
A protestantizmus fogalma és lényege. 
Válasz Zoványi J. cikkére. 

Fenti cím alatt folyóiratunk ez évi első számában egy 
érdekesen megirt cikk látott napvilágot Zoványi Jenő volt 
sárospataki theol. tanár tollából, amely kettős célt kívánt 
szolgálni. Egyfelől feltüntetni az író legegyénibb álláspontját, 
másfelől pedig igazolni őt az összes támadásokkal szemben. 
A cikk minden látszólagos egységessége mellett is két 
részre oszlik. Az első terjedelmes rész az író határozott 
radikális álláspontját tünteti fel a maga meg nem alkuvó 
teljességében, a második — az utolsó három lap — pedig 
annak megnyirbált tompított formáját. Talán mondanom sem 
kell, hogy ez csak rontja a első hatását s a Zoványi önigazo-
lására egyáltalában nem alkalmas. Mi tehát csak az első 
résszel kívánunk valójában foglalkozni s ezt annál is inkább 
megtesszük, mert abban oly elvek, eszmék de egyszersmind 
vádak is foglaltatnak, amelyeket meggyőződéses kálvinista 
részről szó nélkül hagyni nem lehet. 

* 
* * 

A legelső ütközőpont mindjárt a protestantizmus lénye-
gének meghatározása. Zoványi felfogása szerint ugyanis ez 
nem egyéb, mint magának a szónak puszta jelentése, tehát 
tiltakozás, protestálás valami ellen. Igaz; ez is lehet protes-
tantizmus és a speyeri birodalmi gyűlés munkája nem is 
volt egyéb. De vájjon elég-e ennyi ? Vájjon megelégedhetünk-e 
egy ilyen pusztán negatív fogalommal, amely nem mondja 
meg mi a cél, mi a tartalom? Pedig világos, hogy a hatá-
rozott tartalom nélküli protestantizmus nem egyéb, mint 
egy elvnek üres hangoztatása, anélkül, hogy megjelölnénk 
azt, amit a protestálás után birni akarunk. S azt hiszem, 
nem csalódom, ha azt állítom, hogy egyetlen egy reformátor 
sem így értelmezte a protestantizmust, mert a protestálás 
nem lehet öncél az mindig csak eszköz valamely pozitívum 
elérésére. A reformátorok sem azért protestáltak, hogy 
protestáljanak, hanem azért, hogy a régi helytelen hittartalom 
helyett ujat adjanak. És amit Zoványi a speyeri birodalmi 
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gyűlés világtörténelmi jelentőségű tényének hirdet, a lelki-
ismereti szabadság proklamálását, arra nézve pedig azt 
kell megjegyeznünk, jhogy azt bizony nem ott találták ki 
először. Meg volt az úgyszólván azóta, amióta csak gondol-
kozó emberek vannak a világon. Avagy Sokratesnél s 
a görög filozófiában, a római bölcselőknél sőt magában az 
ó-testamentomban is nem látjuk annak nyomait? Aztán azt 
képzeljük, hogy a középkori keresztyénség független gondol-
kozóinál nem volt már meg ez az elv? Nem, a protestantizmus 
lényege ily összezsugorított valamiben nem állhat, annál is 
inkább, mert ez nein vallási vagy theologiai, hanem egysze-
rűen psychologiai, szociális vagy ha ugy tetszik, tisztán filo-
zófiai elv, amely a theologián kivül minden más tudományágban 
is érvényesülhet. S épen ebben látom ón a Zoványi nagy 
tévedését. Nem vette észre, hogy α protestantizmusnak 
mint vallási elvnek egészen más α lényege s itt már nem 
maradhat meg tisztán a tagadás, az ellenszegülés létjogosult-
ságát proklamáló elvnél, hanem itt már pozitív tartalommal 
kell bírnia. 

Mert hisz ha a Zoványi meghatározását fogadjuk el, 
ezzel, épen azért, mert minden vallási tartalmat és korlátozást 
nélkülöz, tulajdonképen a legszélsőségesebb szertelenségeknek 
nyitunk utat, amely, ha akar, a keresztyénség és pogányság 
között semmi külömbséget nem ismerve, végső konzekven-
ciájában a legteljesebb radikalizmusra és anarchiára vezet 
vallási és theologiai téren egyaránt. Midőn tehát protestan-
tizmusról beszélünk s magunkat protestánsoknak nevezzük, 
ugyanakkor meg kell maradnunk a keresztyénség határain 
belül, amikor is a protestantizmus nem lesz. egyéb, mint a 
keresztyénség határain belül létrejött oly akció, melynek 
célja az, hogy az eddigi ker. hittartalom helytelennek 
felismert részei vagy egésze helyett helyes keresztyén 
hittartalommal töltsük meg az emberiség vallási életét. 

Ezeknek előre bocsátása után most már megvizsgálhatjuk 
Zoványi felfogását a tekintély-elvre vonatkozólag is, amelyet 
ő ugylátszik mindenestől elvet, illetve talán egyféle tekintélyt 
mégis elfogad, t. i. saját magát, mert az egyéniség-elvének 
exclusiv érvényesítése ennyit legalább hoz magával. Arra 
természetesen Zoványi nem gondol, hogy igen sokszor épen 
az egyéniség állhatatlansága, excentrikussága vagy száguldozó 
tévelygése, annak kizárólagos tekintélyét, reális igazság-
érzetét ás tisztán látását teljesen illuzoriussá teszi. Nietzsche 
számára is önmaga volt az egyedüli tekintély s ez is lett a 
tragédiája. 

A tekintély - elvről külömben már temérdek harc 
folyt a protestánsok körében is. Abban természetesen teljes 
volt a harmónia, hogy az egyház, mint olyan, róm. kath. 
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mintára tekintély nem lehet. De ez nem azt jelenti, hogy 
nálunk most már, mint Zoványi gondolni látszik, önmagunkon 
kivül semmi más tekintély nincs! A francia reformátusok 
között pl. a mult század végén nagy harc folyt a fölött, 
hogy a protestánsokra nézve mi lehet igazi tekintély: a 
Szentirás-e, Krisztus-e, vagy az értelem és lelkiismeret? 
Én azt hiszem, hogy egyik sem exclusive, hanem ebeknek 
szerencsés konstellációja és egymásra hatása együttvéve. De 
ha ennyire eljutottam, akkor már a Zoványi-féle radika-
lizmustól meglehetősen messzire járok, mert ekkor az 
írással és Krisztussal szemem előtt már a keresztyénség 
terrenumán vagyok és maradok. Amíg tehát Zoványi elvét 
érvényesítjük, addig tényleg nincs jogunk megbotránkozni 
Jatho vagy Kalthoff monizmusán, sem annak a holland 
papnak vakmerőségén, aki egyszer csak arról kezdett prédi-
kálni, hogy az ő lelkét a buddhizmus jobban kielégíti mint a 
keresztyénség s ő ezáltal Krisztushoz is közelebb jutott. 
Mert a szubjektivizmus egyeduralma alatt minden lehetséges 
és minden lelki erupció csak egyforma értékkel birhat. Ez 
pedig csak teljes anarchiára vezethet. 

Vizsgáljuk azonban meg, hogy mit proklamáltak tehát 
a reformátorok ? Szerintem semmi esetre sem csak úgy általá-
nosságban az egyéniség elvét, mert mint mondottuk, ezt már 
régóta proklamálta a gondolkozó emberiség. Hanem igenis 
a keresztyén, hívő egyéniség elvét. A keresztyén hittarta-
lommal bíró hivőnek azt a jogát, hogy a maga legbensőbb 
meggyőződésére hallgasson, annak segítségével vizsgálja a 
keresztyénség szellemi tartalmát s csak azt higyje el és úgy, 
amint az maga is át- és meg is élte. Ez az amit a német 
theologusok úgy neveznek, hogy „Gefühlspr inz ip . " Ez az 
elv jelenti az egyház békóinak széttördelését s a vallási élet 
és üdvmunka teljes, tökéletes individualizálódását.') S tényleg 
azt látjuk, hogy a reformációi hullámverések alkalmával ez 
az elv teljesen érvényesült. Netn volt semmiféle formájú 
protestáns egyház. Az emberek csupán csak hittek, kiki a 
maga megyőződése szerint, de természetesen jórészt Luther 
és Kálvin, részben Melanchton szellemi hegemóniája alatt. 
Csakhogy a hitnek nem az a természete, hogy „Gefühl" 
maradjon. A reformátorok nemcsupán egy uj érzést akartak 
létre hívni, hanem igenis ebbe az uj érzésbe a keresztyén 
világnézetet beleolvasztani, szóval azt megtartani. Minden 
vallás világnézet alkotására törekszik. Tehát nem elégedhetik 

') De természetesen sohasem az abszolút szubjektivizmus kizárólagos 
létjogosultságát. Mert a keresztyén hitéletben sohasem az egyén, hanem a 
gyülekezet a fő. Krisztus nem egy összeverődött hívő tömegnek, hanem egy 
szerves közösségnek az egyháznak királya s mi nem csupán individuumok, 
hanem egy tesnek tagjai is vagyunk. 
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meg· bizonyos chaotikus érzésrezgésekkel vagy mystikus 
elmélyedésekkel, hanem pozitív tételek után vágyódik. Azt 
tette már a római katholicizmusban is, mennyivel inkább 
érvényesült tehát ez az értelmet is annyira igénybe vevő 
protestantizmus öntudatos keresztyénségében ? Mert hiába 
minden erőlködés. A dogmanélküli, tehát pozitív tételek 
kijegecesedése nélküli vallás, közelebbről pedig keresztyénség 
csak — utópia! A dogmák, vagy — hogy e gyanús kifejezést 
egy kissé távolabb tartsuk, — pozitív tételek nem egyebek, 
mint az a csontváz, mely hitünk tartalmának szilárd formát, 
gerincet, külsőt ad, sőt mi több, azt lábra állítja s akció-
képessé teszi. Elvnólküli vallás épen olyan színtelen valami, 
mint az elvnélküli ember, akinek nincs határozott jellegzetes 
egyénisége. A chaotikus vallásosság nem életképes erő. 

Így történt tehát, hogy a fejlődós törvényei értelmében 
a protestantizmus elvei sem maradhattak bizonyos stagná-
cióban, hanem az egyszerű „Gefühlsprinzip" világnézetté 
törekedett alakulni. Ez a törekvés természetesen minden 
embernél másként nyilvánul s igy történt, hogy az első 
évtizedek chaotikus protestantizmusából kezdenek kiválni 
a dissidensek a különféle secták és uj formák, amelyek 
harcot kezdenek a protestánsok zömével. És most ezek, hogy 
mindenfelé, úgy a római kath. mint egyéb ellenséggel szemben 
védelmezhessék magukat, belátják a tömörülés szükségességét, 
szóval egyházakká kezdenek alakulni. Ennek afejlődési proces-
szusnak, a protestantizmus lényegéhez tulajdonképen semmi 
köze s ez nem egyéb, mint inkább csak egy szociális mozzanat 
a protestánsok életében, mert hisz náluk ezután is, mint 
eddig is az egyéni hitélet marad a középpontban s az 
egyháznak semmi üdvintéző szerepe nincs. 

Pedig épen ennél a pontnál kezdődnek Zoványi kemény 
vádjai, amikor az egyházat megvádolja azzal, hogy a konfes-
sziókra való „merev elkötelezés" és azoknak „hitforrásokul" 
való szerepeltetése által a csalatkozhatatlanság tanát ébreszti 
fel. csakhogy még rosszabb formában. Erre vonatkozólag 
talán elég annyit megjegyeznünk, hogy valamely protestáns 
egyház sohsem lehet más, mint az egyforma meggyőződéssel 
bíró keresztyének öntudatos, szabad társulása a keresztyén-
ség ama formájának ápolására, amelyet ők a legtökélete-
sebbnek tartanak. Mi tehát nem kényszerítünk senkit; 
akinek nem tetszik, vonja le a konzekvenciákat, s távozzék 
abból a körből, mely szerinte helytelen utakon jár . A kon-
fessziók létrejöttének valláspsychologiai rugóit pedig nem 
lenne szabad ennyire történelmietlenül ideállítani, mint ahogy 
azt Zoványi teszi. Mert sem az őskerfesztyénsógben a dogmá-
kat, sem a protestantizmusban a konfessziókat nem úgy 
„ csinálták", hogy t. i. először nagy nehezen kispekulálták őket, 

Theol. Szaklap IX. évf. 2 0 
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azután pedig ráerőszakolták a hívőkre, hanem előbb alakult 
az ki a hívők tudatában s csak hosszú forrongás után 
öntötték azokat formába a zsinatokon. Mi tehát nem azért 
hisszük a konfesszióban foglaltakat, mert így muszáj 
hinnünk, hanem azért, mert a saját hitünk tartalmát 
helyesen látjuk azokban kifejezve. S. Kálvin és Augustinus 
sem azért tekintélyek előttünk, mert nagy theologusok 
voltak, vagy mert kényszerit bennünket valaki az ő tanításaik 
elfogadására, hanem azért, mert azt vesszük észre, hogy a 
mi kiformált hitünk a Kálvin vagy Augustinus által vallott 
alapigazságokkal sok dologban csodálatosan egyezik. Nem 
gondolja Zoványi, hogy kell mégis csak valami psychologiai 
okának lenni annak, hogy valaki pl. nem Pelagius és Socinus, 
hanem Kálvin tanítását hallgatja meg inkább? Azon meg 
igazán nem szabadna csodálkozni, hogy, ha egyszer ez a 
hittartalmam, akkor ugyanezt hirdetem az én egyházi közössé-
gembe tartozó népnek is. Mert miért tömörültünk annak 
idején a helvetica confesszió alapján? Ki kényszeritett r á ? 
Csakis saját hitünk. S miért állunk most is azon az 
alapon? Ki kényszerit reá? Még mindig csak hitünk ós 
senki más. És mi nem akadályozunk meg senkit abban, 
hogy ezeket a „bilincseket" lerázza magáról. Mi nem vindi-
káljuk magunknak azt, hogy a mi egyházunk közvetíti az 
üdvöt. Tehát szó sem lehet arról, hogy „fiókkatholikus 
egyházzá" akarjunk átalakulni. Hanem igen is hangoztatjuk 
azt, hogy a protestánsok szabad elhatározásukból kifo-
lyólag tömörülhetnek egyházzá, szabad elhatározásukból 
kifolyólag, benső együttérzés után fogadhatják el csak a 
konfessziót. Ez szintén protestáns elv. Mi tehát nem csak 
hogy nem akarunk senkit sem kényszeríteni, sőt ellen-
kezőleg, igyekszünk néha figyelmeztetni is némelyeket arra, 
hogy a szabad kutatás-elvének van még egy gyakran elfe-
lejtett iker testvére is, az u. η szabad kilépés-elve. Éljenek 
tehát e jogukkal azok, akik akarnak : alakítsanak külön protes-
táns egyházat a saját elveik alapján. S akkor végig csinál-
hatják az első protestálás összes fázisait. Kezdhetik speyeri 
mintára a negativ protestáláson. Azután élhetnek egy darabig 
saját maguknak a „Gefülilsprinzip" tiszta individualizmusának 
érvényesítésében. Lassanként azonban érezni fogják, hogy 
közös erőkifejtés és a vallott igazságok eredményesebb 
hirdetése céljából szükség van a tömörülésre. Azután 
látni fogják, hogy a közös munkára formulázni is kell 
bizonyos elveket s ha igazi mély vallásosságot akarnak 
teremteni, akkor nem nyomhatják el magukban azt a törek-
vést sem, mely határozott tételekben igyekszik a hitélet 
tartalmát kialakítani, sőt azt világnézetté fejleszteni. 

Ha azonban a protestáns keresztyénség egyes formái 
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egyházakká azért szerveződtek, mert a Krisztusban való 
közösség mellett a közösen vallott elvek erőteljes fejlesztését, 
és érvényesítését is akarják és mindez teljesen szabadaka-
ratból történik, akkor világos, hogy e közösségekben nem 
élhetnek olyanok, akik esetleg homlokegyenest ellenkező 
elveket vallanak. Mert ezek az egyházakká alakult protestáns 
keresztyén közösségek már nem protestálókból állanak többé, 
akik a közös ellenség: a róm. katholicismus ellen a pillanat 
hatása alatt mintegy koalícióba verődtek össze. Hanem 
első sorban is keresztyének, akiknek fejlett, rendszerezett 
hittartalmuk s leszűrt igazságaik vannak, amelyekhez mint 
létföltételhez ragaszkodnak. Egy bizonyos fokú exclusivitas 
tehát itt is érvényesül. De hát hol nem az életben? Mindenütt 
ahol elvek szerint csoportosulnak az emberek! S csodálatos ! 
azt, hogy egy apa vallásos szellemben akarván nevelni a 
gyermekeit, fölmond egy atheista nevelőnek, természetesnek 
találják az emberek. De azt, hogy egy évszázados kálvinista, 
határozottan a református keresztyén szellemat ápolni akaró 
egyház figyelmezteti egy nevelőjét, elveinek az egyház 
elveivel való összeférhetetlenségére: sérelemnek minősitik. 
Pedig e3 csak akkor lehetne elfogadható, ha Magyarországon 
valami jelleg, szin ós arculat nélkül való „protestántizmus" 
lenne, mindenféle elv és meggyőződés nélkül. Vagy pedig 
csak úgy, ha az állam egyszer mindenféle különös kikötés 
nélkül egy állami egyetemre nevezne ki valakit theol. tanárnak 
s feljogosítaná, hogy a ,,vallástudományok" cégére alatt, tetszés 
szerint hirdessen bármiféle pogány vagy keresztyén elvet, 
vagy vallási spekulációt. 

De még egyéb vádjai is vannak Zoványinak. Többek közt 
az, hogy mi valami különös elszántsággal hirdetjük elve-
inket, megyőződésünket s azt egyedülüdvözítő igazságoknak 
vagyunk hajlandók tekinteni. Micsoda szüklátkörüsóy; kell 
mindehez Zoványi szerint! Hát hogyan merünk mi valamit 
határozottan hinni és állítani, hogy az„az igazság? Hogyan 
merjük pl. még az életünket is feláldozni hitünkért, s általá-
ban a keresztyén vallás egyes igazságaiért? Nem, nekünk nem 
szabad semmit sem egészen ós teljes bizonyossággal hinni, 
mivel semmit sem tudunk biztosan! Mert ,,ha igazság az én 
véleményem" — mondja Zoványi — „majd kiderül talán 
egyszer; de ha az derülne ki, hogy nem az, és én mégis 
csalatkozhatatlannak tartottam volna magamat és elfojtani 
próbáltam volna az ellenkező véleményt: oh! beh nagy 
gyalázat mocskolná be emlékemet az utókor előtt." 

Oh, micsoda vértelen filozófia ez! Nem egyéb mint az 
agnoszticismus proklamálása a theológiában is, vagy inkább 
az apathia, a gyenge hit theologiája. Oh vájjon teremtett-e 
valaha az ily felfogás martirokat, adott-e bizonyosságot a 

20* 
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hitben s elszántságot a felemelő küzdelemben ? Vájjon milyen 
lehetett az ideálizmus, melyet Zoványi adott az ő tanítványa-
inak, amikor esetleg hitbeli kérdések tárgyalása után mindig 
hozzátette: „De ez uraim nem bizonyos, semmi sem bizonyos, 
ne higyjenek tehát benne teljesen." S itt megfordíthatnánk 
Zoványi fentebbi idézetét s ezt mondhatnánk: az, hogy erősen 
hittem valamiben s épen ezért elfojtani próbáltam az ellen-
kező véleményt, holott nem volt igazságom, szánalmas szín-
ben tűnhetik fel az utókor előtt. De mennyivel nagyob gyalázat 
fogja majd bemocskolni emlékemet akkor, ha csakugyan 
igazam volt ós én még sem követtem el semmit az igazság 
diadaláért, hanem e helyett inkább az agnoszticizmus köpenyébe 
burkolózva ama „csúfolók" kényelmes karosszékében foglaltam 
helyet! ? ^ . . 

De menjünk tovább. Itt van még a Zoványi által annyira 
emlegetett türelmetlenség is, mely szerinte ugyanolyan 
jelenség nálunk is, mint a róm. kath.-ban. Nos tehát itt is 
egy kis küiömbsógtételre van szükség. Van ugyanis egy 
bizonyos általános jeliegü türelmetlenség, melynek semini 
egyházi vagy theologiai karaktere nincs. Ez, mondhatnánk, 
igen gyakran az erős meggyőződés sajátja. Tehát nein csupán 
vallási téren, hanem tudományban, politikában egyaránt elő-
fordul. Csak a másik forma az. amely már a furor theologicus 
szülő anyja. A római kath. egyházban pl. nem az teszi veszedel-
messé a türelmetlenséget, hogy erős meggyőződés áll mögötte, 
hanem az, hogy egy más dolog: az egyház egyedül üdvözítő 
erejére vonatkozó dogma a hajtóereje annak. Ők e7vből türel-
metlenek, mert az egyházról szóló felfogásuk nem tűr maga 
körül semmiféle más véleményt. A róm. kath. inquizitorius 
üldözéseknek az volt a célja, hogy az emberek ne csak 
engedelmeskedjenek, hanem másként is higyjenek, úgy, 
ahogy azt az egyház előírja. S épen ez volt a róm. kath. 
türelmetlenség zsarnoksága. Nálunk protestánsoknál még 
a türelmetlenség tulhajtásaiban is, sohasem ez a vezér 
motívum, hanem az, hogy a másként vélekedők ne zavarják 
a mi munkáinkat s ne rombolják le azt, amit mi építettünk. 
Még Servet elitéltetésónél is ez a fődolog. Nálunk tehát a 
türelmetlenség nem logikus folyománya tanrendszerünknek. 
Ha pedig mégis néha ellenszenves módon nyilatkozik meg 
nálunk is az efféle, az nem egyéb, mint a hatalmas erővel 
fellépő erős meggyőződés helytelen módon való érvényesülni 
akarása. Mert mi nem kiirtani akarjuk a mi világnézetünket 
veszélyeztető elveket, mi csak azt akarjuk megakadályozni, 
hogy a sajá t házunkból ki ne verjenek bennünket. Termé-
szetesen tehát bizonyos formában harcolni is szabad ellenök, 
épen annál a jognál fogva, amelynél fogva minden meggyő-
ződós, tehát a reformátorok meggyőződése is harcolt az általa. 
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veszedelmesnek tartott elvek ellen. Ettől a jogtól az emberi 
szellemet megfosztani; eltiltani azt, hogy szabad verseny 
érvényesüljön a szellemi világban: ez lenne a halál a szabad 
gondolatra nézve s nem az, amit Zoványi hirdet. 

Láthatjuk tehát, hogy igenis minden protestáns szövet-
kezés már azáltal a tény által, hogy egyházzá szervezkedett, 
önálló arculatot, egyéniséget, jellemet nyert. Ezt a külön-
álló bélyeget megtartani, fejleszteni, érvényesíteni nemcsak 
joga, de egyenesen kötelessége annak az egyháznak. Köteles-
sége védelmezni önmagát, s mindazt, ami az δ saját egyé-
niségét alkotja. Miután pedig egyházzá szervezkedés bizonyos 
hittételek kiformálása nélkül lehetetlen, egyházat dogma 
nélkül elképzelni teljes képtelenség. A dogmák, (most már 
nem róm kath. értelemben véve) tulajdonkópen hitünk 
csontvázát alkotják s amely hittudat határozott tételek 
formájában nem jegecesedett még ki, az összeesik mint a 
csontváznélküli hústömeg. Ezek a dogmák lehetnek pozitivek 
és negativek egyaránt. Dogma pl. az, hogy Krisztus Isten is 
volt, de dogma az is, hogy nem volt Isten. Kálvinnak is 
voltak dogmái és Jathonak is vannak. S épen azért, mert 
Jatho is már kijegecesitette a maga dogmáit, képes volt oly 
tételeket alkotni, melyeknek alapján egy gyülekezet állhatott 
elő. Miért állott elő az a gyülekezet? Mert Jatho elveiben 
látta az igazságot inkább, mint a keresztyénség eddigi 
elveiben. S a hibás Jatho volt, amikor nem látta be, hogy 
neki protestálás utján uj egyházat kell szerveznie. 

Az, hogy mi csak sajnálattal nézzük az ilyet, az termé-
szetes, mert meg vagyunk győződve arról, hogy az igazság 
nem az ő részén van. Sőt tovább megyünk! Valljuk azt is, 
hogy mindez kárhozatos, mert hitünk igy parancsolja. De 
— és ebben külömbözünk éppen a róm. kath. felfogástól — 
nem mondjuk azt, hogy az Egyház, hogy mi zárjuk ki őt 
az üdvösségből! Igy érvényesül hitünk, de egyszersmind 
protestáns voltunk is. Hogy pedig valamely protestáns 
egyház a tanfegyelmet hogyan érvényesíti, az igazán az δ 
privát dolga. Annyi bizonyos, hogy a református egyházban 
a konfessziók soha a szentírás fölött hitszabályzó tekintóly-
lyel nem bírtak. S a református dogmatikában elv is marad 
az, hogy a konfessziók csak addig érvényesek, amíg hű 
tükrei a szentírásból merített hittudalunknak. És hogy bizonyos 
tág mozgási szabadsággal még a legorthodoxabb egyházak 
theologusai is birnak, az is tény. Általában mindenkor a gyüle-
kezetek életének egységességétől függ az, hogy ez mily 
irányban fejlődik. De másfelől az is tény, hogy nincs egyház, 
mely a Zoványi-fóle ultra-radikális protestáns elv alapján 
meg tudjon állani s erőt tudjon kifejteni. Az csak az individu-
umoknak való. Aki tehát ezt vallja, maradjon meg individu-
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umnak, s akkor szabadon evolválhat s változtathatja meg· 
máról holnapra a nézetét és lehet buddhista, christianus 
vagy akármi más. Akkor nem felelős senkinek, hihet 
személyes Istent vagy személytelent, szóval kijegecesedett 
elvek nélkül szabadon tombolhat benne a „Gefühlsprinzip". De 
mihelyt másokkal akar szövetkezni, akkor már ki kell 
válogatni vallásos hittartalma maradandó értékeit s azok 
alapján berendezkedni. 

Zoványinak tehát különösen egy állítás igazolása nem 
sikerülhet s ez az, amelynek kedvéért irta valószínűleg az 
egész cikket, hogy t. i. igazolja azt, miszerint egy protestáns 
egyház kebelében bárki, bármiféle elveket vall is, bennma-
radhat. Ennek lehetetlenségét csak akkor látjuk be igazán, 
amikor egy-egy Jatho eset előfordul; midőn előáll pl. valaki 
és azt mondja, hogy ő a személyes Istenben nem hisz! 
Vájjon ez a kérdés is lényegtelen a protestantizmusra nézve ? 
Hát akkor mi a lényeges 1' Van-e egyáltalában a protestan-
tizmusnak valami lényeges örök értékű és érvényű tartalma? 
S mi az ? Zoványi szerint nem igen lehet, szerintünk azonban, 
ha egyszer keresztyén az a protestantizmus, akkor kell vala-
melyes pozitív tartalmának lenni. Vájjon nem lehetnek-e benne 
oly alapvető igazságok, melyek végérvényeseknek s létfeltétel-
nek tekinthetők? S vájjon ezek megtagadása még mindig 
feljogosít valakit arra, hogy magát keresztyénnek ós protes-
tánsnak nevezze? Zoványi szerint minden „igazság" valódisága 
csak a jövőben dől el. Vájjon nem lehetnek igazságok, 
melyek már évszázadokkal ezelőtt megállapittattak ? Mi 
van ily körülmények között Krisztus örök érvényű taní-
tásaival? Megállhatnak-e azok Zoványi szerint? Nagyon örül-
nénk, ha modern részről már egyszer necsak annak hangsú-
lyozását hallanók, hogy mi a protestantizmus lényege, mert ez 
gyakran nagyon gyanús takaró; hanem azt is, hogy szerintük 
mi a protestáns keresztyénség végérvényes, tehát üdvös-
séget munkáló pozitív tartalma? 

Végül még csak egy súlyos vádra akarok reflektálni. 
S ez az, hogy a református egyház a hivatali esküre való 
kötelezéssel tulajdonképen az antimodernista esküt teteti le 
papjaival és tanáraival. Ez természeten Zoványi számára 
borzasztó torturát jelent s tényleg az is mindenféle „modern" 
theologus, „szabadgondolkodó" ós egyházi szervezetben meg-
maradni nemakaró „szabad szárnyalású" lélek számára. Hisz a 
ker. etika is bilincs a nem keresztyén számára! De vájjon 
teher-e azoknál, akik ugyanugy gondolkoznak mint az egyház, 
akiknek életideálja és célja egyezik az egyházéval, mert hisz 
másként nem is állottak volna annak szolgálatába? Az 
egyház nem kényszerit senkit, de felveszi azokat, kik jelentke-
zésük által az egyházzal való felfogásbeli harmóniát akar ják 
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kifejezni. Hol itt a zsarnokság·, a lélek megkötése? Hisz ha 
Debrecenbe akarok menni s felülök egy vonatra, mely oda 
indul; nem lármázom s nem látom szabadságomat megsértve. 
De bezzeg türelmetlenkedem akkor, ha Bécsbe indultam s 
mégis Debrecen felé visz a vonat. Igy vagyunk a hivatali 
esküvel is. Ha pedig valakinek mindez nem tetszik, a vonat 
az állomásokon meg is szokott állani; tessék kiszállani. 

Épen ezért teljesen elfogadhatatlan Zoványi következő 
kijelentése is : „Mert lehet-e ott szó igazi tudományos vizsgáló-
dásról, ahol a kutató és biráló elme megállani kénytelen 
útjában, mikor beleütközik az esküjében emiitett hitvallás 
valamelyik tételébe?" Erre első sorban is azt jegyezzük meg, 
hogy a korlátlan kutatás és bírálás jogát soha semmiféle 
prot. egyház nem tiltotta. Mert az, hogy valaki kutat és birál, 
még nem jelenti azt, hogy mindjárt hiszi is azokat a dolgokat, 
amelyekkel foglalkozik. Én foglalkozhatom pl. az atheizmussal 
is tudományos szempontból egy egész életen keresztül és 
ha nem tettem magamévá annak elveit nem szegtem meg 
az eskümet. Ha azonban kutatás közben jutok más meggyő-
ződésre, még akkor sem vagyok megfosztva az uj hit alapján 
való berendezkedéstől, mint Zoványi állítja. Mert egyszerűen 
kilépek az egyházból, áttérek a másikba, ha az iránt lelke-
sedem és tovább kutatok. Vagy pedig körülnézek s szervez-
kedni fogok. Ha látom, hogy sok követőm s lelkirokonom 
akad a régi egyházban is. mozgalmat indítok, hogy egyetemes 
zsinat módosítsa a konfessziókat, amelyre manapság is van 
példa s ott eldől, hogy ki van többségben.1) Ha tehát az 
egyház egyeteme a régi elvekhez ragaszkodik, levonom 
elvtársaimmal a konzekvenciát s külön szervezkedünk. Ha 

') Klasszikus példa erre a magyar ref. egyház történetéből az 1638 szep-
tember 23-án Debrecenben tartott félköz-zsinat határozata, melyet a Tiszán-
inneni és túli esperesek hoztak „azon újítások megelőzése végett, amelyeket 
némely Angliában és Hollandiában összeesküdt magyar alumnusok akarnak 
az egyházba behozni··. A kisebb kánonok 5-ik cikke ugyanis igy hangzik: 
r A hitágazatokban s a keresztyén vallás más alapjaiban, a szertartásokban, 
sakramentumokban s a magyarországi egyházban régóta fennálló rendtartá-
sokban magánosan, saját tekintélyével sokak botrányára és sérelmére senki 
változtatást vagy ujitást tenni ne merészeljen, hanem ha valamit megujitan-
dónak tart, az egész egyház megegyezésével nyilvános zsinaton történjék ez, 
végre az egész ügyet az egyház Ítélete alá bocsássa." Ez az okos határozat s 
benne az általam aláhúzott részek, azt hiszem, méltó cáfolatul szolgálnak Z. 
vádjaira. íme a vad orthodoxnak nevezett korszak mily bölcsen jelöli ki az 
útját annak, hogy miként történjenek az egyházi újítások s mily világosan 
áll előttünk az a tény, hogy a konfessziók soha sem voltak számunkra 
elsőrendű hitszabályozó források, hanem mindenkor a szentírás volt az, 
amelynek segítségével a konfessziók is felülvizsgáltattak és biráltattak. Igazán 
nincs okunk rá, hogy ma már más taktikát kövessünk az egyházi újításokkal 
szemben. Látjuk tehát, hogy a „saját tekintély" még nem elég s ha az sokak 
botránkozását hívja ki maga ellen a szó szoros értelmében csak privát 
vélemény marad. 
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azonban mi jutunk többségbe, hasonló sors vár amazokra 
is. Ez az eset történt nem egyszer az utóbbi 100 év alatt 
Angliában és nem az, amelyet Zoványi mindenáron igazolni 
akar, hogy az ilyenek t. i. továbbra is bennmaradhatnak 
az egyház kebelében. S mikor néhány éve Skóciában 
az a nagy szakadás történt, nem néhány ezer koronát, 
de milliókat vesztett az egyik egyház és mégis külön 
vált, mert ezt hozza magával a protestantizmus lényege 
és követelménye. 

Ami pedig végül az antimodernista esküt illeti, azzal 
igazán csak nagy zajt csaptak az emberek, a nélkül, hogy 
alaposan átolvasták s megfontolták volna azt. Eleinte 
zűrzavaros hirlapi tudósítások után hajlandó voltam azt 
valóban merényletnek tekinteni a lelkiismereti szabadság 
ellen s benne valami u j zsarnokságot látni. De közelebbről 
nézvén a dolgot, be kellett látnom, hogy az egész tulaj-
donképen sok hűhó semmiért. Mert vájjon kíván-e ez 
az eskü valami uj dolgot a róm. kath. papságtól, olyat 
amit eddig nem kivánt? Korántsem. Az egész nem 
egyéb, mint egy régen letett hivatali eskünek egy speciális 
szellemi áramlat, a modernizmus ellen való megismétlése. 
De hát várhatunk-e mást a róm. katholicisinustól, mikor 
tudjuk, hogy ott minden tantétel minden konfesszió örök 
érvényű tartalommal, örök érvényű, soha nem fejleszthető, 
soha nem mélyíthető, soha át nem alakitható formában van 
ex cathedra megállapítva és szentesítve ? Természetes tehát, 
hogy ott az egyház, mint minden igazság csalatkozhatatlan 
letéteményese, föltétlen, jövőre és múltra kiható vak bizalmat 
követel s igy a papságnak más szerepe nincs, mint a passiv 
engedelmesség. S amig a papság az egyházban valóban azt 
látja amit kell látnia, addig nincs baj, inert minden eskü 
nélkül is úgy gondolkoznék ; ha pedig esküt kívánnak, azt 
is nyugodtan leteheti, mert a saját hittartalma ugyanaz mint 
az egyházé. Az antimodernista esküben tehát nem u j dolog 
az, hogy a róm. kath. papságot az egyházhoz való hűségre 
kötelezik s mivel az eskü ama formájában, melyet én ismerek 
más nem foglaltatik, nem szólhatok arról a tilalomról, mely a 
köztudatban ugyan benn van, de az eskü szövegében nincs, 
hogy t. i. a róm. kath. papoknak arra is meg kellett esküdniök, 
vagy legalább is hallgatólagos fogadást tenniök, hogy sohsem is 
fognak másként gondolkozni és hogy ezt kikerüljék, nem 
is fognak soha oly szellemi termékeket olvasni, amelyek 
őket kísértésbe hozhatnák. Ez esetben tehát nem is ismer-
kedhetnek meg más elvekkel, s így a legteljesebb rabságba 
kerül a lelkük. Mivel azonban ez a tétel nincs benne az eskü 
szövegében, arról érdemlegesen nem is szólhatunk. 

Egyébiránt pedig nincs oly állás, ahol manapság a hivatali 
esküt meg ne kívánnák s ha valamely társadalom, egyház 
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vagy egyesülés bizonyos célok megvalósítására törekszik, ter-
mészetes, hogy e célok érdekében bizonyos tekintetben meg 
is köti azokat, akik épen e célok munkálására önként 
ajánlkoznak. Az antimodernista eskü és a mi hivatali eskünk 
között tehát, ami a hithüség követelményét illeti, nincs 
külömbsóg. De hisz a „hivatalhoz való hűség" az élet minden 
viszonylatában egyformán követelmény. Itt csak annyiban 
más, amennyiben annak fogalmát a róm. kath. egyházi szellem 
átalakította s a maga speciális céljainak megfelelőleg körül-
irta. S épen ebben rejlik a két eskü közt levő külömbsóg 
is, amely teljesen kizárja azok azonosítását. A lényeg az 
ecclesia semper reformari debet elvén fordul meg, de 
annyi bizonyos, hogy hivatali eskü még egy elmét sem kény-
szeritett arra, hogy kutató és bíráló útjában megállani legyen 
kénytelen. Mert micsoda a mi hivatali eskünk? Nem egyéb 
mint hittartalmunk és az egyház tanítása között levő 
harmónia nyilvános megerősítése, amely csak addig lehet 
érvényes, amig ez a harmónia megvan. Mert ha nincs, akkor 
magától megszűnik, miután megszűnt a jogosultság arra 
nézve is, hogy az esküt felvevő egyház kebelében különösen 
exponált, pl. tanitó szerepünkben, megmaradhassunk. És ez 
egyáltalában nem jelent zsarnokságot a tudományos világban. 
Hisz vannak forumok ahol a különféle reformokat ismertetni 
s tárgyalni lehet. És valamint keresztülvittük pl. a biblia 
revízióját, úgy meg lehet csinálni a konfessziók revízióját is. 
Mindenekfölött azonban egy dologa fontos: az, amit már az 
1638-iki zsinat is megkövetelt, hogy „az egész ügyet az 
egyház Ítélete alá" bocsássuk. Ha az egyház az újítást elítéli, 
ezzel együtt, ha lényeges elvi kérdésekben volt a döntés, 
meg van szabva az út, amelyen az újítók tovább haladhatnak 
t. i. a kilépés. Ezt nem akarta belátni sem Zoványi sem 
Jatho, úgy, hogy mindkét esetben az egyháznak kellett őket 
figyelmeztetni arra, ami az általuk vindikált abszolút szabad 
véleménynyilvánítás jogának végső konklúziója t. i. hogy 
megvan a — szabad kilépés joga is! 

* 
* * 

Ennyi az, amennyit Zoványival szemben hangsúlyozni 
szükségesnek tartottam. Félreértések kikerülése végett ki 
kell jelentenem azt is, hogy a személyeskedés teljesen távol 
állt tőlem, s ha a hang itt-ott mégis erősebb, az csak 
halvány visszhangja a Zoványi .hanghordozásának, amellyel 
ő az „orthodoxusok"-at bírálgatja Sőt ami Zoványi speciális 
esetét illeti, azt, ha a konvent Ítéletét elvileg helyeslem is, 
mindig bizonyos sajnálkozással tárgyalom, mert hisz utólag 
mindnyájunknak arról kellett megyőződni, hogy Zoványi nem 
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elvi, hanem közönséges személyi harc és gyűlölködés 
áldozata, amelynek világos bizonyítéka egyfelől az, hogy az 
általános várakozás ellenére tanszékét hozzá hasonló szel-
lemű és irányú theologussal töltöttek be, másfelől pedig az, 
hogy az egész sárospataki főiskola theologiájának azóta is 
ugyanaz maradt a hivatalos szelleme, mint már a Zoványi-féle 
harcok előtt is közismert volt. Ezt a tényt, melynek meg-
állapításában igazán csak a közvélemény visszhangja vagyok, 
minden személyi vonatkozások nélkül ugyan, de mégis kény-
telen voltam megállapítani. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 


