
Egyetemes püspök. 
(Az 1907/8-iki theol. akad. iskolai év megnyitása alkalmából.) 

Az egyetemes evang. egyház theol. akadémiája fenn-
állásának huszonötödik éve határán és a második negyed-
század küszöbén, szivemben végtelen hálaérzettől eltelten áldott 
jó Istenünk végtelen kegyelme iránt, szememet nem a mult 
időknek változatos és tanulságos eseményeire, hanem a jelen 
nagy kérdéseire s még nagyobb követelményeire függesztem. 
S e kérdések és követelmények közül kiragadom azt, a mely 
a legutóbbi napokban vetődött fel s foglalkoztatta a gondol-
kodó elméket s a mely elől többé kitérni nem lehet. 

E nagy kérdés s még nagyobb követelmény az „egye-
temes püspöki hivatal"-nak evang. egyházunk szervezetébe 
való beillesztése. 

Magát a kérdést, a mely — mint tudjuk — már a leg-
utóbbi zsinat alkalmával is felmerült s mint korkövetelmény 
és egyházi életszükséglet jelentkezett, az „Ev. őrállóban"1 

oly férfiú vetette fel, a kinek személyéhez a gyanúnak, hogy 
titkolt czélok és önző érdekek vezérlik, még csak árnyéka 
sem férhet, mert jelleménél s állásánál fogva kizárt dolog, 
hogy az egyetemes püspöki hivatal szervezését más, mint 
objectiv kényszerítő okok alapján szorgalmazza. 

Dr. Zsilinszky Mihály egyházunk azon kevés számú 
tagjai közé tartozik, a ki az evangeliomi hit és egyház szelle-
mében és szeretetében nőtt nagygyá, a ki annak szolgálatában 
emésztette fel legjobb erőit, a kinek szíve a mi egyházunk 
felvirágzásáért hevült és lelkesült mindig s a ki amaz eszközök, 
utak és módok felett, a melyek nagy czéljaink elérésére 
vezetnek, talán a legtöbbet gondolkodott közülünk és ma — 

1 A felvetett eszme fontossága s közérdekű természete készt arra, 
hogy azzal e becses folyóiratban, a „Prot. Szemlédben foglalkozzam. 
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más nagy és országos gondjaitól szabadulva — mondhatnám, 
teljesen a mi szent ügyeinknek él, azokért dolgozik és fárad. 

Dr. Zsilinszky Mihály az a férfiú, a ki a történéseket 
éles vizsgáló szemmel figyelve, a jelenségeket érdemleges 
birálat alá veti s a tényekből levonja kérlelhetlenül a követ-
keztetéseket. ót tetszetős jelszavak, üres s nagyképűsködő 
frázisok meg nem tévesztik. Diagnózisa biztos — és szinte 
kétségbeejtő: a magyar protestantismus, közelebb a mi ág. 
hitv. evangelikus egyházunk halálosan beteg. 

Egykor — akkor só voltunk; ma megizetlenedtünk s 
nem vagyunk immár egyébre valók, mint hogy kivettessünk 
és megtapodtassunk. Egykor — akkor hegyen épített város 
valánk; ma elrejtettünk s nincs, a ki észrevegyen, keressen, 
szeressen és megbecsüljön minket. Egykor — akkor világos-
ság valánk; ma a bennünk levő világosság is »sötétségre 
változott. 

Mi ennek az oka? Legdrágább kincsünk, az „evangeliom* 
veszítette el talán értékét? 

Minden lehetséges, — de ez az egy lehetetlen. Az 
„evangelioma ma is ugyanaz, a mi ős-hajdanta volt: Istennek 
ereje minden hivönek üdvösségére! Mi hát az ok? Akármint 
töröm fejemet, én más feleletet erre a kérdésre nem tudok 
adni, csupán csak ezt: az a bajunk, az a mi halálos beteg-
ségünk oka, hogy egyházteremtő elvünkhöz hűtlenekké lettünk, 
hogy az evangeliom örök fejlődést követelő s biztosító alap-
járól letértünk, hogy a korral nem haladunk, a haladó kor 
szellemével nem számolunk, hogy a régi, elavult betűknél és 
formáknál megállottunk. Az a bajunk, hogy voltakép nem is 
előre, hanem visszafelé megyünk, úgy hogy bizony félő, — 
maholnap ősi ellenségünk is elibünk vág és a saját fegyve-
rünkkel ver meg minket. 

Ez a bajunk. 
Ha valaki, — dr. Zsilinszky Mihály az, a ki ezt tudja, 

mert ő magas állásában és széles hatáskörében ezt a mi 
minden téren való nagy elmaradottságunkat, szellemi restsé-
günket és tehetetlenségünket, társadalmi formátlanságunkat 
és ízléstelenségünket s ráadásul végtelen elanyagiasodásunkat, 
szóval az ősök idealismusa, lelkesedése, munkássága, áldozat-
készsége vesztét, kihalását napról-napra látta, tapasztalta. 
Óh hányszor nyíltak panaszra előttem e miatt ajkait Senki 
olyan élénk színnel — s hozzá milyen fájó szívvel! — nem 
tudta ecsetelni egyházi életünk bajait s mindenfajta nyomorú-
ságát, mint ő. És senki nem gondolkodott annyit s nem tett 
annyit bajaink orvoslására, mint ő. 
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Egyházunk iránt való emésztő szerelme és a jobb jövőbe 
vetett hite készté őt legközelebb is, hogy megpendítse az 
„egyetemes püsptíki hivatal* szervezésének kérdését. Nagy 
merészség, szinte hősies elszántság kellett hozzá, hogy az 
álló és poshadó tóba ezt a nagy követ beledobja s annak 
vizét megzavarja. 

Megtette, — érdeme. S sok érdem közt nem a leg-
utolsó az előtt, ki e lépésnek fontosságát, — s még inkább, 
a ki a megpendített eszme messze kiható erejét s áldásos 
hatását ki tudja számítani. 

Előttem nem volt új a dolog. Azon szerencsés egyének 
közé tartozom, a kik egykor dr. Zsilinszky-nek, a szarvasi 
lelkes tanárnak, lábainál ültek s a kit ő utóbb érdemetlenül is 
igaz barátságára méltatott. Mint hálás tanítvány évről-évre 
meglátogattam őt; gyakorta kedves családi körében is. Meg-
látogattam, mikor még egyszerű országgyűlési képviselő s 
b.-csabai .egyházfelügyelő volt. 

Bizony régen volt az, de igen jól emlékszem, hogy 
b.-csabai hajlékában már idestova 25 év előtt beszélgettünk 
arról a témáról, hogyan lehetne püspökeinket önmaguknak 
visszaadni, vagyis lehetővé tenni tájuk nézve, hogy osztatlan 
erővel és lelkesedéssel élhessenek magasztos hivatásuknak 
s ne bénítsa őket a „jó munkábana ezernyi „apró-cseprő 
teendő; ? 

Én akkor — a magam gyarló eszével s vajmi kevés 
tapasztalatommal — ezt az ideát pendítettem meg: a püspök 
is pap és mint ilyen, nem lehet nyáj, azaz gyülekezet nélkül, 
— de mondassék ki, hogy ő nem egy helyi, hanem az ösz-
szes kerületbeli hívek „rite vocatusu-& s jog adatik neki az 
apostoli munka szélesebb körben való teljesítésére. Más szó-
val — Pál apostol szerint — ő az a pap, a kire reánehezedik 
az összes gyülekezetek gondja. 

Azóta az idő-kereke nagyot fordult — s íme márkifo-
rogta „az egyetemes püspök" eszméjét is. Egyetemes püspök! 
Elég a szót kimondani s már azt hiszszük, hogy nyakig benne 
vagyunk a pápistaságban. És kézzel-lábbal dolgozunk ellene, 
csakhogy valamikép testet ne öltsön az eszme. 

Hát nézzünk szemébe ennek a „mumus"-nak. Nézzük 
meg egész közelről. 

A ki azt hiszi, hogy dr. Zsilinszky Mihály az egyetemes 
püspöki hivatal szervezésével egyházunk minden baját meg 
akarja gyógyítani, — az őt nagyon félreérti. Az egyetemes 
püspöki hivatal sem a Jézus Krisztust, sem az Ő evangelio-
mát nem pótolja ; az egyetemes püspöki hivatal „az új szellem 

35* 

Digitized by ^ . o o Q l e 



502 DB. MABZNYIK ENDRE 

felébredését", „az egyházi tan tisztaságát" sem biztosítja. Az 
egyetemes püspöki hivatal csak egy új szerv akar lenni a többi 
mellett, oly functiók végzésére, a melyekkel „ex offoa ma senki 
sem törődik. Vagyis — mint a hogy dr. Zsilinszky Mihály 
contemplálja — egy közeg, a mely az egyetemes ügyeket és 
érdekeket ápolja, gondozza és védi s az egyetemes intézke-
dések végrehajtásáról gondoskodik. 

Ez eszmére és feladatra én sem mondhatok mást, mint 
a mit Poszvék Sándor kartársam mondott: „Bizony szép, nemes, 
magasztos egy hivatás! Ideális, fenkölt eszme, mely csakis 
egy egyházát lángoló szeretettel féltő, nemes érzésű s esz-
ményi gondolkodású léleknek lehet szülöttje.4 

Hiszen, ki ne tudná, ki ne látná, hogy az egyetemes 
ügyek és érdekek ápolása, gondozása és védelme s az egye-
temes intézkedések végrehajtása egyházunkban ma egyetlen-
egy ember, az egyetemes felügyelő vállain nyugszik, a ki bárha 
minden erejét és idejét szentelné is azoknak, — mégis, állása 
jellegénél és természeténél fogva, bizonyos (s épp egyházi 
szempontból eminens értelemben vett fontos ügyek, teszem a 
papképzés, vallástanítás, theologiai irodalom, kül- és bel-
missio stb.) téren vezető, ellenőrző, indító ós irányító munkára 
nem vállalkozhatik. 

A dolog természete kivánja tehát, hogy ha van egye-
temes eggház, ha vannak egyetemes ügyek, ha van egyetemes 
félügy dö, — legyen egyetemes püspök is. E conclusio elől 
kitérni nem lehet. 

Maga, kiváló egyházjogászunk, Poszvék Sándor is igazat 
ád abban dr. Zsilinszky Mihály-nak, hogy „ egyházalkotmá-
nyunk fokozatos hatóságainak szervezete a legfelsőbb fokon 
feltűnően következetlen és csonka*, hogy itt bizonyos logikát-
lanságra akadunk, — de ő ezt a történeti fejlődós természetes 
szüleményének tekinti s a hiány pótlására teljesen elegendő-
nek találná, ha az egyetemes felügyelő és püspök-társelnöke 
(voltakép bizony csak közgyűlési elnöktárs!) rendelkezésére 
nagyobb segédszemélyzetet bocsátanánk. 

Hát alig hiszem, hogy ez gyökeres segítség lenne. Az 
egyetemes egyházi püspök-elnök jog- és hatáskörének szabá-
lyozása nélkül ezt a czélt, pusztán a segédszemélyzet szapo-
rításával, elérni nem lehet. A szabályozás pedig egyet jelentene 
dr. Zsilinszky Mihály eszméjének elfogadásával és megvaló-
sításával. 

Addig, míg nem volt szervezett egyetemes egyház, míg 
az egyetemes gyűlések voltakép csak a négy egyházkerület 
barátságos értekezlete voltak — e feladat égető szükségként 
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nem jelentkezett, mert sajátlagos értelemben vett egyetemes 
egyházi, tehát püspöki jog- és hatáskörbe tartozó ügyeink 
sem voltak. Ma varrnak s mert vannak, magának a gyakor-
lati életnek kényszerítő ereje már is kifejlesztett egy oly 
intézményt, a melynek irott jogalapja nincs s a mely épp az 
említett sajátlagos egyházi ügyek intézését szolgálja s ez a 
közös püspöki értekezlet. Ki a feje, ki az összehívója, veze-
tője? — nem tudom. De ha van ilyen, az már is egyetemes 
püspök — in nuce. 

Értem én azt — épp a történeti fejlemények s törek-
vések vizsgálatából —, miért fáztunk mi mindig az egyetemes 
püspöki, vagy, mint gúnyosan mondogatjuk, „érsekiu hivatal 
felállításától s miért állítottunk egyházunk élére mindig egy 
világi egyént, mint főfelügyelőt ? Tiszteletreméltó s egyházunk 
lényegéből és hitelvi álláspontjából folyó aggályok késztettek 
erre. Az egyetemes főfelügyelői állás nálunk voltakép tilta-
kozás minden róm. katholikus ízű hierarchikus törekvés ellen. 
Ez aggályok ébredtek fel és késztettek zúgolódásra minket 
akkor is, mikor superintendenseinkből püspökök lettek. S íme 
ma már: szinte tüntetünk „méltóságos püspökeinkkel8, — de 
riadót fújunk, ha közelit a bizonyára „kegyelmes püspöku! 

Hát pedig az evangelikus egyházra nézve egy cseppet 
sem veszedelmesebb a hierarchia, mint a küriarchia, sőt nem 
tudom én, nem több kárát látjuk-e az utóbbinak? 

Hiszen, hogy mást ne is említsek: mik a mi egyházi 
gyűléseink ma ? A ki nem tudná, hová lépett be, alkalmasint 
azt hinné, hogy valami vármegyei vagy törvényszéki gyűlésbe 
vetődött. Mindenről tárgyalunk ott a világon élénken, hosszan 
és sokat, csak a szorosan vett egyházi és vallási kérdésekről 
nem. Sőt, ha iskolai ügyekre kerül a sor, már akkor is meg-
csappan az érdeklődés, kiürül a terem. E világ dolgai nagyon 
is elfoglalták szivünket ott is, a hol ama más világ, az Isten 
országa szerelmének kellene bennünket hevíteni. 

De hogy a dologra térjek: az egyetemes püspöki hivatal 
szervezésének kérdése ma már égető kérdéssé vált. Dr. Zsi-
linszky Mihály, mint gondolkodó elme, voltakép csak annak 
az eszmének adott konkrét kifejezést, a mi ösztönszerűleg 
mindnyájunk lelkében él: közegyházunk mai zilált, tudatos 
terv és czél nélkül való s napról-napra tengődő s ztillő álla-
potában nem maradhat. A mai életszervek a jelenkor foko-
zottabb tevékenységet kívánó igényei kielégítésére elégtelenek. 
Azért gondoskodnunk kell új életszervekről s első sorban a 
legszükségesebbről s ez az egyetemes püspöki hivatal. 

Csak az a kérdés, beilleszthető-e az a mi egyházszer-
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vezetünkbe a nélkül, hogy egyházunk lényegével s természe-
tével, hitelvi álláspontunkkal és a gyakorlati élet történeti 
fejleményeivel összeütközésbe jönnénk? 

E szempontokból á kérdéshez különösen Poszvék Sán-
dor kartársam szólt hozzá igen érdekes és értékes fejtege-
téseiben. 

Neki már mindjárt hitelvi szempontból is aggályai van-
nak. Szerinte ugyanis az „egyetemes püspök" javaslatba hozott 
intézménye egyházunk sajátos, specifikus felfogásával, a fő-
pásztori hivatalra vonatkozó lutheri elvekkel összeegyeztethe-
tetlen, mert — úgymond: — „Egyházunk tana szerint a 
püspöki hivatal nem rendi, hanem hivatali fokozat s annak 
lényege összeesik a lelkészi hivatás lényegével. Különbség 
csak annyiban van, a mennyiben a püspökben az apostoli 
hivatás összes feltételei mintegy hatványozott mértékben kell, 
hogy meglegyenek ós működése tág körében érvényesüljenek. 
A lelkészi hivatal pedig gyülekezeti hivatal. A lelkész a gyüle-
kezet megbízottja, mandatariusa. Éppen azért — hitelvi állás-
pontból kifolyólag — alkotmányunk szerint „a' püspöknek 
egyházkerületében rendes lelkészi hivatalt kell viselnie*. Az egye-
temes püspöknek „a gyülekezeti apró-cseprő egyházi teendőktől 
való felmentése" egyértelmű volna tehát a püspöki hivatal 
lényege egyik jellemző vonásának eltörlésével." 

Ez Poszvék Sándor kartársam elvi aggálya. 
Hát én aláírom mindazt, a mit a püspöki hivatal lénye-

géről mond. A püspök és pap között lényegileg nincs különbség 
— isteni jog szerint; de hozzáteszem — hogy egészen tisztán 
álljon előttünk a dolog: — nincs különbség a pap és a többi 
hívek közt sem. Mert isteni jog szerint mi mindnyájan papok, 
azaz lelki emberek vagyunk. Az egyházban tehát közöttünk 
különbséget tenni általában csakis a hivatal szempontjából 
lehet. A hivatal felállításának és betöltésének joga pedig az 
egyháznak, mint a hivők közösségének Istentől adott ajándéka 
és azt az egyháztól — mint Melanchthon mondja — el sem is 
vehetik. Mert a hol egyház van, ott megvan a parancs is: 
hirdesd az evangéliumot. Azért kell, hogy bírjon az egyház 
az egyházi szolgák választása és ordinálása jogával is. (Smalk. 
Czikkek II. R. Melanchthon Értekezése. A püspök hatal-

De egyházunk épp a hivatal szempontjából a püspökök 
és pásztorok között tisztán emberi rend végett kezdettől fogva 
mégis némi különbséget tett, s ez a különbség az ordinálás 
(lelkészavatás) jogában csúcsosodott ki, a. mennyiben rend-
szerint a püspök ordinálta az igehirdetőket. S ez a jog aztán 

máról.) 
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utóbb még inkább kibővült s manap minálunk is pontosan 
körvonalazott egyházkormányzati és föpásztori jogokban és 
kötelességekben jelentkezik. Ámde — tegyük újra hozzá — 
mindig csak emberi vagyis egyházi jog alapján s emberi vagyis 
egyházi rend végett. 

így áll hitelvi szempontból a dolog. Már most az a 
kérdés: megvan-e — konkrét szólva — a magyarhoni evang. 
gyülekezeteknek az a joga, hogy saját, Istentől nyert hatal-
mukból kifolyólag a közegyház élére a közegyházi, kormány-
zási és föpásztori (általuk törvényileg ós szabályzatilag meg-
állapítandó) teendők végzésére emberi rend végett egyetemes 
püspöki hivatalt szervezzenek s egyetemes püspököt válasz-
özanak ? 

Hát azt hiszem, e kérdésre éppen hitelvi álláspontunk-
tol kifolyólag mást, mint igenlő feleletet nem adhatunk. A mily 
joggal állít be egy kerületi püspököt a kerület, épp oly joggal 
állíthat be egy egyetemes püspököt az egyetem. A mint hogy 
egyetemes felügyelőt már be is állított. Ehhez szó nem férhet. 

Szó fér azonban a másik kérdéshez: feltétlenül saük-
séges-e, hogy az az egyetemes püspök egyszersmind helyi 
gyülekezeti lelkész is legyen? 

A múltban úgy volt; de Egyházalkotmányunk már e 
százados, mondjuk, ősi gyakorlaton is rést ütött. Akármint 
csűrjük, csavarjuk a dolgot, az elvet, legalább elvben fel-
adtuk. Püspöknek s így hát egyetemes püspöknek is nemcsak 
gyakorló lelkész, hanem theologiai tanár is megválasztható s 
Poszvék Sándor tisztelt kartársam tudja legjobban, hogy ez 
a közelmúltban majdhogy nem meg is történt. S találóan 
emeli ki dr. Zsilinszky Mihály, hogy „arról pedig nincs 
gondoskodás, hogy (az esetleg püspöknek megválasztott) tanár 
azonnal gyülekezetet szerezzen". De jó, mondjuk, nem is 
ezen fordul meg a dolog, hanem magán az elven: a püspök-
nek kell, hogy gyülekezete is legyen. 

Hát én is azt mondom: kell; de kérdem: nincs az ösz-
szes gyülekezetektől megválasztott s hivatalába igtatott püspök-
nek gyülekezete? Hát nem övé-e az összes gyülekezetek 
gondja? Nem egyik legfőbb hivatása-e, hogy gyülekezetről 
gyülekezetre járva isteni s emberi jog alapján hirdesse az 
igét s végezze a föpásztori teendőket ? Van-e templom, mely-
nek ajtai meg nem nyílnának előtte s van-e szív, mely fő-
pásztorát igaz örömmel ne fogadná be? 

Apostoli hivatását nem teljesítheti külön helyi gyüle-
kezet nélkül? Hát Pál apostolnak volt külön helyi gyüle-
kezete ? 
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Nem; — hitelvi nehézség éppenséggel nem állja útját 
annak, hogy püspökeinket a helyi gyülekezeti gondok vagy 
— mint dr. Zsilinszky Mihály bizonyosan nem a sajátlagos 
lelkészi, igehirdetői, hanem sok minden egyéb dolgokra gon-
dolva mondja — „az apró-cseprő teendők* alól feloldj ok s 
őket igazán kerületük püspökévé, illetőleg papjává tegyük. 

Jól mondja Poszvék Sándor kartársam: lutheri elv, hogy 
a lelkésznek gyülekezete legyen, illetőleg én fordítva monda-
nám, hogy a gyülekezetnek lelkésze, vagyis igehirdetője legyen, 
mert isteni parancs az evangelium hirdetése s mert az ige-
hirdetésen alapszik nálunk minden. De ebből voltakép nem 
az következik, hogy a püspököt már most okvetlenül vala-
mely helyi gyülekezet magában véve is egy egész embert 
kívánó papjává tegyük, hanem következik az, hogy a püspök 
a hatósága alá tartozó gyülekezeteknek igazán főpásztora, 
valódi apostola legyen. Mert még igazabb lutheri elv, hiszen 
maga Luther mondja s épp a VA keresztyén gyülekezet jogá-
ról és hatálmáról* irt müvében: „Az igehirdetés hivatala a 
legmagasabb hivatal. Éppen azért, a kire az igehirdetés hivatala 
ruháztatik, az olyan, ha tetszik, keresztelhet, úrvacsorát (misét) 
szolgáltathat, a lelkipásztori teendőket végezheti, ha pedig nem 
akarja, megmaradhat pusztán az igehirdetés mellett és a keresz-
telést és a többi kevésbbé fontos dolgokat másokra bízhatja, 
a mint Krisztus tette és Pál apostol és más apostolok tették. * 
(I. Kor. 1, 17.; Apóst. Csel. 6, 4.). 

Hát igen, — épp ezt akarja dr. Zsilinszky Mihály. 
Akarja; hogy püspökeink s így hát az egyetemes püspök is 
a maguk joghatósága körében igazán és kizárólag az apostoli 
munkát végezzék, hogy — saját szavai szerint: — „Az egye-
temes püspök a gyülekezeti apró-cseprő egyházi teendőktől 
felmentve, az egyetemes egyházat igazgassa, vezesse, emelje, 
a hol kell, védje, a kül- és belmissiót irányítsa, a külföldi 
protestáns hatóságokkal érintkezzék, az egyetemes protestan-
tismus erejét gyarapítsa és ezzel összhangban a hazai egyház-
egyetem minden hozott határozatait végrehajtsa." 

Igazi Pál apostoli munka! Ha találunk rá Istentől apostoli 
kegy adományokkal megáldott alkalmas férfiakat, bizony mér-
hetlen áldás volna az a mi pusztuló, züllő evangeliumi egy-
házunkra! S mi — rettegünk ennek még a gondolatától is! 
Miért? Hát azt is tudom s méltánylom is. Félünk attól, hogy 
e lépéssel még jobban belemászunk a római katholicismusbay 
félünk attól, hogy ezzel leromboljuk egyházunk alkotmányá-
nak demokratikus alapjait, azt a szervezetet, a melynek sar-
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kalatos alapelve, hogy „minden hatalom az egyházközségből 
ered* (Egyh. Alk. 11. §.). 

Hát mondom, méltánylom én ezt az aggodalmat, de meg-
vallom: nem értem. Hiszen épp ennek az egyházalkotmányi 
alapelvnek betetőzéséről és a legmagasb fokon váló érvénye-
sítéséről van szó, nem pedig annak lerombolásáról. 

Ugyan, kérdem, kitől nyerné nálunk a maga jogát és 
hatalmát az az egyetemes püspök? Talán a római pápától 
avagy a koronás királytól? Szó sincs róla. Az az egyetemes 
püspök épp úgy az összes egyetemi gyülekezetek meghívottja 
megbízottja, szóval mandatáriusa lenne, mint a hogy az ma az 
egyetemes felügyelő s mint a hogy most a kerületi püspökök 
meghívottjai, megbízottjai, szóval mandatáriusai az összes 
kerületi gyülekezeteknek. 

Jogkörét és hatáskörét, — egy szóval minden munkáját 
a közegyház törvénynyel s szabályokkal állapítaná meg — s 
legnagyobb lenne szolgálata, de legnagyobb felelőssége is. 

Pápistaság ez? Távol legyen. Pápistaság az, mikor a 
hatalmat szolgálat, a tekintélyt felelősség, a jogot kötelesség 
és ellenőrzés nélkül állítjuk az intézmények élére. De a hatal-
mat a szolgálattal, a tekintélyt felelősséggel, a jogot köteles-
séggel és ellenőrzéssel párosítani, — ez igaz evangeliumi 
protestáns elv. Mert ne gondoljuk azt, hogy a protestantis-
musban nincs tekintély, törvény és rend, ellenkezőleg, épp az 
igazi tekintély, az igazi törvény és igazi rend biztosítják a 
mi szabadságunk helyes kifejtését és érvényesítését. A mi 
mai ú. n. evangeliumi protestáns egyházi életünk mind ez 
értékes javak nélkül szűkölködik. Fejetlenség, irálytalanság, 
kipkedés-kapkodás, valóságos chaos uralkodik minden téren. 

Bizony tanulhatnánk mi valamit a róm. katholicismustól, 
talán ma többet, mint valaha. S új erőre kapnánk, ha azt, 
a mit ők rosszul csinálnak, jól csinálnók meg; ha az ő hamis 
szervezetükben rejlő erőt, egészséges s jól kiépített s talán 
világraszóló ev. protestáns szervezetben értékesíteni tudnók, 
a mint ők értékesítették s értékesítik ma a mi egyetlen erőn-
ket: az igehirdetés hatalmát szóban, írásban és tettben. 

Nem az egyetemes püspök beállításával adnók mi fel 
a demokratikus alapot, hanem feladtuk akkor, a mikor a szük-
ség parancsoló kényszere alatt állva a püspök mellé alkal-
mazott másodlelkészek, irodavezetők s missionáriusok válasz-
tását a gyülekezetek jogköréből kiragadtuk és a kerületi 
gyűlésekre, illetőleg valójában a püspökökre bíztuk. S e 
miatt senki sem jajdult fel, pedig ez már valóban elvfeladás. 

Egy dologban azonban feltétlenül igazat adok Poszvék 
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Sándor kartársamnak és ez az, hogy dr. Zsilinszky Mihály 
felveti ugyan a szép és magasztos eszmét, de a mily vilá-
gosan és határozottan tűzi ki az egyetemes püspök feladatát, 
oly homályban és tájékozatlanságban hagyja a közvéleményt 
arra nézve: mi módon lehet a megpendített eszmét meg is 
valósítani. Pedig itt legalább is annyira fontos a „hogyan?", 
mint a vmi?a 

tíz igaz. Ámde az is igaz, hogy ez az eszme megpen-
ditésének érdeméből semmit sem von le, ellenkezőleg, mind-
nyájunkat kötelez arra, hogy, ha az eszmét egészségesnek 
és életrevalónak találjuk, gondolkozzunk megvalósításának 
módozatairól is. 

Lám Poszvék Sándor kartársam gondolkozott s csak 
hálával tartozunk neki, hogy idevágó nézeteit, sőt a szerinte 
elfogadható megoldási módozatot is kifejtette előttünk. 

Ha jól értettem meg a dolgot, — ő az egyetemes püspök-
ség eszméjével, melyet elvben üdvösnek talál, csupán azért 
nem. tud megbarátkozni, mert ezt az új hivatalt egyházi alkot-
mányunk keretébe beilleszteni nem lehet. Nem lehet elvi s 
még inkább gyakorlati okokból. 

Az elvi nehézségen már túlestünk. Kimutattam fentebb, 
hogy e részben akadály nincsen; de épp a „hogyan" kérdé-
sénél jelentkeznek a kétségkívül igen fontos s szinte leküzd-
hetetlennek látszó gyakorlati nehézségek. 

„Az egyetemes püspöki hivatal szervezésével ugyanis 
— mondja Poszvék Sándor kartársam — az egyházkerületi 
püspökök sokágú munkái nem apadnának; az egyetemes 
püspöknek, a ki az egyházkormány legfelső fokozatának egyik 
intéző közege lenne, a sajátos püspöki hivatás betöltésére 
tere nem lenne, mert ő voltakép sem gyülekezeti lelkész, sem 
főpásztor nem volna s a többi kerületi püspökökhöz való viszo-
nyát is szinte lehetetlen szabályozni." 

Azért Poszvék Sándor kartársam, érezve, hogy azok a 
nagy bajok, a mikre dr. Zsilinszky Mihály rámutatott, tagad-
hatatlanok s sürgős orvoslásra szorulnak, bár elvből ellenzi 
a felülről való építést, mégis mint positiv javaslatot meg-
koczkáztatja a felsőbb, tehát az egyetemes egyházi tanács 
szervezését, mint olyant, a mi a zsinatpresbiteri s ettől elvá-
laszthatatlan képviseleti elvvel összhangzásban van. „Mert — 
úgymond — evang. felfogás szerint az egyházi hatalmat nem 
egyes ember, hanem csak egy, a közbizalmat képviselő tes-
tület gyakorolhatja." S hiszi, hogy egy ily testület, ha zsina-
tilag szervezett egyházkormányzati közeggé fejlődnék, az 
„egyetemes püspök*-nél sikeresebben végezné azokat a fel-
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adatokat, melyeknek megoldását a javaslatba hozott új intéz-
ménytől várják. 

Elismerem, hogy mind e gyakorlati nehézségek tényleg 
fenforognak, de meggyőződésem az is, hogy azokat nem 
lehetetlen dolog elhárítani s a kitűzött czélt teljes megnyug-
vásra elérni. 

Új intézmény létesítésénél sok minden körülménynyel 
kell számolnunk s ezek közt, a mint legelső az egyház lénye-
géből folyó elvek sértetlen fentartása, úgy másrészt nem 
utolsó a történeti fejlemények, a traditio, az egyházi köz-
szellem és közszükségletek tekintetbe vétele sem. 

Azért felfogásom szerint az egyetemes püspökség új 
intézményét is mind e tényezők mérlegelésével kell megvaló-
sítanunk. 

Az egyetemes püspök igenis ne csak egyetemes egyház-
kormányzó egyik közeg, hanem valóban püspök, m. p. társ-
püspök, lelkipásztor és főpásztor legyen s elsősorban annak a 
magasztos apostoli hivatásának éljen, amelynek képét éppen 
Poszvék Sándor kartársam oly gyönyörűen rajzolta meg Ill-ik 
czikkében. 

Az egyetemes püspök és általán minden püspök mentve 
legyen attól a sok bürokratikus dologtól, a mi őt legszentebb 
hivatásának teljesítésében lépten-nyomon bénítja és akadá-
lyozza. 

S végre az egyetemes püspök legyen természetes 
intéző közege mindazon fontos egyetemes egyházi ügyeknek 
is, a miknek ma gazdája nincs, holott azok egyházi életünk 
elevenébe vágnak s állandó és fontos gondozást igényelnek. 

Ez az elvi álláspont és a gyakorlati követelmény az 
egyházi életszükséglet. 

A „hogyan ?"-ra pedig javaslatom ez. 
A történeti fejlődés magyarhoni evang. egyházunk ter-

mészetes központjává avatta Budapestet, az ország szivét. 
Legyen Budapest evang. egyházunknak is szíve. 

Meg kell teremteni a budapesti központi egyházkerületet 
s a budapesti püspököt kisebb kerület élére állítva, fél kell 
ruházni az egyetemes püspöki teendők végzésével. Hogy mi nevet 
adjunk neki, hogy legyen-e „egyetemes püspökvagy „köz-
ponti püspök" vagy (ad normám: igazgató lelkész 1) „igaz-
gató püspök% — az mellékes. A kinek az egyik név nem 
tetszik, válaszsza a másikat; csak a lényeget ne ejtse el. 

Budapest óriásilag nő. Már ma 10 paróchiát lehetne ott 
— a hitoktatók felhasználásával — tehát könnyű szerrel ala-
kítani — s a püspök egyszersmind budapesti első vagy fő-
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lelkész lenne. Hozzá csatolhatnék a budapestvárosi, a pest-
megyei, a zólyomi és túróczi esperességeket s az esetben 
a bányai kerület többi részéből kialakulna az alföldi püspök-
ség Békéscsaba központtal. Vagy — a mi még czéíszerfibb 
lenne — zsinati törvényhozással Budapestet exterrítorialis 
központtá tennők s egymagából alkotnánk egy külön püs-
pökséget. 

S ez esetben: Budapesten egyesitenők egyházi, irodalmi 
s társadalmi erőink színét, javát. 

Ott állítanék fel az evang. theol. fakultást és tanár-
képzőt. 

Ott központosítanék az egyet, nyugdíj- és gyámintézetet 
8 onnan igazgatnék. 

Ott virágoztatnók fel a Luther-Társaságot. 
Ott szerveznék az egyetemes diakonissa-intézetet! 
Ott az egyetemes lelkész- s tanárvizsgáló bizottságot! 
Ott tartanók az egyetemes lelkészértekerieteket I 
Ott állítanánk evang. könyvnyomdát és könyvkeres-

kedést. 
És minden intézményt és munkát, a mi egyetemes jel-

legű, ott összpontosítanánk s ott végeznénk. 
S ott szerveznék azt az egyetemes egyházi tanácsot is, 

a melyet Poszvék Sándor barátom proponál s a melynek elnök-
sége az egyetemes felügyelőből és egyetemes püspökből állana. 
S természetesen ily tanácsokat szerveznénk a kerületeken is. 

Hogy ez központosítás, centralisatio, az igaz. De hát 
nincs-e minden egészséges testnek, szervezetnek központja? 
S nagyobb erő-e a szétszórtság, mint az összetartás? 

Nem ; addig nem lesz belőlünk semmi, míg életszer-
veinket mind ki nem fejlesztjük s erőinket mind nem egye-
sítjük, míg közös egyházi öntudatra nem ébredünk. 

Addig — mint az oldott kéve hullunk-hullunk s végül 
is teljesen széthullunk. 

S hogy ez csak naz alakról* való gondoskodás, pedig 
hát fő a szellem, azt pedig alulról kell nevelni; azt nem lehet 
paragraphusokkal megteremteni! 

Hát ezek mind igen tetszetős, de bizony-bizony üres 
jelszavak! Hiszen „közel négyszáz éve egyebet sem tettünk, 
mint mindig alulról építettünk. Olyan nagy baj az, ha egy-
szer már fedelet is akarunk húzni házunkra, hogy ne ázzunk, 
fázzunk benne? S ha a gazdátlan ügyek élére embereket 
(adja Isten, hogy a leghivatottabbakat!) állítunk, — ez csak 
»alak, paragraphus ?u És szellem és áldás csupán alulról 
származik s felülről nem jöhet soha? 
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Egy a fődolog csak: érezze, tudja mindenki, hogymin-
nél magasabbra állítják, annál inkább nagyobbodik szolgálata 
és felelőssége, hogy „a ki első akar lenni ti köztetek, legyen 
mindenek szolgája0. S legyen erő alant, hogy a kik fent 
méltatlanok a szolgálatra, azokat onnét leszállítsa s helyüket 
hivatottakkal pótolja. 

Az a fődolog, hogy gondolkodjunk és dolgozzunk fent 
és lent egyaránt, mert beszélni azt tudunk, pedig az Isten 
országa nem beszédben, hanem erőben vagyon. 

Ma vajmi keveset gondolkodunk, még kevesebbet dol-
gozunk, ma — úgy látszik — az „osztozkodásu korszakát 
élj^ik. Csak aztán, míg mi magunk közt osztozkodunk, mások 
is meg ne osztakozzanak rajtunk. 

Igenis, dr. Zsilinszky Mihály, e gondolkodó és dolgozó 
lélek nem új paragraphust, hanem „a holt betűbe életet akar 
önteni. Keresi az árván maradt egyetemes ügyek élére az 
embert, a ki azokkal és sok más egyéb fontos dolgokkal teljes 
lélekből, hivatásszerűleg törődjék s egyháza felvirágoztatásáért 
élni, halni tudjon.a Mert hisz teljesen igaza van Poszvék Sán-
dor kartársamnak abban is, hogy „nem a jogszabályok soka-
sága a mi bajunk, hanem az, hogy nincsenek, a kik azok 
végrehajtásával törődjenek, úgy a mint azt várhattuk". Ha 
nincsenek, teremtsük elő őket. 

Emeljük föl azért szemeinket és látván, mely sok az 
aratnivaló, kérjük az aratásnak Urát, küldjön minél több aratót 
az ő aratásába! 

Igén, kéljük Őt, hogy küldje el minél előbb az „evang. 
egyetemes püspököt* is! Mert „jó munkau vár rá. 

Dr. Masznyik Endre, 
theol. igazgató-tanár. 




