
A FRANCZIA REFORMÁLT EGYHÁZ JELEN ÁLLAPOTA *) 

A. külföldi olvasó nehezen foghatná föl a franczia refor-
mált egyházban az utóbbi néhány év alat t oly szenvedélyesen 
vitatott kérdéseket, ezen egyház szervezetének és törvényei-
nek némi előleges ismerete nélkül. Hogy ezekről bizonyos fo-
galmat tudjunk adni, a múltba kell visszamennünk és annak 
tényeit kell röviden összefoglalnunk. Ez jelen czikkünk czélja. 

Az 1852-ík évig a franczia reformált egyház csupán a 
tizedik év (1802) germinali törvényeire támaszkodott. Az első 
consul, a ki már épen I. Napoleonná volt leendő, 1801-ben a 
kath. egyházzal kötött concordatumot aláirván, a germinali 
törvénynyel a reformált egyház szervezetét kivánta megálli-
tani. E concordatumot teljessé tette akkor, midőn a katholi-
kus és protestáns egyházaknak az államhoz való viszonyát 
szorosan meghatározta. Ezen okmányok magukon viselik azon 
ember tiszta, de feltűnően parancsoló, mondhatni zsarnok szel-
lemét, a ki független főségre törekedett, s a ki ép oly kész-
ségesen szerette volna az egyház fejéül kikiáltatni, mint a 
hogy magát a hadsereg fővezérének proclamálta. Az önálló, 
független egyház eszméje nem fért össze az ő autocrat szelle-
mével. S természetesen a germinali törvény nem egészen töké-
letes ; de a protestánsok oly kevéssé voltak hozzá szokva ahoz, 
hogy velők, mint polgárokkal bánjanak, hogy ily alakban is 
hálával fogadták. Csak később a miveltség előhaladásával 
és a társadalmi állapotok javulásával vet ték észre a nekik 
adott szervezet hiányait, de ekkor igenis érezték a germinali 
törvényben involvált hátrányokat. A megszorítások azonban 
koránt sem voltak oly komolyak, mint az orthodoxok párt-
szellemtől vezetve állították. 

A franczia prot. egyháznak a germinali törvény alapján 
történt szervezete igen egyszerű. E szerint vannak consisto-
riumaik és vidéki synodusaik. Minden 6000 protestánsra esik 
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egy consistórium, és Öt consistorium együtt alkot egy kerületi 
zsinatot (Arrondissement Synodal). Ez a két testület intézi az 
egyház ügyeit, de minden fontosabb határozathoz a kormány 
helybenhagyása kivántatik. Semmi hitezikkelyt, vagy fegyelmi 
határozatot a kormány helybenhagyása nélkül kihirdetni nem 
lehet, a lelkészt is hivatalától megfosztani csak ennek áll ha-
talmában. Ez természetes következménye azon ténynek, hogy 
az egyház egy concordatum eredménye. Az egyház és állam 
egyesülése világosan és szükségképen magával hozza az állam 
ellenőrzési jogát. Az állam ellenőrzése ellen az egyház mint-
egy negyed évszázig nem is tet t semmi kifogást. Az egyes 
hitközségek békében éltek egymással és a protestantismus szel-
lemétől elválaszthatlan irány különbségeket atyafiságos indu-
lattal megtűrték, mialatt az evangelium terjesztésében közös 
erővel fáradoztak. Egyenetlenségek nem fordultak elő, mert 
mindenik inkább az érintkező, mint az elválasztó pontokat ke-
reste és hangsúlyozta. 

Minden jól ment egészen az úgynevezett újra ébredés 
(Reveil) feltűntéig. E vallási mozgalom 30 körül keletkezett; 
legalább ezen időtájt kezdett figyelmet kelteni és ama körül-
ményeket felidézni, melyek történetünkben oly mély nyomokat 
hagytak hátra. E mozgalom külföldi eredetű levén, arról Ítéle-
tet mondani kissé nehéz. Sok jót hozott kétségtelenül, de egy-
szersmind sok roszat is. Jót, a mennyiben a vallási tár-
gyak iránt felkeltette a figyelmet s felrázta az addigi egy-
hangú életben közönyössé lett szellemeket és merész állításai-
val felébresztette a kritikai tanulmányok iránti vágyat. De 
ártott szükkeblüségével, a biblia magyarázatban való kímélet-
len eljárásával, túlzó theoriáival és gyakran igenis kicsinyes 
szellemével. Ez időtől kezdve az egyházak és consistoriumok 
addig élvezett békéje meg lett zavarva s a tani különbségek 
hovatovább mindinkább kifejlődvén, jó előre jelezték a bekö-
vetkező krisist. Némely lelkészek, kik a revival legszélsőbb 
tanait ölelték át, annyira mentek, hogy jogosnak állították mü-
ködésökben az egyház akaratját tekintetbe nem venni. Ez ren-
detlenség, anarchia volt, melyben az államnak közbe kellett 
hogy lépjék a germinali törvény tiszteletben tartásáért, miu< 
tán az egyezmény mindkét félre nézve egyaránt kötelező. Még 
mielőtt a harcz nagyobb mérvet öltött volna egy szabadelvű 

lkész igy nyilatkozott: „Mi, ha a szükség ugy kívánja, tu-
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dunk működni a consistoriumok nélkül is, és ka kihinak, elle-
nük is !" Mindazonáltal leszámítva az olykor-olykor felmerülő 
kisebb egyenetlenségeket a franczia egyház két pár t ja közt a 
juliusi monarchia alatt meglehetős egyetértés uralkodott. Volt 
köztük egység, mely mindkettőt ugyanazon határok közt tar-
totta, egység, melyet az o d i u m t h e o l o g i c u m sem tu-
dott ekkor megtörni. Mikor az 1848-iki forradalom kiütött , a pro-
testánsok, lelkészek és világiak, korántsem voltak annyira meg-
oszolva, mint némely szembetűnő, de nem elég pontos adatokból 
vélni lehetne. A köztársaság kimondása a protestánsok közt nagy 
aggodalmat, mondhatni félelmet okozott. Igaz, hogy az uj po-
litikai eszmék a protestáns nagy többség politikai eszméi is 
voltak, de az egyház és állam elkülönítésének kérdése nyo-
mulván előtérbe, a protestánsok belátták, hogy e tekintetben 
egyesült erővel kell működniök. 

Következőleg Párisban 1848. sept. 10. egy egyetemes 
zsinatra gyűltek össze. De e zsinat nem volt egészen szabály-
szerű, miután a germinali törvény csakis „vidéki zsinatot" is-
mer el törvényesnek. Az egyes gyülekezetekből nagy számmal 
jelentek meg képviselők, és köztük testvéries érzés uralkodott. 
Mindazáltal lehetetlen volt e gyűlésnek ugy folynia le, hogy 
a naponta mind feltűnőbbé váló hitnézeti eltérések ne nyilvá-
nuljanak. A tisztán egyházi kérdésekben megegyeztek; hanem 
a dogmai alapon, a hitvalláson, melyet a La Rochelle méltán 
elévült, régi hitrendszere helyébe akartak állítni, mint mindig, 
ugy most is fenakadtak. Mint hátrább meglátjuk, ez okozta 
az 1872-iki heves összeütközést, és ez lesz okozója továbbra 
is minden harcznak az állammal egyesült egyházakban. 

ü l . Napoleon á l l a m c s i n y e után, a franczia reformált 
egyház szervezetében uj módosítás té tetet t . A germinali tör-
vénynek az egyetemes zsinat mellőzésénél sokkal nagyobb hiá-
nya volt, hogy az egyes egyházakban kebli consistoriumokról nem 
gondoskodott. Ezért az 1848-iki törvénytelen zsinat egy az azt 
képviselő testület létrehozását indítványozta, mely ügyeit a con-
sistorium ellenőrzése alatt intézze. A germinali törvény a con-
sistoriumi tagokra nézve ugy intézkedett, hogy a legtöbb adót 
fizetők legyenek egyháztanácsosok. Az 1848-iki zsinat azt kí-
vánta, hogy az egyháztanácsosokat válasszák, választó jog-
gal birván minden 25 éves protestáns egyháztag. Ez indít-
ványt a törvényhozó testület 1852-ben lényegileg elfogadta. 
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Az 1852. márt. 26-iki törvény, mely a protestáns — refor-
mált és lutheránus — isteni tiszteletet ú j r a szervezte, a vá-
lasztási jogot 30 évhez és az illető egyházmegyében két évi 
lakáshoz köti. Az uj törvény, mely a germinali törvény tel-
jesssé tétele, a szervezetet igy állítja meg : 1. Presbyterium, mely 
a hitközségi közigazgatást intézi és a consistorium alat t á l l ; 
2. Consistorium a germinali törvény alapján alkotva. 3. Vi-
déki zsinatok az 1802-i szervezettel. 4. Központi tanács, az 
egyetemes zsinat helyébe, melyről sem a 1852-iki, sem az 1802-iki 
törvény nem tesz emlitést; a központi tanács a consistoriu-
mok és állam elismert közvetítője. Ezzel a szervezettel élt az 
utóbbi 28 év a la t t a franczia reformált egyház. Készséggel elis-
merjük, hogy e constitutióval egy nagy lépés tétetet t előre, 
és hogy az egyháznak oka volt örvendeni annak. Kétségtele-
nül sokkal logikusabb lesz vala, ha a központi tanács helyet t 
egyetemes zsinat állíttatik föl. I)e a Nápoleonok zsarnokok 
voltak, és a régi zsinat visszaállítását, mint a mely vallási 
ügyekben a legfőbb alkotmányozó testület lett volna, saját 
Önkényes hatalmuk mellett nem nézték volna jó szemmel. Igaz, 
hogy a zsinat határozatai, az állam helybenhagyása nélkül 
nem tekintettek volna érvényeseknek, és igy a zsinat alkot-
mányozó hatalma nem lesz vala egyéb fictional. Be hogyha 
az állam a szentesítést a határozatoktól megvonja, bizonyára 
nagy izgalmakat idézett volna elé, és a Nápoleonok az eszmékért 
való heveskedést nem szívelték. Legegyszerűbb volt azért az 
egyetemes zsinatot egészen elnyomni. A mi a vidéki zsinatokat 
illeti, bátran kimondhatjuk, hogy azok csak névleg léteztek, mert 
az egyházi ügyeket mind a presbyterium, a consistorium és a 
központi tanács intézték, és pedig erélyesen, jó eredménynyel. 
Az orthodoxok most is makacsul követelik az egyetemes zsi-
nat felállítását indítva részben az által, hogy a választó ke-
rületeket ők határolták ki s a többség felől biztosak, mert 
népes szabadelvű hitközségeket jelentéktelen orthodox hitköz-
ségekkel egy választó kerületbe osztva (választó kerület Eran-
cziaországban van 20; Algériában 1) be, s mindeniknek egyen-
lő képviseleti jogot adva, a liberálisok hangja csaknem egé-
szen elveszne az egyetemes zsinaton. 

Az 1848-i zsinaton heves vita támadt egy hitvallás meg-
állítása felett . 1850 óta a szakadás a franczia reformált egy-
h á z két i ránya közt folyvást növekedett. A strassburgi Re-
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v u e d e T h e o l o g i e a theologiai tudomány legnehezebb pro-
blémáira nagy világosságot vetett . Éles és kérlelhetlen logiká-
val egyik rendszert a másik után törte össze és annyira, hogy 
egészszé alkotni többé lehetetlen volt. Történeti kérdésekben 
le a dolog mélyéig hatolt vizsgálódásával. De a mint az élő 
viznek, az igazságnak uta t nyitott, sok illusiot söpört el, sok 
balhiedelmet semmisitett meg. Ezér t a traditio barátai hovato-
vább ingerültebbek lettek , siránkozva panaszkodván, hogy Is-
tenüket elvették tőlük, és nem tudják, hová tették. Külsősé-
gekre alapitott hitök nem állotta a kritikát. A tudományos 
szellem a folyóiratokból és könyvekből átment a szószékbe. Né-
mely kitűnő ékesszólással, erős meggyőződéssel és éles elmével 
biró lelkészek a kritika eredményeit gyönyörű egyházi beszé-
dekben mutat ták fel. Még csak ez hiányzott, hogy a pohár csor-
dultig megteljék. Az orthodoxia addig megelégedett panasszal, 
kitörés és fenyegetőzéssel. A lelkész-gyűlések, melyek évenként 
Párisban szoktak történni, az orthodoxok és liberálisokra nézve 
közös találkozási hely voltak, s rendesen szép számmal jelentek 
meg mindkét részről. Élénk és heves viták folytak i t t igen 
gyakran, de azért mindkét párt évről évre megjelent e gyűléseken. 

Azonban csaknem váratlanul egy botrányos eset jö t t köz-
be. A párisi Consistorium, az orthodox reactio központja, a hi-
res Guizot befolyása alat t — a ki minden nagy tehetségei mel-
lett is sok roszat okozott a reformált egyháznak, — az ifjabb 
Coquerel Athanase-t Paschoud M. melletti segédi állasától fel-
függesztette. Ez eljárás hirét megbotránkozással fogadta az 
egész Francziaország, sőt a külföld is. Ezzel az orthodox és 
liberális pár t közti küzdelem élet-halál tusává fejlődött. A li-
berálisok szerencsétlenségükre nem voltak oly előrevigyázók, 
mint az orthodoxok, kik hallgatag a legmagasabb és legjöve-
delmezőbb egyházi állásokat biztositották maguknak. A csá-
szárság utolsó éveiben az orthodoxok mindent elkövettek, hogy 
a kormányt megszorító lépésekre birják a liberálisok ellen, a 
kik szabadság és függetlenség érzetüknél fogva a magas körök-
ben nem nagy kedveltségnek Örvendettek. Az orthodox vezérek 
a titkos szervezés munkáját bevégezve mind nyomatékosabban 
követelték az egyetemes zsinatot, mert biztosak voltak a több-
ség felől, ha összeirási tervüket elfogadják. De minden ismételt 
kisérleteik daczára a császárság és tanácsadói süketek marad-
tak kéréseik előtt. Ha a császári hatalom tovább fenmarad, 
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váljon az orthodoxok megnyerték volna-e, mit ohajtottak ? Meg-
lehet. Legalább közülök sokan ugy hitték. A kik igy véleked-
tek, jól kellett hogy ismerték legyen a kormány hivatalok hátsó 
lépcsőit és az államfő helyesen számitva egy orthodox majori-
tással biró zsinat despoticus intézkedéseire, lehet hogy oly va-
lamit talált volna abban, mi az ő saját érdekeinek fogna szol-
gálni és a császári politikával összhangban leend. 

Kiütött az 1870-i esztelen háború s a császárság vérpa-
tak és szégyen közt elesett. E rettenetes év alatt a reformált 
egyház feledte viszálkodásait s csak a hazára gondolt. A libe-
rális és orthodox szivét ugyanaz a hazafiúi lelkesedés, ugyan-
az az önfeláldozó érzés, ugyanaz a fájdalom járta á t ; minden 
szív együtt dobbant. De mikor a veszély elmúlt és a béke meg-
köttetett, a vallási és egyházi különbségek sokkal feltűnőbben 
nyilvánultak, mint valaha. Az orthodoxok ráestek a köztársa-
sági kormányra, hogy engedje meg egy egyetemes zsinat tar-
tását. Végre némi késedelmezés után Thiers, a köztársaság ak-
kori elnöke, 1871. novemb. 29-én alájegyezte az egyetemes zsi. 
natot Összehívó határozatot, és egy kormányi körrendelet 
1872. junius 6-ára tűzte ki megtartását. Bátran feltehetjük, 
hogyha Thiers olvashatott volna a jövőben és előre láthatta 
volna, hogy a későbbi köztársasági kormánynak mennyire meg-
gyüj t i ezzel a baját, ugyanazt a választ adja Ő a zsinattartást 
követelőknek, mely nem régen hasonló kérésre adatott : „Midőn 
mindannyian megegyeznek a zsinattartás kérdésében, a kormány 
kész lesz azt megadni." 

A kitűzött napon a zsinat tagjai, papok és világiak együtt-
véve 108. Párisba a Saint-Esprit templomba gyűltek össze. Bár-
miképen ítéljünk e gyűlésről, lehetetlen megtagadni nagy jelen-
tőségét, az emelkedett hangot és vallási buzgóságot, mely a 
felmerült vitákban jellemezte. A franczia protestánsok legjele-
sebb képviselőiket küldötték ez ünnepélyes tanácskozásokra. 
Még a gyűlés vége előtt beszéd tárgya volt, hogyha az 
orthodoxia felülmúlja számban a liberalismust, de tudomány-
ban, a felelősség érzetében és a vitás kérdések alapos tárgyalá-
sában a liberalismus áll felül az orthodoxián, mely nézetet a zsi-
nati jegyzőkönyvek teljesen megerősítnek. 

Nincs szándékunkban a zsinatnak mind a harmincz ülésé-
ről tudósítást adni. De annyit röviden mondhatunk, hogy az 
egész dolog a harmadik ülés kezdetén elét erjesztett hitvallás 
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feletti vitában összpontosult. Ez volt a kényes pont , mert az 
orthodoxok azt hitték, hogy a credo, melyet ők az egyház tör-
vényes hitvallásának akartak nyilvánítatni, a semmiféle credo-
nak aláirni nem akaró liberálisokat az egyházból kiűzendi. 
Ezen hitvallás a következő két pontot foglalja magában: 

„Az egyház legfőbb tekintélynek a szentírást ismeri el.u 

„Az idvességet a Jézus Krisztusban, az Isten egyetlen 
fiában való hit által hiszi, megnyerhetőnek, a ki bűneinkért meg-
holt és megigazulásunkért feltámadott." 

Ha ez okmányt a vallásos érzés kifejezésének tekintjük, 
nagyon is gyarlónak kell mondanunk. Isten, szent lélek stb. 
abban nem is emlitetnek. Az tényleg semmi egyéb, mint fegy-
ver a harczra. E tárgyat tiz ülésen keresztül vitatták. A leg-
ékesszólóbb férfiak emelték föl szavukat, hogy az orthodox pár-
to t meggyőzzék ezen hitvallás kötelező erejűvé tételének szük-
ségtelenségéről és veszélyességéről. Mind hiába. Az orthodoxok 
már rég készültek erre. Szónokaik közül többen még azt hangoz-
tat ták, hogy a két irány teljesen váljék e l ; mindazonáltal tar-
tózkodtak a liberálisoknak az egyházból való k i z á r a t á s á t kö-
vetelni. Végre a tizenharmadik ülésben junius 20-án csütörtök 
napon ezen hitvallás 61 szavazattal 45 ellenében keresztülvi-
te te t t , szavazván 106. Két tag, egy liberális és egy orthodox 
távol volt. E zsinatnak még azon intézkedése érdemel emlitést, 
hogy a választási képességet a kort illetőleg a germinali tör-
vényben és az 1852. márt. 26-i D é c r e t - L o i - b a n meghatáro-
zott 30 év helyett 25-ben állapitja meg. A gyűlés julius 10-én 
ért véget és a két párt a helyett, hogy közeledett volna egy-
máshoz, inkább eltávolodott. Et tő l fogva egyesülésről szó sem 
lehetett. 

A hitvallásnak szavazattöbbséggel elfogadása még nem 
volt minden. Világos, hogy az orthodox pár t nem azért készí-
t e t t e azt a hitvallást, hogy a zsinat elfogadván, platonicus gyö-
nyör t találjon e tényben. Czélzatosság vezette a pár to t ; ismé-
telten kijelentették ugyan, hogy ők nem akarják azt senkire 
r á e r ő s z a k o l n i , de a következmény eléggé megmutatta, hogy 
épen ez volt a czéljok. Azonban még hátra volt egy körül-
mény. A concordatum gondoskodik arról, hogy a reformált, va-
lamint a katholikus egyházban egy hittétel, vagy egy fegyelmi 
törvény sem hirdethető ki, mig az állam ahoz beleegyezését 
nem adja. S hogy a hitvallás törvényes jelleget ölthessen, az 
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államtanács helybenhagyó beléegyezését kellett megnyerni. 
Thiers elnöksége alat t azonban ez irányban t e t t minden lépé-
sök eredménytelen marad t ; de midőn a reactionarius politikai 
pártok coalitioja Thiers-t megbuktatta, ama vezérférfiak, kik 
1873. márt. 24-én ju to t tak hatalomra, több figyelemben része-
sítették a vallási reactio képviselőit. De a győzelmet küzde-
lem nélkül megnyerni nem lehetett. Hogy rövid legyek, 1874. 
febr. 28-án, az államtanács beléegyezését adta a zsinat által 
elfogadott hitvallás k ö z z é t é t e l é r e . Érdekes, hogy az ál-
lamtanács minő nyelvet használt: „Est autorisée la publication 
de la declaration de foi votée par le Synode Grénéral.. • etc." 
Az államtanács tehát, midőn a hitvallás közzétételét engedé-
lyezte, azt semminemű értelemben vagy mértékben sem emelte 
törvénynyé, mely előtt minden franczia protestánsnak meg-
hajolni kelljen. Minden helyes gondolkozású embernek el kell 
ismerni, hogy a tanács határozatának ez az egyedüli helyes, 
lehetséges és tisztességes magyarázata. Ezért ugy tetszett, 
hogy ez a közzététel a reformált egyház helyzetére nem fog 
befolyással lenni. Aztán, nem jelentették-e ki magok az ortho-
doxok, hogy hitvallásukat nem akarják senkire ráerőszakolni ? 
s mindenek felett nem jelentette-e ki a vallásügyi minister, 
ki a zsinatot a köztársaság elnökének nevében összehívta, hogy 
e zsinat csakis tisztán t a n á c s k o z ó , s következőleg törvény-
hozásba nem bocsátkozhatik, nem szabad bocsátkoznia. 

Kétségtelenül így kellett volna ennek lenni; de az ese-
mények megmutatták, hogy a liberálisoknak politikai reaetio-
val és reactionarius orthodox politikával van dolguk. I t t kez-
dődik egyike ama hosszií küzdelem sötét phasisainak, mely a 
franczia reformált egyházban ma is oly elkeseredetten foly. A 
következő Öt év a la t t a liberálisok, kik a franczia protestán-
soknak, ha nem több, de legalább fele részét teszik, minden órá. 
ban az egyházból kizáratástól ta r that tak . Az orthodoxia ve-
zérei, kik a Thiers bukása után jö t t államférfiakkal igen jó lá-
bon állottak, minden erejüket megfeszítették, hogy a hitvallás 
az összes franczia protestánsokra különbség nélkül kötelezőnek 
mondassék ki. 

E czélra az eszközöket nem kellett messze keresni. Az 
egy ház tanács ok minden három évben új ra választatnak. A val-
lásügyi tárcza 1874-ben egy olyan ember kezében volt, kinek 
tudatlanságát csakis a legitimisták és klerikálisok ügyében ta-
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nusitott buzgalma multa felül. Engedve az orthodox pár t ve-
zérszellemei tanácsainak és kéréseinek, az egyházmegyei vá-
lasztásokat három hónappal későbbre halasztotta és a válasz-
tás t a zsinat határozatai értelmében rendelte el. Az orthodoxok 
most már elérték czéljukat. A liberálisoknak meg kellett ha-
jolni, vagy pedig az egyházat odahagyni. De minő nagy volt 
az orthodox pár t meglepetése, látva, hogy a miniszter rende" 
leteit csaknem mindenütt a legnagyobb ellentállással fogadják. 
A liberális hitközségek a zsinat szabványait tekintetbe sem 
véve, csaknem mindenütt a germinali törvény és az 1852-iki 
Decret-Loi rendeléseihez szigorúan ragaszkodva ejtették meg a 
választást, A minister azzal bosszulta meg magát, hogy e válasz-
tásokat megsemmisítette.. De a liberális consistoriumok ezt szám-
ba sem vették, sőt némely hitközségek a minister ellen az államta-
nácsnál panaszt emeltek. A dolgok maradtak i n s t a t u q u o . S 
azon sajátságos helyzet állott be, hogy voltak egyháztanácsok, me-
lyek nem birtak törvényes léttel, de a melyeknek tárgyalásai na-
gyobb részben törvényesek voltak ; némely helyen ez az álla-
pot ma is fenáll. Az orthodoxok aztán ugy látszik elhatároz-
ták a liberális pártot kiéheztetni s következőleg mig az ortho-
dox consistoriumoknak ujabb pénzösszegek adattak rendkivüli 
egyházi költségekre, a liberálisok nem kaptak semmit. Még en-
nél keményebb példákat is hozhatnánk fel az orthodox erőszak-
ra. 1876-ban a politikai helyzet feszültsége némileg engedett. 
Egy szabadabb elvű férfi ju tot t a ministeri székbe. De 
még ez is azt rendelte el, hogy a kebli tanácsok három 
éves választásai a zsinat határozataival összhangzólag intéz-
tessenek. A liberális hitközségeket a minister igazságos eljárá-
sáról és jóakaratáról biztosítván, a szokatlanul uj és kedves 
hang azokat nagy mértékben lekötelezte. A vallásügyi minis-
ter nagy nyomatékossággal adott kifejezést azon kívánságának, 
hogy az egyházban a békét helyreállítva akarja látni; ezért a 
liberálisokat arra kérte, hogy a .legközelebbi választásokon az 
előde által kibocsátott rendelet szerint jár janak el. A kibékü-
lés reményében a nagy többség ezen megnyugodott. Azonban 
némely consistoriumok nem voltak hajlandók e compromissumra 
és a zsinat törvényeit ignorálták. Ezek választásait a vallás-
ügyi t i tkár semmiseknek és érvényteleneknek nyilvánítot ta; s 
néhány zsinati választás is a liberális hitközségekben megsem-
misitetett azért, mert a hit vallásról való bizonyságtétel nem 
vétetett k o m o l y a n tekintetbe. 
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De az orthodox hitközségek választásai mind helyben ha-
gyattak, habár ezek közül is igen sokban a megválasztottól 
semmi bizonyságtételt nem kivántak. így a minister Ígéretei, 
a liberálisoknak a kibékülés reményében tet t engedményei mit sem 
eredményeztek. Az orthodox párt nem hagyott alább követe-
léseivel, s hogy az elnyomás müvét befejezze, egy uj zsinatért 
zajongott. Dufaure-tól nem nyerhette meg; de az 1877. május 
16-i politikai reactioval a győzelem reménye pillanatra ismét 
föléledt, hogy az 1877 végén bekövetkezett választásokkal, a 
Senatus újra szervezésével és Grrévy-nek elnökké választatá-
sával újra alá szálljon, mert ez alakulás az orthodox reactio-
nariusok működésének végre mégis ha tár t szabott. Egy időre 
legalább feladták egy uj zsinat összehivásának eszméjét; s 
egy ujabb ténykörülmény, melyet meg fogunk emlitni, eléggé 
megmutatta nekik, hogy egy kívánságuk szerint való zsinattól 
most távolabb állanak, mint valaha. 

A franczia reformált egyház jelen történetének e vázla-
tos rajzolásából, ugy hisszük, hogy a két párt állása és irá-
nya elég tisztán áll az olvasó szemei előtt. Könnyű belátni, 
hogy mindenik pártot természeti hajlamai mily irányba vonzák 
ugy a politikát, mint a vallást illetőleg. Akár van ínyére az 
orthodoxoknak akár nem, a lapok a politikai reactio szövetsége-
seihez számítják őket; s azok a férfiak, kik az államtanácsban 
a protestáns orthodoxia képét viselik, csaknem mindig ellen-
zéki állást foglalnak el a republicanusokkal szemben. Az orth-
odoxok azon mértékben bírták a kormány bizalmát, vagy ve-
szítették el a mint a reactionarius vagy szabadelvű párt jutott 
kormányra. Ha a vallásügyi minister conservative volt, kérkedve 
hordták fen fejüket, — ha pedig liberális, megalázódva hallgattak. 
Jelenleg oly férfi iil a ministeri székben, ki komolyan törekszik 
a liberális eszmék megvalósítására. Következőleg mostanában 
keveset hallunk az orthodox táborról. Most semmi hang a li-
berálisoknak az egyházból való kiűzéséről. Ellenkezőleg az orth-
odoxia békéltető hangon beszél. Most maga kéri, hogy az oly 
kérdések, melyek súrlódást vagy szakadást idéznének elő, mel-
lőztessenek. A liberálisok sem kívánnak többet. De ki idézte 
elő a viszályt ? A liberalismus barátjai nem ellenzik az egy-
házszervezet gyakorlati javítását, a zsinat szabályszerű Össze-
hívása ellen sem volt tényleg semmi kifogásuk, csak azt kí-
vánják, hogy a zsinat működésében az egyháznak csak f e g y e l -
mi ügyeire terjeszkedjék ki, a d o g m a i t mellőzve. Nem isme-
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rik el, hogy a zsinatnak joga lenne a protestáns hitet kötelező 
tételekbe foglalni. S mert a zsinati többséget képviselő párt 
képtelenséget kiván, midőn egy hitvallást mindenkire kötelezővé 
akar tétetni, a jelenlegi kormány, melynek republicanus néze-
tei mind nyilvánvalóbbak lesznek, ugy hiszszük, nem fogja a 
zsinattartást megengedni. A kormány ilyetén elhatározására 
mutat az a tény, hogy a franczia reformált hitközségeknek az 
1852. márez. 26-i törvény által teremtett központi tanácsát ép 
most szervezte újra. A tagok száma, mely azon törvény sze-
rint tizenötöt kell hogy tegyen, halál és lemondás következté-
ben felényinél kevesebbre apadt le. Egy a mult jul. 3-i hatá-
rozattal a létszám kiegészitetett, a minister [nevezvén ki a 
tagokat. De határozott Ígéretet t e t t arra nézve, hogy rövid 
időn egy törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, mely a 
kinevezést az egyház képviselő testületeire ruházza. 

A zsinat barátai fenhéjázó eljárásaikkal megölték a zsina-
tot. Az orthodoxok most kezdik valóban a helyzet mivoltát fel-
fogni és a zsinatért nem zaklatnak; jelenleg törvénytelen 
jellegű gyűlések tartására szorítkoznak csupán, mi ellen a li-
berális pártnak kifogása nem lehet. A liberálisok nem bánják, 
ha az orthodoxok mind gyűléseznek is, hogy saját idvességükre 
confessiokat alkossanak, de tudva azt, hogy nekünk teljesen 
törvényes szervezetünk van , bizonyára ennél valami okosabb 
dolgot művelhetnének. Mindaddig mig az egyház törvényes 
alapja a concordatumon nyugszik, az állam a szabályzó hata-
lom s annak van jogában és kötelességében az egyik sectának 
a másik által való elnyomatását megakadályozni. A mostani mi-
nisterium működése biztosítékot nyúj t afelől, hogy a köztár-
sasági kormány ezen felelősség elől kitérni nem akar. S nem 
tud-e a két párt egymással egyetértésben élni és egy akarat-
tal működni ama protestáns érzelmek és elvek terjesztésében, 
melyeket Erancziaország ismét kedvezőleg fogad ? A kérdés 
most egészen más alakban jelentkezik, mint két vagy három 
évvel ezelőtt. Akkor a reactionarius politikusoktól támogatott 
párt előre tombolt örömében, hogy mint fogja a másik pártot 
leverni, vagy pedig az egyházból kiűzni. A dolgok akkori állásá-
ban ép e sorok írója a szétválás czélszerüségét sőt szükségességét 
hangsúlyozta a sajtóban; de most a köztársaság a helyzet úrnője 
és az félreismerhetlen szavakban kimondotta : „Önöknek egyenlő 
jogaik vannak ; én nem fogom megengedni, hogy egyik párt a mási-
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kat elnyomja." E nyilatkozat tökéletesen kielégiti a liberáli-
sok kívánságait. Most hogy a vallási dolgokban a szabadság 
és férfias önbecsülés védve vannak minden erőszakos megtáma-
dás ellen, könnyű lesz kölcsönös egyetértésre jőni és együtte-
sen munkálni, ha mindnyájan tiszta és nemes szándékkal akarjuk. 
Több körülmény arra mutat, hogy e nézetet már az orthodox 
pár t egy nagy része is osztja, belátván ama hamis politika to-
vábbüzésének veszélyét, melybe némely vezéreik pártszelleme 
vitte belé. A néhány nap múlva tar tandó t ö r v é n y t e l e n 
zsinathoz több oldalról feliratokat intéztek, kérve, hogy ta-
nácskozásai kibékülésre és egyesség létrehozására irányulná-
nak. *) A liberális, párt nagy örömmel szemlélné a reformált 
egyház egységét; az az elszakadást mindig oly lépésnek tekin-
tette, melyhez csakis a legutolsó esetben kell folyamodni. Termé-
szetes, hogy a világiak legnagyobb része a szakadásnak min-
dig ellene volt. A legkitűnőbb jellemű és legtanultabb férfiak 
ugy az orthodoxok, mint a liberálisok közt mindig azt hangsúlyoz-
ták, hogy a protestánsoknak együttesen, karöltve kell munkál-
niok, ha erős egyházat akarnak. A protestáns közönséget ez 
életkérdésre ujabb és ujabb czikkek te t ték figyelmessé. Ezek 
közül egy, mely a napokban jelent meg, különösen érdekes. 
Névtelenül levén közölve, valószínűleg orthodox író müve, de 
igaz keresztény szelleme a legmelegebben ajánlja. 

A szerző többek közt indítványozza : 
1. „ Az egyes hitközségek függetlenségét és testvéri egye-

sülését. 2. egy központi épület emelését Párisban, hol a két 
párt szabadon vitatkozhassék a protestantismus vallási és er-
kölcsi nagy érdekeiről. Protestáns ügyvitelek és társulatok 
csoportositandók lennének. Ez épület az úgynevezett R e f o r -
m a t i o h á z a (Maison de la Reformation) lenne. Az öszszes 
franczia protestánsok közadakozásából alapítva, az ők tulajdo-
nukat képezné. Egy tágas terem rendeztetnék be felolvasások-
ra, vallási társulatok gyűlései s általán minden olyan szol-
gálat vagy ünnepély tartására, mely a protestáns szellem elő-
haladását és fejlődését czélozná. Külön teremről lenne gondos-
kodva egy protestáns, különösen a franczia protestáns könyv-
tár számára, mely ott aztán méltó otthont találna; s to-
vábbá külön olvasó és társalgó termekről, melyek a franczia 

*) Mióta e sorok írattak a törvénytelen zsinat már megtartatott; artjnos hogy 
a kérésnek a zsinat pártszelíemóvel nem felelt meg. 



EGYHÁZ JELEN" ÁLLAPOTA. 
28 

protestánsoknak, vagy a kiilioldi protestáns vendégeknek, kik 
időnként Parisba jőnek, testvéries találkozási helyül szolgál-
nának. 

Ez inditványokat melegen karolta fel egy mind Francziaor-
szágban, mind külföldön jól ismert liberális protestáns férfi, a 
kitűnő tudós Read Károly, a franczia protestantismus történelmi 
könyvtárának megalapítója és a központi tanács egyik terem-
tője. ő aláírást is nyi tot t az indítványozott épületre, mely-
nek C o n c o r d i u m P r o t e s t a n t F r a n ^ a i s nevet kí-
ván adatni. A jövő meg fogja mutatni, hogy a franczia refor-
mált egyház hivei elég bölcsek-e ily tanácsokra figyelni és 
azok szerint járni el. Reméljük és hisszük, hogy azok lesznek; 
reméljük annál inkább, mert ily tanácsok egyidejűleg több ol-
dalról adattak. 

I g y a franczia reformált egyházban duló nagy vihar, mely 
azt az utóbbi időkben kíméletlenül ide s tova hányta, vetette, 
lecsendesült. Es hogy teljes csönd és nyugalom álljon be, me-
lyet a vallási gondolat különböző iránymenetei se zavarja-
nak meg, arra nézve semmi egyéb nem szükséges, minthogy 
a párisi consistorium az igazság és a tisztességes eljárás út-
jára térjen vissza. Tényleg ez a testület szította az egyenet-
lenség tüzét, ez akar ta mindenek felett a liberálisoknak az 
egyházból való kiűzetését; elvette tőlük isteni tisztelet he-
lyeiket, megfosztotta lelkészeiktől és választási jogaiktól. Hogy 
ha visszaadja a mit elvett, és vissza kell adnia, ha saját jó 
akaratából nem, kényszerítve — a teljes kibékülés be fog kö-
vetkezni. Igy a reformált egyház szép jövőnek nézhet elébe. 
A körülmények soha sem voltak kedvezőbbek iránta, mint a 
jelen pillanatban. A komoly gondolatot, mely hazánkból a csá-
szárság éveiben száműzve lenni látszott, ma már tisztelik. A 
népszerű csodák durva babonái és az ultramontanok fanatikus 
katholicismusa ellen pedig egy erős reactió van keletkezőben. 
Némely megyékben már több eset fordult elé, hogy katho-
likus papok a protestáns vallásra tértek és hiveik együt-
tesen követték. A nép nem idegen a protestáns isteni tiszte-
lettől. S mindenek felett a protestáns gondolkozással ro-
konszenveznek a kor gondolkozói, vizsgálódó szellemei, az 
igazság felkent barátai közül többen. A protestáns gondolatnak 
ezek közt kell természetes szövetségeseit keresni, ezekhez kell 
intézni tanítását és igehirdetését. 
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Hogyha Párisban az „Oratoire" és „St. Esprit" s más 
templomok szószékei megnyittatnak oly szónokoknak, mint 
F o n t a n é s , D i d e és Y i g 11 i é, az üres templomok figyelmes 
hallgatókkal fognak megtelni, kik élvezni fogják az egészséges 
és éltető táplálékot, mely vallásos természetük szükségeit elé-
gíti ki. Akkor a protestantismus Párizsban el fogja foglalni 
az őt megillető magas helyet, melyre szelleménél fogva jogo-
sítva van. A jelenlegi párizsi papok, kettő vagy három kivé-
telével, egyátalán nem felelnek meg a jelenkori prédikálás kö-
vetelményeinek, különösen közönségeiket tekintve. Tartalom, 
forma, előadás egyik sem kielégitő; kevés gondolat, rosz styl, 
és semmi szónokiasság. Innen van, hogy a mivelt közönség ha 
a párizsi hivatalos templomokba megy isteni tiszteletre, a pro-
testáns prédikálást épen oly laposnak, unalmasnak és haszon-
nélkülinek találja, mint a katholikust. A franczia protestantis-
mus valóban elsőrendű szónokokkal bir; de Páris hivatalos szó-
székei el vannak zárva előlük. A nyomorult pártérdek elhall-
ga t t a ama hangokat, melyek leghathatósabb an hirdetnék az is-
teni igazságot. S mig ez a politika uralkodik, a liberális keresz-
tény vallás Párizsban nem fog tér t nyerhetni. 

Összevonva a fennebbieket: A franczia reformált egyhá-
'zat alkotó két pá r t több évi heves küzdelem után hallgatóla-
gosan fegyvernyugvást kötött és ugy látszik közel van a bé-
ke formális aláírásához. Az orthodoxok bár félénken, de köze-
lednek ; a liberálisok kissé bizalmatlanok, mert nem akarnak 
még egyszer megcsalatni, mindazonáltal készek békejóbbat nyúj-
tani abban a tudatban, hogy a béke és szövetség kötés aláírása-
kor a köztársasági kormány elnököl, melynek elhatározott szán-
déka az egyensúlyt fentartani. 

Hogy a franczia reformált egyház jelen helyzetének fen-
nebb! rajza teljes legyen, nem hagyhatjuk említés nélkül a 
strasburgi theologiai fakultásnak két év előtt Párizsba történt 
áthelyezését. Strasburgban vegyes facultás volt, melyen a 
franczia lutheránus egyház lelkészei mind, és a reformált egy-
házéinak legnagyobb része képeztetett. Az 1870-iki háború s 
Elzász és Lotharingia elvesztése után szükségessé vált a lu-
theránus egyház lelkészeinek neveltetéséről gondoskodni. Ter-
mészetesen az elzászi facultásnak Francziaországban újra felál-
l í tása indítványoztatott. De a volt a kérdés: hol ? Először 
Pár izs t nézték ki, de csaknem hat év a la t t ez irányban sem-
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mit sem tettek ; a kormány mind ellenkezőt akart és késleke-
dett valamely tervvel előállani. E miatt a lutheránus egyház 
érdekei mindinkább szenvedtek. Végre 1877. márt. 27-én a 
közoktatásügyi minister, Waddington, megnyerte a köztársa-
ság elnökének aláirását a strasburgi vegyes theol. fakultást 
Párizsba áthelyező határozatra, a montaubani fakultás érintet-
len hagyatván. Nagy volt az orthodoxok boszusága, midőn ér-
tesültek, hogy e fakultás vegyes lesz, s hogy épen mint a 
strasburgi, reformált lelkészeket is nevel, ők azt kivánták, hogy 
az csak a lutheránusok számára állittassék. Kétségtelen, hogy 
a montaubani fakultás, melyen a tanárok egy kivételével, mind 
orthodoxok, fontosságából veszteni fog. A pár t ekkor azzal 
vigasztalta magát, hogy a párizsi; fakultásra közülök nevez-
nek ki tanárokat. Azonban ebbeli reményük csakhamar füstbe 
ment. Nagyon le lettek hangolva, midőn az 1879. ápr. 19-iki 
hivatalos lapban olvasták azon két tanár nevét, kikre a kor-
mány a Strasburgban szolgált két tanárral a reformált tanu-
nulók theologiai nevelését bizta. Lapjaikban keserves panasz-
hangokban törtek ki, sőt állítólag az államtanácshoz akartak 
fellebbezni ezen két kinevezés megsemmisitéseért. Nincs tudo-
másunk arról, hogy e fellebbezési szándékkal felhagytak-e vagy 
nem, hanem annyi bizonyos, hogy az államtanácsnál nem ta-
lálnak kedvező fogadtatásra. A strasburgi fakultás Párizsban 
helyreállítva szép otthont talált az Arago Boulevardon a csil-
lagdától nem messze. Az intézet ünnepélyes megnyitása mult 
évi november 7-én történt Fer ry Gyula közoktatásügyi mi-
nister által, több kitűnő tudós, iró és államférfi jelenlétében. 
A minister megnyitó beszédére a franczia protestantismus büsz-
ke lehet, mert legnagyobb elismeréssel adózott a protestáns 
elvek iránt; valóban gyönyör volt hallani amaz ékesliangokat, 
melyekben a reformátió a kormány egy tagjától oly nemes 
igazságszolgáltatásban részesült. 

„Önök egy vegyes fakultás" — mondotta a minister — 
mialatt azt értem, hogy önök i t t a liberalismus és a türelmes-
ség üde, egészséges légkörében fognak mozogni, és ez intézet 
küszöbét sohasem lépi át a felekezeties szellem, a féltékenység 
és üldözés szelleme, mely a vallásos lélek elferdülése s az 
evangelium kigunyolása." S miután az állam és egyház viszo-
nyát a nevelésügyre nézve fejtegette, beszédét a következő 
szavakkal zárta be; „Mi módon jöhetne az állam önökkel ösz-
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szeütközésbe? A. protestántismus a szabadság első sz.ülötte az 
ujabb kor történetében. A mi politikai evangéliumunk az 
önöké is; az 1789-iki forradalom, melynek logikai kifejlődése 
és szükségképi következménye a mi mostani köztársaságunk, 
részben önökért tö r t én t ; az önök végleges felszabadítása on-
nan számítódik. Mi ennélfogva önökben egy barátságos hatal-
mat, egy szükségszerű szövetségest üdvözlünk, mety sem a 
szabadságnak, sem a köztársaságnak nem ár that . Önök számit-
hatnak reánk, mint mi számítunk önökre, és biztosok lehetnek 
az iránt, hogy nálunk nemcsak igazságot, hanem mély rokon-
szenvet is találnak minden időben." x) 

E szavakat óriási taps követte. S valóban katholikus 
országban egy katholikus minister ajkáról nevezetes szavak 
ezek. A fakultás dékánja Lichtenberger beszélt Perry után, 
meleg köszönetét fejezvén ki a kormány képviselője iránt. Zá-
radékul az ékesszólás tanára Viguié olvasott fel „a reformáto-
rok szónoklatáról." Viguié maga egyike a legkitűnőbb egyhá-
zi szónokoknak; ékesszólásával a válogatott hallgatóság cso-
dálatát és tapsait s magának a katholikus ministernek is leg-
nagyobb elismerését érdemelte ki. 

November hetedike dicső nap volt a franczia protestan-
tismusra, az igazság és szabadságra nézve. E t t ő l fogva a ko-
moly theologiai tanulmány számára szabad tér nyílt meg. S 
van okunk reményleni, hogy a párizsi fakul tás nem fog tanu-
lókban hiányt szenvedni. Ez óhajtandó is, mert a reformált 
egyház lelkészek hiányát érzi. Az 1872-iki zsinat sok fiatal 
embert riasztott el a papságtól, kik a tkeologiára akartak lép-
ni, de más pályát választottak, hol legalább szabadok lehetnek 
s nem a formula szolgái. Néhány esztendő kell még ahoz, mig 
az egyház a r a j t a ej tet t sebekből fölüdülhet. De a jövő a sza-
badság és lelkiismeret karczosaié, kiknek győzelme bizonyos. 

CHARRUAÜD DEZSŐ. 

') L, e beszédet bővebben mait füzetünk 415, 6. 11. Sz er k. 




