
Az apostoli hitvallásért folytatott harcz. 

III. 

Ha Poroszországban az egyházi hatóság állásfoglalása után 
a harcz fó'leg az újságokban, le is csendesedett, más országokban 
még egy ideig tovább folyt. így különösen Württembergben, 
ahonnan a mozgalom kiindult, nem tudtak a kedélyek lecsilla-
podni. A hivatalából elmozdított Schrempf többfelől kapott meg-
hívást eló'adások tartására. Az első' ilyen eló'adást nov. 26-án 
Stuttgartban tartotta „a mi hitetienségünk" czímen. 1893. jan. 23. 
Tübingenben tartott eló'adást a lelkész jelenlegi erkölcsi helyze-
téről („Die gegenwärtige sittliche Lage des Pfarrers.") Április 20-án 
majnai Frankfurtban beszélt.1) Ehhez hozzájárultak még más 
események, melyek a kérdést felszínen tartották. A Württemberg! 
ev. egyház lelkészeinek egy része (153-an\ Schrempf esetéből ki-
folyólag jan. 16. nyilatkozatot nyújtott be a konsistoriumhoz, 
melyben kifejtik, mily értelemben tették le a fogadalmat, mikor 
az egyház szolgálatába léptek. Egyúttal kérték, hogy csak a 
szent irást kelljen igehirdetésük zsinórmértékéül elismerni. Erre 
m á r jan. 26. megjelent az egyházi hatóság felelete, melyben ki-
jelenti, hogy az országos ev. egyház jogi s történeti állapota a 
reformácziókori hitvallások tekinteten kivül hagyását meg nem 
engedi. „Általában az egyházi hatóság mindig elismerte a tudo-
mányos kutatás jogát az ev. egyházban és az egyes lelkészek 
fejlődésének és szabad mozgásának minden szabadságot engedett." 
Elvárja, hogy a lelkészek se feledkezzenek meg kötelezettségük-
ről, melylyel mint Jézus evangéliomának hivatott szolgái tartoz-
nak gyülekezeteiket a szent írásból a reformáczió hitvallásainak 
lényeges tartalmával egyetértően építeni, továbbá, hogy az egy-
ház liturgiái rendjét tekintettel az összgyülekezetre önkényűleg 

') Schrempf hivatalából való e lmozdí tása u t án mind inkább eltávozott 
a posi t iv , bibliai keresztyénségtől. Aki erről meg akar győződni, olvassa el 
ezen időben kiadott beszédjeit és iratai t vagy 1893. okt. havátó l fogva kiadott 
fo lyó i r a t á t : „DieWahrhei t . "Zahni . m. 9.1. is szépen muta t rá ezen fejlődésre. Ezen 
sorok i ró ja is ugyanazt a benyomást nyerte , mikor 1895. tavaszán Schrempf egy 
beszédjé t hallotta Ulmban . Schrempf akkor a vallásel lenes „Gesellschaft für 
e th i sche Kultur" megh ívásá ra tartott e lőadást a va l lás és erkölcs viszonyáról , 
te lve támadásokkal az egyház és az egyházi hit ellen. 
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ne csorbítsák. — Ezen rendeletnek, mely sok tekintetben hasonló 
a poroszhoz, nem volt azon eredménye, mely a porosznak volt; 
a mozgalomnak véget nem vetett. Május 18-án már megint több 
laikus (80-an) nyújtott be beadványt a konsistoriumhoz, mely-
ben az apostolikum és a hitvallás kérdésének liberális meg-
oldását kérik. Ők is hasonló feleletet kaptak, mint a 153 lelkész. 
Az egyházi hatóság az egyház eddigi hitvallási jellegének és 
rendjének fentartását tartja kötelességének. A liberális körök 
ezen mozgalmai után most a positiv elemek sem akartak tovább 
tétlenül maradni. Készítettek egy peticziót a királyhoz, melyben 
11,000 laikus azt kéri, hogy szervezzenek Tübingenben egy ha-
todik theol. tanári állást és azt töltsék be egy olyan férfiúval, 
aki a szentírás alapján áll valamint azt is, hogy állítsanak fel 
egy gyakorlati lelkészi seminariumot. Utóbbi kérésüket soha 
sem teljesítették, az eló'bbit pedig csak hosszabb idó' múlva — 
akkor, amikor a positiv irányú Kübel halála után annak helyébe 
Häringet hívta meg a fakultás, aki szintén a Ritschlféle iskolához tar-
tozik. Ekkor végre szervezték a 6. tanári állást s arra meghívták 
Schlattert (Berlinbó'l, ahol addig mint Harnack ellensúlyozására 
meghívott tanár működött), aki még ma is a tübingeni theol. 
fakultásnak nagy vonzerőt kölcsönöz, úgy hogy theologusai-
nak száma azóta aránylag nagyon emelkedett. 

Egy kis élénkséget hoztak az apostolikumi vitába az 1893. 
évben részben az egyházi lapok újévi czikkei, részben pedig a 
különböző egyházi gyűlések előadásaikkal. Különösen kiemeljük 
az Alig. ev. luth. Kirchenzeitung újévi czikkét. Felszólítja olvasóit, 
hogy becsüljék az apostolikumot és használják megint imának. 
Azután kimutatja, hogy hitünk mennyire nyugszik az üdv-
tényeken és köztük ép azokon is, melyeket a vitában meg-
támadtak. A „Kirchl. Monatschr." 1. számában Dr. Baur fősuper-
intendens írt czikket a „fogantatott . . . . s született . . . . " 
védelmére. „Incarnatio ami üdvünk és nem apotheosis." 

Az egyházi gyűlések előtt megemlítjük azt az előadást, 
melyet Kaftan még 1892. deczember 6. tartott Berlinben (a ber-
lini Domkandidatenvereinben). Mert az ide tartozik úgy tárgyánál 
fogva mint azért is, hogy mint külön füzet („Die Verpflichtung 
auf das Bekenntnis in der ev. Kirche." — Hefte zur ehr. Welt. 
Nr. 6.) csak az 1893. évben jelent meg. A fődolog az_ egyházban, 
hogy az Ige tisztán hirdettessék és a szentségek az Úr rendelése 
szerint kiszolgáltattassanak. Ez a lelkészi hivatal feladata. A 
hivatal viselőjénél azért, mert az egyház a hívők közössége, fel-
tételezzük, hogy az egyház hitét osztja. Ezen hitét kifejezte az 
egyház hitvallásában. Azért az abban kifejezett hitet kell az ő 
hitének elismernie. Ez történik a hitvallásra való kötelezés 
által. Kaftan ezen kijelentéseket avval korlátozza, hogy kifejti, 
hogy nem a hitvallás theologiájára, hanem csak az abban kife-
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jezett hitre kötelezzük magunkat. Erről jelentjük ki, hogy ez 
személyes hitünk. Innen aztán különválnak az utak. Cremer 
szerint azt kell remélni, hogy a fiatal lelkész felszentelése után 
is mind érettebb lesz hitében és akkor mindinkább vissza fog 
térni a theol. tradiczióhoz is. Ez ellen, mintha ezen visszatérés 
a hitben való érettséggel összefüggne, tiltakozik Kaftan. Persze 
tagadja, hogy az egyház tanrendszere a szent Írásból volna 
merítve és az ev. hit igazi kifejezése volna. Az ő történeti fel-
fogásuk nem a kritikai viszketegnek, hanem Isten iránti enge-
delmességüknek következménye és az isteni igazság gazdagságát 
jobban fejezi ki, mint a tradiczió rendszere. Azért a haladás 
irányának elhagyása nem a növekvő hitnek, hanem a theol. 
ítélet eltompulásának gyümölcse. Ezek szerint három következ-
tetést von le Kaftan fejtegetéseiből: 1. Azon közös alapon, mely 
szerint mindkét fél szerint oly hitről van szó, amely igazán sze-
mélyes életünk, meg kellene találni azt a hitalapot is, melyből 
nem lehet engedni s melyen túl volna aztán az, ami fölött mint 
probléma fölött külömböző nézetek volnának lehetségesek. 
2. Mindenki vizsgálja meg önmagát Isten előtt, vájjon hisz-e. 
Ne vegye ezt könnyedén senki, mintha a hagyományos theol. 
tételekkel való megegyezés elég volna. De ne is nehezítse meg 
magának ezt senki ezen tételekkel. 3. A döntés annak lelki-
ismeretére bízassék, aki a kötelezést magára vállalja. Senki abba 
bele ne szóljon, mert a személyes hit, amiről itt szó van, csak 
önvizsgálat útján állapítható meg. 

Az egyházi gyűlések közt elsőnek említjük a württenibergi 
positiv ev. lelkészek cannstatti összejövetelét január 9-én. Börner 
tübingeni lelkész terjesztette elő s indokolta 6 tételét, melyet 
egyhangúlag elfogadtak. Az első négyben az apostolikumhoz és 
az ev. egyház hitvallásához való ragaszkodás jut kifejezésre, 
míg az ötödik és hatodik megvonja a következményeket. Az 
egyház és a modern theologia közti nagy különbség okozta 
szükségállapotán erőszakkal nem lehet segíteni. Az egyházi 
hatóság feladata, hogy elejét vegye. — A berlini „Ev. Verein"· 
január 23-án tartott gyűlésén Cremer beszélt az apostoli hit-
vallás értékéről és jelentőségéről. Az apostolikum keresztelési 
hitvallás, a keresztelendő igenje, melylyel felel a tanításra, melyben 
keresztsége előtt részesült. A döntő nem az, mit értettek kelet-
kezésekor alatta, hanem hogy mi benne az apostolok tana. Ezt pedig 
csodálatos hűséggel őrizte meg. Sőt épen amit benne megtámad-
nak, az mind szent irásszerű. Az apostolikum később a konfir-
máczió és papfelszentelés hitvallása is lett és pedig helyesen, 
mert a hitet erre a czélra megfelelően foglalja össze. 

A szászországi confessionális lutheránusok u. n. ehemnitzi 
konferencziája február 21-én szintén foglalkozott az apostolikum 
kérdésével. Dr. Kuntze lipcsei egyetemi jogtanár tett bizonyságot 
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az apostolikum mellett. Az apostolikumi vitában a keresztyén 
hit központjáról. Krisztus istenfiúságáról van szó. Mert ezt 
tagadják a „natus ex virgine" elvetésével. S mivel a keresztyén 
hitről van szó, azért van neki, mint laikusnak, joga szólani. 
Elmélet szerint annak, aki az egyház hitvallásaival nem ért 
egyet, ki kellene lépni az egyházból. De mivel az egyház nem 
áll csupa szentekből, az egyház a hitvallásokkal való meg-
egyezést az egyesek lelkiismeretének dolgává teszi. Persze azt 
legalább követelheti az egyház tagjaitól, hogy nyíltan hitvallásá-
nak ellent ne mondjanak. Határozottak voltak az előadónak, Coll-
mann greizi tanár szavai is, aki kifejtette, hogy az apostolikum 
tekintélye apostoli tartalmán alapszik. Azért vette fel azt egy-
házunk hitvallásai közé s azért mérvadó ránk nézve az aposto-
likum értelmezésénél nem a 2. századbeli egyház felfogása, 
hanem a szentírás tana. Az apostolikum elleni támadások nem 
annak esetleges eltéréseit a szentirástól érik, hanem irásszerű-
ségét, mert a keresztyénség alapját, Isten emberré levését Krisz-
tusban tagadják. Az ev. luth. egyházban annak, aki az aposto-
likum hittartalmával ellentétben áll, tanítói hivatalra nincs joga. 
Azért legsürgősebb kötelessége az egyházi hatóságnak, hogy 
gátat vessen a theol. ifjúságnak az egyház hitétől való elidege-
nítésének, amint azt a hitetlen theol. tudomány előidézni készül. 
•— Április 5. s 6-án gyűléseztek a porosz positiv unió barátai 
Berlinben. Az előadás, melyet Cremer ezen a czímen tartott: 
„Miért nem adhatjuk fel az apostoli hitvallást ? külön füzetben is 
jelent meg mint második vitairat az apostolikumi harczban. 
Cremer itt egyebek közt felel Harnacknak és Hermannak néhány 
ellene tett megjegyzésére, amiért is érdemes az előadással kissé 
foglalkozni. Cremer szerint most, hogy minden párton a vezérek már 
szóltak, az a kérdés: feladhatjuk-e az apostolikumot, nem pedig 
az, amit Herrmann mond, aki azt kívánja, hogy az egyházi hatóság 
tudja meg, vájjon képesek és készek-e a theologusok az egyház 
hagyományos hitvallását („das als Rückgrat des Gewohnheits-
christentums (!) unentbehrlich und unschätzbar ist") „als ein 
Glaubensbekenntniss auslegen" és ezen magyarázással az egyház 
két csoportjának szolgálni; az egyiknek, amely „gewohnheits-
mässig" a hitvalláshoz ragaszkodik és a másiknak, amely 
„durch die von Gott geleitete Geschichte des geistigen Lebens 
aus dieser Geschichte hinausgedrängt wurde". Persze ezen 
magyarázás a hitvallás azon kifejezéseinek elmagyarázása (Um-
deutung) lesz, melyekről Herrmann azt mondja, hogy „nem válasz-
tanák hitük kifejezésére." Miért ragaszkodnának hát a formulá-
hoz ? Azon okból, melyet az egyház hitéhez igazán ragaszkodók-
nak jogtalanul szemükre vetnek: „Anpassung an die Ueber-
lieferung" (alkalmazkodásból) — amint Kaftan mondja. Beáll 
szóval az az eset, melyet Herrmann az apostolikum híveinél jog-
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talanul gáncsol: „dass jeder ein von andern formuliertes Be-
kenntnis als Ausdruck seiner eigenen Ueberzeugung ausgeben 
soll." Egyébként ez nem is oly iszonyú dolog, ha van hit egysége 
a világon. Sőt ez megtörténik azon körben is, melyhez Herrmann 
tartozik, „in welchem mit denkbar grösster Einförmigkeit, um 
nicht zu sagen Eintönigkeit, dieselben gleichlautenden Aussagen 
über Art und Inhalt des Glaubens mit dem immer wieder-
kehrenden Anpruch auf Alleinberechtigung in der Kirche sich 
wiederholen . . . " •— Kaftan követelése, hogy a hitvallás theo-
logiája ne kötelezhesse a lelkészt, tárgytalan. Mert valamennyi 
hitvallás közt az apostolikum az egyedüli, melyben nincs theologia. 
Csak az fog benne találni, kinek valamely mondat elvetésére 
ürügyre van szüksége. Nem is lehet benne theologia, mert még 
azon időből való, mikor az egyházban lévő ellentétekben nem 
kellett az igazság védelmére kelni, amely védelemben a tudo-
mánymik is van nyomós szava. Az apostolikum, mint a keresz-
telendő felelete a tanításra, a hirdetett evangéliom rövid össze-
foglalása. Azért az a mérvadó, amit reprodukálni akar, az apostoli 
hirdetés. Hogyan értették keletkezése idejében, nem dönt. Ezen meg-
értés ezen idő pogánykeresztyéneinek nagyon nehéz volt. Azért, 
az apostolikum értelmezésénél azon értelemnél nem lehet meg-
állapodni, melyet a régi egyház vele összekötött. Erőszak tehát, 
ha Harnack azt mondja, hogy nem érdekli őt mit mondott Pál 
s János a szentlélekről. Ami pedig a symbolumnak és az apostoli 
hirdetés viszonyát illeti, azt lehet mondani, hogy semmi lényeges 
dolog nem hiányzik belőle, sőt ellenfeleinek túl sokat is tartalmaz. 
Mi sem hisszük, amit mások előírnak, hanem mi a hitvallással 
és szerzőivel valljuk, amit ők hittek s vallottak. És Krisztusba 
való hitünk magába foglalja az üdveseményekbe való hitet. Mi 
tehát nem hiszünk többet — mondja Cremer—mint Herrmann 
nekem imputálja, hanem mást. A hitvallás Krisztust úgy rajzolja 
szemünk elé, amint az nekünk kell. Azért nem adhatjuk fel azt, 
hanem megőrizzük gyülekezeteink sutódaink számára. Azt mondják, 
hogy gondolni kell a theol. ifjúságra is. De van heterodox korai 
érettség is. Aztán meg többre való a gyülekezetek érdeke, ezt 
is kell védeni. Ezt nem szabad elmulasztani, de amellett az 
ifjúság állapotát, ha hivatalba lép: hogy t. i. még nincs mindig 
tisztában a hitvallással, szintén figyelembe lehet venni. „De akik 
készen vannak az apostolikummal és maguk számára a propa-
ganda jogát követelik, azoknak az egyház szolgálatába való fel-
vételre joguk nincsen." — A gyűlés Cremer előadása után ki-
mondotta, hogy oly theol. irány jogosultságát nem ismeri el, 
amely csak az oly tisztán subjektiv hitet, mely a szentirástól 
és a hitvallásoktól eltekint, tartja a reformáczió egyházában 
egyedül jogosultnak és ő reá bízza, hogy elvei szerint uj egy-
házat alapítson. A theol. ifjúság —: azt reméli — ragaszkodni 
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fog azon hitczikkekhez, melyek az Űr isteni felségéről szólnak 
és aszerint fogja majd hivatalát is ellátni. Az egyházi hatóságtól 
pedig elvárja, hogy oly tanárok kinevezését fogja előmozdítani, 
kik nem arra törekednek, hogy a jövendő lelkészeknek szentirás-
és hitvallás-szerű hitét megtéveszszék. 

Április 18-án volt a thüringiai egyházi értekezlet gyűlése. 
Ez is az apostolikum mellett foglalt állást, mert az apostolok 
tanát és a keresztyén hitet híven fejezi ki. Értelmezni a szent-
írás és Luther kátéja szerint kell. Május 24-én ülésezett a wiirt-
tembergi tavaszi papi értekezlet, amely kijelentette, hogy másoknál 
is el kell ismerni a keresztyén hitet, mivel egyenetlenségek 
sokszor csak személyes okokból erednek. De ahol az apostolok 
tanában való közösség nincs meg, ott egységről már nem lehet 
szó. Az egyház nem mindenféle nézetek számára való „Sprech-
saal". Béke csak úgy lesz, ha nem törekednek a hitvallás meg-
változtatására. A hit lényege, hogy Isten fia ami megváltásunkra 
emberré lett és viselte bűneinket. Aki ezt el nem ismeri, nem 
lehet az ev. egyház lelkésze. 

A hannoveri lelkészek u. n. pünkösdi konferenciája (máj. 31. 
és jun. 1-én) egyik előadása alapján az egyház hitvallására 
való kötelezésről tanácskozott. A szónok szavai oda konkludáltak, 
hogy az egyház nem térhet el attól, hogy lelkészeit a hitvallásra 
kötelezi, valamint attól eltérő tanításnak jogosultságát sem 
ismerheti el. De tekintve az idő szükségét a hitjelöltekkel eny-
hébben bánhat. 

Ugyanezen időtájban (jun. 5—8.) volt a bajor ev. lelkészek 
értekezlete Nürnbergben, melyen Zahn erlangeni tanár tartott elő-
adást az apostolikumi vitáról. Ezen előadás — mint fent idéz-
tük — nyomtatásban is megjelent és így belenyúlt a brosüra-
harezba is, melyben előkelő hely illeti. Azért indokolt, hogy tar-
talmát mi is itt röviden vázoljuk. Zahn szerint ezen harcz egy 
régóta létező és sokáig elviselhetlen kettészakadozottságra 
(Zwiespalt), mely a protestáns egyház tagjai s különösen tanítói 
közt van, vetett élénk világosságot. Ilyen meghasonlás mindig 
volt az egyházban. De míg régente az egyház hitét tagadókat 
abból kiszorították, addig most azok sok helyütt helyet és befolyást 
szereztek maguknak az egyház életében és tanácsában. Isten 
ezen harczczal is bizonyára a lelkiismeretek felébresztését és a 
helyzet tisztázását czélozza és nem akarja, hogy ezután is meg-
erősödve megmaradjon a régi homályos helyzet. 

A vita történetére való utalás után Zahn előbb röviden 
megállapítja, hogy ha a hitvallás jelentőségéről beszélünk, a 
hitről is kell beszélnünk. De akkor — különösen, ha az egyház 
hitét védjük — könnyen azon váddal illetik az embert, 
hogy magát jobbnak tartja s mások üdvössége fölött 
ítélni akar. Ezt Zahn mint fanatismust magától elutasítja. De 
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a fanatismus elutasítása nem menti fel az embert azon köte-
lesség alól, hogy az egyházi tanítókat aszerint vizsgálja, vájjon 
a régi evangéliomot vagy pedig saját evangéliomukat hirdetik-e 
azaz hogy tanuk szerint ítélje meg ó'ket. Aztán áttér igazi tár-
gyára, az apostolikumi harczra. Az apostolikum támadóinak 
tagadásával szemben, mintha ők nem is akarnák azt meg-
támadni, megállapítja, hogy igenis megtámadták. Már pedig ezen 
támadás azt teszi kérdésessé, vájjon Isten kijelentésének tényei 
továbbra is megmaradnak-e hitünk alapjai. Tehát nemcsak Jézus 
csodás születéséről, a poklokra szállásról stb. van szó. Az ellen-
tétet, melyről itt szó van, ép úgy lehetne az apostolikum más 
mondatainak fejtegetése által is feltüntetni. Ha meg azt mondják, 
hogy az apostolikum tényeinek elismerése csak elhivés s hogy 
tényekbe hinni nem lehet, úgy evvel szemben azt állítja Zahn, 
„der Christenglaube hat durchaus Tatsachen zum Inhalt und ist 
nicht nur in seiner Entstehung, sondern auch in seinem Fort-
bestand dermassen an Tatsachen gebunden, dass er mit ihnen 
steht und fällt." A keresztyén hit hit az Istenbe, amint magát 
nekünk Krisztusban kijelentette, tehát függ az Isten kijelentésé-
nek tényeitől. Persze azon hagyományhoz vagy tekintélyhez, 
mely velünk ezen események ismeretét közvetíti, még hozzá kell 
járulni Isten belsőnkre való hatásának, hogy üdvözítő hit léte-
süljön. Ez a hit azután függetlenné lesz ezen közvetítéstől, mely 
nélkül sem ama isteni hatás sem a hit nem volna. Nem hisz-
szük pld. hogy van Isten, mert mások hitték, hanem mert 
tapasztaltuk, hogy közel van azokhoz, kik őt segítségül hívják. 
Tehát ellenkezik a tapasztalással, „wenn man die glauben-
erzeugende Einwirkung Gottes als eine vom Glauben Anderer 
unabhängige Offenbarung Gottes an den Einzelnen vorstellt." Az 
Úr, kiben hiszek, az, kit nekem hirdettek, kinek múltját, jelenét, 
jövőjét az apostolikum kifejezi. Hitünk ezen tényektől el nem 
választható. 

Nem lehet Herrmannal azt mondani, hogy az apostolikum 
oly képzeteket tartalmaz, melyekben régebbi idők hite van ki-
fejezve sem azt, hogy Jézus csodás születése theologumenon — 
mint Achelis mondja. Az apostolikumnak az a jellemvonása 
„dass es in ruhigster Objektivität ausspricht, was nach dem 
Glauben derer, die es bekennen, geschehen ist, geschieht und 
geschehen wird, damit der Liebesrat Gottes an der Menschheit 
verwirklicht werde." Csak egy tényt ismer el Herrmann a 
keresztyén hit alapjának: ez Jézus maga, az ő személyes életé-
nek hatalma. Az apostolok azonban máskép beszéltek erről. Ők 
hirdetik a Krisztust s Isten hitet fakaszt hirdetésük nyomán. 
Azok, kik így hivőkké lettek, megint hirdetik, amit nyertek 
s így él tovább a hit, mely tényekhez van kötve. „Olyan 
keresztyénség, melynek képviselői azt állítják, hogy . . . . ők 
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függetlenül atradicziótóllettek hívei, többénem keresztyénség." A 
feltámadás hite nélkül hitünk az apostol szerint hiábavaló. 
Egyébként ezen Herrmannféle hit sem biztosíthat minket a kritika 
támadásaival szemben, mint hirdetik. 

Ami a gyakorlati kérdést illeti, Zahn kijelenti, hogy nem 
egyezhetünk bele abba, hogy az apostolikumot az egyházban 
olyan értelmezésben lehessen használni, amint az ellenfél akarja. 
Herrmann szerint ó'k is „sprechen es mit." Csakhogy a lelkész 
a gyülekezet eló'imádkozója és neki az istentisztelet cselekvényeit 
igazságban kell végeznie. 

Mit cselekedjünk hát akkor ? Hirdetni kell az evangéliomot 
és tanítani az ifjúságot azon hittel, hogy Isten majd gyümöl-
csözó'vé teszi igéjét, hogy általa sokan üdvözüljenek. így fogunk 
azon a szükségállapotán is segíteni, melybó'l a harcz fakadt. 

Ezen állásponttal adva vannak még a következő tételek is: 
a) Az egyház lelkésze csak az lehet, aki annak hitvallását 

magáévá tette. 
b) Csak oly fiatal emberek jelentkezzenek a theologiai 

tanulmányra, kiket az a remény tölt el, hogy az evangéliom. 
mely életnek ereje, az ő ismeretük számára is isteni bölcseség-
nek fog bizonyulni. 

c) Ahol ez a remény nincsen meg vagy nem teljesül, kérdezze 
meg magát az illető, szolgálhat e egyházának annak hitvallása 
szerint igazságban. Gyenge hittel megteheti, de hamis hittel nem. 

d) Az egyház olyan lelkészeket, kik tudatos ellentétben 
állanak azon hittel, melyet hirdetniök kellene, tekintettel a jelen 
zavaros helyzetre és a tévútra vezető akadémiai tanításra ítéljen 
meg enyhébben. De azt soha sem ismerheti el, hogy szolgáinak 
ily álláspontja jogosult vagy állandóan tűrhető volna. 

A apostolikumharcz kérdéseit érinti Haupt, hallei tanár, 
előadása, melyet május 30-án az „Ev. Verein der Provinz 
Sachsen" gyűlésén tartott. Arról beszélt, hogyan lehetne azt a 
feszült viszonyt, mely a theologiai tudomány és az egyház közt 
van, megszüntetni. Kiindult abból, hogy egyes egyházi körök 
indokolt bizalmatlansággal kisérik a theologiai tudományt. Igaz, 
hogy a mai theologia heterodox. Ez azonban egyrészt a refor-
máczió elvéből — mely az egyéniség jogát hangsúlyozza — 
másrészt a philosophia által megalapított új világnézetből követ-
kezik. Sok lelkész még úgy élte bele magát a régi theologia for-
máiba, hogy ezek változásától félti a tartalmat is. Ez okozza a 
fent említett feszült viszonyt. Az üdv a Krisztusban való hittől 
függ. A hitismeret is fejlődik és sokszor tévedésen megy keresztül. 
Az üdvre nézve döntő a megtérés, épúgy a hivatalra való képe-
sítésre; azért az ismeret fogyatékossága nem zárhat ki senkit 
ebből. De azért absolut szabadságot sem lehet követelni a tanban. 
„Ez erőszak volna a gyülekezetek ellen." Az egyház kötelessége, 



A z apostol i h i tva l lásé r t folytatott harcz . 1 9 1 

hitvallását megtartani. A tudomány emberei ne felejtsék el, 
hogy ők sem csalhatatlanok és tudományuk eredményeit ne erő-
szakolják rá az egyházra. A theologia nem uralkodni, hanem 
szolgálni hivatott az egyházban. A gyülekezet tagjai meg ne 
lássák a heterodoxiában a hit hiányát. Ha meglesz a kölcsönös 
szeretet, meglesz a kölcsönös bizalom is. Nem szabad kételkedni 
abban, hogy az igazság győzni fog a tévedéseken, de a gyüle-
kezetet sem szabad theologiai vitákba belevonni. Reá nézve a 
hitvallás marad az egyház normája. Ezért szükséges a hitvallásra 
való kötelezés. A lelkész ne prédikáljon ezen hitvallás ellen, hanem 
hirdesse azt belőle, amivel egyetért. Avval is építheti a gyülekezetet. 

A meisseni konferenczián, mely junius 20 és 21-én volt 
Zwickauban, Iricke tartott előadást „a hitvallásról, a hitvallásra 
való kötelezésről és a dogma jelentőségéről." A gazdag tartalmú, 
de néha kissé nehézkes előadás kifejtette: 1. hogy az egyház 
hitvallására való kötelezés elengedhetlen. „Egyház nem gondol-
ható hitvallás és szolgáinak ezen hitvalláshoz való hűsége 
nélkül." 2. Ezen kötelezés nem lehet teher a lelkiismeretre nézve, 
mert aki magára vállalja, szabadon teszi és ha gondolkodása 
megváltoznék, mindenkor visszaléphet. 3. „Die Verpflichtung 
selbst ist eine Stärkung des Amts und seines Inhabers." Nem 
vonatkozik a mellékes dolgokra, hanem csak a „Heilsprincipien"-
re. A részletek exegetikai s dogmatikai kifejtése szabad. 4. Ε 
szabadság nélkül nincs theol. tudomány. Az üdvelvekre vonat-
kozólag sem az egyetemi tanárnak, sem a lelkésznek nem áll 
jogában, hogy eltérő subjektiv meggyőződését az egyházra ráerő-
szakolja. Az egyház joga, hogy azt, aki „ihre Glaubenssubstanz" 
megsérti, elmozdítsa. 5. Hogy melyek az üdvelvek, nem kétséges. 
Az ev. egyház alaposzlopai: a hitből való megigazulás s a szent-
írás. 6. A fiatal theologus fejlődésének szabadságot kell engedni, 
de csak úgy, ha a) az a vágy tölti el, hogy isten országának s 
a lelkeknek szolgáljon és b) nem sérti a kegyeletet a szentírás 
s az egyház hitvallásával szemben. „Willkür, Selbstüberhebung, 
Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit in der Behandlung 
der höchsten Fragen ist weder auf dem Katheder . . . noch auf 
der Kanzel und am Altar zu dulden." 10. Das Dogma ist die 
bekennend für sich selbst und . . . normativ für andere hinge-
stellte Glaubensüberzeugung. Es ist der innerlichste, freieste und 
energievollste Geistesbesitz . . ." 11. Minden idők történeti 
bizonyságai szerint a dogma nélkülözhetetlen úgy az egyes 
kegyes kedélyre . . . mint minden egyházi közösségre nézve. 

kschcarzhurg-rudolstadti ev. lelkészek egyetemes értekezleté-
nek (aug. 9.) határozatai közt kiemeljük ezen tételeket: a) A hitval-
lás védi a gyülekezetet a lelkészek tanbeli önkénye ellen s bizony-
ságot tesz arról, hogy egy hitünk van az egyház kezdetétől való 
és főleg az egész luth. keresztyénséggel. 
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Λ poroszországi ev. luth. konferenczia gyűlése aug. 29-én 
(Augustkonferenz) volt. Gensichen lelkész előadásából kiemeljük 
az idevonatkozó gondolatokat. 1. Az egyetemeken nem készítik 
elő a theologusokat az egyház szolgálatára1) s a bibliai kritiká-
val és a Ritschlféle theologiával hitüket megrendítik. Az egyház 
befolyását a tanárok kinevezésére növelni, tévtanitókat kerülni 
kell. 2. A hitjelöltek lelkészi seminariumokban vagy mint segéd-
lelkészek készülhessenek hivatásukra. 3. Ritschl iskolája ellen, 
mely — mint a Chrl. Welt példája is mutatja, midőn a keresz-
tyén hit régi nevei alatt uj tartalmat árul — sok lelkiismeretet 
megzavar, műveik tanulmányozása és tudományos küzdelem 
útján élet-halálra kell harcolni. 4. Mivel az egyházi hatóságok 
kezei az állam által meg vannak kötözve, az egyház önállósága 
és szabadsága mellett küzdeni kell. 

Ezen egyházi gyűlések előadásainak ismertetésével már 
nagyon is megelőztük a vita további folyásának történetét. Ezen 
további harczban legjelentékenyebb a hessenkasseli három fősu-
perintendens közös pásztorlevele, melyet az 1893. év nagyhetében 
kibocsátottak. Ezen pásztorlevél kezdő szavaiban hivatkozik a 
hessenkasseli egyház egyetemes zsinatának ama kijelentésére, 
mely szerint elvárja, hogy a fősuperintendensek csak olyan je-
lölteket bocsátanak az egyház szolgálatába, akik készek hivata-
lukat az egyház hitvallásaival való egyetértésben ellátni. Efö-
lött őrködni tehát kötelességük. De a theologiai fakultás két 
tagja (Herrmann és Achelis fenidézett füzeteikben) oly nézeteket 
hangoztatott ezen kötelezésről az egyház hitvallásaira, melyek a 
zsinat határozatával és az egyház hitvallásainak érvényével ellen-
keznek, sok lelkészt megtéveszthetnek és a hitjelöltekben, kik 
egyházunk szolgálatába lépni akarnak, téves felfogást kelthetnek 
ezen kötelezésről. Ez nem felel meg annak, amit egyházunk 
rendje szerint követelnünk kell. Egyházunk szolgája senki sem 
lehet a Jézus Krisztusban, mint megváltónkban való hit nélkül. 
Csakhogy itt nem lehet másról, mint az igazi Krisztusról sző, 
amint azt az evangélisták és apostolok hirdették és akiben az 
egyház hitt és hitvallása szerint még most is hisz. Ennek 
helyére az u. n. „történeti Krisztust" akarják tenni, kinek képét 
úgy állítják össze hogy mindent eltávolítanak belőle, amiben szi-
vük gondolatai megbotránkoznak. Sem örök származásáról sem 
feltámadásáról nem akarnak tudni. Evvel elvesztik a Krisztust 
is, akinek vérében megengeszteltettünk és oda van az evangeliom 
is, ha nincs meg a központja. A levél utal aztán arra, hogyan 
kellene ezen theologia szerint prédikálni és kijelenti, hogy ők 
— a fősuperintendensek — nem vehetik magukra a felelősséget, 

' ) Mintha csak azt m o n d a n á k : „ T e r e m t s ü n k p r o f e s s o r o k a t a mi áb rá -
z a t u n k r a és a mi h a s o n l a t o s s á g u n k r a " — jegyez te meg az e lőadó . 
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hogy olyan embereket — kiknek ily nézeteik vannak — a hi-
vatalba bocsássanak. Gyülekezeteinknek joguk van olyan pász-
torokra, kik velük a hit egységében dicsőítik az Urat s nem 
lehet nekik olyanokat küldeni, kik ezen hitüktől elidegenedtek. 
„Egyházunk hitvallása és ama nézetek közt nincs híd. Más 
Krisztus, más evangeliom, más hit az, amit ott hirdetnek. Azért 
azt követeli az igazság: aki nem tudja többé karácsonykor, 
nagypénteken, húsvétkor, áldozócsütörtökön és pünkösdkor Isten-
nek üdvünkre tett nagyságos dolgait gyülekezeteinkkel igazság-
ban ünnepelni, az álljon el becsületesen attól a szándéktól, hogy 
egyházunkban lelkészi hivatalt viseljen. Próbálják ki másutt 
ezen az üdvtényektó'l elvált hitük erejét. Egyházunkban ily ki 
sérletezésekre nincs hely. Ők ismerik azon kötelességüket, hogy 
a fiatal lelkészek kötelezését a hitvallásra lelkipásztorilag gya-
korolják s türelemmel legyenek olyanokkal, kiket még éretlen 
korukban oly theologiába vezettek be, mely hitvallásunktól alap-
jában eltér. És remélhető, hogy a szent irás alapos tanulmányo-
zása és a hivatalban szerzendő tapasztalatok visszavezetik őket 
az egyház hitéhez. De ezen elnézésnek is van határa. És olya-
nokat, akik az egyház hitvallását le akarják rontani és a gyüle-
kezetet avval megzavarják, hogy az ellen támadnak, a mit vele 
együtt vallaniok kellene, az egyházi hivatalból ki kell zárni." 

Amint látható, ezen pásztorlevél más hangon szól, mint az 
egyházi hatóságok eddig ismert nyilatkozatai. Az Alig. ev. luth. 
Kirchenzeitung (15. sz.) „dieses mutige Zeugnis unserer Ober-
hirten, für das sie Gott segnen wolle" szavakkal fejezi ki meg-
elégedését a pásztorlevéllel. Természetes, hogy a másik fél annál 
kevésbbé lehetett vele megelégedve. Meg is látszik az elkeseredés 
abból az eljárásból, melyet a Chrl. Welt tanúsított a fősuperin-
tendensekkel szemben, mikor az ügyet a személyes térre át-
vitte. Legelső pillanatban azt hinné az ember, hogy különösen 
az érdekelt két tanár sietett a pásztorlevéllel szemben véde-
kezni. De Herrmann csak hosszú hallgatás után szólalt meg a 
Chr. Welt 27. számában, Achelis meg egészen hallgatott. Herr-
mann szükségesnek is tartotta kijelenteni, hogy nem akart fe-
lelni, bár kutathatná, hogy nem sértették-e meg a superinten-
densek hivatali kötelességüket, mikor azt állítják, hogy az or-
szágos egyetem theologiája s az egyház hite közt nincs híd és 
avval oly izgalmat idéztek elő, melynek értéke az egyházi életre 
kétes. De eddig nem is volt oka azon mód felett panaszkodni, 
melyen kandidatusaikat fogadták. Ha mégis felszólal, azért teszi, 
mert hallgatói köréből az a vád érte, hogy cserben hagyja őket. 
Meg akarja őket nyugtatni és egyúttal kijelenti, hogy a fő-
superintendensek egyike magánúton kijelentette, hogy az ál-
taluk festett theologia nem vonatkozik Achelisre, de ő reá (Herr-
mannra) is csak annyiban, amennyiben Ritschl iskolájához tar-

Theol. Szaklap. II. évf. 1 3 
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tozik. Azt ő róla sem akarták mondani, hogy ama theologiát 
minden pontjában képviseli. Szóval nemcsak azt a látszatot 
kelti, de ki is mondja, hogy a fó'superintendensek nyilatkozatu-
kat visszavonták. Ε mellett természetesen el nem mulaszthatta, 
hogy rámutasson arra, hogy mi az ev. egyház krízisének oka. 
Semmi, mint a történeti theologia gyors fejló'dése, melynek kö-
vetkeztében a szent Íráshoz való naiv bizalom, mely azelőtt a 
theol. tudomány és az ige hirdetésének szilárd alapja volt, el-
oszlott. A történeti tudomány feloszlatja a szent Írásról való 
„ama felfogást minden nem egészen korlátolt fejben," és pedig nem 
eredményeivel, hanem már módszerének a szent írásra való al-
kalmazásával. Szóval az érintkezés a tudománynyal ezen krízis 
oka és nagy a büszkesége, hogy a tudomány az ő részükön van. 

A fó'superintendensek sem hagyták annyiban a dolgot. Ki-
jelentették Herrmann szavaira, hogy ó'k nem vontak vissza pásztor-
levelükbó'l semmit, amint arra nem is volt okuk. A dolog — 
nem lehet tagadni — Herrmann és Rade szavai következtében,1) 
személyes lett és így még Rade nyilatkozatát és végül a fó'su-
perintendensek egy utolsó szavát vonta maga után. 

Már az apostolikumi harcz hevében felmerültek különbözó' 
óhajok, a melyek teljesítésétói a baj orvoslását várták. Ilyenek 
az egyház befolyásának emelése a tanárok kinevezésében, az egy-
ház szabadságának és önállóságának növelése az állammal szem-
ben. Ezen óhajok közül egyik sem ment teljesedésbe. Némi si-
kere azonban volt azon kívánságnak, hogy az egyetem theol. 
fakultásán olyan tanárokat is alkalmazzanak, akik az egyház hitval-
lásának álláspontján állanak A porosz közoktatásügyi miniszter el is 
határozta ily tanszék szervezését a berlini egyetemen. Az ellenfél 
csakhamar kitalálta az ily tanárok nevét — mintegy eló're is 
megbélyegezvén őket, mikor Gegen- vagy épen Straf-professor-
oknak nevezte. A czím, melyen az uj állást Berlinben szervezték, 
az volt, hogy akkor, mikor Harnackot Berlinbe hívták, új állást 
szerveztek számára, míg Semisch állását üresedésben hagyták. 
Ezt kellett tehát és akarták most betölteni, még pedig positiv 
irányú tanerővel. Meghívták tehát ezen állásra Kählert Haliéból, 
Cremert Greifswal dból, Seeberget Erlangenből, de egyik sem fo-
gadta el. A liberális lapok már is örültek és gúnyosan jegyezték 
meg, hogy nincsenek positiv docensek. A „Kirchl. Anzeiger für 

*) Ezen á l l í t á s u n k a t t e r j e d e l m e s e n n e m b i z o n y í t h a t j u k , me r t m e s s z e el-
v e z e t n e tá rgyunktó l . Elég, h a r á m u t a t u n k Herrmann s z a v a i r a : „o lyan egy-
h á z i ha tóság , a m e l y n y i l v á n o s a n e l fogla l t á l l á spon t j á t t án to r í t ha t l anu l f en-
t a r t j a , j obban t e t s z e n e nekem, min t o ly f ő s u p e r i n t e n d e n s e k , kik egy n y i l v á -
n o s a n k imondot t s é r t ő v á d a t m a g á n ú t o n v i s s z a v o n n a k . " Szól az tán férf iak-
r ó l a z egyházi h a t ó s á g b a n , kik theo l . mivel tség n é l k ü l szűkölködnek s tb . 
Rade m e g a f ő s u p e r i n t e n d e n s e k u tó l agos ko r l á tozása i ró l beszél , me lyeke t esz-
közö l t ek . Evvel t e t t üke t minden e rő tő l é s tekinté lytől megfosz to t t ák . 
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Berlin," azon megjegyzésére, hogy a „Ritschl-féle iskola uralkodik 
a theológiai fakultások felett", a Christi. Welt (48. sz.) meg-
jegyzi, hogy nem lehet positiv tanárokat kinevezni, mert az 
akadémiai pályára készülők s a híres tüdős theologusok közt 
kevés képviselője van azon iránynak. Olyan iskola, mint a 
Ritschlféle egyelőre nem él meg párttaktikából, hanem képviselői-
nek jelességéből. 

Végre mégis sikerült egy kiváló positiv tanárt a berlini 
egyetem számára megnyerni, t. i. Schlatter Adolfot Greifswaldból. 
És mikor azután néhány év múlva Schlatter eltávozott Berlinből, 
hogy elfoglalja a (fentemlített) szervezett hatodik tanári állást 
Tübingenben, helyébe Seeberg lépett, aki Erlangenből ment Ber-
linbe. — Hasonlóan nevezték ki több évvel később Bonnban 
Gőbelt, hogy ott képviselje az egyházi theol. irányt. 

Nem utolsó kívánsága volt az apostolikum barátainak az, 
hogy az egyház eddigi hitvallási állapota sértetlenül megmarad-
jon és, hogy az apostolikum sem veszítse el eddigi helyét a 
keresztyén egyházban és istentiszteletben. Arra hivatkoztak, 
hogy ha annak valamely mondata vagy kifejezése annyiban, 
hogy ha benne nem volna most nem tennők bele — nélkülözhető 
is volna, még akkor sem hagyható el, mert ez annyit jelentene, 
hogy annak igazságát megtagadjuk. Azért az apostolikumot meg 
kell hagyni mostani egyházi állásában. Ez a kívánság is 
— mondhatjuk — teljesült, ha a hitvallás érvényét kissé eny-
hébben is magyarázták. Ennek bizonysága és az apostolikumi 
vita hatásának egyik utolsó hulláma az uj porosz ágenda. Még 
1893. évi 1. számában a Chronik der christl. Welt kíváncsian 
várta, mily értelemben és mily irányban fogják a régi ágendát 
megváltoztatni, amiből majd az egyházi hatóság álláspontja a 
hitvallás kérdésében is meg fog látszani. Végre 1893. jul. havá-
ban megjelent az új ágenda tervezete. Az apostolikum az ágenda 
azon alakjában is, melyben az egyház zsinatán elfogadta, meg-
megmaradt a főistentiszteletben, a keresztelésnél és a konfirmá-
cziónál. Csak az ordinátióból maradt ki. így tehát az uj ágenda 
is avval, hogy nagyjában a réginek álláspontján maradt, sőt 
más pontokban egyházi szempontból határozott haladást mutat, 
megmutatta, hogy a meglevő állapotot fenn akarják tartani s 
azon nem engednek meg semmiféle változtatást. 

* * * 

Ha az egész vitára rövid visszapillantást1) vetünk, azt 
látjuk, hogy Harnack válasza a diákokhoz megindítja a harczot, 

*) Az apos to l ikumi ha rcz következő r ö v i d á tp i l l an tása és e r e d m é n y e i 
ö s s z e f o g l a l á s á n a k k í sé r l e te természetesen n e m fejezhet i ki egész t e r j e d e l m e s e n 
és m é g kevésbbé i n d o k o l h a t j a a szerzőnek a ha rcz f o l y a m á n fe lmerü l t — 
ré szben nagy je l en tőségű kérdésekre v o n a t k o z ó nézetét . Ez a k k o r , mikor az 

13* 
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az eisenachi nyilatkozat ujabb tápot ad neki, míg Harnack meg 
társainak iratai tovább élesztik. Persze az ellenfél pártján is 
derekasan kiállanak a harczba s azt részben a lapok czikkeiben, 
részben nyilvános gyűlésekben, majd szintén számtalan brosúrá-
ban folytatják. A harcz okául Harnack és pártfelei főleg az egy-
ház hite és a történeti kutatás eredményei közti különbség 
okozta szükség állapotát hozzák fel és ennek megszüntetésére 
követelik theologiai irányuk egyenjogúságának elismerését (ós nem 
csak tűrését). Ez természetesen lényeges változást vonna maga 
után az egyház állásfoglalásában a hitvallásokkal szemben és a 
lelkészeknek azokra való kötelezése terén. Éppen ezt kívánnák is 
az apostolikum ellenfelei, hogy lelkiismeretük nyomasztó helyze-
téből megmeneküljenek. Csakhogy ez az ev. egyház eddigi tör-
ténetileg kifejlődött jellegének teljes feladására, sőt a hitvallás 
védői szerint egyúttal létének feladására is vezetne. 

Épen azért szegülnek ők annyira ellene ezen változásnak. 
És követelik első sorban az egyház eddigi hitvallási állapotának 
fentartását. Ők meg vannak győződve, hogy nem a történeti 
kutatás egyes kérdéseiről és valamely eredményeinek elismeré-
séről van szó az apostolikumi harczban, hanem a keresztyén 
hit alapvető tanairól, a Krisztus istenségéről és annak előfelté-
teleiről. És bizonyos, hogy ilyen mélyenjáró különbség volt a 
harcz igazi oksC, míg mindaz, ami miatt kitört, csak alkalmi ok 
volt, szikra, mely a lappangó tüzet lángra lobbantotta. Kár, hogy 
az ellenfél ezt a tényállást mindig elhomályosítani törekedett s 
így a harcz nem érlelhette meg azon gyümölcsöket, melyeket várni 
lehetett tőle. 

Miután így fogták fel a helyzetet, érthető, hogy az apos-
tolikum védői a leghatározottabban ellenezték az egyház hitval-
lásai eddigi érvényének eltörlését. Kívánták, hogy azok továbbra 
is maradjanak meg érvényben az egyházban és az ellenfélnek való 
engedményeket határozottan ellenezték. Az egyház nem adhatja 
fel hitvallásait, mert akkor önmagát adja fel. Továbbra is köve-
telnie kell az azokra való kötelezést, mert nem engedheti, hogy 
lelkészei más hitet hirdessenek, mint az övét. Ezt jelenti a köte-
lezés. És ennek szigorúságát nem lehet senkivel szemben eny-
híteni. A lelkiismeret lenyügözéséről, szabadsága megsértéséről, 
járomról, stb.-ről itt nem lehet beszélni. Mert hiszen bárki, aki 
az egyház hitével egyet nem ért vagy attól eltávolodott, kerül-

a p o s t o l i k u m i harcz t ö r t é n e t é n e k e lőadásá ró l v a n szó, n e m is o lyan fontos . 
De a z é r t a f igyelmes o l v a s ó azt b i z o n y á r a ebből is k ié rezhe t i , amin t ezt 
t á rgy i l agosság ra va ló t ö r e k v é s e m mel le t t s e m volt s z á n d é k o m elti tkolni, sőt 
m e g g y ő z ő d é s e m szer in t e l t i tkolni n e m is l ehe t . Aki egyébkén t ezen kérdések 
i r án t érdeklődik , m e g t a l á l j a a szerző néze t é t úgy, amin t r ó l u k egy e l ő a d á s 
ke re t én belül ny i la tkozn i lehet , az Ev. e g y h á z i szemle 1903. é v f o l y a m á n a k 7. 
s z á m á b a n . 
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heti vagy elhagyhatja az egyház szolgálatát. Ázon kivül aztán 
hirdethet és taníthat attól eltéró' nézeteket, só't támadhatja is az 
egyházat. Csak ha ezt akarná valaki neki megtiltani, lehetne sző 
a lelkiismeret szabadságának sérelméről. Az egyházon kívül tel-
jes tanszabadság uralkodjék, de annak szolgálatában annak saját 
hitét, tanait, hitvallásait támadni nem lehet. Ezt az egyház meg 
nem engedheti, ha saját romlását nem akarja békésen tűrni. 
Hiszen mi az egyház? Nem a hívők közössége? Tehát alapja a 
közös hit, mely tagjait összefűzi. Ezt a közös hitet hitvallásában 
fejezte ki. Ha tehát ennek ledöntését megengedi, saját romlását 
nem akadályozza meg. Ez pedig lehetetlen. Ezért kell az egyház-
nak továbbra is jövendő lelkészeit hitvallásaira köteleznie és 
kötelességükké tennie, hogy aszerint végezzék hivatalukat, hir-
dessék az isten igéjét. Annak elbírálását természetesen vájjon 
tartja-e magát a lelkész ezen kötelelességéhez, az egyház min-
denkinek lelkiismeretére bízza és kell is, hogy bízza mindaddig, 
míg nyilvánvalóan kötelességét nem szegi. Az engedmények 
különben sem vezetnének czélra, mert a hitvallás ellenzői nem 
egységes egészet képeznek, melyet ki lehetne elégíteni, hanem 
különböző árnyalatokat képviselnek. És így csak egy részüket 
lehetne kielégíteni, míg másokkal a küzdelem tovább tartana. 
Az egyház tehát csak lejtőre lépne engedményeivel, melyen nincs 
megállás. De egyáltalán nem tágíthat a felismert igazságból. 
Abból valamit, ha még oly jelentéktelen volna is az, fel-
adni, annyit jelentene, mint azt megtagadni. Pedig ezt tennie nem 
szabad. Ha meg az ellentét olyan, hogy javulás nem remélhető, 
akkor a szakadást úgy sem lehet megakadályozni. Az egységet 
mesterségesen még engedményekkel sem lehet fenntartani. Addig 
pedig ki kell tartani az igazság mellett és azt a szükséget, azt 
a bajos állapotot, melyben az egyház van, el kell viselni. 

Az egyházra nézve tehát a bajos állapot tulajdonkép abban 
áll, hogy az egyházban olyan lelkészek is vannak és szolgálatába 
oly hitjelöltek állanak, akik az egyház hitével nem értenek 
egyet. Ezt is elviseli az egyház azon reményben, hogy majd 
elérik azt az álláspontot, amelyen azt teljes meggyőződéssel 
vallhatják. És míg ezen reményt lehet velük szemben táplálni 
és ők az egyház tanát készakarva nem támadják, addig szolgálatukat 
igénybe veszi. De a hitvallástól eltérő álláspontjukat jogosnak 
elismerni nem tudja. Ez persze szükség állapota, de oka az, 
hogy az ev. egyház jövendő lelkészeit olyan tanárok készítik 
elő, akik nem állanak az egyház hite álláspontján. És ezen az 
egyház nem is változtathat, mert mint államegyház jövendő 
lelkészei kiképzésével az egyetemek államilag kinevezett tanáraira 
van utalva. 

Mindezen bajokat az apostolikumi vita ismét napvilágra 
hozta. Azért nem is csodálatos, ha a hitvallások alapján állók 
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most ezen bajok megszüntetésének szükségét hangoztatták. Az 
egyház eddigi hitvallásos állapotának megőrzése mellett követel-
ték tehát, hogy az egyháznak adjanak több szabadságot és ön-
állóságot az állammal szemben, az egyháznak adjanak jogot 
arra, hogy a theol. tanárok kinevezésébe befolyhasson és végül, 
hogy már most gondoskodjanak arról, hogy oly tanárok mellett, 
mint Harnack, legyenek olyanok is, kik az egyház hitének állás-
pontján állanak. 

Láttuk, hogy az egyházi hatóságok kénytelenek voltak a 
vitába beleszólni. Tette ezt a porosz, a württembergi és a hessen-
kasseli egyházi hatóság. Ezen hivatalos kijelentések tényleg mind 
megegyeznek abban, hogy az ev. egyház eddigi állapotán de még az 
apostoli hitvallás használatán sem engednek meg semmi változtatást. 
Tehát Harnack és hívei nem érték el azt, hogy irányukat 
elismerjék. Csakhogy ezen álláspont következményeinek meg-
vonásában a porosz és württembergi egyházak sokkal mögötte 
maradnak a hessen-kasseli fősuperintendenseknek. A fentvázolt 
egyházi álláspont következetességéből a viszonyok súlya alatt 
sokat engednek. De az elvet még sem adják fel. És így — azt 
lehet mondani — a hitvallás alapján állók kívánsága szerint az 
egyház hítvallásos állapotát, a hitvallásoknak s velük az aposto-
likum érvényét is megóvták. Ugyanezt láttuk az uj porosz 
agenda elfogadásában is. 

Már a többi kívánságaik, nevezetesen az egyház szabadsá-
gára és önállóságára vonatkozók, továbbá az, hogy az egyháznak 
a tanárok kinevezésére legyen befolyása, nem teljesültek. De azt 
elérték, hogy Berlinben, Tübingenben, Bonnban positiv irányú 
tanárokat neveztek ki és hogy az állami hatóság is azóta tán 
több jóakaratot mutat a tanári állások betöltésénél, mint addig. 
Mélyebbre ható következményei tehát az apostolikumi harcznak 
nem voltak. Azt lehet mondani, hogy utána is minden annyiban 
maradt, mint előtte volt. Csak, akik már előtte is helyesen 
ítélték meg az evang. egyház mai helyzetét, azok ezen vita 
folyamán ítéletük helyességében megerősödtek. 

Lic. Dr. Daxer György. 


