad vizsgálódás 
elvének diadala. 

11. 
A genfi Réveit dogmatikáid. 

A Réveil ellen leggyakrabban a dogmatizmus vádját hozták 
fel ellenségei. Ebben sok igazság volt: először a tan tisztasága, 
csak aztán a keresztyén élet, — a Réveil embereinél e két gon-
dolat ilyen sorrendben jelentkezett. Viszont a dogmatikát mindig 
az egyének csinálják: gyülekezetek nem voltak dogmaalkotók 
soha. Egy vallásos gondolatnak theologiai formában valí kifeje-
zése mindig egyes ember müve; maga a gondolat aztán lehet 
eredménye a gyülekezet hitének, mely formát keresett, de lehet 
oka is a gyülekezet hitének, mely tartalmat talált. —- Az első 
Réveil emberei vagy nem voltak képzett theologusok, vagy túl-
ságosan dogmatikusak voltak, csupán a Réveil második korszaká-
ban találjuk meg a kérdések végleges, tiszta kifejezési formuláit. 
Ε tisztázódás azonban nem systematikus eruditióval megirt tudós 
értekezéseknek, hanem annak az évtizedes polémiának eredménye, 
mely az egykorú röpívek és alkalmi iratok nagy tömkelegében 
található meg. Innen érthető részben ennek a dogmatikának har-
ciassága, részben - különösen az első időben — kiforratlan 
jellege. „ A Réveil emberei valódi keresztyének voltak, kiknek 
szívét igazán áthatotta a kegyelem. Keresztyén életük éppoly 
termékeny volt, mint amilyen terméketlennek kellett szükségkép-
pen keresztyén gondolatuknak lennie. Nem mintha tudomány híj-
jával lettek volna, hanem, mert tanításuk velük elenyészett és 
nem hozta meg a remélt gyümölcsöket. Ma már azt mondhatjuk: 
egy nagyon lelkes evangéliumot nagyon hiányos formában fejeztek 
ki, mely végtére magát ezt az evangéliumot is legyöngítette. Hitük 
forrásává e hit tárgyával és lényegével szemben természeténél fogva 
idegen tekintélyt téve, a római katholikus módszerhez tértek vissza:" 
— íme Frommel szigorú, de igazságos és jellemző Ítélete1. — A 
történeti ismertetés során megismertük már a Réveil markánsabb 
dogmatikusait: Empaytazt, a szigorúan calvini, de véleményében 
sokszor meglepően változásra képes César Malant, Bost-ot, 
Grenus-1, — az ellenpárt részéről Cheneviére-1, — majd a második 
Réveil vezérférfiai közül Gaussen-1, Merle d' Aubigné-X, Scherer-t, 

most csak utalunk rájuk, mint akiknek neve köré csoporto-
sulnak e mozgalmas évtizedek dogmatikai harcai. 

A Réveil dogmatikájában — történeti fejlődésének megfe-
lelően — megtaláljuk e mozgalom fennebb említett két tulajdon-
ságát: a negativ és pozitív elemet. Negatíve úgy tűnik fel előttünk, 
mint a genfi XVIII. sz.-beli nemzeti egyház rationalis supranatu-

1 Frommel: Edmond Scherer. Revue chrétienne 1891. p. 504—5. 
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ralizmusa elleni visszahatás, positive, mint egyrészről a cseh-
morvák, másrészről a methodisták pietistiko-mystikus rendszereinek 
folytatása. Ε két különböző irányú behatás nagyságát értékelendők, 
ismernünk kell előbb mibenlétüket. 

Kant philosophiája a kategorikus imperativus moráljával és a 
tiszta észnek, mint az ismeretelmélet egyetlen kritériumának hir-
detésével a rationalismus legnagyobb erőssége volt ama német 
theologiában, melynek vezérszava: az igaz vallás, azaz a termé-
szetes vallás minden igazsága az ész által igazolandó. Az angol 
deismus a világ teremtésének végső okáúl Isten létét tételezi föl, 
a maga részéről a siipranaturális theologiai irányzatnak volt szülő-
anyja, mely a közvetlen és a csodákban nyilvánuló kijelentés 
theoriáját hangsúlyozza. Ε két irányzat együttesen hozta létre a 
XVIII. sz. végére és a XIX. sz. elejére jellemző dogmatikai 
irányzatot, melynek rationalis supranaturalismus a neve. Ez irány-
zat ugyan a „természetes vailás"-t tartja a tökéletes vallásnak, 
de elismeri, hogy a keresztyénség eszméje megfelel a természetes 
vallás eszméjének; fölveszi ugyan a keresztyénség csodálatos 
eredetének és általában a csodák létezésének elméletét, de a cso-
dákat az ésszel magyarázza ki; a Biblia tekintélyét nem érinti 
ugyan, de a hitvallásokat eltávolítja és a szabad vizsgálódás 
elvére esküszik; az Istennek Jézusban való kijelentését a Fiú 
oeconomiájának és foedus gratiae-nek veszi, mely abrogálja a 
foedus naturae-t és a foedus legis-t („pogányok" és „zsidók"), 
de Krisztus istenségét csupán tapintatból nem tagadja meg és 
megelégszik az „isteni lény" jelzéssel; a hit által való meg-
igazulást explicite nem tagadja ugyan, de azért az erényekre 
teszi a hangsúlyt; praedestinatio helyett a szabadakaratot, Krisztus 
váltsághalála helyett a mi érdemünket helyezi előtérbe. Ha meg-
gondoljuk, hogy a Réveil éppen eme' dogmatika minden egyes 
pontja ellen reakció volt, úgy megértjük Gaers-nek, a Bourg-de-
Four egyház hajdani papjának elkeseredett jellemzését a XVI11. 
századbeli genfi klérusról, a Compagnie-ról: „Az egyház, melyet 
(a Compagnie) kormányzott, J. J. Rousseau elveitől volt áthatva, 
általában nem volt más a hitvallása, mint a savoyai vikáriusnak. ') 
A klérus, ha kellett, beszélt ugyan a Jézus Krisztusról, de mint 
doktorról, sohasem mint váltságról; mint martyrról, sohasem mint 
engesztelő áldozatról; szerinte Jézus azért halt meg, hogy 
tanát megpecsételje, nem bűneink bocsánatára."5) Maury)3 

pedig így jellemzi e kor vallását igen találóan: (A kor prédi-
kációiban) „a vallás úgy tekintetett, mint tan, mint oktatás 

0 Utalás Rousseau Profession de foi d'un vicaire savoyard c. művére, 
amelynek főgondolata: az ember természeti állapotában nem lehet rossz, 
mert Isten csupán jónak teremthette. Az ember maga-magát tette rosszá; üjra 
jóvá ismét csak Isten által lehet, aki a benne levő morális energia forrasa, 
akaratának támasza, belső elhatározásainak tanúja és kezese. (L. Lanson; 
Historie de la littérature frangaise, 12. ed. Paris, 1912. p. 785) 

2) Guers i. ni. p. 17. 
') Maury i, m. I. k. p. 11. 
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és nem mint a szívnek mélységes élete, mely az embert 
egészen átfogja, akaratában, értelmében és érzelmében. Ezen első 
eszmecsoporthoz csatlakozott a második, mely a halhatatlanságnak 
és a jövő élet ama kárpótlásainak dicséretében állott, melyek az 
erénynek vannak fentartva. Végre, mint a prédikáció koronája 
megjelent a beszédben Isten neve is." — Legjobban azonban a 
Compagnie des pasteurs-nak 1830-ban alapított, mintegy hivatalos 
organuma, a „Protestant de Genéve" tárja elénkbe a Compagnie 
tehát a genfi nemzeti egyház dogmatikai álláspontját: „Hirdetni 
és védni a szabad vizsgálódás protestáns elvét, következésképpen 
hitre vonatkozó dolgokban az emberek tekintélyét a Bibliáéval 
helyettesíteni. Védni és javítani a genfi protestáns nemzeti egyház 
intézményeit. 

„Genf megmutatja a keresztyénségnek, hogy egy egyház 
alapíttathatik és fennállhat csupán fegyelmi szabályzatainak ereje 
által: amig a nemzeti protestáns egyházak legnagyobb része, 
legalább is forma szerint, emberi formulák igája alatt vannak, 
amíg a magukat disszidenseknek vagy függetleneknek nevezők 
csak azért jártak el így, hogy a maguk kebelében bizonyos 
dogmák prédikálását és vallását hallják, — Genf több mint száz 
esztendeje képes volt a Biblián kivül minden más hitvallást 
elhagyni, de egyúttal nemzeti egyházképpen fenmaradni, maga 
köré csoportosítva a nyáját alkotó hívek legnagyobb részét." 

Jézus, Isten fia, az emberek Megváltója és Szabaditója, örök 
üdvössége a bűneiket megbánó megváltottaknak, akik magukat 
jócselekedetek gyakorlása által szentekké teszik; íme ez a keresz-
tyénségünk. Ez bizony nem a methodistáké". 

Ε programmban mindent inkább találunk, mint a keresztyénség 
u. n. „centráldogmáinak" dogmatikai kifejezését. Ε programm 
„methodista" gyűjtőnév alá foglal minden disszidenst. Az „ortho-
doxia" két irányzata a Réveil előzményeképen Zinzendorf és 
Haldane irányzata, a cseh-morvák és methodisták theologiája. 
Ε két irányzat közös vonása pietizmusra és a mystikumra való 
hajlandóság. A morális elem helyett a vallásosra, a cselekedetek 
helyett Krisztus sebeinek mystikus szemlélésére helyezve a fősúlyt, 
— az „atyafiak" theologiája kiérdemelte a „Vértheologia" hírhedt 
nevét. .— A methodizmusnak Haldane által képviselt iránya pedig 
a Bibliának, főleg Pál apostol leveleinek tanulmányozása által 
való megigazulás exclusiv tanítását téve dogmatikájának alapjává, 
ezáltal végeredményében — más gondolatmenettel ugyan — 
ugyanazon eredményre jutott, melyre amazok: Krisztus érdeme 
és Krisztus halála a lényeges, nem a saját érdemünk és csele-
kedeteink. A mi kötelességünk pusztán a megtérés tényére szorít-
kozik. — Természetes, hogy a csirájában lévő Réveil, a keresés 
bizonytalanságában, gyengeségének érzetében annál erősebben 
agaszkodott a tanhoz és ezzel Krisztus istenségéhez, minél 

') Protestant de Genéve, 1831. p. 9 - 1 0 . L. Heyer, i. m. p. 136—7. 
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erőtlenebbnek és elhagyatottabbnak érezte magát egy ellenséges 
világ közepén, melytől elszakadni készült. 

Ha ezen előzmények után most már a Réveil dogmatikáját 
akarjuk méltatni, a mozgalmat nem vehetjük en bloc; a különböző 
periodusok, a különböző vezérférfiak, a különböző behatások 
szerint ez a dogmatika más és más színben tűnik fel előttünk a 
fejlődés kezdetén, folyamán és végén. 

A fejlődés elején a helyzet nagyon bizonytalan: jellemzője 
csupán a Compagnie rationalis supranaturalismusa elleni anti-
pathia és a methodista-cseh-morva mystiko-pietismus melletti 
sympathia. Még minden szétfolyó; amintöosímémoirejai mondják: ' ) 
„A socinianizmus", — ez a Compagnie, azaz a nemzeti egyház 
vallását jelenti — „oly korcs, földhözragadt, hamis és minden 
emelkedett érzülettel ellentétes rendszer és másfelől Róma vallása 
oly bonyolult és rugalmas rendszert nyújt, bálványimádása mellett 
oly jól megfér a Megváltóba vetett hit és a kereszt tanát annyira 
hirdeti, hogy jobb hiányában és az általános hitetlenség jelen-
létében, mi úgy éreztük, hogy feléje hajlunk." — Ha egyebet nem 
is, de a bűnös világ megvetését és az attól való elkülönülést, 
jellemzőjét minden pietizmusnak, már itt megtaláljuk. 

Több támaszpontunk nyílik a megítélésre, ha az első disszidens 
egyházak megalakulása utáni helyzetet vesszük. A Bourg-de-Four 
egyháza, bár itt is az igaz doktrínához való ragaszkodás volt a 
belépés első feltétele, még sem vett fel oly szigorúan dogmatikus 
jellemet, mint Maian egyháza. Nem is a tan volt az, amit az 
egykori közvélemény leginkább kifogásolt a Bourg-de-Fournál, 
hanem e tan erkölcsi alkalmazása a mindennapi életben: az a 
mód, ahogyan az egyház tagjai állandóan újjászületésről, bűn-
bánatról, megtérésről, kegyelemről, új életről beszéltek és ezzel 
hallgatólagosan mintegy azt látszottak mondani, hogy ezek az 
újjászülöttek, bűnbánók, megtértek, kegyelemben részesülők, új 
életet élők éppen ők és így felette állanak mindazoknak, akik 
nem úgy gondolkoznak, amint ők. Jellemző a pietizmus túlhaj-
tásaira nézve, hogy nincsen benne elég ösztökélő elem a tulhaj-
tásokról való megóvásokra. — César Maian dogmatikai állás-
pontja — mely aztán ugyancsak dogmatikai volt! — intellek-
tualizmusávai, mellyel a XVI. századbeli protestáns orthodoxia 
világnézetébe, tehát rendszerbe akarta tömöríteni a hitet, fejlődés 
volt ehhez képest, dacára, hogy e dogmatika ridegsége, melynek 
sarkpontja az absoluta praedestinatio volt, elméletben igen 
könnyen minden morál megtagadására és antinomizmusra vezet. 
Astié*) így jellemzi ezt: „A dogmatikus, doktrinális szempont 
nyilvánvalóan uralkodik. Tanúbizonyságot akar tenni az igazságról 
és lényegében egy szeplőtelen orthodoxia tanának vallásával 
reméli célját elérni." 

0 Bost i. m. 1. k. p. 34. 
') Astié, i. m p. 114. 
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Ha hinnünk lehet Guers-nek, aki nemcsak a nemzeti egy-
házzal, hanem Malannal szemben sem ékeskedik a teljes elfogu-
latlanság erényével, alapjában az első Réveil két egyházának 
dogmatikája egyenlő alapon nyugodott; a Réveil nagy igazságai: 
Krisztus istensége, Krisztus váltsághalála, a hit által való meg-
igazúlás mindkettőben egyformán taníttattak, csakhogy Malannál 
túlhajtott volt a forma, különösen a kálvini abszolút praedestinatio 
és a részleges elválasztás tanítása miatt. — Nekünk úgy tetszik, 
hogy Maian túlhajtottságát logikusságának köszönhette: a XVI. 
század dogmatikájához visszatérve, első gondolata a rendszer volt. 

Érdekes megjegyezni, hogy a dogmatikai gondolat fordított 
viszonyban áll az ecclesiastikai gondolattal: minél több gondot 
fordít valamelyik irányzat a theologiára, annál kevesebbet törődik 
az egyházszervezettel. így 1830-ban, a Société évangélique alaku-
lásának pillanatában, amikor az egyházszervezetben az „elkülönző 
individualizmus" (individualisme séparatiste) helyét a „mérsékelt 
Individualismus" (individualisme modéré) foglalta el, a dogmatikai 
szigorúság ujult erővel lép fel: Gaussen nemcsak a Szentírás 
teljes tekintélyét, hanem a legmerevebb theopneustiái is tanítja 
és nem elégszik meg a megszentelődés dogmájával, hanem az 
Apokalypsis nyomán külön fantasztikus eschatologiát szerkeszt. 
— Viszont a nemzeti egyház, mely eddig a dogmatikai érdekkel 
keveset törődött és az egyház egységét akarta megóvni mindenáron, 
még áldozatok árán is, most nem fél többé a szakadástól. Kez-
detben a tant feláldozta az egyházi tekintélynek; most a személyes 
meggyőződés tanát tanítja s ő maga igyekszik megszabadulni a 
reá nézve felesleges és kellemetlen elemektől; Gaussent részben 
a Compagnie kergette ? szakításba. 

Mikor 1849-ben az „evangéliumi szabad egyház" megalakult 
minden teendője között legkönnyebb volt dogmatikájának meg-
állapítása. Semmi olyas nem volt már többé, ami a Réveil igaz-
ságai között eddig kifejezve ne lett volna. A szilárd orthodoxia 
álláspontján állva, saját maga zárta be maga előtt a fejlődéshez 
vezető ajtót. „A vallásos és erkölcsi szemponttól a dogmatikus 
és intellektuális szemponthoz siklottak át; az ügyet többé nem 
a lelkiismeret előtt tárgyalták, hanem az értelem ítélőszéke előtt; 
mindenekelőtt a metaphysikai mysteriumokat akarták elfogadni."1) 

Az adott méltatást, a dogmatikai jellem formálásának e négy 
fázisát mivel sem lehet igazolni jobban, mint a különböző disz-
szidens vagy szeparált egyházak eredeti okmányaival. — A Bourg-
de-Four egyház dogmatikai főgondolatát, melynél nem a theologiai 
theoria, hanem a vallásos és morális alkalmazás volt a fődolog, 
megtaláljuk az egyháznak 1818-ból kelt apológiájában (Apologie 
de l'Eglise indépendante): „On nous a accusés de renier Dieu 
et de ne erőire qu'en Jésus-Christ .*. . D'innover en matiére de 
doctrine. — Voici notre seule et unique réponse . . . Nous ne 

') Astié i. m. p. 152. 
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sommes point novateurs en fait de doctrine, puisque nous recevons 
et croyons tous les points que les Confessions de foi, faites et 
regties par nos peres, et respectées encore de toutes les com-
munions protestantes, établissent comme fondamentaux et comme 
indispensables au salut; puisqne nous adorons et nous servons, 
comme eux, un seul Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit; et que, 
tout en reconnaissant la nécessité des bonnes oeu res, nous ne 
voulons cependant, créatures déchues et coupables, fonder notre 
espoir de salut que sur les mérites parfaits de Jésus-Christ." l) 
(„Azzal vádoltak, hogy megtagadjuk Istent és csak Jézus-Krisz-
tusban hiszünk . . . hogy a mi a tant illeti, újítók vagyunk. — 
íme egyetlen válaszunk: Nem vagyunk újítók a tanban, mert 
elfogadjuk és hisszük mindama cikkelyeket, melyeket az atyáink 
által alkotott és elfogadott, még minden protestáns gyülekezet 
által tisztelt hitvallások úgy állapítanak meg, mint alapvetőket és 
az üdvre nélkülözhetetleneket; miután imádjuk és szolgáljuk, 
mint ők, az egy igaz Istent, Atyát, Fiút és Szentlelket; és mert, 
elismerve a jócselekedetek szükségességét, bukott és vétkes 
teremtmény létünkre mégsem akarjuk üdvösségünket másra ala-
pítani, mint Jézus Krisztus tökéletes érdemeire.") Ε nyilatkozat, 
mely a maga egészében dogmatikai bizonytalanságot, befejezet-
lenséget és a rendszer tisztasága helyett a gyakorlati alkalmazás 
nehézségeit árulja el, egészen más alaphanggal bír, mint pl. Maian 
szabatos, világos, dogmatikai formulákkal és ellenmondást nem 
tűrő abszolutsággal kifejezett rendszere, mely semmi különbséget 
nem akart látni a theoria és a gyakorlat, a tan és alkalmazása 
között. Már 1819-ben így fogalmazza meg hitvallását·. „Qu'il n'y 
a qu'un seul Dieu, le Pere, le Fils et le Saint-Esprit; que 
l'homme natt dans l'état de Déché, qu'il ne peut en étre tiré que 
par la nouvelle naissance, opérée par la Saint-Esprit; que le 
salut de l'homme est un don absolument gratuit que Dieu fait, 
en son fils, aux pécheurs qu'it lui piait de sauver; et que nos 
oeuvres ne sont que le témoignagne de notre reconnaissance, 
pour notre Sauveur, et n'ont aucun mérite pour racheter notre 
áine."1) (Csak egy Isten van, Atya, Fiú és Szentlélek; az ember 
bűnös állapotban születik, melyből csak a Szentlélek által esz-
közölt újjászületés mentheti meg; az ember üdve Istennek teljesen 
ingyen kegyelmi ajándéka, melyet Fiában adott azoknak, akiket 
megváltania tetszik; cselekedeteinknek semmi érdemük nincsen 
lelkünk megmentésében, hanem ezek csupán csak Megváltónk 
iránti hálánk tanúbizonyságai.") 

A Société évangélique dogmatikájának puritán orthodoxusságát, 
egyházi I .berálisságát és polemikus jellegét mutatják a következő 
egykorú okmányaiból vett idézetek: „Cette Institution (l'école de 

') Cit. Guers i. m. p. 141—148. 
') L. fennebb idézve. 11-12 oldalon (Piéces relatives á la destitution du 

ministre Maian, p. 13.) 
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théologie de l'Oratoire) ne prétend se Her á aucune des formes 
particuliéres de l'Eglise chrétienne. Constituée sur les bases les 
plus larges, eile tend la main á toutes les Églises." ') („Ezen 
intézmény — az Oratoire theologiai iskolájának alapításáról 

.van szó — nem akar a keresztyén egyház egy külön formájához 
sem csatlakozni. A legszélesebb alapokra állítva, minden egy-
háznak kezet nyújt.") — Quel que sóit le point de vue sous 
lequel on considére les circonstances actuelles de notre Eglise, 
il est universellement reconnu que la doctrine y a subi les plus 
notables changenients dans le cours et surtout vers le fin du 
dernier siécle, qui, de l'aveu de tout le monde, ne fut sans doute 
pas un siécle religieux. Nous ne voulons point prononcer ici sur 
les causes de ces changenients. Nous nous contentons de rappeler 
sans commentaires ce que l'histoire du temps Signale: Γοη aban-
donna des vérités longtemps vénéreés: l'on embrassa des doc-
trines nouvelles."'-) (Bármely szempontból vizsgáljuk egyházunk 
jelen körülményeit, általánosan el van ismerve, hogy a tan abban 
igen lényeges változásokat szenvedett az utóbbi század folyamán 
és különösen a végén, mely század, általános vélemény szerint, 
kétségtelenül nem volt vallásos század. Nem akarunk itt véleményt 
nyilvánítani e változások okairól. Megelégszünk azzal, hogy 
kommentár nélkül említjük, amit ez idő története mutat: a régóta 
tisztelt ..igazságokat elhagyták, új tanokat vettek fel.") — „L'École 
(sc. de théologie de l'Oratoire) professait sur l'état de l'homme, sur 
la gräce de Dieu, sur la nature du Sauveur, sur l'oeuvre qu'il a 
faite, et sur celle qu'it opére pour le salut de sori peuple, les 
doctrines que les Eglises protestantes proclament d'un commun 
accord dans leurs confessions de foi." ;) („Az Oratorium theologiai 
iskolája az ember állapotjáról, az Isten kegyelméről, a Megváltó 
természetéről, a munkáról, amelyet tett és a melyet lesz népének 
üdvéért, azokat a tanokat vallotta, melyeket a protestáns egy-
házak hitvallásaikban közös megegyezéssel tanítanak.") 

Végre az evangéliumi szabad egyház nyilatkozatainak egy jel-
lemző részlete, mely mutatja, mennyire meg akarja tartani ez az 
egyház úgy a tan eddig kifejtett tisztaságát, mint az egyház eddig 
kifejtett confessionális elkülönülését (1. alább a III. részben!) — 
és mégsem akar sem exclusivnak, sem szüklátkörűnek látszani : 

1) Lettre circulaire de la Société évangélique de Genéve aux Églises, 
aux universités et á tous les fidéles de la chrétienté protestante, 10. sept. 
1831. (A genfi Société évangélique körlevele a prot. keresztyénség egy-
házaihoz, egyetemeihez és minden hívéhez.) Id. Maury, II. 365. p. 

2) Communication, respectuese á Mm. les Syndics et Conseil d'État sur 
l'établissement d'une École de théologie evangélique, 10. sept. 1831. Id. Maury, 
II. 373. — Ne feledjük, hogy ebben a pillanatban Gaussen, Merle d'Aubigné 
és Galland még mint a nemzeti egyház papjai irták alá a kérvényt; s hogy 
épp ez lett legfőbb oka hivatalokból való letételüknek, ami a Compagnie 
szempontjából csak helyeselhető volt. 

') Discours de Merle d'Aubigné tragant le Programme dogmatique de 
l'Ecole de l'Oratoire, 1832. — L. Maury, 11. 385. 
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„Quiconque, se reconnaissant pécheur et condamné par ses 
oeuvres, professe avec l'Eglise une mérne espérance en Jésus-
Clirist, Dieu manifesté en chair, unique refuge du pécheur, et ne 
dément pas sa profession par sa vie, est de plein droit membre 
de cette Eglise: le jugement des coeurs étant laissé á Dieu, qui. 
seul connait ceux qui sont s i e n s . " ( „ M i n d e n k i , aki elismeri, 
hogy bűnös és hogy cselekedetei elkárhoztatják, az egyházzal 
közös reménységet vett Jézus Krisztusban, testben megjelent 
Istenben, a bűnösök egyetlen menedékében és hitvallását életével 
nem tagadja meg: teljes joggal tagja ennek az egyháznak. A 
szívek megítélése Isten dolga, aki egyedül ismeri az övéit.") 

Ε részletekhez nem kell kommentár. Igazolva látjuk velük 
fentebbi ítéletünket: a dogmatikai mag alapjában közös a Réveil 
minden fázisában: az orthodoxia, — csakhogy a körülményekhez 
képest és az egyénekhez mérten más és más szempontok szerint 
m utatkozik. 

Ε dogmatika lényegét a Réveil híres „négy vagy öt igazsága" 
teszi. Visszatérve a keresztyénség pozitív igazságaihoz, az evan-
gélium igazságához, tanítva a személyes megtérést, mint a hit 
előfeltételét, — dogmatikáját a következő főtételekre alapította: 
a Szentírás abszolút tekintélye, - Krisztus Istensége, - a Szent-
írás újjászülő ereje, — a váltság, kegyelem és megszentelődés. 
Dogmatikai formáiban többé-kevésbbé hű igyekszik maradni a 
reformáció formuláihoz. 

Ε dogmatikát három részre oszthatjuk: 1. közös alapját képezi, 
— oly alapját, mely e korban általánosan elismertetett és kétségbe-
vonásának még a gondolata sem merült fel — a Szentírás 
tekintélye s ezzel együtt az Istenről alkotott fogalmak; 2. ütköző-
pontját alkotja a Mester személye: Jézus istensége és szerepe, 
melynél a világnézetbeli különbségek szabad folyást nyernek; 
következménye az anthropologia, az emberről való tan, tehát a 
praeexistentia, a kegyelem, a megszentelődés. — Gyakorlati síkba 
való kivetődése pedig az egyház élete, mely azonban már nem 
tartozik a dogmatikai tárgyalás keretébe. 

Ε három rész tárgyalásánál szem előtt kell tartanunk min-
denekelőtt: a) miféle előzmények hozták létre a különböző dog-
matikai igazságok formulázását; tehát vizsgálni kell negatíve a 
Compagnie, positive a „methodismus" álláspontját; b) milyen 
dogmatikai formában jelentkezik az eszme a Réveil kebelében — 
számot vetve az individuális formulázás esetleges különbségeivel 
is; c) milyen helyet foglal el a dogmafejlődés történetében 
különösen Calvin Instítutíójának, mint vélt ispirálójának alapján; 
mi a maradandó, positiv eredménye e dogmatikának úgy a Ré-
veilben, mint a Réveilen kívül. 

„Általánosságban a Réveil minden töredéke elismerte a Szent-
írás feltétlen tekintélyét, de az inspiráció tanát különbözőképpen 

') Eglise évangélique á Genéve, 1855. p. 10. 
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formulázták." 1 — De nemcsak a Réveil minden pártállása, hanem 
az ellenpárt, a XVIII. sz. supranaturalis rationalismusa is a priori 
elismerte és feltételezte ezt a tekintélyt. A kérdés csak az volt, 
milyen formában jelentkezett ez az eszme itt és amott? 

A nemzeti egyház dogmatikája — amint Cheneviére-nek 
1840-ben kiadott dogmatikai művéből látszik — a Szentírás tekin-
télyét elfogadván, a litterdlis inspiratiót elveti ugyan, de hogy a 
Szentírásnak Istentől való ihletettsége még kétség tárgya sem 
volt, mutatja, hogy Scherernek a Biblia tekintélye elleni fel-
lépésekor Cheneviére az elsők egyike volt, aki a Réveil képvise-
lőivel karöltve síkraszállott a hit e megingathatatlannak tekintett 
alapja védelmére. A „methodismus" viszont nagyrészben a 
theupneustia pártján állott. 

A harc nem lehetett tehát nagyen elkeseredett ezen a ponton. 
Hogy a Szentírás tekintélyének elismerése mellett a litterális inspi-
ratio fokának kérdésében meglehetősen bizonytalan volt a helyzet, 
láthatjuk pl. Bost nyilatkozatából 2 „A Szentírást történileg igaz-
nak tartom minden nagy tényben, melyet elbeszél és egy bizonyos 
sophistával, aki e pontban maga sem gondolta, mennyire igaza 
van, így szólok: Nem így szoktak valamit koholni. Igaznak és 
inspiráltnak tartom mindabban, ami a tanra vonatkozik." -— Ez 
utolsó sor — „mindabban ami a tanra vonatkozik" (dans tout 
ce qui regarde la doctrine) — világosan mutatja, hogy Bost nem 
tudott kellőképen különböztetni a Szentírás tekintélyének belső és 
külső bizonyítékai között. Bár az első Réveil az Individualismus 
jelszavával lépett föl, az individualismust a tan a legnagyobb 
mérvű autaritarismus váltotta föl. — Maian és különösen Gaussen 
előtt egy pillanatig sem volt kérdés a szentírás jótáinak és 
pontocskáinak abszolút és teljes inspiratiója : ami meg vagyon 
írva, az meg vagyon írva. A belső érvekkel — az abszolút tekin-
télynek az öntudat ítélőszéke előtt való igazolásával nem 
törődnek: az Ige kezdetben Istennél volt és Isten vala az Ige. 

Ebben aztán a Réveil theopneusta irányzata tényleg Calvin 
János dogmatikájához tér vissza, aki az 1560-beli lnstitutio 
I. könyve 13. fejezet 7. szakaszban így határozza meg az „Igé"-t: 
„Látjuk tehát, hogy Isten a világot teremtvén úgy beszélt, hogy 
az Ige is munkálkodott a maga részéről és ezáltal a mű közös. 
Amit pedig erről szent János mond, az még sokkal világosabb, 
t. i. hogy az Ige, amely kezdetben Istennél volt, minden dolognak 
oka és eredete, Istennel, az Atyával együtt: mert ezáltal állandó 
lényeget (essence permanente) tulajdonít az Igének és még egy 
külön sajátosságot is megjelöl benne: megmutatja, hogy Isten, 
aki így beszél, hogyan volt a világ teremtője. Ezért ámbár minden 
Istentől eredő kijelentést jogosan az ő igéjének lehet nevezni, 
mégis abszolút fokra kell helyezni azt a tulajdonképpeni Igét, 

Maury : i. m. II. p. 27. 
Mémoires, II. k. 453 sz. p. 
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mely minden kijelentés forrása (t. i. a Biblia) és megállapítottnak 
venni, hogy nincs alávetve semmi változásnak, mindig egyetlen 
és változhatatlan Istenben, sőt maga az Isten." 

Calvin eine gondolatának elfogadása, mely az Igét Istennel 
azonosítván, a Szentírást isteni tulajdonságokkal ruházza fel, oka 
annak, hogy ezzel a tannal Maian és Gaussen dogmatikai gon-
dolata annyira megcsontosodott formában jelentkezik. Innen a 
dogmatika intellektuális jellege is: Isten tiszteletének első útja az 
Isten ismerete; Isten ismerete = Isten dicsősége a maga töké-
letességében a Bibliából ismerhető meg. 

A Szentírás abszolút tekintélyének ilyen formában való elis-
merése ellenmönd a szabad vizsgálódás elvének. A mi hitünk 
alapja a Biblia ugyan, de történeti al?pja. S minthogy a Biblia a 
maga egészében történeti okmány: kell, hogy a történeti módszer 
világánál vizsgáltassák meg. Vallásos igazsága azért éppen olyan 
örökbecsű marad, sőt értéke növekedik, nem lévén kitéve vala-
mely új felfedezés kénye-kedvének. A theopneustiának éppen az 
a legnagyobb hibája, hogy a történetit összezavarja a vallásival 
és anathémát kiált akkor, midőn valaki a történeti tisztázás 
kérdéseit feszegeti. Szemet liúnyva a fejlődés ténye előtt, meg-
fontolás nélkül fogad el mindent en bloc, ami a Bibiiában van 
és nem gondolja meg, hogy ilyen felfogás mellett egy lényegtelen 
chronologiai tévedés bebizonyítása az egész épület szükség-
képpeni összeomlását vonja maga után. 

„Hogyan magyarázható meg egy ily gyors és mély eltévelyedés? 
kérdi Astié.1 — Hogyan lehet, hogy oly korán elhagyták a 

mysticismus és keresztyén spiritualismus területét avégből, hogy 
a heterodox rationalismus talajára helyezkedjenek, melyet misszió-
juk szerint legyőzniük kellett volna? Nem nehéz ez evolutio 
magyarázatát adni. Oka részben a Réveil első vezetőinek tudo-
mányos tapasztalatlanságában, részben a második korszak 
emberei által hozott új szellemben rejlik. A dissidensek már el-
tértek alapelveiktől. Az egyházalkotmányi vitákban, ahelyett, 
hogy az egyház szellemi fogalmára hivatkoztak volna, azt téte-
lezték föl, hogy isteni intézményű és hogy az új testamentum a 
legapróbb részletekig megszabta szervezetét és kultuszát. íme, így 
a Biblia, melyet kezdetben csak vallási, szellemi és erkölcsi 
tekintélynek tekintettek, törvénykönyvnek és minden tekintetben 
kötelező előírásoknak jellegét vette fel. Az eltévelyedés még 
nagyobb lett, amikor a lényegében dogmatikus irányzat fellépett. 
A dissidensek a Bibliában csupán kánonjogi kézikönyvet láttak ; 
a tiszta és merev orthodoxusuk, akik hivatásukúl tűzték ki a 
a XVI század hitvallásának helyreállítását, azt akarták, hogy 
ezenfölül dogmatikai kézikönyv legyen. Az iskolák és századok 
munkájáról megfeledkezve, egyszerűen feltételezték, hogy a hiva-
talos dogmákat a Szentírásra alkalmazott másolási művelettel 

1 Astié, i. ni. p. 154—155. 
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nyerték. Még csak nem is gyanították, hogy a tények és tudo-
mányos fogalmazások, a bibliai theologia és históriai dogmatika 
között különbség van. Ha már egyszer idejutottak, egy kis erő-
feszítéssel könnyű volt bezárni a bűvös kört, melynek mindörökké 
meg kellett védnie az orthodoxiát és biztosítania az egyház 
jövőjét: kieszelték a teljes inspiratio tanát a csalhatatlan káno-
néval együtt. A katholicizmustól örökölt tekintély-fogalom befe-
jezte evolutióját: azt hitték, hogy mindent megmentettek, — 
valójában mindent elvesztettek." 

Ezek a sorok világosan mutatják, hogy a Réveil, mely az 
indívidualismus és a személyes megtérés jelszavát állította szembe 
a XIII. század rationalis supranaturalismusával, dogmatikailag 
önmagával a legnagyobb ellenmondásba került, mikor a Szentírás 
betűszerinti tekintélyét hangoztatta. A Calvin utáni, XVII. század-
beli orthodoxia is itt feneklett pieg: római pápa helyett papir-
pápát csinált magának. 

„Az egyház létezik vagy nem létezik, aszerint, amint imádják 
vagy nem imádják benne azt, akit Isten minden angyalai imád-
nak az égben; aszerint, amint benne Isten Jézus Krisztus, vagy 
nem Isten! És az egyház áll vagy esik (a nagy Luther szavával 
élve), aszerint, amint hirdetik, vagy nem hirdetik benne, hogy a 
bűnös embert a kegyelem menti meg, ha hisz a kereszt vérének 
hatóerejében; hogy „ez nem tőlünk jön"; hogy „ez Isten ado-
mánya !" — Hic est, — hic est articulus stantis aut cadentis 
EcctesiaeF — ilyen abszolút formában fejezi ki Gaussen a Réveil 
dogmatikájának középpontját: Jézus istenségéről és váltsághalá-
láról való tanát a Compagnie-hez intézett levelében.1 — Guers 
ugyanennek a gondolatnak ilyen formát ad Empaytaz röpirata 
alkalmából, mely tudvalevőleg 1817-ben jelent meg: „A Bibliában 
minden összefüggésben van egymással: ha Jézus Krisztus nem 
Isten, úgy az értelmi és erkölcsi teremtés közös törvényének alá 
van vetve; akkor engedelmeskednie kell és engedelmességének 
csak önmagára nézve van értéke ; akkor nem tudja azt másokra 
átruházni és megigazítani őket a vérében való hit által (Róm. 59); 
tagadni Krisztus istenségét annyi, mint lerombolni tényleg a 
Jézus Krisztus által való üdvöt. Ez a keresztyénség fundamentuma."2 

Mindkét nyilatkozat, a Réveil két különböző korából véve 
Krisztus istenségének ilyetén hangsúlyozásával egyúttal vádat 
foglal magában a nemzeti egyház ellen, mely Krisztus istenségét 
nem tanítja többé, mely tehát arminianus, socinianus, arianus. 
A Réveil kezdetén theologiailag Empaytaz formulázza először e 
vádakat többször említett röpiratában, de máskülönben ezzel az 
ítélettel nem ő az első. Diderot Encyclopaediájának Genéve-ről 

1 Lettres de M. le Pasteur Gaussen á la vénérable Conipagnie des Pas-
teurs de Genéve, 1831, p. XIV--XV. 

3 Guers, i. m. p. 74. 
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írott cikkében azt írja, hogy csupán a Jézus Krisztus és a Szent-
írás iránti tisztelet különbözteti meg a genfi klérus keresztyén-
ségét a tiszta deismustól. Bár Diderot ezzel a maga módja szerint 
kedveskedni akart a genfi papoknak, a Compagnie sietett tilta-
kozni a kétértelmű dicséret ellen. De noha visszautasítja a 
deismus vádját, Krisztus istenségének positiv hangoztatását 
ügyesen kikerüli feleletében. És ebben az eljárásban nyilvánvalóan 
nem volt igaza. Ha katechismusában Krisztusról szólva megelé-
gedett az „isteni lény" kifejezéssel; ha a Confessiót eltávolította; 
ha tehát mindenben százada hű fiának mutatta magát: kellett 
volna bátorsággal bírnia, hogy Krisztus istenségének athanasiusi 
formáját többé el nem fogadván, őszintén formulázza christolo-
giáját. Minthogy ezt nem tette, méltán megérdemelte Rousseau 
metsző sarkasmusát, aki az Emilé és a Contrat social hóhér által 
való megégettetése miatt dühtpl tajtékzott a genfiek ellen: 
„Kérdik a genfi papoktól, vájjon Jézus Krisztus Isten-e; nem 
mernek felelni. Egy philosophus rájuk veti gyors, átható szem-
pillantását. Látja, hogy arianusok, socinianusok, deisták. Megmondja 
ezt és azt hiszi, hogy kedveskedik nekik. De ők legott fellármázva, 
megrémítve gyülekeznek, beszélnek, izgulnak, nem tudják, micsoda 
szenthez fohászkodjanak; és teméntelen tanácskozás, határozat, 
előadás után az egész mindenség egy érthetertlenségben végződik, 
mely sem igent, sem nemet nem mond. Óh genfiek! nagyon 
különös emberek a ti papjaitok; nem tudja az ember mit hisznek, 
vagy mit nem hisznek; sőt még azt sem tudja az ember, milyen 
hitet akarnak mutatni. Az egyetlen mód, mellyel hitüket meg-
állapítják, abban áll, hogy támadják a másokét."1 

Másfelől a cseh-morvák és a inethodisták Krisztus mystikus 
contemplálásában annyira mentek, hogy a Fiú fogalmát az Atyá-
éval összezavarva, Istenből mintegy nagyapát csináltak. Termé-
szetesen ez sem nevezhető dogmatikai éleslátásnak. így a Réveil 
emberei előtt is legelsősorban nem a dogmatikai, hanem a morális 
érdek fűződik Krisztus istenítéséhez és az Atyával egy rangba 
való helyezéséhez; a Réveil emberei kegyességének szüksége volt 
valami abszolútra, akihez azért mégis bizalommal fordulhassanak; 
Istenre, akit emberi alakban szemlélhetnek. Megváltóra, aki nem 
idegen tőlük. Krisztus istenségének ez a morális oldala különösen 
a Bourg-de-Four egyházban fejlődött nagyra. „Most már tudjuk, 
kihez forduljunk, — olvassuk Félix N e f f , az egyház első misszi-
onáriusának levelei között — kinek a szivébe öntsük kínjainkat 
és aggodalmainkat. Nincsen többé szükségünk, hogy az egekbe 
szálljunk és abba a fenséges szentélybe lépjünk be, hová még a 
cherubok is csak remegve és arcukat elfödve közelednek. Egészen 
közel van hozzánk, velünk van, és mindig el tudjuk képzelni az 
Ember fia képében."2 E hely mutatja, mennyire a gyakorlati és 

1 Rousseau: Lettres de la Montagne, 1764. L. Goltz. p. 87—88. 
2 L. Maury. II. 82. 
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építő érdek vezette a Bourg-de-Four egyház dogmatikáját, mint 
minden kérdésben, úgy itt is. Ez azonban nem óvhatta meg őt 
sem az antitiumismus vádjától, melyet pedig hajlandó volt Maian 
ellen intézni, éppen dogmatismusa miatt. E mystikus dogmatika 
nem bajlódik subtilis vitákkal, a két természet, a két akarat stb. 
scholastikus kérdéseivel: megelégszik egyszerűen azzal, hogy 
Krisztusban, ki lényegében véve egy az Atyával, Megváltót talált. 
Viszont César Maian dogmatikája sem áll meg hosszasan a két 
természet kérdésénél: egyszerűen Calvint fogadja el, ki szerint 
Krisztusban a két természet a maga tökéletességében megvan és 
aki Krisztus érdemére, mint a váltság eszközére (de nem alap-
okára!) helyezi a fősúlyt: „Cum ergo de Christi merito agitur, non 
statuitur in eo princípium, sed condescendimus ad dei orditiationem 
quae prima causa est, qui mero benefacito mediatorem statuit, 
qui nostro salutem acquireret. Atque ita inscite opponitur Christi 
meritum misericordiae dei." — Ha már most a Bourg-de-Four 
Malannak túlságos juridicussdgdt vetette szemére, Maian a Bourg-
de-Four-ral szemben Istentranscendentidjdnak el tüntetésétjézusnak 
magának az Istennek rovására való istenítését hozhatta fel teljes 
jogú szemrehányásképpen. 

Hasonló finom különbséget látunk Krisztus müvének meg-
ítélésében. A Bourg-de-Four gyakorlati irányzata a Compagnie 
eríny-dicsérete ellen a jézus Krisztus váltsághalálába vetett hit 
által való megigazulást h„ngsúlyozta, mint az üdv egyetlen fel-
tételét, csatlakozva ezzel az atyafiak vértheologiájához; Maian 
ellenben jogi conceptiót vitt tanába: Krisztus váltsága teljesen 
egyenjogú az egyházban elkövetett és elkövetendő összes vétkekkel; 
mintegy mathematikai egyenlőség van a praedestináltak bűnössége 
és Jézusnak a pokolra szállással és az Atya átkának elszenvedé-
sével súlyosbított kereszthalála közt (Maian ezt tanította!). így 
tehát míg a Bourg-de-Four e szempontból is morális, azaz 
gyakorlati antinomismusra vezetett, addig Maian gondolata 
ugyanerre irányult, csakhogy elméletileg. 

Krisztus expiatio-ja túlságosan hangsúlyoztatok azonban mind-
két oldalon. „Azzal szokták vádolni a Réveil-t, hogy ennek a 
tannak túlságosan jogi kifejezést adott, hogy Istennel való kibé-
külésünket úgy vette, mint a törvénykezés egy nemét, hogy a 
büntetőjog kifejezéseit vegyítette bele, hogy Krisztus szenvedései 
és a mi bűneink között a pontos egyenértékűség theoriáját taní-
totta."1 Kétségtelenül. Itt azonban Calvin dogmatikáján kívül a 
Calvin előtti scholastikus theologia egyik legkiválóbb képvise-
lőjének, Canterbury Anselmusnak, kihez a Calvin utáni Scholas-
tika újra visszatért, gondolatmenetével látunk hasonlóságot: a 
bűnös emberiség üdvösségére nézve szükséges a testté lett Isten 
halála: Istennek elégtételre van szüksége. Ezt az elégtételt a bű-
nös emberiség helyett — melyeta büntetés örök kárhozatba sodorna 

1 Maury i. m. II. p. 101. 
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— csak Isten viselheti helyettesként: satisfactio vicaria. Mindkét 
elméletben ugyanazokat a hibákat: a rationalis-jnristikus felfo-
gást Isten igazságosságáról és az embernek a jóra való képte-
lenségéről, Isten szeretetének rovására, találhatjuk meg. 

Viszont a Réveilnek nagy érdeme, hogy a XVIII. század ra-
tionalis erény-prédikálása helyett a figyelmet újra a keresztyénség 
Pál—Augustinus—Luther-féle nagy igazságára hívta fel: a hit 
által való megigazulásra, Krisztus éráeméért. 

* 

Mig a Bourg-de-Four egyháza a dogmatikának mintegy isteni 
oldalát fejtette ki és aránylag keveset törődött az anthropologiá-
val a christologia mellett, addig César Maian, a Réveil másik 
nagy dogmatikai indítója (a Société évangélique és az evangé-
liumi szabad egyház csak a már felvetett eszmék systematikus 
összefoglalója) a dogmatikai szempontból az embert helyezte elő-
térbe. Szabadságot kivánó szelleme nem elégedett meg azzal, 
hogy a porszem-ember szerepe e mystikus igazságok szemlélésé-
ben merüljön ki, hanem számot akart adni az ember sorsáról, 
üdvéről és rendeltetéséről. Tette pedig ezt sokszor a saját szem-
pontjának oly túlságba vivésével, hogy ezzel nemcsak a Réveil 
ellenségeinek, hanem más felfogású töredékeinek rosszalását is 
felköltötte. 

A XVIII. század rationalismusa — a jó cselekedetek által való 
megigazulást tanítva — az ember szabad akaratát, jóra való 
képességét és önerején való megigaznlását hirdette; a Bourg-de-
Four egyház, bár elfogadta a kegyelem által való kiválasztást, 
ehhez csatolta az egyén felelősségét saját üdvére nézve és így 
logikai ellenmondással akarta megóvni az erkölcstant; — César 
Maian nem félt az elméleti antinomizmustól — az ember cse-
lekedetei semmisek Isten előtt, — hanem Calvin absoluta prae-
destinatióját, a horribile decretum dei aeternumot vallotta: „Aki 
magát istenfélő embernek akarja tartatni, nem meri egyszerűen 
tagadni a praedestinatiót, mely által Isten némelyeket üdvre 
rendelt, másokat örök kárhozatra." (Institutio, 1560. III. könyv. 
XXI. fejezet. 5. szakasz.) — Erre az alapigazságra alapította 
Maian anthropologiai rendszerét, melyet jobban nem tudnánk 
összefoglalni, mint azt Maury teszi sokat idézett műve II. köteté-
nek 109—110. lapján: „Maian szerint, mihelyt valaki elnyerte a 
Jézus Krisztusban levő üdvösség ismeretét, joga, sőt még inkább 
kötelessége e tényt úgy tekinteni, mint ama lény nyilvánvaló 
szándékának az eredményét, akinek országában nincs esetleges-
ség. Ha a hit által nyerjük az Isten Jézus Krisztusban levő üdvé-
nek kijelentését, ez a tény számunkra nemcsak egy új felelősség 
kezdete, hanem mindenekelőtt Isten egy pozitiv rendeletének 
hathatós megvalósítása; és hála a megvalósításnak, az üdv nem 
olyasvalami, ami a kezeinkbe adatik, hanem egyszerűen egy már 
bevégzett tény bejelentése, oly tény, amelynek ennek következté-
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ben csupán imádással és hálaadással örülnünk lehet. A hit nem 
a hívőnek egy cselekvése, hanem mindenekelőtt Isten adománya 
e hívőnek, mely által az Isten által már végbevitt kegyelem ki-
jelentését elnyeri. Az Isten tehát jelenleg nem abban a pillanat-
ban üdvözíti a kiválasztott lelket, melyben ez a lélek hozzája 
jön. Ε pillanatban csak tuáatja ezzel a lélekkel, a hit által, me-
lyet beléje adott, hogy egyike a már régóta megmentett lelkek-
nek. - Az üdvösség tényében tehát két elem van; mindkettő 
objectiv: az első a Krisztus halála által meghatározott számú 
lelkek számára végzett megváltás; a második ennek az üdvnek 
declaratiója, melyet az Úr tesz meg mindeme lelkeknek egy oly 
hit segítségével, melyet ő maga ad. — Innen van, hogy a dolgok 
hasonló felfogásában igen bő a hely az ismeret számára és na-
gyon szűk az életnek. A lényeges csak az, lio-y az ember tudja, 
hogy kiválasztott és részese ama kegyelemnek, melyet ép oly 
lehetetlen elveszíteni, mint megnyerni az égi atya beleegyezése 
és akarata nélkül: valójában ez egy örökké való rendelkezés." 

Ε theoriának szemére vethetünk sok mindent. Hogy túlságo-
san intellektuálista és hogy így összezavarja a theoriát a gya-
korlattal, a dogmát a vallással, — de viszont nem találja meg 
a vallás mellett az erkölcs igaz helyét. Hogy a pradestinatio-
tanból horribile decretum dei aeternum-ot csinál, mint Calvin 
tette; s az üdvre vagy kárhozatra való elválasztást függetlenné 
téve az embertől, az emberből bábot csinál saját sorsának inté-
zésében. Tényleg: az ember csak szemlélheti saját sorsát, de 
részt nem vehet benne. A „szemlélet" ezen módja azonban lé-
nyegesen különbözik a Bourg-de-Four egyházból kiinduló mys-
tikus Krisztus-kontemplációtól, melynek következménye az egyéni 
felelősségérzet; a Malan-féle szemlélet intellektuális. Hogy a jogi 
conceptio itt is győzedelmeskedik, mert a justificatio — Luther 
után Calvin tanítása — egyszerűen actus forensis, igaznak nyil-
vánítás, hogy így tehát ezen az úton is az antinomizmus vádjá-
hoz érkezhetünk. Hogy a részleges praedestinatio tanának újra 
felvételével kockára tette Isten szeretetét, hogy megvédje Isten 
igazságosságát, elvesztvén ezzel Isten abszolutságát. Hogy a ke-
gyelem ellenállhatatlansága és elveszthetetlensége viszont Isten 
igazságosságát is kockára teszi. Hogy — ami a legsúlyosabb 
vád - - a praedestinatio Isten örök rendelete lévén, ezzel Krisztus 
szerepe a váltságra nézve elesik: Isten Krisztus nélkül is meg-
válthatta volna az emberiséget, így tehát a Fiúra nincs szükség 
az Atya oeconomiájában, még kevésbbé a Fiú istenségére. Hogy 
így tehát feloldatlan — de észre nem vett — ellentét van a 
Bourg-de-Four és Maian dogmája között: amott Krisztus nő 
nagyra Isten rovására, emitt Isten abszolutságának Krisztus fel-
áldoztatok. 

Mindennek dacára nem tagadható, hogy Maian a praedesti-
natio-tan eme újra tanításával Calvin János theologiájának egye-
nes követője volt. „Pradestinationem vocamus aeternum dei decre-

8* 
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tum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine 
fieri vellet!" — És ezzel a Pál apostolok, az Augustinusok, a 
Lutherek, a Calvitiok követője. Csakhogy amig Pál a pradesti-
natio-tannal Istent akarja igazolni az önkényesség vádja ellen, 
mellyel teremtményei kiválasztásában élt, amig Augustinus prae-
destinatioja az embert akarja feloldani a bűn végzetességétől, 
amig Luther pradestinatioja az embernek hit nélkül üdvre való 
képtelenségét jelenti, amig Calvin praedestinatioja Isten dicsősé-
gének és abszolutságának kézzelfogható bizonyítéka: addig Maian 
tana amaz abszolút különbségre helyezi a súlyt, mely Isten vég-
telensége és az ember gyarlósága között, van. Maian praedesti-
natioja az ember szempontjából fontos, mert erőlködésének hiába-
valóságát mutatja és fentartás nélkül Isten karjaiba űzi. Minden 
Istentől — és semmi az embertől! 

A későbbi fázisokban a dogmatikai méltatás szempontjából 
érdekesebb alakulás nem fordul elő.1 

* 

Ennyi részletkérdés után igazán nehéz megtalálni az általános 
értékelés szempontjait. Látszólag igen egyszerű ugyan ez a dog-
matika: visszetérés a reformációhoz, vagy, még egyszerűbben, az 
evangéliumhoz, — s mégis, a probléma mindjárt bonyolúlni kezd, 
mihelyt kitejező és a szög fejére ütő fogalmakat kezdünk keresni 
e folyamat — mint a XVIII. és XIX. századok szelleme közti 
átmenet — jellemzésére. 

Egyfelől jellemzi a Réveilt a dogmatismus, amely az élő igét 
az irott ige mögé háttérbe szorítja, amely tanbeli tisztaságra tör 
és megteremti azt az illúziót, mely szerint a tanbeli hűség meg-
gyöngülése az oka a vallásos élet hanyatlásának, holott valójában 
épen a vallásos érzület elernyedése szüli a dogmák elhanyagolását 
is. Mindemellett, a Réveil dogmatikai rendszert nem adott és 
fejlődésképessége egyáltalában nem a dogmatikájában érvényesült. 
Erre mutat rá Maury is; „A theologia a vallás tartalmának 
tudományos feldolgozását jelenti, vagyis a vallás tanainak és 
moráljának alaposan levezetett és világos formákba öntött elő-
adását. A theologiai szó a módszer és a formula képzeteit költi 
fel. A Réveil-ben pedig semmi effélével nem találkozunk."2 

A kezdet kezdetén a Réveil a kiiiönszakadásra törekvő merev 
Individualismus jelszavát fogadja el, később a mérsékelt indi-
vidualismusét, amikor is aztán egyházait a szenélyes megtérésre 
s az irás tekintélyének, Krisztus érdemének, engesztelő halálának 
és a hit által való megigazulásnak egyéni tapasztalására alapítja. 
Azonban ugyanakkor, amikor a vallási tapasztalás védelmezőjének 

1 Eddig tart a szerző átdolgozása; a következőkben — a megelőző átdol-
gozással való összefüggés szempontjából szükséges — lényegtelen változta-
tásokat leszámítva, puszta fordítását adom a pályamunka francia szövegének. 

R. 1 
2 Maury i. m. II. 2. 
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s az egyházba való beleszületés gondolata támadójának tűnik föl — 
ugyanakkor a legszigorúbb egyházi és dogmatikus tekintély-
alapot hirdeti. Igaz, hogy ez az egyházi Individualismus csak 
visszahatás volt a Nemzeti Egyház egyházi önkényével szemben 
s nem kevésbbé az volt a dogmatikus tekintély követelése is a 
dogmatikai lágymelegséggel (latitudinarismus) szemben — hanem 
azért Frommelnek mégis csak igaza van, amidőn így ítél : „Az 
1820-iki Réveil, természetes visszahatást támasztva a XVIII. század-
beli deismus ellen, amely beférkőzött protestáns egyházainkba 
is és szellemi erejöket különös mértékben apasztotéa, erősen 
hangsúlyozta az üdv munkájában az isteni elemet. Azelőtt túl-
ságosan nagy jelentőséget tulajdonítottak az ember szabad el-
határozásának — most ezt nem lehetett máskép ellensúlyozni, 
mint csak az isteni akarat éles kiemelésével. De, mint ilyen 
esetekben rendesen meg szokott történni, ez a kiemelés is átcsapott 
a kellő határokon. Azon a címen, hogy a reformátorok tanításához 
térnek vissza, tulajdonképen azok közvetetlen tanítványainak a 
theologiáját karolták föl, és ez a XVII. századbeli orthodox 
Scholastika, amelyet a Réveil felülvizsgálat és majdnem minden 
korlátozás nélkül fogadott el, egyszerre zúdított oda a hivők elé 
egy igen gazdag és igen logikus keresztyén tanrendszert, amelynek 
a további feldolgozásától azonban ők maguk teljességgel el voltak 
zárva — és amelynek igazságáról tilos volt meggyőződést szerezniük. 

„E rendszer megkülönböztető vonása — folytatja Frommel — 
az intellectualismus vala. A keresztyénség nagy tényei nem voltak 
benne többé történelmi és erkölcsi valóságok : átalakultak ész-
szerűen kifejthető dogmákká. S maguk e dogmák is, miután 
erőszakkal leszakíttattak történelmi talajukról, alig tudták benne 
megtalálni kapcsolódó pontjaikat s tulajdonképen elvont törvénytár 
lett belőlök, amelynek egységesítő, magyarázó és alkalmazó elveit 
egyképen egy jogászi dialektika szolgáltatta. Ez épület orma és 
koronája a jogi elégtétel és a helyettes kiengesztelés által meg-
szerzett egyéni üdv vala, alapköve pedig az Irás egyedűlvaló 
tekintélye."1 Mi azonban azt hiszük, döntő érvénnyel még sincs 
jogunk a Réveil dogmatikájára az intellectualismus bélyegét ütni. 
Iga.z, hogy a Maian tanainak ez volt az uralkodó szempontjuk, 
viszont azonban emellett épúgy megtalálható a Réveilben egy 
igen erőteljesen érvényesülő mystikus elem is, amely a megfeszített 
Krisztus szemlélésében jut kifejezésre. 

Épígy nagyon ingatag talajra jutunk akkor is, amikor anti-
nomismussal vádoljuk a Réveilt. Igaz, hogy ez mind elméletileg, 
mind gyakorlatilag az egyik természetes következménye volt a 
hit által való megigazulás túlságba menő hangsúlyozásának. De 
ne felejtsük másrészt, hogy a Réveilhez lényegesen hozzátartozott 
a gyakorlati kegyesség is. 

' Frommel I. m. 503. 1. 
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Ε most fejtegetett ellentéteken kívül még két másikkal is 
találkozunk. 

Először: nem tesznek kellő megkülönböztetést a vallás és az 
erkölcs között. Maian képtelen volt megállapítani, miben külön-
bözik egymástól tan és élet. A Bourg-de-Four nem tudott határ-
vonalat húzni a cselekedetek és a hitből származó felelőség között. 
Egyik sem fogta fel a vallást és az erkölcsiséget két, eredetében 
s jellemében különböző létmódnak (kategóriának). Nem figyelték 
meg azt a tényt, hogy a hit által való megigazúlás, ami vallási 
igazság, mégpedig kiválólag az, a keresztyénség alapjellemvonása 
— az erkölcs meg, amely cselekedetekben nyilvánul meg, közös 
minden vallással s eredete máshol, nem a vallásban keresendő. 
A kettő összevétéséből vagy az következik, hogy a vallást stily-
lyesztjük le puszta morállá és nem prédikálunk egyebet a „józan 
észen" és az „erényeken" kívül, mint a Nemzeti Egyház példája 
mutatja vagy pedig az, hogy az erkölcsi elem jelentőségét 
ismerjük félre, amit viszont a Réveil antinomistikus és pietistikus 
hajlamai árulnak el. 

Másodszor·, föloldhatatlan ellentétet látnak a tudomány és a 
hit között. Ha nem ismerjük el, hogy a tudomány és a hit az 
emberi szellemnek két különböző nyilvánulása, megint csak ott a 
veszedelem, hogy összevétjük a kettőt; ésszel dolgozunk ott, ahol 
a hit lényege nem tűri meg azt — vagy pedig feláldozzuk az 
észt a hitnek. Az első út a rationalismus, a második a mysti-
cismus. A Réveil intellectualis formája logikai következtetésekkel 
akarja megbizonyítni Isten létét — mystikus formája viszont 
egyáltalában nem akarja elismerni az emberi szellem gyarló 
ismereteinek hasznavehető voltát. 

* 

Mindezek az antinómiák: dogmatismus és módszertelenség, 
Individualismus és tekintélyi szigor, intellectualismus és mysti-
cismus, antinomismus és gyakorlati kegyesség, vallás és erköl-
csiség, hit és tudomány, világosan mutatják, hogy a Réveilben 
minden eleme megvolt már a thesisnek és az antithesisnek, csak 
még az ellentétes fogalmak synthesisére nem jutott el. Ezt a 
hiányt azonban meg tudjuk magy-rázni, ha az okait ismerjük. 

Első az okok között a szabad vizsgálódás elvének elhanya-
golása vagy önkényes alkalmazása. „Megengedjük a szabad 
vizsgálódást az esetben, ha az evangéliumnak viszonylag másod-
rendű tanaira alkalmazzák azt - ezeken azokat értjük, amelyek 
fölött még maguk az orthodoxusok között is folyik vita —; de 
ennél jobban kiterjeszteni ezt az elvet és, mint többen cselek-
szik, megengedni a korlátlan alkalmazását, nem volna egyéb, 
mint helyet adni annak a hiedelemnek, hogy a Biblia még abban 
is, ami benne üdvösségünkre lényeges, megtűr különféle, sőt 
egymással ellenkező magyarázatokat."1 Így fogva fel, igen vesze-

! Guers i. m. 364. 1. 
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delmessé válhatott a szabad vizsgálódás elve a Réveil egész 
dogmatikájára nézve. A Réveil-nek e kérdésbeli határozatlansága 
Guers-nek ebből az idézett páratlanul nevezetes nyilatkozatából 
származik: elfogadja az Írás tekintélyét, de első- és másodrendű 
igazságokat különböztet meg benne; nem tagadja meg a szabad 
vizsgálódást, de többé-kevésbbé önkényesen fogja tel. Az a sark-
tétel, hogy minden igazságnak nyilvánvaló bizonysága megvan 
öntudatunkban, a Réveil előtt még el vala fedezve. Neki még 
nem adatott meg, hogy az Individualismus elvének legmélyére 
szálljon alá. 

Másodsorban a történelmi érzék hiányával lehet magyarázni 
a Réveil dogmatikai tökéletlenségét és igazolni őt magát. A 
XVIII. és XIX. századok mesgyéjén, más szóval a rationalista 
supranaturalismus és az egyéni vallási tapasztalás érintkezési 
pontján állva, nem csoda, ha annyi egymást keresztező eszme 
között mintegy fejét vesztette. Csaknem öntudatlanul képviselte 
azt a bizonyos „új valamit" s nem tudta kielégítő módon kife-
jezésre juttatni. Egyházi szempontból kétségtelenül fejlődést 
jelentett, másfelől azonban dogmatikájában ép oly buzgón ragasz-
kodott az apostoli egyházakhoz, Calvinhoz vagy a XVII. század 
protestáns scholastikus orthodoxiájához. Ε különös jelenség csak 
abból magyarázható, hogy a Réveil meglehetősen értetlenül állott 
szemben a történelmi fejlődéssel. 

Végül a Réveil dogmatikai arculata hiven visszatükrözi azt 
a környezetet és azt a korszakot, amely elveit felszínre hozta. Ez 
a zavaros három évtized erősen dogmatikus jellemű volt ugyan, 
de épen nem rendszeres. Dogmatikai és theologiai gondolatai 
csak nagyon alkalmi röpiratokba rakódtak le s ezek egyáltalá-
ban nem tartottak hosszú életre számot. Hiányzik belőlük a tár-
gyilagos felfogás higgadtsága, amelyet nem is hozhat meg más, 
csak a harc után következő béke; hiányzik belőlük az elfogu-
latlanság: hiszen azoknak az embereknek sebeket ütő fegyverekre 
volt szükségük, nem tudományos megvitatás alapjául szolgáló 
dogmatikákra; hiányzott belőlük a horatiusi elv: „nonum preinatur 
in annum". 

A Réveil dogmatikája mindenekfölött subjectiv volt: azt hiszem, 
leginkább ehhez a kifejezéshez kell fordulnunk, amikor műszót 
keresünk a jellemzésére. Hisz láttuk, sem a dogmatismus, sem 
az intellectualismus, sem az Individualismus, sőt még az antino-
mismus sem fejezik ki kielégítően a Réveil dogmatikai alapesz-
méjét — ellentéteik persze annál kevésbbé. A subjectivismust 
ellenben igazoltnak látjuk. A Compagnie és a XVIII. század 
Nemzeti Egyháza objectiv hatalmak voltak, amig a Réveil férfiai 
az ő subjectiv igazságaikkal kezdték meg a harcot minden ellen, 
ami ezekkel az igazságokkal nem fért össze. 

Ez a subjectivismus lett a jövendő öröksége. Ha a Réveil, e 
subjectivismus birtokában, képes lett volna elismerni a szabad 
vizsgálódás elvét, megérteni a történelem szellemét és megbírálni 
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saját korát: úgy megtalálta volna ama bizonyos synthesist és 
rendezni tudta volna intellectualismusának, individualismusának 
és autoritarismusának össze-vissza bonyolúlt elemeit. De a 
subjectivismus megvalósítását a Réveil ereje nem birta meg; erre 
a győztes tettre a XIX. század ereje kellett. És amig a Réveil 
— mint már többször említettük -—«hűtlen lett saját igazságai-
hoz: a Nemzeti Egyház képes volt áthasonitani magához a XIX. 
század szellemét. 

Állításunkat mivel sem világíthatjuk meg jobban, mint azzal, 
hogy a Réveil két nagy igazságát: az Itás tekintélyét és a Jézus 
istenségét a ma szempontjából vesszük vizsgálat alá. 

Ma már oly távolinak tűnik föl ez az egész elkeseredett 
küzdelem. Mennyire más szempontok irányítják már a mi véle-
kedésünket! Milyen csekélynek látjuk mi már a különbséget a 
XlV-ik, a XVII-ik századok scholastikája meg a Réveil-é között! 
A szabad vizsgálódás szelleme — az igazságkutatásnak ez egyet-
len méltó módja — a protestantizmust szabadelvű megújhodásra 
képesítette. A Biblia nem egyházjogi vagy szent történelmi tan-
könyv többé, hanem történelmi okmány, amely hitünknek kezde-
teit és Megváltónknak példáját tartalmazza. A történelmi mód-
szer kivívta jogait: egyáltalában nem tette tönkre vallásunk 
alapjait, bár kishitű és betűimádó emberek ezért féltek tőle, ha-
nem megkülönböztette az evangélium örök igazságait az esetleges 
elemektől s így még jobban felragyogtatta azokat a mi bámuló 
szemünk előtt. Az összehasonlító vallástörténelmi módszer a 
többi vallások tanúbizonyságával igazolja a keresztyénség páratlan 
nagyságát. A Baurok, Holtzmannok, Weinelek és Deissmannok 
fehérlő mértföldkövek gyanánt jelzik a bibliai kritika megfutotta 
utat — s a jövő századok folyamán számtalan kutátó fogja még 
követni őket, mert a fejlődés útja most már mindörökre szabad. 

És aztán Krisztus — az isteni Mester, a Megváltó, a Messiás! 
Mennyi ideig félreismerték! A görög dogma, mely a mi gondol-
kozásunk számára érthetetlen formulákba szorította be ezt az 
egyszerűségében oly fönséges alakot, sokáig ránehezült a dog-
matikára. A római dogma jogi schemája pedig csak még nehéz-
kesebbé tette a Krisztusról szóló tudományt. Ez a kettős örökség 
a protestantizmusra oly nehéz feladatot rótt, hogy csak a XIX. 
század szellemének, az individualismusnak segítségével tudott 
megbirkózni vele. 

Ε szabad fejlődés folyamán pedig a keresztyénség lényege 
egyáltalában nem megy veszendőbe. Csak kifejezési formái változ-
nak a korszakokkal. A lényeg változatlan, örök. Mi több: a Szent-
írás jelentősége -és Krisztus érdeme talán soha sem tündököltek 
akkora fénnyel és sohasem voltak oly önmaguktól érthetőek, mint 
azóta, hogy a mi korunk szellemében találjuk meg kifejezési 
módjukat. 

A Réveil dogmatikájának nagy érdeme az, hogy a figyelmet 
újra ráirányította a keresztyénség középponti dogmáira. Nagy hibája 
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pedig az, hogy nem talált szerencsés formát ez igazságok ki-
fejezésére. Viszont a Calvin egyházának életképességét kétségtelenül 
bizonyítja az a tény, hogy dogmatikai tekintetben is képes volt 
fejlődni, amidőn a Réveil vetését tulajdonképen ö aratta le. 

* * * 

Ugy látszik, mintha az a „valami új," amit dolgozatunk első 
részében annyit emlegettünk, e második rész folyamán bizonyos 
mértékig eltűnt volna szemünk elől. Itt nem volt egyébről szó 
mint az orthodoxiáról, az evangéliumhoz, a reformátorokhoz, az 
elhagyott régi igazságokhoz való visszatérésről. — Ámde az egy-
házi fejlődés és a dogmatikai fejlődés útjai ellentétes irányúak: a 
tulságig vitt elméleti érdeklődés mindig a gyakorlati érdekek 
elcsenevészedésével jár. Míg a Réveil dogmatikája nem csinált 
egyebet, mint hogy a keresztyénség négy-öt alapigazságát for-
gatta különböző szempontok alatt és különböző körülmények 
között — egyházi szempontból viszont igen nagy fejlődést mutat. 

Azzal a bizonyos „új valamivel" tehát dolgozatunk harmadik 
és utolsó részében újra találkozunk. 

III. 
A genfi Réveil egyház-tana. 

A Réveil értékelésében azért nagyon fontos az egyházi szem-
pont, mert amikor a Réveil felfogása az egyház társadalmi 
életében alkalmazást nyert, ezzel az összes hagyományos fogalmak 
és százados hitéleti, közösségi formák felforgatása állott be 

A nemzeti Egyház alapjául szolgáló intézmények szöges 
ellentétben állanak ezzel a felfogással. Ez az egyház először 
is nemzeti volt. „Egész épülete azon a föltevésen alapúit, hogy 
a polgárság, vagyis a lakosság egész tömege és a hivők serege 
egy és ugyanaz."1 A polgárjog nem volt lehetséges az egyházba 
való tartozás nélkül. Az egyház fogalma teljesen födte az államét: 
Calvin egyházi rendszerében az egyházkormányzat bizonyos 
mértékben szellemi felügyeletet gyakorolt az állam fölött. A vallás 
kérdése politikai ügy volt: „atyáink vallása" ellen támadni a 
hazaárulás egy nemének tekintetett, Innen az egyház társadalmi 
jelentősége. Minthogy a nemzet egész tömege már születésének 
és megkereszteltetésének tényénél fogva a kebelébe tartozott, az 
egyház a közösen vallott hitet követelte különös nyomatékkal. A 
dogmatikai különbségek feszegetése helyett egy nagy, közös 
társadalmi táborba tömörítette az egész nemzetet. A hitvallási 
jellem helyett elsősorban a paedagogiai szemponttal, az erényes 
élet példájával törődött. — Ebből származik egy másik jellemző 
vonása. Bár a Calvin János egyháza a századok során mindenhez 
hűtlen lett, amit tőle örökölt: a hitvalláshoz is, a katechismushoz 
is, az Ordonnance-hoz is: egy dologban, t. i. az ő szelle-

1 Goltz i. m. 21. 1. 
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mében való fejlődésben mégis kálvinista maradt. Az egyház 
intézményi fontossága fennállt továbbra is. Érték és eredet dol-
gában az állammal egyenlő rangú intézmény volt s így szoros 
viszonyban kellett vele állania. Ez a jogászi formulákhoz és 
szokásokhoz kapcsolódó intézményes jelleg volt az oka annak, 
hogy a lelkipásztori Compagnie'minden ügyet az intézmény szem-
üvegén keresztül nézett s fegyelmi kérdésekként kezelte azokat 
az eseteket, amelyekben valójában dogmatikai nézeteltérésekről 
volt szó. „Ígéritek, hogy tartózkodtok minden szektáskodó szel-
lemtől és kerültök mindent, ami szakadást okozhatna s meg-
bonthatná az egyház egységét," a lelkipásztoroknak ez az eskü-
formája, melyet 1813. dec. 28-iki kelettel a Consistorium adott 
ki, mindennél jellemzőbben tükrözi az egyházi szellemet. 

Ez a három jellemvonás - - a nemzeti, a szociális és az in-
tézményes — könnyen megérteti velünk azt a formát, melyben 
a XV111. századbeli genfi Nemzeti Egyház élt. Az egyház a pap-
uralom felé haladt. Az egyházi mindenhatóság szép lassan a 
Compagnie kezébe került, amelynek nemcsak a papi állások 
betöltésére volt teljes hatalma, hanem általában az egyház egész 
külső és belső kormányzására is. Ez az irány eltért a Calvin 
eredeti gondolatától, mert ő épen nem akarta az Egyház élére 
a papságot állítani, hanem az egyházi és az állami hatalom 
tökéletes egyensúlyozásával azt a formát igyekezett megvalósítani, 
amelyet Choisy nagyon szerencsésen theokratiának nevez. Ámde 
a XVII. század orthodoxíájának s még inkább a politikai esemé-
nyeknek hatása alatt a Consistorium hatalma lehanyatlott s a 
Compagnie lett mindenhatóvá. Ez a papuralom épen nem férhe-
tett meg a presbyteri rendszerrel, amely alapköve volt a Calvin 
egyházának. A Consistorium, mely a reformátor eredeti szándéka 
szerint a laikus elemet képviselte volna s a presbyteri elvet tes-
tesítette volna meg, hatalomban egyre szegényedett s a laikusok 
ennek folytán minden érdeklődésüket elvesztették a papok-kor-
inányozta egyház ügyei iránt. A presbyteri rendszer már csak 
elméletileg állt fenn. 

Ebben a helyzetben, és akkor, amikor még hozzá ez a forma 
általános volt a XVIII. századvégi kálvinista egyházakban1, hal-
latlan újításnak tűntek föl a pietismus törekvései. A pietismus 
egyháztana igazában tagadása volt annak, hogy az egyház, mely-
nek alapja a személyes megtérésben keresendő, állatni intézmény 
lehessen; tagadása annak, hogy az egyház, melynek ismertetőjele 
a személyes hitvallás, jogi intézmény lehessen; s végül tagadása 
annak, hogy a papság hivatalosan képviselhesse a gyülekezet 
hitét, mint a római egyházban. Egyszóval: jelszava az önkéntes-
ségen alapuló, szabad congregationalismus volt, szemben az ál-
lamegyházi tömegek gépies multitudinismusával — ez alapon az 

1 A magyart kivéve, hol, mint tudjuk, a hierarchikus hagyományok ellen 
már jóval előbb megindult a visszahatás a világi elem részéről. Ford 
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egyéniség érvényesülését követelte és kiilönszakadási hajlamokat 
árult el. A forma, amelyben ez új törekvések jelentkeztek, a né-
met pietistáknál és a cseh-morva atyafiaknál az „ecclesiola in 
ecclesia" volt, a methodistáknál a „conventiculum", a Réveil 
kezdetén a „Société des amis". „Az egyház e felfogásának alapja 
az Individualismus: főelve az egyéni megtérésre való hivatkozás. 
Eszerint az egyház nem megkeresztelt egyének tömege többé, 
hanem megtért lelkek közössége; innen van az a törekvés, hogy 
a „fölébresztett" lelkek mind jobban elkülönítessenek a meg nem 
tért „világ"-tól; innen, hogy az egyház, mint intézmény is, a 
tagjaiban élő hit tényére támaszkodik s ezektől nemcsak hit-
vallást, hanem gyakorlati evangéliumi erkölcsiséget követel; innen 
az egyháznak az államtól, a polgári társadalomnak a vallásitól 
való elválasztása, a szigorú egyházfegyelem beállítása s minden 
különbség eltörlése papok és hívek között", — így jellemzi ki-
tűnően ez irányt Maury.1 

így történt aztán, hogy mig egyfelől a pietismus megindította, 
kiválólag dogmatikai irányzat, mint ilyen ment neki a Nemzeti 
Egyháznak s dogmatikai jellegénél fogva a katechismus, a hit-
vallás, a keresztség és az úrvacsora kérdései fölött támasztott 
vitát: addig másfelől ugyanez az irányzat az egyházat intézmé-
nyes, jogi alapjaiban is kikezdte, azt állítva róla, hogy nincs 
többé joga a Calvin egyházaként szerepelni, mert a reformátor-
vetette alapról már rég leszakadt. A kérdés tehát ilyenformán az 
egyházalkotmány és az egyházjog mezejére vivődött át. Grenus, 
az ügyvéd pl. a következőkép érvel: „Ott, ahol a nemzet ural-
kodó vallása a protestáns hit, az állam főinek és a jogtudósok-
nak különös joguk van őrködni afölött, hogy a református hit-
közösség alapjául szolgáló eredeti hitvallás megtartassák, még 
pedig betű szerint (dans ses expressions littérales), s szakadásra 
törekvőknek vagy újítóknak ne legyen szabad megtámadniok azt 
az épületet, amely egy nagy, egynemű egész; őrködni afölött, 
hogy az, ami egyszer valamennyi protestáns egyházra nézve 
szabállyá lett, többé ne legyen kitéve semmiféle támadásnak. 
Magának az uralkodónak sem szabad ezen változtatnia. Miután 
a nép a vallási és egyházi alkotmányt elfogadta, az állami tör-
vénnyé lett, mely minden állampolgár tulajdona s amely nem 
szenvedhet semmiféle újítást."2 

Ez a kettős támadás indította meg a XVIII. század intézmé^ 
nyes egyházának a romlását, aminek a következménye azonban 
egy új fejlődés lehetősége lett a számára. 

• * 

Guers, a Bourg-de-Four egyik legrégibb lelkipásztora, így 
jellemzi a Réveil kezdeteit: „A genfi Révednek, a maga kezde-

1 I. m. II. 206. t. 
2 Grenus: Fragments de l'histoire ecclésiasti jue de Genéve au XIX. 

siécle. Genéve, 1817. 12. 1. 
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tén, nem volt semmiféle egyházi jellege — amit egy más Réveil-
ről el lehetett mondani —; a keresztyénséghez tértek vissza, nem 
pedig a keresztyénségnek valamely különleges formájához. De 
aztán a keresztyénséghez való visszatérésre szükségképen kellett 
következnie a visszatérésnek az Egyházhoz, is — még pedig a 
Biblia egyházához."1 Szintén ilyenformán állapítja meg ugyanő 
a Réveil lényegét is: „Az 1817-iκϊ szakadás és az egyház, amely-
ben a szakadás testet öltött, szemmelláthatóan nem volt tehát 
puszta visszatérés a reformáció elveihez, amint azok állították, 
akik azt hitték, megcsúfolnak bennünket, amikor „kálvinisták"-
nak címeznek. Ekkora mély hanyatlásból Calvinig visszamenni 
már magában véve igen szép dolog lett volna; de mi szerintünk 
még sokkal többet ért azt véghezvinni, amit maga Calvin is 
megcsinált: visszamenni a keresztyénség eredetéhez, hanem aztán 
egészen következetesen, nemcsak a tan, hanem az egyház kér-
désében is. Ez az utóbbi az, amit a mi reformátorunk még akkor 
sem tudott volna megcsinálni, ha egyáltalán akarta volna: hiszen 
nyilvánvaló, hogy az akkor egyetemesen uralkodó eszme, amely-
ben, minden kortársával együtt, ő is osztozott, a látható vallási 
egység vala, más szóval a nemzet és az egyház azonosítása. Még 
akkor nem jött el annak az ideje, hogy megérteni kezdhették 
volna, mily ellenmondás, mennyi igazságtalanság és összeférhe-
tetlenség van a lelkiismeret és a keresztyén szabadság legszen-
tebb jogaira nézve a nemzeti egyház, e szomorú római örökség 
fogalmában — — Tehát, amit a nagy reformátor nem tett 
meg, amit nem is tudhatott, de nem is akarhatott volna megcse-
lekedni: arra merészkedtünk mi, a kevesek, a fiatalok, a minden 
tekintetben olyan gyöngék, — merészkedtünk, mert ami ösztökélt 
bennünket, az erősebb volt nálunknál. És most már hálaadással 
mondhatjuk el, hogy ebben a szent vállalkozásban nem számí-
tottunk hiába az egyház Fejének mindenható és irgalmas segít-
ségére."2 

Ez az egyház megérdemli az individualista jelzőt, mert a 
személyes megtérésen alapúi. Hasonlóképen megérdemli a separa-
tista jelzőt, mert a világtól való elkülönülést hangoztatja. Nem 
egyszerű „dissidons" egyház tehát; több az ilyennél, mert nemcsak 
pusztán az államegyháztól, a tömegektől akarja magát távoltartani, 
hanem egyáltalában elkülönül minden olyan egyházi alakulattól, 
amely nem egyezik meg az ő felfogásával. — Ε nagy negatív 
elve. a separatio mellett positiv alapja az apostoli egyház utánzása 
volt: „mert — hogy újra üuers- t idézzük — aki tud olvasni és 
hajlandó megérteni, az el fogja ismerni, hogy ebben a szent 
könyvben [a Bibliában] egyház-tan is foglaltatik."3 

Az imént mondottak után könnyű megérteni, miért volt ez a 
magatartás ama kor legtöbb kálvinistájának szemében ujdonság-

1 Guers i. m. 116. 1. 
2 U. o. 119-120. i. 
3 U. o. 99. 1. 
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számba emenő, nyugtalanító, sőt egyenesen botrányos valami. 
A Bourg-de-Four egyházban találjuk meg mindazon uj eszmék 
csiráját, amelyek később tetőtől-talpig felfrissítették — a Nemzeti 
Egyházat. Hogyan volt lehetséges mégis, hogy neki magának nem 
volt elég életereje, hogy nem sok idő múlva elvesztette minden 
jelentőségét s hamarosan másodrendű szektává sűlyedt alá? 

Ε jelenség okát ez egyház dogmatikai szükldtókörűségében 
találjuk meg. A Bourg-de-Four az első hibát már akkor elkövette, 
amikor lehetetlennek jelenté ki a Nemzeti Egyház kebelében való 
bennmaradását, minthogy emennek nincs hitvallása — maga 
azonban ugyanakkor nem fogadott el semmiféle hitvallást, mi-
után a Bibliát a maga egészében ilyennek tekintette. Amikor az 
első független egyház megalakításával megvalósított egy nagy-
jelentőségű tényt s ezzel egy igen jelentős fejlődés útját tette 
szabaddá az egyház-eszmék történetében: ugyanakkor dogma-
tikai maradisága (reactionarismus) megakadályozta abban, hogy 
az első után megtegye a második s a következő lépéseket is. 
Amikor elsőnek szállt síkra az Individualismus mellett — mi 
kétségtelenül örök érdeme, —• ugyanakkor egyházában a leg-
merevebb tekintélyi önkény (autoritarismus) uralkodott. És ez az 
önkény annál súlyosabb volt, mert szempontjai folytan változtak: 
a Biblia alapján állott ugyan, de a Biblia különböző magyaráza-
tainak adott helyet. Így először is nem birt zöld ágra vergődni 
a keresztség kérdésének tisztázásával. Nem ismerte föl, hogy az 
lényege szerint nem opus operaiam, hanem pecsét, amelynek — a 
Calvin meghatározása szerint — „első célja az, hogy hitünket 
támogassa Istennel szemben, a második, hogy annak tanúbizony-
sága legyen az emberek előtt;" ·— ezért nem mert lenni sem 
nyilvánosan gyermekkeresztelő, sem anabaptista. Még kínosabb 
volt ez az ingadozás az úrvacsora kérdésében. Kezdetben ki-
zárólagos módon [csak a „megtérteknek"] osztották ki; később 
különbséget tettek egyháztagok és urvacsorázók (communiants) 
között, végűi megint csak eltörölték ezt a különbségtételt —- és 
maradtak a bizonytalanságban. — A fegyelem kérdésében szintúgy 
nem volt az elmélet a gyakorlatnak megfelelő A pietismusból 
nem egyszer lett képmutatás; a lelkipásztori tekintély csökkent; 
a congregationalismus elve gyakran adott helyet az anarchia 
szellemének. 

Az uj elvnek — az egyházi individualismusnak — megvalósítását 
tehát megakadályozta a dogmatikai visszahatás, a régi kovász 
maradványa. Helyesen jegyzi meg Goltz: „Ez az egyház az Isten 
igéjét élete egyetlen és föltétlen zsinórmértékéül akarta tekinteni — 
s ebben minden bizonnyal igaza volt. Ám ez elv mellett meg-
állapítható benne a kálvinista törvényesség befolyása is, mely még 
a szakadásba is elkísérte. És egyedül ebből a tényből magya-
rázható meg, miért nem maradt hű az elszakadt egyház a saját 
szervezetében a szabadságnak azokhoz az elveihez, amelyekre a 
Nemzeti Egyházzal való küzdelmeiben annyit hivatkozott. Ők azt 
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a rendet, amelyet az apostolok úgy állapítottak meg, mint a saját 
koruknak megfelelőt, olybá tekintették, mint az egyház minden 
korszakát egyformán kötelező törvényi."1 

És ezzel bezárult a tévkör: az individualismusból autoritárismas 
lett. „Valójában épen oda lyukadtak ki végeredményben, ahonnan 
kiindultak: amikor szakítani akartak a Nemzeti Egyház külsőleges, 
hívságos, felületes vallásosságával, beleestek egy ép oly tényleges, 
bár más természetű formalismusba: behálózta őket az a vesze-
delem, hogy minden aggodalom nélkül elfogadják az írás ezen 
vagy azon parancsolatának betű szerint való alkalmazását s avval 
•már ne törődjenek, hogy vájjon a szellemébe behatoltak-é s abban 
az értelemben töltik-é be csakugyan azt a parancsolatot, amelyben 
az Ur vagy az apostolok kimondották volt?"2 

Az oka pedig mindennek az volt, hogy a Réveil nem talált 
mértékegységet a maga új egyházi elvének fenntartására, mert nem 
ismerte el, hogy egyesegyedül a szabad vizsgálódás elve, mint az 
individualismusnuk az öntudat előtt való igazolása mentheti meg 
a fejlődés szabadságát. 

* 

A Bourg-de- Four egyház önmagát állította az igazi egyház-
alkotmány egyetlen képviselőjének s következőleg szektáknak 
tekintette mindamaz egyházakat, amelyeknek tana és alkotmánya 
különbözött az övétől. „Krisztusnak a Bourg-de-Fourban össze-
gyűlő egyháza" —· így nevezte maga-magát. „Csak egyetlenegy 
nyájat, egyetlen egy Egyházat ismerünk, amely magában foglalja 
valamennyi megváltottai, kik kiválasztattak az Atya-Isten előre 
való tudása szerint, a megszentelő Lélek által, a Jézus Krisztusnak 
való engedelmességre és az Ö vérével valő meghintetésre" — 
olvassuk „Déclaration"-jában. 

A Maian Caesar egyházának már más volt az alapvetése. Ο 
nem fogadta el az evangéliumi [ős-]egyházak utánzásának elvét, 
hanem a XVI. század calvini egyházalkotmányához akart vissza-
térni, Maian nem volt separatista, csak dissidens: nem szakadt 
el magától a Nemzeti Egyháztól, amelyet mindig a maga egy-
házának tekintett; csak attól a formától, amelyben az az egyház 
akkor élt, s amely, úgy látszik, elhagyta az evangéliumi tan és 
a Calvin megteremtette intézmény alapját. Az ő egyháza nem 
lett congregationalistává: elszakadása pillanatában a skót prés-
byteri egyházhoz csatlakozott, habár tulajdonképen, Maian merev 
és ellenzéket nem tűrő jelleme miatt, mindig inkább püspöki 
jellege volt. A Bourg-de- Four örökösen csak az „egyházi kér-
déssel" foglalkozott: egységét folytonosan a keresztség, az úr-
vacsora, a fegyelem fölött valő viták fenyegették; Malanra nézve 
mindez másodrendű volt a tanbeli igazság visszaállításához mérten. 
Kétes kérdésekben mindig Calvinhoz folyamodott. Az ő értelmében 

1 Goltz i. m. 225. 1. 
2 Maury i. m. II. 31. 
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cáfolja az anabaptismust; az δ szemével nézi az urvacsorát; az 
ő meggyőződését vallja a fegyelem dolgában is: az Úr regnál. 

Egy ponton azonban Maian Caesar mégis csak lazított a Calvin 
rendszerén; pedig épen ez a pont volt az amelyre Calvin egész 
egyházi rendszerét építette; a nemzeti egyház fogalma. Máskülönben 
pedig az a tény, hogy elszakadása után rögtön egy más egyházat 
keresett, amelyhez csatlakozhassák, arra vall, hogy rá nézve 
másodrendű volt tulajdonképen mindenféle egyházi kérdés. S az 
is kiderül ebből a tényből, hogy ő az egyházat formális és tör-
ténelmi intézménynek nézte: megértette tökéletesíthető voltát (per-
fectibilitas) és fejlődésének szükségét, és megértette, hogy a három 
százados elavult keretekben ma már többé nem lehet elhelyezkedni. 

És ez a tágkeblű egyházi felfogás mégsem volt képes meg-
óvni a Maian egyházának individualista jellegét. Ámbár azt le-
hetett hinni, hogy ez, az egyházat keretnek és eszköznek tekintő 
felfogás hivatva van a jövő fejlődés útjának egyengetésére, mégis 
azt látjuk, hogy a Maian egyháza csakhamar hanyatlásnak indúl. 
Itt azonban az életképtelenségnek épen ellenkező oka van, mint 
a Bourg-de-Fournál. Ott az egyházból opus operatumot csináltak: 
a választottak közösségének tagjai már annálfogva részesei az 
üdvnek, mert tagjai az egyháznak; itt elismerték az egyház má-
sodrendű jelentőségét. Azonban, inig ott az individualismust a 
dogmatikus szellem a maga ingatagságával ölte meg — itt a 
dogmatikai föltétlenség (absoluitas) akadályozta meg már eleve 
a kifejlődését. Ott a congregationalismus elve az anarchia felé 
ragadta az egyházat -— itt a Maian kizárólagos uralomra törő 
természete a kényuralom lehetőségeit nyitotta meg. Ott a szabad 
vizsgálódás elvét elnyomta az értelmetlen bibliáskodás; itt az 
elvakult calvinismus egyszerűen tagadta ez elv jogosult voltát. 

Hanem egyházi szempontból elvitázhatatlan erdemei is van-
nak Malannak. Ez érdemek gyakorlatiak s részben közösök a 
Bourg-de-Four-ral, mert magából a különválás tényéből folynak . 
Nyilvánvaló, hogy az evangélizdciónak fejlődnie kell ott, ahol az 
egyház egyéni hitvallókból toborozza a maga új tagjait. Ha a 
hivők közös hitét építő céllal ki kell fejezni: természetes, hogy 
az ének az istentiszteletben nagy jelentőségre tesz szert. Abból 
a tényből pedig, hogy az egyházat többé nem klérus kormá-
nyozza, önként következik a laikusok részvétele a közösség mun-
káiban. 

Mind e gyakorlati tevékenységek, mint az új egyházi elv 
folyományai, alapul fognak majd szolgálni a nemzeti egyház 
megújhodásában is. 

* 

A Société Evangélique-naV. két jellemző vonása volt: a dog-
matikai orthodoxia és az egyházi közömbösség (indifferentismus). 
Tagjai kezdetben egyáltalán nem akartak különválni. Hogyha az 
evangéliumi igazságoknak a maguk szája-íze szerint való prédi-
kálása elé nem gördít vala akadályokat a Compagnie ellenzése 
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és az a tény, hogy a Nemzeti Egyház, a dogmatikai kérdéseket 
hallgatással mellőzve, csak a dolog fegyelmi oldalát nézte: akkor 
sohasem tömörültek volna külön Société-vé és a Réveil története 
szegényebb volna egy egyházi alakúlattal. De még Így is mélyre-
ható különbség van közte és a Réveil megelőző egyházai között. 
Az Oratoire sokáig bizonyos átmeneti állapotként szerepelt a 
Nemzeti Egyház és a Separatismus között. Feladta az egyházi 
orthodoxia gondolatát s minden tigyelmét a „tan tisztaságára" 
fordította. Ez világosan arra mutat, hogy közvetítő szerepe volt 
két véglet között: az egyik volt az apostoli egyház utánzása a 
Bourg-de-Fourban és a XVI. századbeli calvinismushoz való 
visszatérés Malannál — a másik a Nemzeti Egyház törvényes 
jellege. „Általában nagy gonddal kerülték mindazt, ami separa-
tista színezetet adott volna az Oratoire istentiszteletének. Ezért 
tartották meg a prédikátor hivatalos öltözetét, úgyszintén a régi 
genfi liturgia használatát is."1 

A közte és a Nemzeti Egyház között fennálló mély ellenté-
teknél fogva mégis természetes volt, hogy a Société Evangélique 
a saját akarata ellenére is különszakadt. Az egyházi fejlődés 
sohasem lehet egy ember műve — ép ebben különbözik a dog-
matikai fejlődéstől — hanem mindig megfelel a tömegek önma-
gától jövő (spontan), olykor egyenesen tudattalan alakulásának. 
Természetes volt tehát az is, hogy az egyházzá lett Société 
Evangélique nem pazarolta erejét egyházi elméletekre, hanem 
gyakorlati munkához látott. „Az egyetlen különbség az Oratoire 
és egy különvált egyház között az volt, hogy a közösség határai 
nem voltak világosan kiszabva, hogy a legfőbb irányítás egy 
bizottságnak, nem pedig egy presbyteriumnak volt a kezében 
s hogy szilárd szervezettség hiján nem gyakoroltak semmiféle 
egyházfegyelmet."2 Ellenben vasárnapi iskolája, építő összejöve-
telei, evangélizációja és iratterjesztése sok új tanulságot nyujto-
tak a gyakorlati munka fontosságára és nagy eredményeire nézve 

Mégis megvoltak azonban ennek a közvetítő helyzetnek a 
maga hátrányai, sőt hibái is. Goltz szerint „a Société, melyet a 
„nemzetiek" „szektáskodással", a dissidensek pedig viszont 
„multitudinismusra" való hajlandósággal vádoltak, az egyházi 
kérdések szenvedélyes vitatásának közepette rendkívül nagy ügy-
gyel-bajjal tudta fenntartani a saját elvét: nem törődni semmi 
mással, csak az evangéliumi igazságok magvetésével 
Ámbár minden tankérdésben megvolt a Sociétének a maga na-
gyon határozott nézete, az egyházi elméletek talaján mégis min-
den nézeteltérést került, viszont azonban az ő evangéliumhirde-
tésének már nem volt meg az eredeti, személyes jelleme, amely 
az első Réveilt annyira kiemeli. Hiányzott belőle az első bízony-

1 Goltz i. m 390. 1. 
1 Goltz i. m. 392. 1. 
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ságtevők lelki erélye; a szellemek már fáradtak voltak, az első 
szerelem kihűlt."1 

Legnagyobb érdeme ellenben a Société Evangélique egyházi 
felfogásának az, hogy egy lényeges pontban szakit a Réveil fel-
fogásával. Ez a pont: az egyházi Individualismus. A Société 
többé már nem követeli oly hévvel a személyes megtérést, mint 
az első Réveil; hanem ehelyett felüti benne a fejét egy másik 
eszme: az Egyház és az Állam szétválasztásanak modem for-
mája. Μ ig a Bourg-de-Four már separatista szelleme miatt, 
magától értetődőleg különvált az egyháztól, mert hiszen az ál-
lamnak egy, az apostoli egyházat utánzó közösséggel semmi 
köze nem lehet s mert az I n d i v i d u a l i s m u s elvéből az következik, 
hogy az az ember, aki a maga jószántából lesz tagjává az egy-
háznak, egészen mást lát abban, mint az állam; mig Maian 
Caesar kénytelen volt feladni a Calvinhoz való visszatérés elvét, 
hogy megvalósíthassa a különválást - a Société Evangélique, 
nem bolygatva többé az I n d i v i d u a l i s m u s elvét, a separatio kér-
désének politikai és társadalmi oldalát vette szemügyre. Gya-
korlati munkásságán kivíil ez a legnagyobb érdeme. 

* 

De az Egyház és az Állam szétválasztásának eszméje a So-
ciété Evangélique-ban még nem jelentkezhetett teljes elméleti 
tisztasággal, még pedig nem azért, mert ez a Société egyházilag 
közönbös volt s e részbeli felfogását mindig a körülményekhez 
alkalmazta ellenben a Szabad Evangéliumi Egyház (Eglise 
evangélique libre), a Réveil egyházi fejlődésének e negyeaik fo-
kozata, már végső kialakulásában tárja elénk a separatio eszmé-
jét. Ez volt az 1849-1 ki mozgalomnak egyetlen új eleme, a 
többivel már minddel találkoztunk a megelőző fokozatokon. A 
Szabad Evangéliumi Egyház a Nemzeti Egyháztól csak abban 
különbözik, hogy a szabad vizsgálódás elve helyett a dogmatikai 
orthodoxiát tartja meg, elejti az állammal való kapcsolatot és 
hangsúlyozza a különválás szükségét. 

Manifestuma, amelyet rögtön alapítása után kiadott, hitvalláson 
kívül egyházalkotmányt is tartalmaz. Bíráló ismertetésében teljes 
egészében követhetjük Mauryt.1 „Arról volt szó, „hogy nemzetiek 
és dissidensek összekerüljenek és a multitudinismus meg a túlzó 
elszakadási vágy [ultra-dissidence] között történjék állásfoglalás." 
Ennélfogva az egyházba való felvétetés föltételéül nem kívántak 
egyebet mint két egyházvéne [ancien] jelenlétében megteendő 
személyes hitvallási nyilatkozatot, amelyet egy vele összhangzásban 
álló, külső életfolytatásnak kellett kisérnie. 

„A vallástanitásra nézve a manifestum kijelentette, hogy „az 
egyház kötelességének tekinti a gyermekekkel való foglalkozást. 

1 Goltz i. 111. 410—411. I 
2 I. m. II. 2 5 7 - 2 6 0 . II. 
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Mindazáltal, bár gondoskodik az ifjúságnak a vallásban való 
tanításáról, semmiképen nem tartja fenn a törvényes és időszakhoz 
kötött konfirmációnak ma fennálló szokását. A konfirinándusok, 
épen úgy, mint a többi hívők, csak hitüknek személyes megvallása 
után lehetnek az egyháznak tagjai." 

„Az urvacsorában való részvétel elé nem emeltek semmiféle 
korlátot: „Az egyház, miután a szent vendégséget úgy tekinti, 
mint amelynek szerzője nem ő maga, hanem az Ur, befogadja 
abba Isten családjának minden tagját." 

„A keresztség kérdésében úgy határoztak, hogy „az egyház 
megkereszteli a kis gyermekeket; de amennyiben kebelében vannak 
olyan atyafiak is, akiknek véleménye szerint ezzel a cselekvény-
nyel várni kell az érettebb korig, e nézetkülönbség miatt még 
nem látja indokoltnak a szakadást tagjai közt." 

„Engedményeket azonban a dissidens szellemnek is, mégpedig 
a papság kérdésében: „Az egyház elismeri a hivők egyetemes 
papságát, amelynél fogva mindegyikük hivatva van arra, hogy 

- Jézus Krisztuson kiviil minden más közvetítő nélkül — az 
Isten elé járuljon, lélekben és igazságban való tiszteletének be-
mutatása végett — és hivatva van arra is, hogy hirdesse Annak 
hatalmát, aki megváltotta öt. Mindazáltal az Evangéliumi 
Egyház elismeri a szükségét egy külön papi tisztnek is, mert ez 
Isten rendelése, az egyháznak pedig állandó szükséglete. Ennek 
következtében vannak vénei és diakónusai. — A véneknek (kiket 
az Újszövetség vegyesen presbyterosoknak és episkoposoknak 
nevez) közös tisztük az egyház legeltetése. Ezek közé tartoznak 
az igehirdetők, akiknek, theologiai tanulmányokban nyert kellő 
előkészület alapján, különösebben is hivatásuk a taní ás s a 
prédikálás. — A diakonusok a szegények szükségeit látják el. 
Közös testületeket alkotnak, egy vén elnöklete alatt. — A vének 
tekintélye, legyenek bár igehirdetők vagy nem igehirdetők, nem 
emberi átruházásból avagy választásból ered, hanem egyes-egye-
dül a Főtől, Jézus Krisztustól származik. Az egyház, miután az 
illetőben tőle telhetőleg fölismerte az Úrtól nyert alkalmasságot 
és elhivatást, erről bizonyságot teszen a saját elhívása és a 
kézrátétel által. A véneket és a diakónusokat az egyház tagjai 
választják. Választatnak amaz atyafiak közül, akiket a presby-
terium ajánl, miután előzőleg meggyőződött róla, hogy hitük és 
életük összhangzásban van az Evangéliumi Egyház vallotta 
tanokkal. — Az egyház, tekintettel arra, hogy az ősidőkben az 
egyházi tisztségekbe kézratétellel történt a beiktatás, maga is 
gyakorolja ezt a szokást a vénekkel, az igehirdetőkkel és a 
diakónusokkal szemben, úgyszintén azon atyafiakkal szemben is, 
akik esetleg valamely evangéliumhirdető munkára szólittatnak el. 
A vének és a diakonusok választása bizonytalan időre szól." 

„Eszerint tehát tulajdonképen „lelkipásztorokról" nincsen szó. 
Minden vénnek a tiszte — mint Isten sáfárjáé, megbízottjáé — 
teljesen egyforma volt: legeltetni, irányítani az egyházat. Mind-
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egyiküknek egyenlőképen kellett a kézrátételben részesülnie. 
Tisztán csak az adományok és a tevékenységek dolgában volt 
közöttük különbség, tekintélyileg épen semmi." 

„Ámde az egyház kormányzásában már szakítottak a dissidens 
felfogással·. „Az egyház a maga ügyeinek igazgatását a pres-
byteriumra, azaz a vének gyülekezetére bízza." Tehát a presbyteri 
rendszer győzött a congregationalismus fölött." 

„Végül, ami a fegyelmet illeti: „a fegyelem gyakorlásának 
módja a szeretettel teljes testvéri feddés, avégből, hogy mindenekben 
Istennek, a mi Megváltónknak szent tudománya dicsőíttessék 
miközöttünk. Ennek a kötelessége minden atyafira kiterjed, 
különösképen azonban a vénekre. Ez utóbbiak súlyos esetekben 
a presbyterium támogatását is kérhetik." 

* 

Csodálkozva vesszük észre, hogy egyházi tekintetben a Réveil 
körülbelül ugyanoda tért vissza, ahonnan a Nemzeti Egyház ki-
indult volt Itt, a Bibliának egészben való másolása helyett, 
újra megtaláljuk a jogi alkotmányt és a presbyteri rendszert. 
Közösök a keresztségről és az urvacsoráról való nézetek is. 
Mindez pedig arra mutat, hcfgy a separatio többé nem a maga 
nyers formájában jelentkezett, mint az első időkben: most már 
társadalmi, nem pedig rosszul felfogott történelmi alapon akarták 
megoldani az egyház kérdését. Csakhogy ezzel együtt természe-
tesen az is járt, hogy az Individualismus alapja mindörökre 
elhagyatott. Megértették, hogy az egyház, mint intézmény, képtelen 
a hit individualismusán ík teljesen kimerítő [adaequat] kifejezésére, 
mert neki, mint társas alkotásnak, az a rendeltetése, hogy a hit 
közös alapját fejezze ki, ne pedig az egyéni eltéréseit; neki azt 
kell keresnie, ami mindenkivel közös, nem pedig azt, ami az 
egyénekkel változik. Az Individualismus végső logikus és 
gyakorlati következményével a Réveil másik oldalán: azirvingismus 
és a darbysmus anarchikus elfajulásaiban találkozunk. Nem 
véletlen, hogy ez a két új egyházi alakulat épen a Bourg-de-Four-ból 
csírázott ki. 

De az Individualismus elvének feladása - a Réveil új igaz-
sága — az egyházi téren még nem járt együtt ez elv átvitelével 
dogmatikai térre is. A Szabad Evangéliumi Egyház egyházi 
közömbösségével nem járt együtt dogmatikai szabadelvűség. Sőt 
ellenkezőleg: ,a tan tisztasága," a Confession de foi igazságának 
ellenőrzés nélkül való elfogadása mint amely ez egyházba való 
belépés előzetes feltétele azt okozta, hogy végeredményben 
ez a „Szabad" Egyház is bezárkózott a szűk dogmatikus korlátok 
közé, mi aztán az egyház életére visszahatva, bizonyos mozdíthatatlan 
jelleget kölcsönzött annak s képtelenné tette a fejlődésre. 

* 

9* 
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Vizsgálódásaink végső eredményét Goltz eme megjegyzésébe 
szűrhetjük le: „A Nemzeti Egyház történetének utóbbi évei a leg-
ragyogóbb igazolását adják a Réveilnek." Ám ez a ténv, midőn 
a Réveilt igazolja, egyszersmind a Nemzeti Egyház életerejéről 
is bizonyságot teszen. Abból, hogy a Nemzeti Egyház fel tudta 
ismerni a Réveil új elemeinek egyházi értékét s a maga javára 
tudta fordítani őket : kitűnik, hogy a Calvin egyháza kősziklára 
épített ház vala. 

Ε szempontból teKintve, a Réveil gyakorlati érdemei elvitáz-
hatatlanok. A vasárnapi iskola, az evangelizáció terjedése, a hivők 
épülését szolgáló nagyszámú templomi ének, a családi isten-
tiszteletek, a vallásos traktátusok, az iratterjesztés megindulása, 
a bensőséges bibliai és imaórák, végűi a laikusok részvétele az 
egyház ügyeibe , e valóban calvini hagyomány megújhodása 
mindez azt mutatja, hogy a Réveil uj szelleme szemmellátható 
gyümölcstermést hozott. 

Ám ez a gyümölcstermés csak ott következett be, ahol maga 
a szellem szabadon hathatott. Azok a körök, amelyekben meg-
született, nem engedték szabadon érvényesülni. Viszont a Nemzeti 
Egyháznak sikerült megvalósítania ama bizonyos synthesist, 
amidőn törvényes jellegű alkotmányának objectiv merevségébe 
belevitte a Réveil subjectiv elemét s ezzel — mint dolgozatunk 
folyamán többször rámutattunk kielégítő megoldását adta a 
collectivismus és az Individualismus, a multitudinismus és a congre-
gationalismus ellentéteinek. 

Heyer alapításával végezzük : „A Réveil nyilvánvalólag erélyesen 
előmozdította a tömeget figyelmének ráterelődését a vallási kérdé-
sekre. Sok olyan embert visszaterelt az élő hitre, akik már 
szakítottak avval. Békességet és életet szerzett nagy sereg olyan 
léleknek, akik nélküle megmaradtak volna egy kétségbeesett 
zűrzavar állapotában. Tevékeny rugójává lett az evangelizációnak. 
különösen Franciaországra nézve. Kérdés azonban, nem lett 
volna-é e hatása még sokkal termékenyebb, hogyha meg tudott 
volna szabadúlni attól a hajthatatlanságtól, amelyben ellenfelei 
gőgöt és kizárólagosságot láttak?"1 

1 Heyer i. m. 113. I. 


