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Fláciánus lelkészek Magyarországban. 

ΓΛι·. Antal Géza „A magyar protestáns egyház külföldi érintke-
zései" című értékes tanulmányában1 helyesen mutat reá, hogy 

történetíróink ezt a fontos tárgyat még nem dolgozták fel kellő-
leg. A művelt protestáns külföld nem csak iskoláival, anyagi se-
gélyezéssel, az üldöztetések idején diplomáciai uton való közben-
járással tett hazai egyházainknak igen nagy szolgálatot; hanem 
az ott fellépő szellemi irányzatok, sőt a gyakorlati téren mutatkozó 
egyháztársadalmi mozgalmak is erősen éreztették hatásukat Ma-
gyarországban is. 

A lutheránusok mellett félénk erasmianusok és radikális 
zwingliánusok, Melanchthont követő filippisták és kryptokálvinisták 
és Kálvinnak nyilt hivei mellett egy Stancarusnak, Blandratának 
és Socinusnak is voltak követői hazánkban. A lutheri és kálvinista 
orthodoxiának, a Formula Concordiae mellett és ellen megindult 
harcoknak, az angol puritánismusnak és independentismusnak, 
Drabik és Comenius chiliasmusának, a coccejanismusnak, pietis-
musnak, majd a rationalismus különféle árnyalatának s a Schleier-
macher óta jelentkező általános vallási megújhodásnak hazánkban 
is meg volt erősebb vagy gyengébb hatása. 

Spenernek és Franckenak hatását hazai egyházunkban és a 
magyar nevelés terén magam is megkisérlettem kimutatni.2 

Most pedig Lyther legbuzgóbb hívei köréből ismét egy olyan szel-
lemi mozgalmat akarok ismertetni, amely eddig hazai egyháztör-
ténetünkben tudtommal kellő méltatásra még nem talált. 

A fláciánusok szerepe hazai protestáns egyházaink életében 
nem volt ugyan nagyobb, talán korszakos jelentőségű, de figye-
lemre méltó mégis, mint annak bizonysága, hogy a külföldi theol. 
irányzatok közül a szélsőbbek is — részben osztrák közvetítéssel — 
miként csaptak át hazánk földjére és miként nehezítették meg itt 
ugy is sok bajjal küzdő egyházunknak a létért való küzdelmet. 

Flacius Mátyás, a róla nevezett theol. pártnak vezére, szláv 
eredetű volt, Isztriából, vagy az akkor úgynevezett lllyriábol való. 
Luther és Wittenberg vonzó ereje ugyanis az Adriai tenger mel-
lékén lakó szlávokat és olaszokat sem hagyta érintetlenül. Capo 

1 Prot. Szemle 1908. 65. 1. és Tanulmányok c. kötetében is (Pápa 1908 
kíilön. 

- Magyar pietisták a XVIII. században. Bpest 1898. A pietismus peda-
gógikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. 
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2 Payr Sándor. 

d'Istria püspöke Vergerius Pál, a volt pápai követ is a reformációhoz 
csatlakozott1. Isztriai volt Garbitius Mátyás is, ki 1539. a görög 
nyelvet tanitotta Tübingenben. Az isztriai származású Consul István 
és a dalmát Dalmata Antal hazánkban is Kismarton vidékén 1568. 
Weispriach János kaboldi báró birtokán és Polheím Miksa vas-
megyei jószágain horvát nyelven hirdették az igét és protestáns 
műveket fordítottak horvát nyelvre2. Zigerius Imre, a magyar re-
formátor is Flacius előtt tett nyilatkozata szerint illyriai volt. Zábrák 
János is a wittenbergi tanulók 1551. évi és Danub Sebestyén a je-
nai tanulók 1558. évi jegyzékében, mint illyriai ifjak szerepelnek3. 

Az illyriai szlávok közül a reformáció történetében legfontosabb 
szerep jutott Flacius Mátyásnak, akinek, már Wittenbergben is 
voltak magyarbarátai s később is a róla nevezett fláciánus lelkészek 
közül Ausztrián át többen bevándoroltak hazánkba. 

I. Flacius és magyarországi barátai: Zigerius, Muceus, 
Wagner és Creutzer. 

Flacius Mátyás, családi nevén eredetileg Vlachich (másként 
Frankovichnak is nevezték), akit hazájáról rendszerint Illyricus 
néven említenek, Isztriának délkeleti részén Albonában 1520. márc. 
3. született tekintélyes polgári családból. Isztria akkor a gazdag és a 
pápával hadilábon álló Velencének birtokában volt. így került a 
tehetséges ifjú is Velencébe innen pedig 1539. Bázelbe, hol Gry-
naeus Simon fogadta házába, majd pedig 1540. Tübingenbe, ahol 
földije, a fentebbi Garbitius adott neki szállást. A következő év-
ben végre Regensburgot is útba ejtve Wittenbergbe jutott el, ahol 
Melanchthon gondoskodott róla atyai szeretettel. A német nyelvet 
ekkor még rosszul beszéli, de e helyett magával hozta hazájából az 
olasz nyelvnek ismeretét4. 

1 Nagy hatással voltak reá Páduában a hitehagyott Spiera Ferenc jogtu-
dósnak lelki gyötrelmei is, melyekről Tőke Ferenc alsólendvai papunk is 
históriás éneket irt. Francisci Spierae História volt a forrása, mejyet Verge-
rius Pál és Gyalui To rda Zsigmond írt még két társával Szilády Áron. R. M. 
Költők Tára VI. 338. 

2 Elze Tivadar volt velencei lelkész 1871. Révész 1. Figyelmezőjében 
(1871. 550. lap) felhívást intézett a magyar Írókhoz, hogy nem tudnának-e 
valamit Consulnak és Dalmatának Fraknó és Kismarton vidékén való működé-
séről. Elkésve igyekeztem erre felelni „Consul István horvát prédikátor" cimü 
cikkemben. Evang. Egyházi Élet. 1915. 191. lap. Consul leánya Rittschendel 
Jakab soproni lelkésznek volt felesége, második házasságában pedig dr. Lack-
ner Kristófnak, a híres soproni polgármesternek nevelőanyja. Consul István 
1579. halt meg Kismartonban vagy leányánál Sopronban. Weiszpriach mellett 
Pollheim is evang. volt. Özvegye nem bocsátotta el papjait a szombathelyi 
zsinatra 1579. 

3 Fraknói V. Hazai és külföldi isk. 300. Révész. I. M. Tört. Tár. VI. 
207-300. 1. Mokos Gy. Magyar tanulók a jenai egyetemen 2. 1. 

4 Források: Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1723 
Preger W. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Bde. Erlangen 1859. és 
1861. Kawerau G. Herzogs Realencykl. VI. 82.-92. 
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Lutherrel Bugenhagen ismertette meg s három évi tanulása 
közben teljes szívvel és lélekkel csatlakozott a nagy reformátorhoz 
akinek rendületlen hive volt egész haláláig. 1544-ben a még csak 
24 éves ifjú a héber nyelv tanára lesz s a következő évben meg-
nősül. Maga Luther is jelen volt a menyegzőjén. Ugy Luther, mint 
Melanchthon fényes jövőt igért az igen buzgó és nagytehetségű 
magisternek. 

Luther halála után azonban Melanchtonnal való barátsága csak-
hamar felbomlott. Az 1548. évi augsburgi és lipcsei interimek 
adtak erre okot, amelyekben Agricola és Melanchton igen nagy en-
gedményeket tettek a római egyház részére. Flacius erős polémiát 
indított ellenük, ugyhogyhelyzete is tarthatatlan volt már Wittenberg-
ben. Előbb Hamburgba azután pedig Magdeburgba vonult az utóbbi 
helyen felügyelője lett a városi nyomdának s egyszersmind feje 
a gnesiolutheránus theol. pártnak, amely innen kíméletlen harcot 
kezdett az ingadozó filippisták ellen. 

Ez volt Flacius életében, az első időszak, melyben mint gne-
siolutheránus még igaz ügyért, Luther romolhatlan örökségeért 
harcolt az interimisták, adiaphoristák, majoristák, osiandristák stb. 
ellen. Melanchthon barátságát már ezzel is eljátszotta teljesen. 
Germania paeceptora Flaciust hálátlan szlávnak nevezi és szöke-
vénynek (ő δραπέτης βκλάβοϊ). Szemére veti, hogy jótéteményeivel 
kígyót melengetett a keblén1. Pedig az adiaphorista vitában később 
maga Melanchthon is bevallotta tévedését2. 

Flaciussal rokon lelkű theologus volt Magyarországban a 
huszita származású Cordatus Konrád, Mária királynénak egykori 
heves természetű udvari papja Budán, aki nem csak Crucigert 
támadta, hanem magára Melanchthonra célozva panaszolta fel, 
hogy Wittenbergben a nyelvészek inkább a halott Erasmust ol-
vassák, mint sem, hogy az élő Luthert hallgatnák3. Az 1550. 
évi pozsonyi országgyűlésen a dunántúli megyék követei is sür-
gették, hogy a lipcsei interim Magyarországra is terjesztessék ki, 
de ebből még nem következik, hogy itt is egy enyhébb és egy 
szigorúbb lutheránus párt lett volna. A lőcsei követ irta: „Die 
über die Tona wonen, haben eins teils pegeret das Interim4." 
Stöckel Lénárd a bártfai igazgató azonban lelkes híve maradt 
Melanchthonnak egészen haláláig s Flaciust és követőit az Anti-
krisztus társainak bélyegezte5. 

1 Multis beneficiis affectus est ab Academia et a ine. Verum aluimus in 
sinu serpentem. C. R. VII. 449, 534. Kawerau i. h. 83. 1. 

2 Fateor hac in re a me peccatum esse C. R. VIII. 842. Kawerau 84. 1. 
3 Conradt Reyssen zu Ofen néven egy kis művet adott ki. Wittenberg 

1525. M. Könyvszemle 1878. 100. I. Pokoly J. Prot. Ehi és Isk. Lap. 1892. 
859. 1. Moeller, Kirchgesch. III. 254. 1. Loesche G. Luther, Melanthon und 
Calvin 68. 174. és Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 28. hol magyarországi szüle té-
sűnek mondja, míg másutt az osztrák Weissenkirchenből valónak. Per thes , 
Handlexicon I. 385. szerint szintén Magyaroszágban született. 

4 Fraknói, M. Orszgyül. Emi. III. 246. 289. Zsilinszky, Vallásügyi tárgy. I. 42. 
5 Ráth Gy. Két kassai plébános. 31. I. 

1* 



4 Payr Sándor. 

Ezeken a Flacius és Melanchthon dolgára vonatkozó adatokon 
kívül azonban többet mondó bizonysága is van a Flacius és a 
magyarok között való összeköttetésnek. Már wittenbergi tanár 
korában is voltak buzgó tanítványai hazánkból, akik később sem 
feledkeztek meg mesterükről. 

1544-ben volt Flaciusnak hallgatója Wittenbergben Zigerius 
Imre, aki mestere előtt szintén illyriai származásúnak vallotta 
magát. Hazájából már mint tanító ment ki külföldre. Mester és 
tanítvány a legjobb viszonyban voltak egymással. Flacius mint 
földijét és tanulni vágyó ifjút szerette Zigeriust. Ez pedig öt év 
múlva is bizalmas hangú levélben kereste fel mesterét és egy 
Mátyás-féle magyar aranyat küldött neki ajándékul. „Kérlek, fogadd 
el szeretettel — irja - és ne az adomány csekélységére, hanem 
az én jóakaratomra és szegénységemre tekints. Ha Isten is úgy 
akarná, szeretnélek téged mostanában ismét látni és szeretném 
kedves társaságodat élvezni." 1 

Zigerius csak egy évet töltött Wittenbergben, betegsége miatt 
kellett visszajönnie. S most öt év múlva, Tolnán 1549. aug. 3. 
kelt levélében mondja el eddigi élettörténetét. Visszatérte után 
Tolnára ment, de csak két hetet "töltött ott, mert a sok ezer bál-
ványozó között alig talált 3—4 evangélikust. Azután Kálmán-
csehiben másfél hónapon át már több eredménnyel prédikálta az 
igét, mert itt több papot és a Paduában tanult Endericus Máté 
tanítót is áttérítette. Majd Vörösmarton működött két évig és 
kilenc hónapig, ahol Sztáray Mihály laskói lelkész is segítette a 
munkában. Igen sokan megtértek s egészen a két Moesiáig 
(a mai Bulgária és Szerbia) terjesztették a reformáció tanait, míg 
nem ismét Tolnára hívták vissza. 

Majd gyülekezetének állapotáról szólva közli Flaciussal hogy 
a budai basa vette őket oltalmába, aki megparancsolta, hogy azt 
a hitet „melyet Luther talált ki" mindenfelé szabadon hirdessék 
a magyarok és szlávok között. Ezt tartja a basa igaz hitnek és 
Budán is megengedi annak hirdetését. Végül pedig munkatársakat 
kér Zigerius Flaciustól a wittenbergi magyarok közül s a vele 
jó viszonyban leyő Motzerus vagy Mnceus Tövisi Mátyást külön 
is hívja maga mellé. Üdvözli Fülöp urat is, Melanchthont. 

Zigerius 1549-ben ugyanis azt hitte, hogy Flacius még Wit-
tenbergben van s arról a szakadásról sem tudhatott, mely közte 
és Melanchthon között a lipcsei interim miatt beállott. Majd nem 
egy teljes év telt bele, míg Flacius ezt a levelet 1550. jul. 22. 
megkapta. Ekkor már Magdeburgban volt és ellenfelei ellen akarta 
ezt is felhasználni. Az eredetileg latin nyelven írt levelet lefordí-
totta németre s előszóval és epilógussal ellátva Lotter Mihály 
sajtóján Magdeburgban 1550. ily cím alatt kiadta: „Ein Schrift 
eines frommen Predigers aus derTürckey an lllyricum geschrieben. 

1 Thury E. Eszéki Imre. Prot. Szemle 1898. 322. 1. 
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Darinnen angezeiget wird, wie es dort mit der Kirche lind dem 
Evangelio zugehet"1. 

Hazai egyháztörténetünk Flaciusnak köszönheti, hogy ez a 
sok érdekes adatot közlő forrásiratunk fennmaradt. De neki a 
kiadásával más célja volt. Az interimisták és adiaphoristák ellen 
használta fel ezt is. Az előszó szerint az üldözött gnesioluthera-
nusokat akarja a tiszta tudományban megtartani s türelemre, 
reménységre buzdítani, midőn a magyarországi példával mutatja 
nekik, hogy ime Isten nagyobb veszedelmek között, a török hó-
doltságban is megvédi és hirdetteti a maga evangeliomát. Másod-
sorban pedig az interimet reájuk erőszakoló keresztyén hatalmas-
ságokat akarja a törökök türelmességének példájával megszé-
gyeníteni is arra birni „hogy kissé szelídebben dühösködjenek, 
mint eddig tették." 

Flaciusnak tehát éppen kapóra jött a magyarországi levél. 
Tanítványának megemlékezését örömmel vette s az összeköttetést 
magyar barátaival és érdeklődését Magyarország iránt továbbra 
is fenntartotta. Tanítványának és bizalmasának kell tekintenünk 
azt a Muceus Tövisi Mátyást is, akit Zigerius Flacius által üd-
vözöl és hív haza. 

Lelkes híve és barátja volt Flaciusnak a szomszéd Ausztriában 
Nidbruck Gáspár császári tanácsos is, ki Bécsből titokban irta 
hozzá bizalmas leveleit, irodalmi vállalatait támogatta, Melanch-
thonnal kibékíteni akarta, sőt Miksa király pártfogását is meg-
szerezte számára. Mordeisen Ulrik a szász választó fejedelem 
tanácsosa megütközve mondta, hogy Miksa király is kedveskedik 
Flaciusnak, ajándékokat, pénzt is küldött neki. Ez a támogatás 
azonban csak a tudósnak és írónak szólt, mert a hitvitákat Miksa 
nem szerette és inkább az interimnek volt barátja.-

Nagy egyháztörténeti művének megírásakor is Flacius figye-
lemmel volt hazánkra. Nidbrucktól kér magyarországi forrásokat. 
1553. nov. 28. irta néki: „Optarem etiam Tuam Humanitatem in 
Hungáriám ad aliquos industrios homines scribere, qui eiusmodi 
inquisitionem adjuvarent." És Nidbruck Zabardi Mátyás nagyváradi 
püspökhöz írt e tárgyban azonnal.3 

Levelezett Flacius Wagner Bálint brassói lelkészszel is, akit 
bizalmas jó barátjának és tudós embernek mond. Arra szólítá fel, 
hogy Erdélyben és Oláhországban gyűjtsön forrásokat. Wagner 

1 Az eredeti német nyomtatvány három példányban is megvan a Μ. N. 
Muzeum könyvtárában. Szabó K. Régi M. könyvtár III. 390. A német szöveget 
latinra visszafordítva közli az előszó és epilógus nélkül Ribini, Memorabilia 
I. 90—94. Ezt a fordítást újra közli Karácsonyi, Kollányi, Egyháztört. Emlékek 
V. 188—190. Zigeriust ők a magyarban Zsigérnek mondják. Mások, Ember 
Pál és Bód Péter, Pathai Sámuel 1647. évi levele szerint Eszékinek (Lampe-
Ember 668. I.). Szilády Áron pedig Szigetinek olvassa a nevet. Régi M. Köl-
tők Τ. V. 305. Flacius teljes kiadványát németből fordítva közli Thury E. 
Eszéki Imre magyar reformátor. Prot. Szemle 1898. 316 326.· 1. 

- Loesche Q. Luther, Mel. Calvin. Tübingen 1909. 148. 1. 
Flacius és Nidbruck levelei. Oestr. Prot. Jahrb. XVII. 16. I. 

i 
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felelt is neki s a levelét Nidbrucknak is megküldte. Flacius azt 
remélte, hogy ha valamely nagyobb tekintélyű ember fogja Wagnert 
felszólítani, akkor majd többet tesz. Nidbruck úgy véli, hogy 
Brassóból semmit vagy igen kevés adatot fog kapni. És Flacius 
csakugyan panaszkodott is, hogy Wagner igen keveset vagy majd 
nem semmit sem tett, pedig többször is felkérte.1 

A legnagyobb munkásság és a legszenvedélyesebb hitviták 
idején hívták meg Flaciust Jenába, ahol mint theol. tanár 1557-től 
kezdve négy éven át tanított. De ellenfeleinek vádjára 1561. dec. 10. 
innen is elbocsátották. A synergisticus vita Jenában Flacius 
és kollegája, Strigel Viktorinus között ekkor már oly elkeseredett 
volt, hogy egy Flacius pártján levő lelkész Strigel híveit már 
keresztszülőknek sem fogadta el.2 

Flacius inost feleségével és hét gyermekével Regensburgba 
menekült barátjához, Gallus Miklós lelkészhez. Itt is polemizált a 
tridenti zsinat, Kálvin, a heidelbergi káté és sok más ellen. De 
Ágoston szász választó fejedelem keze ide is elért, ki Flaciust 
sehol sem tűrte meg és elfogatni akarta. A szegény ember sok-
szor már csak az utolsó percben tudott üldözői elől megmene-
külni. 1566-ban Antwerpenben, 1567. Frankfurtban s majd Strass-
burgban találjuk. Bázelban is keresett menedékhelyet, de itt sem 
fogadták be. 

Itt Strassburgban még jobban elrontotta dolgát az eredendő 
bűnről szóló tanával. Ez a megtévelyedés nyit az életében egy 
második, az eddiginél is küzdelmesebb és inségesebb korszakot. 
Most csatlakoznak hozzá az úgy nevezett fldcidnusok kik makacs-
ságukat és kíméletlen harcias szellemüket a mestertől öröklik. 
De ez időtől kezdve lesz a fláciánus név is mind szélesebb kör-
ben gyűlöletes. Flaciust most eddigi leghívebb barátai is mind 
elhagyják. Ellene fordul Andreae, Chemnitz, Heshusius, Wigand, 
sőt Gallus is. Csak Spangenberg Cirjék mansfeldi lelkész tartott 
ki híven mellette. 

Hírhedtté lett tanát legelőször a weimari vitatkozáson 1560. 
Strigellel szemben vallotta be és 1567. a Clavis Scripturae című 
müvéhez csatolt értekezésben fejtette ki bővebben. Ο az eredendő 
bűnt az ember lényegének (substantia), míg Strigel csak járulé-
kának, esetleges tulajdonságának (accidentia) mondotta. Ellenfelei 
azután a lehető legrosszabb értelemben vették Flacius tanát s 
egyenesen manichaeismussal is megvádolták. A dualisztikus szek-
tákra való hajlandóságból csakugyan volt is valami mindig a 
szlávokban. A substantiáriusok és accidentiáriusok két nagy és 
szenvedélyes tábora vonult fel most Flacius mellett és ellen. Most 
már nem csak a túlbuzgó lutheránust, hanem egyenesen az eret-
neket üldözték benne. 

1 Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 225. és XIX. 106. 109. 
2 Kawerau i. h. 87. 1. 
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A strassburgi hajsza idejében csatlakozott hozzá egy magyar-
országi theologus is, a késmárki születésű Creutzer György, aki 
1570-ben Strassburgban, az itteni akadémián fejezte be tanul-
mányait és Flaciussal megismerkedvén, ennek az eredendő bűnről 
szóló tanát is elfogadta s e miatt sok baja is volt a strassburgi 
lelkészekkel. Creutzer ugyanis 10 évig volt lelkész a Strassburg 
melletti Schilticheim faluban. Családot is külföldön alapított, Hoff-
ner strassburgi lelkész leányát vévén feleségül. Hivei meg voltak 
vele elégedve, de az egyházi elöljáróság mint fláciánust üldözte. 
Valószínűleg e miatt tért vissza hazánkba. Magyarországi szerep-
léséről alább fogunk szólani.1 

Flaciust Strassburgban sem tűrték meg sokáig. 1573. május l-re 
kellett elhagynia a várost. Ekkor Frankfurtban egy zárdának 
főnökasszonya adott neki és családjának irgalomból menedék-
helyet. Még sokat bolyongott ezután is, egészen Sziléziáig eljutott. 
Majd ismét Frankfurtba tért vissza, hol a tanács szintén kiutasítja 
s egyik terminust a másik után tűzi ki neki a távozásra. 1575. 
évi május l - re szólt az utolsó határidő, de az örök bíró az igazát 
kereső, nyugtalan embert már március 11-én elszólította a további 
szenvedések elöl. Csak 55 évet élt. És ennyi hányattatás között, 
kedve és ideje volt kétszer is megnősülni. Első felesége 1564. 
halt meg, mikor 12-ik gyermekét hozta világra s a második fele-
ségétől is voltak gyermekei. Ezeknek fele azonban még atyjok 
életében elhalt. 

És ennyi gond és üldöztetés között a nem is hosszú élet-
pályán volt még Flaciusnak ideje számos és értékes tudományos 
munkát, köztük óriási fáradsággal a 13 kötetes Magdeburgi Cen-
turiákat is megírni. Könyvlopással, egyes lapok kimetszésével is 
megvádolták. A kése, a „culter Flacii" szinte közmondásos lett 
ellenfelei körében. Értékes művei még a Catalogus testium veri-
tatis (Basel 1556.) és a Clavis Scripturae (Basel 1567.) Ilyen 
SZÍVÓS lélek, ennyi erő és akarat csak egy üldözött szláv ember-
ben lakhatott. Az eredendő bűnről szóló téves tanát a Formula 
Concordiae szerkesztői még Flacius életében elitélték s halála 
után ezen utolsó hitvallási iratunkban mindjárt az első fejezetben 
(De peccato originis) elég bőven és alaposan cáfolják. 

II. Rueber János , a győri, majd kassai főkapitány és Mag-
deburgius Joakim győri tábori lelkész, mint gnesiolutheránus. 

A fláciánus lelkészeknek, akiket különösen Ágoston szász 
választó fejedelem üldözött nagy erélylyel, előbb az interim, később 
pedig a Formula Concordiae miatt nem volt maradásuk Német-
országban. Mesterüktől öröklött harcvágyukkal és összeférhetetlen 

1 Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1725. 341. 1. Ráth 
Gy. A felső magyarországi kryptokálvinisták hitvitázó irodalma. Irodtört Közi. 
1893. II. 321. 1. 
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makacsságukkal mindenfelé elidegenítették maguktól a szíveket. 
Az ilyen túlbuzgó német lelkészek most azután Ausztriában, Steier-
országban, Karinthíában és Magyarországban kerestek menedéket. 
Ausztriában, hol nagy volt a lelkészhiány, kezdetben igen szivesen 
fogadták őket. Az osztrák főnemesek váraiban s egyes hadvezérek 
körében mint tábori lelkészek hirdetik Flacius tanait. 

Ilyen buzgó protestáns főnemes volt Ausztriában Rueber János 
(1529—1584), Puxendorf és Grafenwerthura, ki mint a német fekete 
lovasok kapitánya Győrött (1564 1568), utóbb a Szepességben 
mint ezredes s végül mint a felsőmagyarországi főkapitányságban 
Schwendi Lázár utóda Kassán és Nagysáros várában életének 
java részét hazánkban töltötte. Az 1572. évi pozsonyi országgyűlés 
honfiúsította, bárói rangot és Sáros megyében a főispánságot is 
elnyerte. Otthon Puxendorfban, az ősi osztrák jószágokban atyja 
Rueber Kristóf támogatta a reformáció ügyét, nálunk pedig ő, az 
apához méltó fiu, volt egyik legbuzgóbb pártfogója evang. egy-
házunknak1. 

Templomokat épített, ifjakat küldött ki német egyetemekre, 
lelkészeket, tanítókat segélyzett, az özvegyeket, árvákat és üldö-
zötteket védelmébe fogadta. Több udvari lelkészt is tartott. Asz-
talánál mindig volt vendégül egy-két lelkész, akikkel vallási 
dolgokról beszélgetett. A reggeli könyörgéseken és a prédikációkon 
mindig jelen volt, az urvacsorához évenként többször is járult. 
Jellemző házának vallásos szellemére nézve, hogy udvarhölgye is, 
Heymair Magdolna (der Zeit Rueberisches Frauenzimmer Hof-
meisterin) Tóbiás könyvét versekbe szedve adta ki és énekeket 
is csatolt hozzá (mit fünfzig christlichen und geistlichen Liedlein. 
Bártfa 1580. 8. r. 103. I.)2. 

Érdekes volt Ruebernek 1583 őszén Possevino Antal hírneves 
jezsuitával való találkozása. A büszke papi diplomata mint pápai 
és császári biztos jött Kassára. Megdöbbenve hallja itt, hogy Rueber 
lakomáin, ahol lutheránus prédikátor mondja az asztali imádságot, 
időnként r. kath. főpapok is részt vesznek. S különösen azon há-
borodott fel, hogy Rueber leányának Máriának a protestáns Kolonics 
Bertalan egri kapitánnyal való menyegzőjén3 Máthesy István leleszi 
prépost is jelen volt. Possevino ki akarta közösíteni, de a prépost 
térdre borulva kért feloldozást. Possevino Ruebernél is volt ebé-
den s midőn ott előre kijelentett akarata ellenére evang. lelkészt 
is talált az ebédlőben, állítólag kierőszakolta annak eltávolítását. 
A jezsuita legalább igy jelenti Romába. De Rueberről ezt nem 

1 Hű jellemrajzot irt róla udvari lelkésze a felette mondott halotti beszéd-
ben. Tübingen 1585. Lásd még : Kühne Μ. Nachrichten über Hans Rueber. 
Oestr. Prot. Jahrb. I. 124. 1. Ráth Gy. Két kassai plébános a XVI. században. 
41. 1. Hörk J. A nagysárosi vár ura. Bpest 1893. 

- Lásd Szabó K. Régi M. Könyvtár II. 155 sz. A N. Múz. birtokában. 
3 1583. szept. 29. volt ez. Rudolf király 150 arany értékű serleget küldött 

nászajándékul és gróf Nogroll Ferdinánd, a szepesi kamara elnöke által kép-
viseltette magát , Maurer J. Kardinal Kolonitsch Innsbruck 1887. 2. 1. 
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hihetjük. S midőn ebéd után a főkapitány gyermekei is bejöttek 
az ebédlőbe és protestáns énekeket énekeltek, a szívtelen szer-
zetes tüntető módon távozott.1 

Rueber, mint jószívű patrónus különös szeretettel épen az ül-
dözött lelkészeket vette oltalmába. És így került hozzá még Győrött 
1564. Magdeburgi Joakim, ez a hányatott életű német tábori pap, 
akinek jelleme és pályafutása nagyon is emlékeztet Flaciusra s aki 
mesterének téves tanát még nagyobb szélsőségig fejtette tovább. 

Magdeburgius maga mondja el életrajzát az ő külön hitval-
lásához írt előszóban.- Ε szerint a brandenburgi fejedelemségnek 
Gardeleben nevű helységében született. Helmstedt mellett Schönin-
genben volt tanító, innen azonban Henrik braunschweigi herceg, 
ki visszatért a pápistákhoz, 1547-ben elűzte. Dannenbergi papi ál-
lásáról (a liineburgi hercegségben), ahol lóháton is alig birta bejárni 
a filiákat, egészségi okokból 1549. ő maga mondott le. Salzwe-
delből, mivel a II. Joakim fejedelem által meghagyott pápás cere-
móniáknak ellenmondott, 1551. űzték el s kötél által való halálnak 
terhe alatt tiltolták ki egész Brandenburg területéről. 

így kerül Hamburgba, ahová csak diakónusnak hívták meg. 
Itt hat évig meglett volna, de 1558. Melanchthon ellen és Flacius 
védelmére egy Eseltreiber néven emlegetett pasquillust adott ki, 
amely miatt Eitzen Pál szuperintendes mozdította el hivatalából. 
Maró szatírával írott költői mű volt ez, melynek teljes címe: Dia-
lógus oder ein Gespräche eines Esels und Bergknechts, unsrem 
einigen Erlöser und seiner göttlichen Wahrheit zu Ehren, seiner 
christlichen Gemeinde in diesen betrübten Zeiten zu Trost und dem 
Synodo avium zu lieb geschrieben. 1557. den 15. Nov. Felelet volt 
ez bizonyára arra a gúnyképre, mely Flaciust szamárnak ábrázolja, 
amint más szamarak megkoronázzák. Melanchthon a maga jó 
ízlését és szelíd természetét tagadta meg, midőn e gúnyképhez 
verseket írt.3 Magdeburgius ekkor már határozottan Flacius pártján 
állott és igen sértő hangon írt az adiaphoristák ellen. Állását 
elveszítve most Flaciushoz ment Magdeburgba, hogy a Centuriák 
megírásában segédkezzék. Innen csakhamar Thiiringiának Os-
manstedt nevű helységébe hívták meg lelkésznek, de 1562. már 
ismét elűzték, mert a synergista Strigelnek deklarációját nem akarta 
aláírni. Mint exul bolyongott most egy ideig, míg nem a mans-
feldi grófok 1564. Ruebernek ajánlották. 

Ilyen viszontagságos múlt volt már a háta mögött, midőn 
1564. Győrré került, mint a német fekete lovasok tábori lelkésze. 
Az osztrák protestáns főrendek az ilyen menekült papokat mind 
a magokénak vallották, bárhol szolgáltak is, azért Magdeburgius-

1 Fraknói V. Egy jezsuita diplomata hazánkban. Katholikus Szemle 1902.701.1. 
2 Confessio oder Bekantnis Joachimi Magdeburg. Regensburg 1567. 

Raupach Β Presbyterologia Austriaca I. 103. Klein S. Nachrichten 1. 218. 
Ráth Gy. Két kassai plébános 42. Koch Ε. Gesch. des Kirchenlieds I. 
446. 464. VIII. 373. 1. 

3 Raupach, Presbyt. 105. Supplement 62. C. R. X. 631. Kawerau i. h. 85. 1. 
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nak is ők adták a fizetését. Nem is volt ő állandóan Győrött, 
hanem időnként urának osztrák birtokain Grafenwerthben, Felds-
bergen sat. szolgált s az osztrák protestánsok dolgaiban nagy 
szerepet játszott. 

Magdeburgius idejében Gregoriáncz Pál (1554 -65.) és Del-
phinus Zakariás (1565—1573.) volt a győri püspök, de sem ezek, 
sem a helybeli káptalan nem tudták megakadályozni az ő predi-
kálását. Pedig nem titkon, hanem nyilvánosan végezte a dolgát, ami 
abból is kitűnik — mondja a fentebbi Előszóban — hogy jól-
lehet urának, Rueber ezredesnek házában kell prédikálnia, de 
minden alkalommal nyolc helyen fúvatja meg a városban a trom-
bitát, hogy ezzel a népet prédikációra hívja; és néha az utcán 
és a szabad mezőn is prédikált. És ezen felül urának a háza, 
amelyben prédikál, a nyílt piacon épült, ahol mindig sok vevő és 
eladó gyülekezik össze, úgyhogy ott sem prédikálni, sem zsoltárt 
énekelni, sem a szentségeket kiszolgáltatni, sem rendes istentisztetet 
végezni nem lehet a nélkül, hogy a piacon sokan ne hallanák.1 

Az 1567. évi győri telekkönyvből tudjuk, hogy a lovasok prédi-
kátorának háza az Uri utcában volt, 9 öl 1 láb széles és az udvar 
felé 10 öl hosszú. Ezen kívül a német gyalogosoknak is volt 
Győrött egy Ábrahám nevű papjok. A magyarok prédikátora pedig 
Deáky Kálmán volt, kiknek házát 36. és 45. sorszám alatt említi 
a telekkönyv.2 Hogy Magdeburgius, a főfláciánus milyen viszony-
ban állott győri kollegáival, arról nincsen tudomásunk. 

Győri lelkészkedésének második évében kiadta Regensburgban 
az Ágostai Hitvallást és a Schmalkaldeni Cikkeket egy külön 
intéssel (Vermahnung Joachimi Magdeburgii). Az előszó szerint, 
mely Győrött 1566. máj. 15. kelt, ura, Rueber János kívánta ezt, mivel 
úgy találta, hogy az Augustana példányaiban nagy a hiány ebben 
az országban. A kiadó mint tábori lelkész különösen a török 
határon levő (diese Lande, als die Siebenburge, Hungern, Oster-
reich, Crabatia, Crain und Kernten) vagyis a végbeli katonáknak 
ajánlja Isten igéjének buzgó hallgatását és tanulását. Intelmeit a 
27 lapra terjedő Előszóban közli. Különösen az ellen polemizál, 
hogy mi tiltanánk a jócselekedeteket. S mivel a reformáció nálunk · 
még új dolog, tehát a . szentírás, Luther kátéja és postillája, az 
Ágostai Hitvallás, a Schmalkaldeni Cikkek, Urbánus Regius könyve 
sat. szorgalmas olvasását ajánlja. Mint Flacius barátja és az in-
terimek ellensége a Schmalkaldeni Cikkeket, Liithernek ezt a hatá-
rozott és kemény hangú iratát azért csatolta az Ágostai Hitvalláshoz, 
hogy olvasóit még inkább távoltartsa a pápistáktól és filippistáktól3. 

Ez év nyarán szinte Győrött 1566. aug. 29-én még egy vita-
iratot tett közzé a r. katholikusok ellen ezen a címen: Widerlegung 

1 Confessio Joachimi Magdeb. Előszó. Villányi Sz. Győr város 66. old. és 
Payr Ehtört. Emi. 30. A ritka mű megvan a N. Múz. könyvtárában. Dogm. 337. 
De a háború miatt nem kaphattam meg. 

2 Liszkay J. A nagygyöri ev. ref. egyház múltja 2. 1. 'és Payr i. m. 29. 1. 
;i Megvan a soproni lyc. könyvtárában Lc. 313. Raupach I. Forts. 150. 1. 
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des papistischen Irrthums von Merítő Congrui (Regensburg 1566). 
A scholastikusoknak minden szentirásbeli alapot nélkülöző tana 
ellen polemizál ebben, amelyet különben már Melanchthon is az 
Apologiában (II. De justificatione 19) szóvá tett és visszautasított. 
A füzet végéhez Magdeburgius nagyobb nyomatékul „Argumentum 
Flacii Illyrici" címen mesterének érveit is közli és utal ennek Strigel 
Victorinus felett aratott teljes diadalára, aki azóta Victor minus, 
sőt Victus nimis. Magdeburgius ezzel nyíltan is bevallja, hogy a 
gnesiolutheránus Flacius pártjához tartozik.1 

De nem csak a maga és ura Rueber nevében, hanem a többi 
osztrák fláciánus lelkészek megbízásából is szerkesztett Magde-
burgius szintén még 1566. egy új hitvallást: Confessio oder Christ-
liche Bekandnus des Glaubens etlicher Evangelischen Prediger 
in Osterreich (Regensburg 1566. 4. r. négy ív).- A szerkesztőn 
kívül az osztrák rendek volt tábori lelkésze, Schönklee Ferenc3 

és még 17 lelkész írta alá, akik közül Göllersdorf, Hain, Haus-
kirchen, Hollabrunn (Frank János) Marchegg, Michelhausen, Murs-
tetten, Nussdorf, Ollersbach, Pottenbrunn, Sierndorf (Barbatus 
Fülöp) és Sonnberg lelkészei ismertebbek. 

Magdeburgius és társai e müvükben az Ágostai Hitvallás 
alapján állva kemény szavakkal támadják a r. katholikusokat, 
anabaptistákat, szakramentáriusokat (Zwingli, Oecolampadius és 
Kálvin híveit) és a schwenkfeldiánusokat, de az evang. egyház 
köréből is az antinomistákat, majoristákat, adiaphoristákat osiand-
ristákat, synergistákat, stancaristákat és kryptocalvinistákat. Az 
eredendő bűnről szóló fláciánus tan azonban, mely csak később 
lett ismeretessé, ebben még nem volt benne4. 

Az előszó szerint azt is célozták e hitvallás kiadásával, hogy 
vele szomszédaiknak Morva-, Cseh- és Magyarországban, a Sze-
pességben és Erdélyben követésre méltó jó példát mutassanak. 
A hitvallás 27 cikkelyből áll. A 2-ikban kárhoztatják a szemé-
lyekre tekintő prosopoliptákat, akik praeceptatoraik tekintélyét a 
szentírás fölé helyezik. Ε szavak bizonyára Melanchthon híveire 
vonatkoznak. A keresztségről szóló 11. artikulusban kárhoztatják 
a nagy urakat, akik kevélység, pompaszeretet vagy más testi 
okokból gyermekeik keresztelését napokra vagy hetekre is el-
halasztják. A 14-ikben a magángyónásnak kelnek erősen a védel-
mére és nem engedik meg, hogy magángyónás neve alatt egy-
szerre sokat hallgassanak ki és oldozzanak fel. A 19-ikben kár-
hoztatják az oly lelkészeket is, kik az igazságnak világosságában 
levén, a pápistáknál ordináltatják magukat. Némelyek ugyanis az 

1 Regensburg 1566. Sopr. lyc, könyvtár Lc. 313. 
2 A sopr. lyc. könyvtárban Lc. 337. Tartalmát bőkivonatban közli Raupach, 

Ev. Oestr. I. 77. 1. 
3 Raupach, Hist. Nachrichten 82. és Presbyterologia 162. 
4 Ribini, Memorabilia I. Wiedemann. Gesch der Ref. und Gegenref. I. 

339—348. Otto Κ. Gesch. der Ref. unter Maximilian II. 22. 1. Ráth Gy. Két 
kassai plébánüs. 42. 1. 



12 Payr Sándor. 

üldöztetés ellen való fedezetül ezt is megtették. A 20-ikban kár-
hoztatják az oly lelkészeket, akik házasságukat, pápista helyeken 
eltitkolják vagy le is tagadják. A 21-ikben kimondják, hogy igen 
szívesen veszik, ha ő felsége nekik is rendel egy, két vagy 
három szuperintendenst a felügyelet és a lelkészek felavatása 
végett. A 22-ikben az uzsorára vonatkozólag kijelentik, hogy 
minden kamatszedés uzsora s csak az emberek keményszívüsége 
indította az uralkodókat arra, hogy 100 forint után 5 forintnak 
az elfogadását megengedik. De ehhez nem volt joguk a császá-
roknak. 

Fentebbi magán hitvallását is (Confessio Joachimi Magd.) még 
mint magyarországi lelkész írja alá (bestalter Prediger der deut-
schen Reuter in Ungarn), de az előszava Grafenwerthben kelt 
1567. Laetare vasárnapján. Stahrenberg Rüdiger, Puchaini Vida 
Albert, Grabner Lipót és Enzerdorf Kristóf osztrák prot. főneme-
seknek ajánlotta ezt, az előszóban bőven mondja el életrajzát 
Győrré való megérkezéséig s azt bizonyítja, hogy tanítása min-
denben megegyezik az ágostai hitvallással. Ezt a művét, sajnos, 
eddig nem tudtam megszerezni. Eder György bécsi császári taná-
csos, a protestantizmus nagy ellensége (f 1587.) Warnung-Schrift 
című művében azt mondja róla, hogy Magdeburgius inkább 
a maga, mint a vallás dolgával foglalkozik benne, hosszasan el 
mondja, hogy merre járt s honnan és hányszor űzték el s mind 
ezt oly nagy fontoskodással, mint ha az egész keresztyénség jó-
léte csak rajta és az ő szektáján nyugodnék1. 

A fláciánusok heves vitáikkal és pártoskodásukkal Ausztriában 
is igen sokat ártottak a reformáció ügyének. Az osztrák rendek 
ugyanis most szorongatták császárjukat, hogy adja meg a vallás-
szabadságot. Miksa azonban ellensége volt mindenféle szektás-
kodásnak és feltételül tűzte ki, hogy a különféle protestánsok 
az Augustana alapján egyesüljenek. Ehhez kötötte a Concessio, 
illetve Assecuratio megadását. 

Az egyesítés s talán a hallgatás céljából készíttetett az osztrák 
evangélikusok számára egy agendát, a melyhez munkatársakul 
külföldi tekintélyes theologusokat is meghívott. így jött el 
Bécsbe 1568. szept. 8-ikára a Craftheimi Crato János udvari or-
vos által ajánlott Camerarius Joakim lipcsei theologus, kit mint 
Melanchthon jó barátját s mint a lipcsei interim egyik szerkesz-
tőjét nagy bizalmatlansággal fogadtak az osztrák fláciánusok. Mivel 
Miksa is halogatta a tárgyalások megkezdését, azért Camerarius 
már december elején elhagyta ismét Ausztriát2. 

Miksának másik bizalmi embere az ágendás ügyben a rostocki 
Chytraeus David volt, akit Zasius János vicekancellár ajánlott 
neki. Chytraeus 1568. dec. elején indult el Rostockból, útközben 
Wolfenbüttelben Chemnitz Mártonnal és Lipcsében Camerariusszal 

1 Raupach I. Fortsetz 149. 1. 
5 Otto Κ. i. m. 30. 1. 
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is értekezett. Drezdán, Prágán és Iglaun át 1569. jan. 10. ér-
kezett meg a Bécshez közel fekvő Kremsz városába. Magával hozta 
Rostockból íródeákját Edeiing Joachimot és Possel Jánost, a görög 
nyelv tanárát1. Mivel Chytraeus is Melanchton tanítványa volt, a 
fláciánusok őt sem látták szívesen. 

Az agendakészitő bizottságban a· rendek Rogendorf Vilmos 
főniarsalt, Stahremberg Rüdigert, Grabner Lipótot, Enzersdorf Far-
kast, a würtembergi Andreae Jakabot és az osztrák Reuter Kristófot 
a rosenbergi lelkészt választották meg. Miksa még a bécsújhelyi 
püspököt, Cedt Zsigmond jogtudost, Saurer Lőrinc tartományi jegy-
zőt és Carlovitz Kristóf lovagot nevezte ki bizalmi férfiakul. A munka-
terv az volt, hogy amint az agenda egy részével Chytraeus elkészül 
azt előbb Reuter s azután (mivel Andreae nem jöt te i ) a világi tagok 
nézzék át. Chytraeus Krems közelében a Duna balpartján fekv"> 
Spitz helységben Kirchberg Lénárd lovagnak várában dolgozott, 
mivel Miksa császár Commendone pápai követ eltávozásáig titokban 
akarta a dolgot tartani'2. 

Chytraeus már 1569. február havában elkészítette az agendát 
és márc. 1. a császárhoz is eljuttatta. De Miksa, miként ezt Schwendi 
Lázár nyíltan megmondta, bizalmatlan volt a protestánsok iránt 
a köztük duló sokféle vita és egyenetlenség miatt. Ö maga az 
interimnek volt barát ja és több pápista ceremóniát akart az agendába 
felvétetni. Chytraeust Bécsben kétszer is fogadta kihallgatáson s 
neki is szemére vetette, hogy magok a lutheránusok között is sok 
a viszálykodás (dissidia dogmatum). Augusztus havában azután 
kegyesen vissza bocsátotta, de agendáját nem fogadta el és Reu-
ter Kristófot bizta meg annak alapos átdolgozásával3. 

Chytraeus a hosszu időt, míg a császári döntés késett, Morva-
és Magyarországba való utazásra használta fel. Volt Győrött, hol 
őt Salm Eccius várparancsnok szívesen fogadta s megemlíti, hogy 
a városnak (1569.) evang. lelkésze is van. Sopronban Gerengel 
Simon lelkésszel találkozott s a tanácsnak és polgárságnak buz-
galmát is megdicséri. Szól még Budáról, Brassóról, Honter Jánosról 
és Wagner Bálintról. Utazásáról Rostockban beszédet mondott 
(Oratio post reditum ex Austria), mely nyomtatásban is megje-
lent. íródeákja Edeiing szintén versekbe foglalta utazásuk történetét4. 

Reuter Kristóf a nehéz munkával 1570. elejére készült el. 
Agendáját, melyben a ceremóniákra nézve szabadságot enged a 
lelkészeknek, elfogadták úgy a rendek, mint a császárnak bizalmi 
emberei. És Miksa most már nem térhetett ki az Assecuratio elől. 
Előbb még a két leányát Europa két legfanatikusabb fejedelmei-

1 U. o. 31. 1. 
2 U. o. 24. és 33. 1. 
3 U. o. 36. és 40. 1. 
4 Oratio Davidis Chytraei, in qua de statu ecclesiarum in Graecia, Asia, 

Ungaria, Boemia etc. narrat iones exponuntur. H. n. 1574. 2. kiadás Rostock 
1580. N. Múz. Hit. eccl. 3098. Joh. Edelingi Itinera, Saxonicum, Boheniicum, 
Austriacum, Ungaricum etc. Rostock 1572. 
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hez adta feleségül, Annát 11. Fülöp spanyol és Erzsébetet IX. Károly 
francia királyhoz és csak azután merte 1571. jan 14. én Prágában 
a fontos rendeletet aláírni, a mellyel Ausztriában, de csakis az urak 
és lovagok két rendjének megengedte, hogy birtokaikon házuk 
népével együtt az Ágostai Hitvallást követhessék és az agendát 
használhatják1 . Az agenda a Krems melletti Stein városkában jelent 
meg 1571. hol az evangélikusoknak külön nyomdájuk volt. Ma-
gyarországi német gyülekezetek is használták, Sopronban és Ág-
falván ma is megvan a ritka műnek egy-egy példánya.2 

Akadt mégfláciánus is, ki az agendát védte, így a Jenából elűzött 
Coelestin János efferdingi lelkész. De mások meg, mint Eggerdes 
Péter frauendorfi, Eck Vilmos göllersdorfi és Barbatus Fülöp 
sierndorfi lelkész, erősen támadták. Később is voltak lelkészek, 
akik patrónusaik tudtával mellőzték.3 

Magdeburgiusnak ezen agenda-perben, úgy látszik, már nem 
volt szerepe. Chytraeus iránt, aki Melanchthon tanítványa volt, 
nagyobb bizalma nem lehetett. Reuter Kristóffal pedig, ezzel a 
tudós és szelíd lelkű férfiúval kellemetlen összeütközése volt. 
Reuter ugyanis a grafenwerthi hitvallást 1566. szintén aláirta, de 
azután jobban meggondolván a dolgot, töröltette a nevét. Mag-
deburgius őt e miatt a Nothwendige Erinnerung című függelékben 
erősen megtámadta és még 1580. is azt mondta róla, hogy Reuter 
neki és az igazságnak nem barátja. Szemére veti, hogy hűtlenül 
elpártolt, holott ő is segédkezett az agenda megírásában. Sok 
megbotránkozást okozott, úgymond, azzal is, hogy régi tévedéseit 
belevitte az agendába. így hát ezt Magdeburgius sem fogadta el4. 

Ο különben, míg az agenda készült, nem tudni, mi okból, egy 
időre visszament Németországba. 1571-ben Erfurtban találjuk, ahol 
ez évi május 21-én „az arany tövisnél levő szállásán" (in meiner 
Herberg zur güldenen Distel) Testamentomot írt Joakim és Mátyás 
nevű fiai számára. Ebben arra inti őket, hogy Isten igéjétől és az 
igazságtól semmiféle inség és veszedelem el ne térítse őket és 
atyjok nyomorúságának példája által se engedjék magukat meg-
rettenteni. Maradjanak meg az ő nyomtatott osztrák hitvallásuk 
mellett híven a sírig. 

Nyomorúságos helyzete lehetett tehát Erfurtban ismét, híven 
osztozott mesterének, a még életben levő, de számkivetett és 
örökké bujdosó Flaciusnak sorsában. Ezt a Testamentomát 1572. 
nyomtatásban is kiadta és pedig négy hangra írott asztali éne-
kekkel egy füzetben: Christliche und tröstliche Tischgesänge mit 
vier Stimmen. (20 ének 4 íven)5. 

1 Otto Κ. i. m. 44. 1. 
2 Sopr. lyc. kvtár Le 44. Az 1678. évi soproni írott agenda 117 l a p j á n : 

Kann aus der österreichen Kirchen agenda genommen werden. Ν. Múz. Quart 
Qertn. 894. Loesche szerint az osztrák agenda „ein liturgisches Meisterwerk" 34.1. 

3 Otto K. i. m. 51. 1. 
4 Raupach, Presbyterologia 150.1. és Raupach, II. Fortsetzung. Beilage 145.1. 
5 Koch E. Gesch. des Kirchenlieds I. 448. 
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Ebben a civakodó, nyugtalan emberben zenei és költői tehetség 
is volt. Egyházi éneket írt inár Hamburgban is. Énekei közül is-
meretes: „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut", melyet magyar 
énekíróink is lefordítottak: „Aki bízik, ragaszkodik". (Az új Zen-
gedező Mennyei Karban 292. sz. és az új dunántuli énekesben 
366. sz.). Irt egy polemikus históriás éneket is, Aesopusnak a 
bárányról és farkasról szóló meséjét használván fel a pápisták, 
interimisták és adiaphoristák ellen. A kezdő sora: Eins Tages 
ging passieren. Továbbá Mária nevü feleségének is írt egy éneket: 
Gesang seiner Frauen und allen Marien vorgeschrieben1. 

Míg tehát az osztrák agenda-harcok folytak, addig ő Német-
országban bujdosott. És valószínűleg több évet töltött künn, mert 
1579. nyarán Spangenberget is meglátogatta2. Egyik csapás a 
másik után érte. Valamelyik ismeretlen állomáshelyén elhalt a 
felesége és ugyanott érte nagyobb tűzi veszedelem is, amelynek 
összes házi felszerelése és 1500 tallér értékű könyvtára is áldo-
zatúl esett3. 

Ε nagy nyomorúságában gondol ismét régi urára Rueberre, aki 
őt 1580 csakugyan visszafogadta udvari lelkészének Grafenwerthbe. 
Ezzel kezdődik ausztriai munkásságának második időszaka. De 
a sok csapás sem tudta szelídségre és türelemre megtanítani. 

III. A f láciánizmus Ausztriában é s hazánkban. A kassai 
zsinat 1574. Rueber udvari le lkészei : Gogref, Leuthammer, 

Kratzer, Pilz és Lutzius. 

Ausztriában és hazánkban is egyes helyeken eddig még csak 
a Flacius által vezetett gnesiolutheránusok küzdöttek az engedé-
kenyebb filippisták ellen. De 1570. körül már itt is ismeretes 
lesz Flaciusnak az eredendő bűnről szóló téves tana és az igazi 
fláciánus hitvita még csak most kezdődik. 

Bécsben a szenvedélyes Opitz Józsua, ki Miksától engedélyt 
nyert, hogy az osztrák rendek házában (Herrengasse 13.) prédi-
kálhasson, nem csak a pápások ellen polemizált kíméletlenül, 
hanem a fláciánus hitvitát is szószékre vitte. Magdeburgius mellett 
Opitz és a fentebbi Coelestin voltak a flaciánusok fejei, kik a 
velük nem tartókat keresztsz.ülőkűl sem fogadták el és nem osz-
tották ki nekik az urvacsorát4. Chemnitz, Chytraeus, Becker és 
Backmeister 1574. Norma doctrinae című iratukban akarták az 
osztrák lelkészeket az eredendő bűn tanára nézve tájékoztatni, de 
a fláciánusok ez előtt sem hajoltak meg. 1575-ben maga Miksa 
kívánta a rendektől, hogy a békeháborító Opitzot (friedhässig und 

1 Klein, Nachrichten I. 222. 
5 Spangenberg Írja: „Da er (Magdeburgius) Anno 1579. den. 3. und 4. 

Julii auf die neue Hütte zwischen Salfelt und Lentenberg zu mir gekommen. 
Raupach III. Forts. 47. 1. 

3 Ráth Gy. Két kassai p lébános 42. 1. 4 Otto Κ. i. m. 58. 1. 
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hadiig) távolítsák el. Rajta kívül még Tettelbach János és Hugó 
Mihály fláciánusok prédikáltak Bécsben, kiket Ernő főherceg távo-
lított el 1577. jan. 10. kelt rendeletével. Felső-Ausztriában hamar 
megfogyatkoztak, de Alsó-Ausztriában még mindig sok volt a 
fláciánus1. 

Stájerországban sem tudott a flácíánízmus valami erősebben 
meggyökeresedni. Hornberger Jeremiás, a gráciák jeles papja, 
fiatalabb korában egyetértett ugyan Flaciussal, sőt ennek kértére 
az eredendő bűn tanáról egy elégiát is írt, melyet azután Flacius 
1574. Andreae Jakabbal kezdett vitájában felhasznált és kinyo-
matott. A stájer rendeket, kik a vallási pacifikációban megígérték, 
hogy a fiaciánizmust nem tűrik meg országukban, ez felettébb 
kellemetlenül érintette. Azért Homberger 1574. okt. 4. egy levelet 
tett közzé, mely szerint ő Flaciussal már régebben tudatta, hogy 
az eredendő bűnről szóló tanával többé nem ért egyet2. 

Stájerországban ezután csak Hassler István schladmingi lel-
kész merte még gyülekezetével a flacianizmust vallani. Állítólag 
ezeren is követték ebben a lelkészt és egyszerű földmivesek há-
zában is megvoltak Flacius müvei. Hasslert Grácban 1577. jun. 
20. éppen Homberger hallgatta ki és Schladmingból, ahonnan 
elmozdították, hozzánk Nagyhöflányba jött lelkésznek. A stájerok 
attól féltek, hogy Károly főherceg a flaciániusok miatt az összes 
protestánsokat kitiltja az országból. A főherceg még 1582. is 
szemükre vetette, hogy fláciánusok vannak közöttük3. 

Karinthíában különösen Villach városában voltak Flaciusnak 
követői. Itt 1566. óta Häuser János volt a lelkész, ki már ez év-
ben aláirta a karinthiai lelkészek hitvallását s az eredendő bűn-
ről szóló tanát a szószékről és irataiban nagy hevességgel védte. 
Ε miatt 1577. jun. 28. elűzték és a Fertő melletti Fehéregyházán 
(Dondelskirchen, később Donnerskirchen) kapott lelkészi állomást4. 

A szomszéd osztrák tartományokból a fláciánus hitviták hul-
lámai hazánkba is átcsaptak. 1566. évi hitvallásukban egyenesen 
ki is mondják az osztrák fláciánusok, hogy példát akarnak mutatni, 
a magyarországi lelkészeknek. Rueber Jánost Magdeburgius teljesen 
megnyerte a fláciánusok számára, akik magukat Luther igazi hű 
tanítványainak vallották, a filippistákat ellenben, kik szászországi 
példa szerint a Melanchthon-féle Corpus Doctrinae (Philippicum seu 
Misnicum 1560)címti hitvallási gyűjteményt vették hitszabályzónak, 
mint hűtlen árulókat megbélyegezték. Ez a Corpus Doctrinae lett 
hazánkban is a kryptocalvinismus utegyefigetője, amelynek külö-
nösen Felső-Magyarországban voltak számos hívei. így már 
Stockei Lénárd is Bártfán, aki Fröhlich Tamás kassai lelkész 

1 Otto Κ. i. m. 54. 59. A Norma másolata az alsó-ausztriai orsz. levéltárban. 
2 Preger, Flacius III. II. 522. Mayer F. M. Jeremias Homberger, Wien, 

1889. 6. 1. 
3 Loserth J. Die Ref. in Innerösterreich. 210. 223. 372. Loserth J. Der 

Flacianismus in Steiermark. Öesterr . Prot. Jahrb. XX. 1. 1. 
4 Raupach, Presbyterologia 58. 1. Loserth, Die Ref. in inneröst. 210. 
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levele szerint a Corpus Doctrinae követője maradt utolsó lehelle-
téig s Flaciust és ennek követőit az Antikrisztus társainak ne-
vezte1. A filippisták szerették nálunk a szigorú luthéránusokat 
flaciánusoknak nevezni akkor is, ha ezeknek az eredendő bűnről 
szóló tanát nem fogadták el. 

Rueber kíséretében Magdeburgius, mint tábori lelkész, a 
Szepességben és Kassán is bizonyára többször megfordult. Azt 
hiszem, neki kell főként tulajdonitanunk, hogy Fröhlich Tamás, 
a filippista kassai lelkész itt a flaciánusok ellen sikra szállott. Az 
öt szab. kir. városnak 1574. január 19. Kassán tartott zsinatán 
ugyanis, hol Fröhlichet esperesnek választották, a flaciánusok 
ellen nyolc hittételt állapítottak meg, a wittenbergi és lipcsei 
egyetemnek a flaciánusok ellen kiadott könyveit elfogadták és 
aláírták s nem csak a Corpus Doctrinae tartalmát, hanem az 
ennek alapján készült wittenbergi kátét is (Catechesis ad usuin 
scholorum puerilium 1571.), mely az urvacsoráról és Krisztus 
személyéről már egészen Kálvin szellemében tanit, az összes is-
kolák számára kötelezőnek fogadták el. Fröhlich ugyanitt Faber 
Tamás bártfai rektort keményen megdorgálta, hogy Flaciusnak a 
communicatió idiomatum négy neméről szóló tanát az iskolában 
a tanulóknak tollba mondta, a Melanchthont követő lelkészeket 
támadta s ennek Corpus Doctrinae című iratait sem ismeri el 
hitszabályzónak. Fáber állítólag megígérte, hogy az illető Írásokat 
tanítványaitól beszedi és elégeti.2 Ε zsinaton, amint látni, már 
kryptokálvinisták állottak a flaciánusok vagyis inkább hithű luthe-
ránusokkal szemben. Magdeburgius és társai miatt az összes 
lutheránusokat megvádolták és elitélték. 

Fröhlich a zsinat után a wittenbergi filippistákhoz írt levelé-
ben még dicséri ugyan Rueber Jánost, a császári főkapitányt 
„kinek személyében szokatlan módon a vitézség mély vallásos-
sággal egyesül s ki az egész vidék egyházait és iskoláit hathatós 
pártfogás alá veszi", s hasonló dicsérettel szól udvari papjáról 
Leuthammer Jánosról is: de nem sokkal utóbb úgy Ruebert, mint 
másik udvari papját, Gogref Mentőt, már flaciánusnak mondja. 

Gogref is külföldi. Lippe grófságnak Lupfurt nevű helységé-
ben született. Több helyen volt Németországban is tanító és 
lelkész. Az urvacsoráról 1571. írott művéhez Selnecker írt előszót 
és Chemnitz is jó barátja volt. 1572-ben Rostockban volt az 
egyetemen, ahol megnyerte Chytraeus bizalmát. Ezek ajánlották 
öt Schwerinbe szuperintendensnek, hol azonban nyugtalan ter-
mészete miatt nem volt maradása. Majd ismét Chytraeus aján-
latára Grácba jött lelkésznek, ahonnan már 1574. Jörger Helmhard 

1 Gast Kristóf Selmecbányái syndicushoz 1579. irt levél. Ráth György. Két 
kassai plebánus 31. 1. 

- Fröhlich levele 1574. melyet Pilcz Gáspár kassai segédtanító, Rueber 
alummusa vitt ki Wittenbergbe. Ráth Gy. Két kassa i plébánus 28. 1. és Pilcz 
G. Brevis responsio ad Apologiom Martini Wagneri . H. m. 1591. Ráth Gy. 
Pilcz Gáspár é s ellenfelei. 13. 1. 

Theol. Szaklap XIV. evf. 2 
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birtokára ment Ausztriába. Itt ismerkedett meg Rueberrel, ki őt 
végre a kassaiaknak ajánlotta1. 

Gogreffet aki 1577. Késmárkon át érkezett meg Kassára, csak 
Fröhlich és a többi kryptokálvinisták mondták flaciánusnak, mint 
nagy lutheránust ezzel akarták rossz hirbe keverni. Ellenkezőleg 
Gogref 1580. Bártfán Gutgesell nyomdájában „Simplex et iiuda 
explicatio" címen egy külön latin nyelvű művet adott ki Flacius és 
ennek buzgó híve, Spangenberg Cirjék ellen2. Valószínűleg Ausztriá-
ban irta még ezt a művét, de Magdeburgius és társai itt is elég okot 
adtak reá, hogy kiadja. A fláciánus Creutzer György is ebben az 
évben jött haza Strassburgból. 

Gogref azt mondja e művében, hogy az eredendő bűnről ő 
úgy vélekedik, mint ahogyan más istenfélő theologusok tanítottak 
erről még Flacius előtt és mint ahogyan ezt a tant Torgauban 
Chytraeus, Musculus, Chemnitz, Seinecker és Andreae írásba fog-
lalták. Sajnálja, hogy többen nem csak Flacius és Spangenberg 
manichaeismusát követik, hanem a substantia és accidens között 
még egy közbeeső harmadik fogalmat is felvesznek. Ö is említi, 
hogy a flaciánusok a más nézeten levőket accidentiarius névvel 
gúnyolják, keresztszülőkül el nem fogadják, az urvacsorához nem 
bocsátják, tőlük az egyházi temetést is megtagadják, sőt szám-
űzetéssel is büntetik. Flacius egész vitáját Gogref e négy kér-
désbe foglalja össze: 1. Vájjon az eredendő bűn az emberi testnek 
és léleknek lényege-e, amiként ezt lllyricus a vita kezdetén állítá? 
2. Vájjon az eredendő bűn az ujjá nem született embernek meg 
romlott természete-e, miként Spangenberg bűntársaival együtt 
mondja és köröm szakadtig védelmezi? 3. Van-e valamely eltérés 
vagy különbég az ember lényege, illetve maga a romlott termé-
szet és az eredendő bűn között? 4. Vájjon az eredendő bűn 
esetlegesnek (accidens) helyesen nevezhető-e? 

Ε kérdésekre azután Gogref sok szentírásbeli idézettel a For-
mula Concordiae nyomán felel meg. Flacius tanát elitéli, de egyéb-
ként eléggé elfogulatlan annak kijelentésére, hogy a többit, amit 
Flacius a meg nem változtatott Augustana és az Apologia értel-
mében tanított és számos munkájában hirdetett, azt minden jó 
keresztyénnek elfogadni és helyeselni kell3. 

Gogref különben nagy mértékben szenvedett a „rabies theolo-
gorum" hibájában. Nyughatatlan, összeférhetlen természetű férfiú 
volt, mint abban a korban igen sok más társa. Rueber őt 1579. 
saját udvari lelkészének hívta meg4, de másik két kollegájával 
Leuthammer Jánossal és Kratzer Gáspárral sem tudott megférni. 

1 Raupach, Presbyterologia 50. 1. Ráth Gy. Két kassai plébánus. 35. és 47 1. 
2 Szabó K. Régi M. Könyvtár II. 154. sz. 24 levél. Megvan a sárospataki 

ref. collegium és a segesvári ev. gym. birtokában. 
3 A mű kivonatát közli Ráth Gy. Két kassai plébánus 58—60. 1. 
4 Gewesener Pfarrherr zu Caschau, nunmehr Herrn Hans Rueber Veldobristen 

in Obern Hungarn bestalter Predicant. 1579. kiadott művében. Szabó Κ. Rmk. 
II. 150. sz 
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Viszont Grogefet is elődje Frölich Tamás, a volt kassai pap, ki most 
Besztercebányára távozott, kíméletlen szavakkal támadta. 

Barátjának Gastius Kristóf Selmecbányái syndikusnak írja 1579. 
dec 2.-án, hogy Rueber főkapitány előbb nem volt flaciánus, de 
most Mentő által félrevezetve azzá lett s a Corpus Doctrinae kö-
vetőit megveti, sőt Leuthammert és a lelkészeket is ennek meg-
tagadására akarja rávenni. Ezért ő a kassaiakat, eperjesieket, kis-
szebenieket és lőcseieket levélben intette a flacianusoktól való 
óvakodásra. Flacius is, úgymond, azzal kezdte szétszórni a mérget 
hogy előbb gyanússá tette Melanchton iratait s csak azután kezdte 
a maga újfajta tanait terjeszteni. De bár száz Rueber és ugyan-
annyi hazug Mentő is legyen ellenük, azért régi hitvallásukból egy 
hajszálnyit sem engednek. Ő a főkapitányt figyelmeztette az ámítók 
kerülésére, nehogy úgy járjon, mint János és Vilmos szász fejedel-
mek, kik Flacius által elcsábíttatván, vesztüket maguk idézték elő. 
Fröhlich a levélben még kijelenti, hogy a flaciánusokat jobban gyűlöli 
az ebeknél és kígyóknál. Rueberre nem az egyház feletti gondos-
kodás, hanem a közigazgatás és a hadsereg vezérlete van bízva. 
Nem szabad tehát háborítania az Üdvözítő dicsőségét hirdető 
lelkipásztorokat. És reméli, hogy Mentő ravasz üzelmei, melyekkel 
magát Rueber udvarába becsempészte, végre mégis meghiúsulnak 
és az istentelen, léha, állhatatlan és becstelen ember az egész 
város és ország előtt meg fog szégyenülni1. 

Fröhlich itt Gogrefet, kinek fentebbi munkáját ismerjük, egészen 
alaptalanul vádolja flaciánizmussal. Rueberről, ki Magdeburgiust 
Ausztriában még mindig a szolgálatában tartotta, inkább elhihető, 
hogy még flaciánus volt, de már ő is közel állott ahhoz, hogy 
Gogreff hatása alatt szakítson velük. Gogref Kassán Andreae, 
Chemnitz, Chytraeus és a Formula Concordiae híve volt, s mint 
ilyen ellensége a kryptokálvinistáknak, kik őt a flaciánus névvel 
csak megbélyegezni akarták. 

Így támadta meg Gogref mint kryptokálvinistát, Leuthammer 
Jánost, Fröhlich vejét, akit Rueber egész családjával együtt szere-
tett és tisztelt. Gogrefnek és Leuthamniernek 1579-ben julius 
14—17-ig vagyis négy napig tartó vitája volt, Ruebernek, a királyi 
városok lelkészeinek és több tudós férfiúnak jelenlétében. De ennek 
a hosszú vitának sem lett eredménye2. Leuthammerről csak annyit 
tudunk, hogy Könnerberg volt a születéshelye. Részt vett már 
1568. jan. 27. a Schwendi Lázár engedélyével Kassán Egri Lukács 
ügyében tartott zsinaton. És 1575. Fröhlich Tamásnak Margit 
nevű leányát vette feleségül. Menyegzőjükre hivatalos volt az 
egész szepesi esperesség8. 

1 A levél tartalmát közli Ráth Gy. i. m. 54. 1. 
2 U. o. 53. 1. 
:l Ráth Gy. i. m. 28. 48. 54. 1. Klanitza M. Christiana seculi XVI. per Hung. 

tolerantia 67. 1. Klein, Nachrichten II. 358. Schmal, Adversaria 96. 1. Kenessey, 
Károli-emlékkönyv. 72. 1. 

2* 
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Szenvedélyes vitája volt Gogrefnek Kratzer Gáspárral, Rueber 
negyedik papjával is, ezzel a sok viszontagságon átvergődött 
férfiúval. Rueber nagy szeretettel adott menedéket az ilyen há-
nyatott életű, üldözött papoknak, akik közül kalandos életével 
Kratzer különösen is kiválik. Ulmban 1546. született. Husz éves 
korában Bécsben tanul, hol a Liliorum contubernium1 tagja. 
1569-ben a jezsuiták előadásait hallgatja, kik a tehetséges ifjút 
a rendbe való belépésre is rábeszélték. Mint skolasztikus a 
prágai kollégiumban tanit, hol annyira bújja a könyveket, hogy 
a provinciális tréfásan bibliophagusnak nevezi. Már itt ismerkedik 
meg a reformátorok irataival is. Néhány év múlva ismét Bécsbe 
rendelik vissza, hol a püspök 1578. diakónusnak is felavatja. 
Vallási kételyei innen Tübingenbe űzik, rendjét elhagyja s három 
hónap múlva áttér hozzánk. 

A tübingeni egyetem 1579. Grácba ajánlja a prot. rendek 
ottani hires iskolájába. A 33 éves férfiú ekkor már meg is nő-
sült és nejével indult útra, aki gyenge, beteges asszony, a kereszt-
hordozásra alkalmatlan. Bécsújhelyben veszik a lesújtó hirt, 
hogy Károly stájer főherceg a „szökött jezsuitát" semmikép sem 
fogja Grácban megtűrni. Már Khlesl Menyhért, a passaui püs-
pök officialisa is üldözőbe vette s csak nehezen tudott nejével 
Rathmannsdorf Vilmosnak Frohnleiten mellett épült Weier nevű 
várába menekülni. A következő évben mégis elmegy Grácba. 
Azzal menté magát, hogy még nem tett ünnepélyes fogadalmat. 
De a főherceg kérlelhetlen s a gráci evangélikusok kénytelenek 
voltak őt némi végkielégítéssel és dicsérő bizonyítvánnyal 1580. 
jun. 20. elbocsátani. 

Mint ilyen sorsüldözött embert hívta őt Rueber Kassára. De 
útközben ujabb csapás éri. Bécsben megállapodott és megnézte 
ott egy délután a rendek iskolájában tartott szini előadást. Itt 
felismerték és Neubeck bécsi püspök mint exjezsuitát elfogatta. 
Bőrtönéből, melyet a bécsi papok gúnyolódásukkal is súlyos-
bítottak, csudálatos módon megszökött s Hernalsba menekült, 
innen pedig nejével együtt Magyarország felé utaztak tovább. 
Kassára 1580. szept. 5. érkezett meg2. 

Kratzer Rueber engedélyével a Szepességben Késmárkon is 
működött mint lelkész és az itteni kryptokálvinistákkal szemben 
a Formula Concordiae elfogadásáért küzdött. Heves vitája volt 
különösen Hortensius Gärtner Bálint leibici lelkésszel, akit a Kés-
márkon 1582. jan. 29. tartott gyűlésen egyenesen kálvinizmussal 
vádolt meg3. De vitába keveredett Gogreffel is, holott mint a 

1 A „bursa liliorum" házát 1625. Pázmány Péter vet te meg a Pazmaneum 
számára . Pázmány levelei I. 473. 

2 Loserth J. Die Ref. in Inneröst. 309. 1. és Ráth Gy. Két kassai plébánus 
60. 1. 

3 Ribini I. 270. Ráth Gy. i. m. 69. 1. 
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Formula Concordiae lelkes védői, tulajdonképen ugyanazon hittani 
alapon állottak. Csupán apróbb theologiai kérdések miatt hason-
lottak meg egymással, de mint makacs és nyugtalan emberek 
nagy szenvedéllyel támadták egymást úgy írásban, mint a szó-
széken is élőszóval. 

Rueber kénytelen volt ügyüket a rostocki egyetem elé terjesz-
teni, a melynek 1582. jul. 22. kelt válasza szerint csak egyes ki-
fejezésekre és szólásmódokra vonatkozik a két férfiú vitája. Gogref 
vádjai túlzottak és legnagyobb részben alaptalanok, inert Kratzer 
iratai megegyeznek az Ágostai Hitvallással és Luther tanaival. 
Kratzer iránt, mint újonnan áttért iránt különben is elnézőnek 
kell lenni, ha kifejezései nem volnának is egészen helyesek. Gog-
ref ne hallgasson a besúgókra, hanem fogadja Kratzert testvérül. 
Türelemmel és szelídséggel járjanak el hivatalukban, amint lelki-
pásztorokhoz illik. Ruebert a rostockiak külön is megdicsérik, 
hogy papjainak dolgát szivén hordozza és Kratzer iránt elnéző. 
Gogref ezután már nem sokáig maradt Rueber szolgálatában. El-
hagyta hazánkat s 1586. Torgauban volt szuperintendens1. 

Ötödik ismeretes papja Ruebernek a szepesváraljai születésű 
Pilcz Gáspár volt, ki Kassán és Eperjesen végezte iskoláit s 
Homonnán, majd pedig Kassán volt segédtanító. Részt vett a 
fláciánusok ellen 1574. Kassán tartott zsinaton s azután Rueber 
költségén két évet töltött Wittenbergben. Lelkésszé is Rueber 
avattatta fel Briegben Sziléziában. A nagysárosi papi állást 
1580 körül nyerte el s míg Rueber élt, nem merte az Ágostai 
Hitvallástól való eltérését elárulni, de jóltevőjének halála után 
egyike lett a kryptokálvinisták legharciasabb vezérének, ki iro-
dalmi téren is sokat dolgozott. Ο és Lutzius voltak ott Nagysá-
rosban Rueber halottas ágyánál. Az utolsó estén Rueber Pilcz-
nek mondta el a temetésére vonatkozó intézkedéseket. Háláját 
Rueber özvegye Fridenshaimb Judit iránt is megőrizte, ki vallási 
kérdések iránt szintén érdeklődött. Egyik müvét neki ajánlotta-. 

Hatodik és utolsó lelkésze, Lutz Vilmos már ismét fláciánus 
volt nyíltan is. Lutz tübingeni születésű (1551 1597). Urachban 
volt diakónus, 1576-ban pedig a schwartzenaui Strein Gábor 
hivta meg Ausztriába. Ezt a pátronusát rossz bánásmódja miatt 
már a következő évben elhagyta és Puchaim Mihályhoz költözött 
át Göllersdorfba. Innen 1578. Hoffkirchen Vilmos császári taná-
csos hivta meg Bécsbe, akinek házában más evangélikusok is 
össze szoktak gyülekezni. Hoffkirchen éppen e miatt vesztette el 
Rudolf császár kegyét és Lutz ezután a közeli Fesendorfban 

1 Dedekennius G. Thesaurus Consiliorum theologicorum. Jena 1671. II. 963. 
Ráth Gy. i. m. 71. 1. 

2 Ráth Gy. Pilcz G. és ellenfelei. 29 és 16. 1. Kühne Μ. Hans Rueber i. 
h. 129 1. Három prédikációját, melyet még Sárosban 1581. a Rueber család 
előtt mondott el, Wittenbergben 1591. nyomatta ki. Drey Predigten, gehalten 
zu Scharosch vor den Rubrischen 1581. Szabó Κ. III. 819. 
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prédikált, ahol mint flaciánus nem fogadta el az egyházlátogató 
Backmeisternek az eredendő bűnről szóló Declarátióját. Beszé-
deinek hallgatására Bécsből és a vidékről annyian jártak ki, 
hogy a jezsuitáknak is feltűnt. Ezeknek feljelentésére Ernő fő-
herceg elfogatta s hat napi fogság után száműzte AusztrábóL 
így került ő is Rueberhez Kassára lelkésznek. Talán még ott 
is érte Gogref Mentőt, kivel azonban nem jó viszonyban volt. 
Már 1577. aug. 25. irta Lutz Göllersdorfból, hogy Gogref nekik 
sok szomorúságot okozott, mert a bécsiek előtt szüntelen az egyet-
értés nehézségeit emlegeti. „Amit mások személyétől elvon 
irja — azzal a maga értékét akarja gyarapítani. Ez az ember 
gőgjével még nagy bajt fog okozni az egyháznak." A flaciánus 
szól ebben a Formula Condordiae hive ellen1. 

Lutz volt az, aki Pilcz mellett Ruebert utolsó betegségében 
vigasztalta, s aki ennek a buzgó evangelikus hadvezérnek hű 
jellemrajzát is, mint azt fentebb közöltük, megírta. Itt még csak 
élete végéről kell Lutz nyomán megemlékeznünk. Az 1583. év 
telén Ruebert szélhűdés érte. Bécs és Krakó jeles orvosainál kere-
sett gyógyulást, de mind hiába. Majd üdülés céljából kedvelt 
tartózkodási helyére Nagysárosba vonult vissza. De 1584. márc. 
8. itt forró lázba esett s többé fel sem kelt. Seregének vezérletét 
vejére, Kolonics Bertalan egri kapitányra bizta-. Márc. 12. vette 
az urvacsorát. Gyónásában a Jeruzsálemből Jerikóba alámenő és 
gyilkosok kezébe került embernek vállá magát, akinek irgalmas 
samaritánusa a Jézus Krisztus. Utoljára is ellene mondott minden 
eretnekségnek, mely az ő keresztyén hitvallásával és kátéjával ellen-
kezik. Azután elbúcsúzott övéitől, többek közt hü bajtársától Profen 
Menyhérttől, a fekete lovasok hadnagyától. Este még Pilcznek adott 
temetésére vonatkozó utasítást. EjfélkorlegidősebbleányaKolonicsné 
is megérkezett, ő pedig imádkozás közben csendesen elhunyt. Lutz 
1584. már. 24. Kassán a főtemplomban (in der Stiftskirche) mon-
dott felette halotti beszédet, mely Tübingenben 1585. nyomta-
tásban is megjelent3. 

Lutzot, az eddigi udvari lelkészt, azután a kassai tanács hívta 
meg ebbe a főtemplomba városi lelkésznek. De az ottani levegő 
ártalmas volt egészségének. Súlyos betegségbe esett s felépülése 
után visszatért Németországba. Nördlingenben 1597. halt meg mint 
szuperintendens. 

1 Raupach, Presbyterologia 101. 102. Raupach II. Fortsetz. 282. 
2 Rueber háromszor nősült. Hansen Anna, Welsberg Marianna és Friedes-

heim Judit volt a három felesége. Gyermekei : Mária, Katalin, Anna, György 
és János, mind a második házasságból valók. Györgynek Rudolf király 1604. 
birtokot és kassai házakat adományozott. Takács S. Régi magyar asszonyok 
194. 1. 

3 Ein Christliche Predigt über der Leych des wolgeb. Hern Hansen Ruebers. 
Megvan a tübingeni egyetem könyvtárában. Kühne Μ. i. h. 127. 1. Ráth Gy. 
két kassai pleb. 44. 1. 



Fláciánus lelkészek Magyarországban. 2 3 

IV. Horvát Stansith Gergely és Creutzer György. Magde-
burgius további munkássága Ausztriában. Reuter, Hohen-
berger, Volmar, és a vas-, sopron- és mosonmegye i 

f láciánusok. 

Rtieberen kivül még egy felsőmagyarországi patronusunk volt, 
aki mint buzgó lutheránus, a flaciánusokkal legalább egy rövid 
időre szintén összeköttetésben állott. Gradeczi Horváth Stansith 
Gergely szepesmegyei alispán volt ez, Horváth Márknak, Sziget-
vár egykori vitéz kapitányának és Hahóti Zsuzsannának fia. (Kör-
menden 1558. aug. 1-én született.) Horváth Gergely, akinek egyik 
gyámja Nádasdy Tamás volt, külföldi tanulmányi útjában Strass-
burgban több mint két évet töltött (1576—1578). Itt találkozott 
magyarországi földijével, a késmárki Creutzer Györgygyei, akiről 
már fentebb szólottunk. 

Creutzer a Strassburgba menekült Fiaciussal személyes ismeret-
ségben jó barátságban állott s ennek az eredendő bűnről szóló tanát 
is elfogadta. Mint emiitettük, Hoffner strassburgi lelkész leányát vette 
feleségül s a szomszédos Schilticheim falunak volt lelkésze (1570 
—1580). Tiz évi működése után azonban éppen fiaciánizmusa 
miatt kellett ezt a helyét elhagyni. 

Üldöztetése idején, valószínűleg 1580. tért vissza látogatóba 
szülőföldére és itt bizonyára a szepesi lelkészek s talán éppen 
magának Horváth Gergelynek kívánságára megtagadta eddigi 
fiaciánizmusát. Stöckl János szentgyörgyi, Sommer Sámuel nagy-
eőri, Wendrik Kristóf keresztfalui, Kniser Bálint poprádi lelkész, 
Suhner György alsópoprádi esperes és München Pál késmárki rektor 
jelenlétében erről ünnepélyes reverzálist is állított ki, melynek mint 
„pastor ecclesiae in Domimontanorum pago superiori ad Argen-
tinensem urbem, hospes in patria" irta alá nevét. Ebben elismeri, 
hogy az eredendő bűnt ő is az ember lényegének tartotta, de 
ezt a téves nézetet most visszavonja és elfogadja a Formula 
Concordiae tanát. Mivel pedig a strassburgi papokkal erős harca 
volt, ha Isten megengedi, hogy Strassburgot viszontláthassa, ott 
ugyanazt fogja megtenni, amit itthon tett. S reméli, hogy ezen 
lépése után tisztelt tanítóinak becsületes bizonyítványával siethet 
vissza a hazába. Creutzer teljesítette igéretét. Visszament Strass-
burgba, ott előbbi tanait visszavonta és Strassburg városának jó 
bizonyítványával jött haza Magyarországba, ahol Horváth Gergely 
ajánlotta fel neki Nagyeőr (Neére) helységben a lelkészi állomást1. 

Horváth Gergely Creutzert már Strassburgban ismerte és 
megszerette. Lehetséges, hogy e barátság révén Strassburgban 
Horváth is, mint buzgó lutheránus, elfogadta Flacius tanát. De 
további tanulmányi utján és itthon is a szepesi lelkészek meg-
győzték őt a fláciánusok tévedéséről és áttéritették a Formula 

1 A reverzális kézirata Creutzer Warnung c. müvéhez fűzve a késmárki 
ev. lyc. birtokában. Ábel Jenő kézirati másolatai az akadémia levéltárában. Ráth 
Gy. A felsőmagyarországi kryptokalvinisíák. írod. tört. Közi. II. 321. 1. 1893. 
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Concordiae hívei közé. Horváthnak a Liber Concordiae egy pél-
dányát Rueber János még 1580. küldte meg és ezt oly nagy 
örömmel fogadta, hogy birtokain prédikáció helyett a Formula 
Concordiae egyes szakaszait akarta a szószéken felolvastatni1. Hor-
váth 1582-ben is Batthyány Boldizsárt kéri, hogy az Egyesség 
Könyvét hozza meg neki Grácból. S ez okt. 3. Szalonokról feleli 
„quod Gretzii Liber Concordiae nullus haberi possit'2. 

Creutzer is Horváth Gergely birtokain többé nem a fiaciá-
nizmusnak, hanem az Egyesség könyvének lett igen harcias vé-
dője. Neki itt erős küzdelme volt a kryptokálvinistákkal vagy az 
úgy nevezett szakramentáriusokkal. Piícz Gáspár és Ambrosius 
Lám Sebestyén ellen irta : Warnung vor der Sacramentirer Lehre 
(Bártfa 1586) és Próba, Der Calvinischen Merkzeichen (Bártfa 
1587.) cimü munkáit. Ez utóbbiban az orgona használatának is 
védelmére kel. Minekutána bebizonyította, hogy az orgonaszó 
a templomban nem bálványozás, lelkes szép szavakkal fordul a 
kántorokhoz: „So wollen nun alle christlichen Organisten ge-
trost und frisch ins Clavir und Pedal greifen. Und sollen des 
gewiss sein, dass wenn sie auf der Orgel die schönen Mutetten 
und Psalm schlagen, dass sie in göttlichem Amt und Beruf sein. 
Und dass ihre Musica ein schön Vorspiel sei der himmlichen 
Musica, wenn wir einmal alle miteinander, Engel und Menschen 
zusammenstimmen und ohne Unterlass von Ewigkeit zu Ewigkeit 
mit unausprechlichen Freuden singen und klingen werden : Lob 
und Ehre sei unserm Gott etc3." 

Horváth Gergely elküldte Creutzert jó barátjának és rokonának, 
Nádasdy Ferencnek birtokára is Csepregre, hogy itt is a Liber 
Concordiae mellett kardoskodjék Beythe István és a többi kryp-
tokálvinista ellen. Creutzer itt a Dunán túl is folytatta felsőma-
gyarországi vitáját. Monyorókeréken (Vasmegye) 1587. adta ki 
Lám Sebestyén ellen Sendbrief cimü vitairatát, melyet Késmárk 
városához intézett s a kálvinisták urvacsorai tanát támadja benne1. 

De a dunántuli kerületben a magyar evangélikusok között is 
fontosabb szerep jutott Creutzemek. Beythe püspök mellőzésével 
ő itt egyházlátogatási javaslatot készített, melyet 1588. márc. 
3-án küldött meg Nádasdynak. Az osztrák példa szerint bizonyára 
ő is egyházlátogatás utján akarta Dunántulról a flaciánusokat 
és kryptokálvinistákat kiszorítani. Kisérő levelében arra kéri 
Nádasdyt, hogy nézze át maga is a javaslatot s esetleg hallgassa 
meg előzetesen az esperesek és más bölcs férfiak véleményét 
is. Készített továbbá iskolai tantervet is, melynek jóváhagyását 
Gabelmann Miklós, a jeles csepregi rektor is várva várja. A ma-
gyar segédtanító távozni készült Csepregről, ennek az állását is 

1 Ráth Gy. Két kassai p lébános 68. 1. 
- Ráth Gy. Horváth G. és Lám Sebestyén hitvitája 12. 1. 
:l Ráth Gy. A felsőmagy. kryptokalv. i. h. 317. I. 
4 Egyetlen hiányos példányát Ráth Gy. talál a meg J. m. 318. 1. Magyar 

Könyvszemle 1891. 73 1. 
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minél előbb be akarja tölteni, hogy az ifjúság nevelése kárt ne 
szenvedjen1 . 

A tan tisztaságának megóvása mellett Nádasdy a régi csep-
regi iskolát is reformálni és magasabb fokra igyekezett felemelni, 
hogy a főnemesség igényeit is kielégítse. Ε célból hivta a két 
tudós férfiút, Creutzert és Gabelmannt Csepregre, akiknék érdemeit 
a kerületben még egy század múlva is dicsérettel emlegették. 
Creutzer maga is tanított Csepregen. Tanítványa volt dr. Lackner 
Kristóf, Sopron hírneves polgármestere-. 

Creutzer, mig Csepregen volt, többször vitatkozott Beythével 
és a kálvinistákkal, többek közt a hegyfalui gyűlésen. Ezért irja 
Beythe az Igaz Mentségben: „lm ez előtt való időkben Crajczer 
Györgyöt hozták vala az egyességök megbontására az Úr Isten 
szolgáinak. Az fölkereködék, elméne mind Gabelmannusával 
öszve." Pathai István ref. püspök is 1616. Veszprémből irja Kla-
szekovits István evang. püspökünknek: „Tudja kegyelmed, hogy 
szegény Syboltival, Crajczerus doctorral is volt efféle collatiónk." 
1617-ben pedig ugyanaz ugyanannak : „Tudom emlékezhetik 
kegyelmed róla, mikor még velünk egy értelemben valátok, mikor 
szegény Nádasdy uram Horváth Gergelynek esztekéléséből kezdé 
a követ mozgatni, mikor Crajczerus doctort szegény (Szentgyör-
gyi) Gábriel deákkal együtt a hegyfalui gyűlésünkben hozzánk 
küldötte vala ő Nagysága, intvén arra, hogy a mi vallásunknak 
egyenességét hátra hagyván, állanának a tőlünk szokatlan vallásnak 
követésére"3. 

Creutzer hosszabb időre akart berendezkedni Csepregen. 1588-
ban maga és családja számára alkalmas házat akar venni s erre 
a célra előleget kér Nádasdytól, akinek segítsége nélkül megélni 
sem tudna. 1588-ban jul. 4. mint Stieber Joakim nyéki lelkész 
násznagya kéri Sopron városát, hogy az eljegyzett soproni árva 
leánynak házasságához adja meg az engedélyt. De nem tudni, 
mi okból, a következő 1589. évben mégis visszament Nagyeőrre. 
Felesége jul. 2. már Horváth Gergely gyermekének keresztelőjén 
mint az egyik keresztszülő volt jelen*. 

De Creutzernek rövid két évi csepregi tartózkodása azért 
még sem maradt hatástalan. Neki kell tulajdonitanunk, hogy a 
dunántuli lelkészek, különösen a csepregi Reczés János és Tho-
koics György, valamint Thesmár István, a sopronkereszturi lelkész 
és maga Nádasdy Ferencz is oly erélyesen foglaltak állást a 

1 Creutzer levele az Orsz. Levéltárban. Nádasdy-féle iratok. Ráth Gy. i. 
m. 323. 

2 Frideliu^ Joh. Lakneri vitae curriculum. Ratisbonae 1714. 4. Scholam 
praeclarum hoc institutum illustrius reddere allaboraret (sc. Nádasdy). Ex pres-
tantissimis praeceptoribus fuere duo praecipui domini, Craitserus et Μ. Nico-
laus Gabelmannus etc. 

3 Prot. Ehtört. Adattár 1908. VII. 73. 164. és 181. 1. 
4 Payr S. Ehtört. emlékek 44. 1. Ráth Gy. A felsőmagyv. kryptokal. i. h. 

234. 1. 
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Liber Concordiae mellett, a melynek elfogadására a dunántuli fel-
avatott lelkészek egészen 1674-ig névaláírásukkal kötelezték 
magukat. 

Horváth Gergely papja tehát korán és teljesen szakított a flaciá-
nusokkal, Rueber udvari lelkésze, Magdeburgius azonban hiven 
kitartott mellettük, sőt Flacius tanát még nagyobb szélsőségig fej-
lesztette tovább. Győr városát 1570. körül hagyhatta el. A tábori 
papságban Győrött a rostocki Schubart János lett az utóda, aki 
innen 1580. Tatára ment tovább. Ennek helyére pedig még 
ez évben Reuter Lénárd jött, aki ismét fláciánus volt1. Az ekkori 
tábori lelkészek közül a boroszlói születésű Hosius János 1573. 
Komáromban, 1574. pedig Kanizsán működött, de már a következő 
évben az ausztriai Hernalsba hívták él. Ez sem volt fláciánus. 
De Hohenberger Farkas, a kanizsai tábori lelkész 1580. már ismét 
egyetértett Magdeburgiussai és a flaciánusoknak minden kiadvá-
nyát aláirta-. 

Magdeburgiust, mint fentebb láttuk, 1580. Ausztriába a Rue-
berek ősi várában Grafenwerthben találjuk mint udvari lelkészt. 
Régi szép vár volt ez, hatalmas épületekkel és szép kerttel, me-
lyet az itt nagy számmal levő török foglyok plántáltak és gon-
doztak. Igen értékes volt a vár fegyvertára is, tele rakva zászlók-
kal és az ellenségtől elvett hadi szerekkel.3 Életben volt ekkor 
még Ruebernek az édesatyja is Rueber Kristóf, egy tiszteletre 
méltó aggastyán, buzgó evangelikus, ki Puxendorfban lehetett és 
az egyházlátogató köriíton járó Backmeistert egész kíséretével 
vendégül hívta házába. Volmdr Márkus személyében ő is egy 
főflaciánus papot tartott az udvarában, aki nyomban szenvedélyes 
hitvitát kezdett s az egész társaság kedvét elvette. Később ez 
hazánkban keresett menedéket3. 

Ausztrában a fiaciánizmus miatt ekkor már oly szenvedélyesek 
voltak a hitviták, hogy az osztrák rendek egy külföldi jeles 
theologust. dr. Backmeister Lukács rostocki theol. tanárt hívták 
be országukba, hogy egyházlátogatás utján állítsa helyre az 
annyira kívánatos egyességet. Backmeister, kit Chytraeus ajánlott 
a rendeknek, részletes naplót vezetett körútjáról. Az egyházláto-
gatás, mely négy részletben 1580. jul. 11-től szept. 22-ig tartott, 
igen sok bajt tárt fel a gyülekezetekben. Magdeburgius és társai 
sok kellemetlenséget okoztak a szuperintendens dolgát végző 
tanárnak, aki igazi célját, az egyházi egységet nem tudta meg-
valósítani4. 

1 Raupach, Presbyterologia 163. és 152. Klein, Nachrichten I. 350 Győri 
lelkészek voltak még·. Ammon András, ki 1584. jött Nezsiderből, két évig ve-
zette az iskolát és , prédikált is s Teuffel András kapitány avattatta fel Wit-
tenbergben 1586. És Schwerter Hartmann, ki Győrött és Kassán volt lelkész 
1589. járt Würt tenbergben mint száműzöt t nejével é s 12 gyermekével. Oestr. 
Prot . Jarb. XVIf. 184. és XXVI. 10. 

" Raupach, Presbyt . 65 Klein i. m. II. 231. 
3 Raupach II. Fortsetz. 100. 101. 1. 
4 Loesche G. Gesch . des Prot. in. Oest. 40. 1. 
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Backmeister megérkezése után Horn nevű helységben márc. 
18-án tartották egyháziak és világiak az első összejövetelt, melyen 
az egyházlátogatás módját akarták megbeszélni. A fláciánusok, 
akiknek Backmeister nem kellett, már ekkor egy Warnungs-
schrift- cimü iratot adtak be, melyben Andreae Jakab és a For-
mula Concordiae ellen állást foglalva az eredendő bűnről szóló 
tanukat bizonyítják és a F. C sok ezer aláírójára nézve azt mond-
ják : Multitudo errantium non parit errori patrocinium. A 11 
aláíró közt feltűnő, hogy Madeburgius még nincs ugyan ott, 
de aláirta már nevét Volmár Márkus, a michelhauseni lelkész1. 

A fláciánusok ellen mind súlyosabb vádak emelkedtek. Ök 
voltak okai hogy Bécsben Opitz heves beszédei miatt betiltották 
a nyilvános igehirdetést. Ezért a fláciánusok 1580. ápr. 25 ma-
gának Rogendorf főmarsalnak adtak át ismét egy tiltakozó és 
védekező iratot. Majd pedig még ez évben egy nyomtatott 
könyvecskét is adtak ki ily címen : Einfeltíg Bedencken und 
kurtzer Bericht etlicher rein Evangelischen und gut Lutherischen 
Prediger in Oesterreich, ob man nemlich des langwierigen und 
harten Streits von der Erbsünde und sonderlich der zwei 
Wörtlein Substantz und Accidens auf der Canzel und sonst mit 
gutem Gewissen geschweigen könnte oder nicht2. Az unalomig 
vitatott régi érveiken kivül az utóbbi kérdésre is tagadólag felel-
nek. A lelkész a substantia és atcidens szókat is használhatja a 
szószéken mondják mert hiszen földmivesek, akik szeret-
nek pénzért és vagyonért pereskedni, más latin szavakat is is-
mernek, amilyenek : Supplication, Appelation, Protestation, Con-
tract, Decret, Interesse, Inventarium etc3. 

Ε kiadványukban már ott áll ismét első helyen Magdeburgius 
Joakim neve, ki ekkor grafenwerthi lelkész volt. És ekkor már 
több magyarországi lelkészt is bele tudtak vinni ebbe az áldatlan, 
minden keresztyén szeretetet és bölcseséget megtagadó vitába. 
Ilyenek voltak: Frank János borostyánkői, Dissinger Jeremiás pinka-
fői, Puchler Elek felsőlövői, Krull Lénárd szalonoki, Braunseisen 
Tamás kiczlédi, Kern Mihály nagymartom és Hoe János fraknói 
lelkészek. Reuter Lénárd mint győri tábori lelkész irta alá nevét. 
Volmár Márkus itt mint michelhauseni és Hohenberger Farkas 
mint schilderni oszták lelkész irták alá nevüket1. 

A fentiek közül Frankról azt tudjuk, hogy Thiiringiából jött 
Ausztriába, 1566 mint hollaprunni lelkész irta alá Magdeburgius 
hitvallását, 1574 Gmtindten am See községben volt lelkész, innen 
jött Borostyánkőre. Dissinger weimari születésű, kit Huberg 
Menyhért 1575. Inczédre (Diernbach), Königsperg Kristóf pedig 
1576. Pinkafőre hozott. Puchler stájerországi, a laibachi püspök 

1 Raupach, II. Fortsetz 48. 1. 
- Η. π. 1580. 4. r. 5V, iv Raupach, Forts. II. 85. 
3 Raupach II. F. 89. 1. 
4 U. ο. 95 1. 
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ordinálta s már 1565. óta Felsőlövön volt. Kern berlini születésű 
s Backmeister előtt ő is megjelent a vizitáción. Hoé János frak-
nói lelkész egy családból való lehet a bécsi születésű Hoe von 
HoSnegg hires prágai majd drezdai lelkésszel1. 

A flaciánus lelkészek közül csak igen kevés jelent meg Back-
meister előtt, azért keveset is tudunk az életrajzukból. A buzgó 
rostocki tanár azt is megtette, hogy maga keresett fel egyeseket 
közülök. így május 13-án Magdebugiust is meglátogatta, aki 
mint házi gazda szívesen és kellő tisztelettel fogadta jeles vendégét, 
de később mégis sok kellemetlenséget okozott neki és méltatlanul 
bánt vele2. 

Backmeistert Horn és Radaun helységekben, hol tovább 
időzött, többféle ügyes-bajos dologgal keresték fel a magyaror-
szágiak is. így Schubert János, a fentebbi győri lelkész először 
személyesen kereste fel Hornban, azután pedig levélben Tatáról 
1580. május havában kért tőle tanácsot a török-magyar bajvivá-
sokra vonatkozólag. Voltak ugyanis bizonyos lelkiismeretben kér-
dések, a milyeneket a seregbeli vitézek intéztek hozzá, s amelyekben 
ő nem tudott eligazodni. Backmeistert kérdezi meg tehát, hogy 
mit feleljen, ha hozzá fordulnak. 

A három kérdés szószerinti fordításban a következő volt. 1. 
Mit kell a török által bajvívásra kihivottakról tartani, akiknek 
becsületük és jó hírnevűk elvesztésének terhe alatt el kell fogad-
niok a kihívást és legyőzetvén esetleg életüket is veszítik? Vájjon 
a keresztyén a törökkel ilyen életre és halálra szóló viadalban 
részt vehet-e jó lelkiismerettel? 2. A keresztyének és törökök közt 
a kopja törés is (ein Copi-Brechen) szokásos. Ez pedig abból 
áll, hogy a török lovag hirét hallja valamely keresztyén lovagnak 
és levélben felszólítja, hogy kopját törjenek, amit a vitézek közül 
egy keresztyén sem utasít vissza. Mivel a kopják, melyekkel egy-
másra rohannak, élesek, hol a keresztyén, hol pedig a török marad 
holtan a küzdőtéren. Kérdés most már, mit kell az ilyen keresz-
tyénnek haláláról tartani, üdvözülhet-e? 3. Mivel gyakran meg-
történik, hogy a keresztyének a törökök között portyáznak s el-
veszik azoknak ökreit, juhait, teheneit, pénzét, jószágát, feleségét, 
gyermekét, és mást is, ami csak kezükbe kerül és elhurcolják s 
azután megtartják, eladják és tetszés szerint bánnak vele, mint 
a maguk jószágával: kérdés már most, hogy helyes-e e z ? Az ilyen 
lopott vagy rablott jószágot jogos tulajdonnak lehet-e tartani és 
hogyan kell vele szemben viselkedni?3 

Backmeister ezekre a kérdésekre máj. 31. válaszolt is, amint 
naplójába bejegyezte, de maga a válaszirat, sajnos, nincsen meg. 
Radaunban a legnagyobb protestáns előkelőségek, Roggendorf, 
Hoffkirchen, Lichtenstein sat. keresték fel. Eljött hozzá Bécsből 

1 Raupach, Presbyt. 39. 25. 144. 76. 1. 
- Raupach II. Forts. 103. 1 
3 Raupach II. Fortsetzung, 121. 1. Takáts S. A török magyar bajvivások 

című müvéhez ime úiabb adat . 
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az öreg Reuter Kristóf is, az agenda készítője. Junius 14-én pedig, 
midőn Laxenburg és Baden megtekintésére rándult ki, az utóbbi 
helyen Braun Erazmussal, Magyaróvár főkapitányával is megis-
merkedett, aki igen buzgó patrómr.sa volt hazánkban is a refor-
máció ügyének. Nem csak Óváron tartott evang. lelkészt, a sop-
roni Grosz Major Pált 1576. óta; hanem 1578-ban Tatára is ő 
kérte a soproniaktól Péter balfi lelkészt, aki már korábban is az 
ő kapitánysága alatt szolgált1. 

Backmeister míg Radaunban volt, az itteni várban vasárna-
ponként prédikált és bécsiek is sokan kijártak hozzá, köztük dr. 
Cornarius Diomedes, a jeles orvos. Ezek hozták hírűi, hogy Scherer 
György jezsuita páter, Ernő főherceg udvari papja, már nem csak 
az Ágostai Hitvallást támadja, hanem a flaciánusokat is ostorozza 
a szószékről. A substantialisták és accidentiáriusok versengését 
ismertetve azt mondá a páter, hogy a flaciánusok, ha találkoznak, 
már így köszöntik egymást: „Isten áldjon meg téged, eredendő 
bűn!" És a felelet erre; „Az eredendő bűn köszönetet mond 
néked!" Felolvasta a szószékről azok neveit, kik a flaciánus 
iratokat aláírták. Elárulta tehát a magyarországiakat is. Elmondta 
továbbá, hogy akiket más országokból kivernek, azok Ausztriába 
özönlenek és sok ezer lelket megrontanak. Vezérüknek, Spangen-
bergnek sincs rendes állása, azt sem tűrik meg sehol2. 

El lehet (gondolni, mennyire fájt mind ez a kegyes, buzgó 
Backmeisternek, akit különben egyházlátogató kőrútjában Win-
dischgrätz Pongrácz, Puháim Albert és Lichtenstein Hartmann 
világiak és Bresnicer Elek feldsbergi, Stock Frigyes katzelsdorfi 
és Reuter Kristóf rosenburgi lelkészek kisértek. Losdorf, Traut-
mannsdorf, Horn és Feldsperg helységek voltak a vizitáció helyéül 
kitűzve, a fláciánusok azonban nem jelentek meg. 

Magdeburgius, mikor a sor reá került volna, szept. 20. men-
tegető levelet írt Grafenwerthből a bizottsághoz s egy hosszabb 
mellékletben 14 okát sorolja fel, hogy miért nem jelenik meg az 
egyházatvizsgálók előtt és miért nem irja alá a kivánt iratokat 
(Examen, Deklaration)3. Mostani állásában ugyanis nem maradhat 
meg, mert Rueber megvonta tőle a fizetését. De meg olyan lel-
készeket, mint Reuter Kristóf, nem is ismerhet el a maga és az 
igazság barátjának4 . Még ezen 1580. évben egy külön iratot is 
adott ki Spangenberg és a fláciánusok védelmére: Freimiithigkeit 
und Lust die Wahrheit zu bekennen und zu retten. Ellenségei, 
mondja, törvényt hoztak, mely szerint Spangenbergnek meg kell 
halnia, és ez a törvény: Maior pars vincit meliorem". 

1 Raupach II. Forts. 123., 124., 129. Stromp L. Ehtört. Emi. 48. 1. Braun 
levele Sopr. v. levtár Gamauf I. 256. Dokumente I. k. 2. r. A. 47. 

2 Raupach, II. Forts. 130. 131. I. 
3 Examen oder kurze Erkundigung és Declaration-Schrift von der Erbsünde, 

Raupach, II. Forts. Függelék 25. és 79. 1. 
4 Raupach II. 331. Függelék 144. 1. 
s Raupach, II. Függelék 127. I. és Presbyterologia 111. 
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Ily módon vagdalkoztak az egyházlátogatók ellen Volmar és 
a többi flaciánusok is. Backmeisternek minden jó szándékát meg-
hiúsították. Az osztrák rendek felajánlották neki a szuperintendensi 
állást is, de nem fogadta el, visszament Rostockba. 

A földesurak közt még mindig sok párfogójuk volt a flaciá-
nusoknak. De Rueber János már megsokalta a sok vitát és gyűlöl-
ködést és 1581. valószínűleg Gogref Mentó nógatására elbocsá-
totta birtokairól két főemberüket, Magdeburgius grafenwerthi és 
Volmar michelhauseni lelkészt. Gogref hamarosan megirta ezt 
Rostockba Chytraeusnak és Backmeister is örömmel vett róla 
tudomást. Az egyházlátogatásnak mégis volt annyi sikere, hogy 
Backmeister felhívására a Declaratiót több osztrák lelkész aláirta, 
ezek azután elhallgattak3. 

Feltűnő volt azonban, hogy Stock Frigyes katzelsdorfi lelkész, 
(Closter-Katzelsdorf), a régi evang. Weiszpriach-család udvari 
papja, ki mint egyik biztos járt körül az egyházlátogatókkal, most 
utólag 1581. csatlakozott a flaciánusokhoz. Tehát még hódítottak 
is. És 1581. julius havában egy újabb hitvallást adtak ki: Repetitio, 
das ist Wiederholung der Norma christlicher Lehre (12 ív 4-rét), 
melyet az osztrák rendeknek ajánlottak s azt akarják benne elő-
adni, hogy ezen vita előtt az összes lelkészek az Augustana alapján 
miként vélekedtek egyértelműleg az eredendő bűnről2. 

Ezt negyven fláciánus lelkész irta alá, köztük Magdeburgius, 
már mint exul, Volmár pedig még mint michelhauseni lelkész. 
Aláirta Hohenberger Farkas kanizsai és Reuter Lénárd volt győri 
tábori lelkész is. A már említett magyarországiak közül aláírták: 
Frank borostyánkői, Dissinger pinkafői, Puchler felsőlövői, Kern 
nagymartom és Hoe fraknói lelkészek. 

Ezekhez most azonban ujak is járultak u. m. Sopron megyéből 
Böttiger Albert kismartoni, Hasler István nagyhöflányí, Rhorer 
Kálmán sérczi, Schweninger Mihály okkai, Häuser János fehér-
egyházi, Zschinkel András feketevárosi, Mosonmegyéből : Rath 
Lőrincz ilmiczi és apetloni, Pozsonymegyéből Hiebner vagy Hubner 
Simon somorjai lelkész3. 

Ezek közül Böttiger a mansfeldi grófságból jött, 1582 már 
elűzetett Kismartonból, utóbb Ausztriában kapott helyet, de 1584. 
Puchaim Dietrich ismét kiadott rajta. Hasiért 1577. űzték el a 
stájer Schladmingból és úgy kerül Nagyhöflányba. Häuser pedig 
Villachból menekült Fehéregyházára, Ernő főherczeg 1585. elfo-
gatta és 12 napi fogság után az egész birodalomból száműzte. 
Hubner 1580. még pottenbruni lelkész volt, onnan ment Somorjára. 
Moson megyében Pomogynak is volt már 1565. egy Kämpf Dániel 

1 Domini tui Johannis Ruberi pietatem et zelum in tuendae verae doct-
rinae puritate eo magis admiror et laudo, quod dissvadentibus aliis Proceribus 
ecclesias suas nihilominus a Manichaeis seductoribus repurgat. Írja Chytraeus 
Gogrefnek. Raupach III. 14. 

- Raupach, III. Forts. 16. 1. 
3 U. ο. III. 21. 
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nevű lelkésze és Nezsidernek 1580 84 Amon András nevű tanítója. 
Mosonba pedig a városi tanács 1571. a csepregi Rusa Imrét hivta 
lelkésznek. De ezek nem szerepelnek a fláciánusok között'. 

Az 1582. év elején a fláciánusok Formula Veritatis cimen 
még egy iratot adtak ki, melyben zsinat egybehivását kérik. Ott 
akarják majd bebizonyítani, hogy nekik van igazuk és Andreae 
Chemnitz, Chytraeus, Seinecker, Heshusius, Wigand, Mencelius 
és Rosinus mind hamis tanítók. Ezt is 39 lelkész irta alá, 11 mint 
exul, közttik Magdeburgius, Volmár, Reuter volt győri és Böttiger 
volt kismartoni lelkész. A többi 28 közül a fentebbi pinkafői fel-
sőlövői, okkai, nagyhöflányi, fraknói, nagymartom, sérczi, illmicz-
apetloni, soniorjai és kanizsai'2. 

A rendek kívánságára még ez évben egy ujabb hitvallást is 
irtak (Cristlich Bekantnis, Einfaltiger Consens, nyomtatásban csak 
1586,) melyet Jrenaeus Kristóf mint horni esperes, Stock Frigyes, 
mint CIoster-Katzelsdorfnak, Weiszpriach falujának lelkésze és a 
magyarországiak közül csak Frank Jónás borostyánkői lelkész irt alá3. 

Ezek a belső viszályok is még több okot és alkalmat adtak 
Ernő főhercegnek és a jezsuitáknak a protestánsok üldözésére, 
ami Bécsben akkor már oly fokra hágott, hogy Löbschütz Ben-
jámin jeles orvost, az orvosi fakultás szeniórát, mivel áttérni nem 
akart, csak úgynevezett szamártemetéssel földelték el. A magyar 
származású Zsámboki Sambucus János jeles tudóst is, mivel 
Bécsben evang. lelkész által kereszteltette gyermekét, nem csak 
pénzbirsággal büntették, hanem száműzetéssel is megfenyegették. 
Sambucus barátja és lakótársa Blotius Hugó bécsi tanár és 
könyvtáros is (Liszti győri püspök fiainak nevelője és a csepregi 
Gabelmann rektor pártfogója) már 1578. csak a Bécs melletti 
Mannersdorfban tarthatta meg esküvőjét. A flaciánusokat pedig 
annyival is inkább üldözték, mivel ezek a pápa rendeletére az 
új naptárt semmiképpen el nem fogadták4. 

V. Magdeburgius , mint ultraflaciánus Eferdingben. Volmar 
Szalonakon. A f láciánusok ü ldözése Kőszegen, Nagyhöf lány-

ban, Kismartonban és Sopronban. 

Az utolsó osztrák főúr, ki a flaciánusokat védte és birtokán 
Eferdingben nekik menedéket adott, a buzgó evangelikus Stah-
renberg Rüdiger volt. Ide jött mint exul 1581-ben Magdeburgius 
is, minekutána Rueber őt Grafenwerthből elbocsátotta. Az üldöz-

1 Raupach, Presbytero logia 10.58.65. Gamauf Dokumente I. 2. r. C. 12. 
Oest . Prot. Jahrb. XVII. 184. Payr. S. Ehtört . Emil. 36. 1. 

2 Raupach III. Fortsetz . 28. 29. 1. 
3 Raupach, III. 38. 1. 
4 Raupach III. Fortsetz . 39. 40. 44. 1. é s Magyar történelmi Tár 1907. 201. 1. 
5 Már atyja Erazmus is (1503 — 1560) aláirta az osz t rák prot. rendeknek 

1540. körül I. Ferdinándhoz benyújtott kérvényét s levelezett Lutherrel. N a g y -
a ty jához , S tahrenberg Bertalanhoz is Luther 1524. levelet irt. Raupach I. 
Fortsetz . 81. 1. 
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tetés még makacsabbá tette. Fláciánus tanát itt még eddig nem 
hallott szélsőségig fejtette ki és azt tanitá, hogy az ember, habár 
a Krisztusban való hitben hal is meg, azért egész természete és 
lényege szerint a halálban és a halál után is az eredendő bűn 
marad, még a törvény alatt áll és Istennek haragja van rajta az 
utolsó nap ig ; Krisztus éppen azért jön el az utolsó napon, hogy 
a halottakban ezt a feltámadás és tökéletes újjászületés által 
eltörölje1. 

Ezt a különös, téves, a szent Írással és a hitvallásí iratokkal 
merőben ellenkező tanát Magdeburgius először csak Eferdingben 
hirdette, de már az itteni lelkészek is ellene mondottak s Giller 
Ádám helybeli kollégája szóval és Írásban is támadta. A vita oly 
hevessé vált ismét, hogy Stahrenberg már akkor eliizte volna 
Magdeburgiust, ha Spangenberg, aki különben szintén elitélte ezt 
a tanát, közbe nem lépett volna az érdekében. 

Másutt azonban akadt néhány lelkész, aki még ezt a túlzó 
téves nézetet is magáévá tette. Ilyen volt Volmar Márkus, az el-
bocsátott michelhauseni és Häuser János a fehéregyházi lelkész. 
Hozzájuk pártolt utóbb Giller is. Eferdingische Vergleichung 
cimü ujabb hitvallásuk még a régi flaciánusok közt is visszatet-
szést szült. Szenvedélyesen támadták és gúnyolták legjobb ba-
rátjokat, Spangenberget is, mivel velük nem tartott, aki ezt szin-
tén nem tűrhette szó nélkül, annyival kevésbbé, minthogy három 
eferdingi polgár is tőle kérte, hogy igazítsa el őket ebben a 
zűrzavarban. Volmár, Udenius és Magdeburgius 1583. most 
egyenesen Spangenberg ellen adtak ki egy Eingang zum Streit 
cimii iratot. Vége, hossza nem volt ismét a polémiának. Így 
hasonlottak meg magok a flaciánusok is egymás között2. 

Eferdingből, hol a híveknek nyugalmát is a legnagyobb mér-
tékben feldúlták, távozniok kellett. A buzgó Stahrenberg Rüdiger 
is megsokalta civakodásaikat és az 1582. év végén felmondott 
nekik. Ö maga közben elhalt és fivére Stahrenberg Gunacker 
adott ki rajtuk az 1583. év elején. Hogy hova menekültek, azt 
már nem lehet kikutatni. Magának a nyugtalan és fáradhatatlan 
Magdeburgiusnak élete vége is homályban vész el. 1583 után már 
nem találkozunk vele. Elüzetésekor még csak 58 éves volt. Lehet, 
hogy hazánkban valamelyik hadvezér a táborban, vagy valamelyik 
német gyülekezetben a földesúr adott neki menedékhelyet. Társai 
közül legalább többen jöttek át Magyarországba. 

A sok belső szenvedélyes hitvita csak megkönnyítette a pá-
pisták győzelmét. Scherer György bécsi jezsuita a protestánsok 
meghasonlását és gyűlölködését sokszor felhasználta ellenük fegy-
verül. Egyik művében névszerint és említi a főflaciánusokat. 
„Magdeburgi Joakim, Barbatus Fülöp, Häuser János, Volmar Márkus, 
Giller Ádám és efféle síri próféták (Grab-Propheten) — mondja 

1 U. o. 50. l. 
5 Raupach III. Forts. 48. 1. 
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— vitéz kakasok, mint ti magatok is látjátok, akik veletek szívesen 
viaskodnak, nekünk katholikusoknak pedig látványul szolgálnak1." 

Későbbi sorsukról még annyit tudunk, hogy Ernő főherceg 
Häuser János fehéregyházi és Barbatus Fülöp sirendorfi lelkészt 
egy bizonyos fláciánus irat kinyomatása és terjesztése miatt 1585. 
elfogatta, Bécsben 12 napig fogságban tartotta, azután pedig az 
egész birodalomból száműzte. Fentebbi Christlich Bekäntnis című 
iratukat 1586. adták ki nyomtatásban. És még az 1604. évi ország-
gyűlésen is megvádolták a rendeket, hogy fláciánus lelkészeket 
tartanak birtokaikon2. 

Az Ausztriából kiutasított fláciánusok közül többen Magyar-
országba költöztek át, különösen a határszéli Sopron és Vas-
megyébe. Annyival könnyebben tehették ezt, minthogy a boros-
tyánkői és szalonaki uradalmak Rohoncz és Kőszeg városával, 
valamint a kaboldi és kismartoni uradalmak is Fraknó várával 
ekkor Ausztriához tartoztak. Ilyen volt a vezetők közül a Villachból 
elűzött Häuser János, ki Fehéregyházára és a Schladmingból 
kizavart Hasler István, ki Nagyhöflányba menekült. Volmdr Márk, 
az egyik legagilisabb, legtudósabb és Magdeburgiussal a végle-
tekig kitartó fláciánus pedig Nádasdy Ferencnek és Batthyány 
Boldizsárnak vasmegyei birtokain keresett menedéket. 

Volmár valószínűleg Beythe István mellé Németújvárra került, 
hol a magyar templom mellett, Szent Jakabról nevezett német és 
Szent Miklósról nevezett horvát templom is volt. Beythe legalább 
1593. szept. 2. Németújvárról írja, hogy Volmár innen (hinc) el-
menni készül, mert hálátlan a nép és az elöljáróság, az Istent 
nem félik s ezt az embert is elhanyagolják, miként másokat. De 
lehet, hogy a „hinc" alatt általánosságban a Batthyány-uradalmat 
érti és Volmar ennek valamelyik másik gyülekezetében, neveze-
tesen Szalonakon lelkészkedett. Beythe Volmár ügyében Szent-
györgyi Gáborhoz, Nádasdy Ferenc titkárához fordult, aki a csep-
regi colloquiumon is ura nevében beszélt és kéri, hogy Nádasdy 
urodalmában szerezzen neki valamely jó, alkalmas, akár tanítói, 
akár pedig lelkészi állást és pedig annyival is inkább, minthogy 
előbb is volt már ide vokációja. Akkor nem ment el, de most ő 
maga ajánlja fel szolgálatát. Felemlíti Beythe azt is, hogy Szent-
györgyi hallotta már Volmárnak egy kis beszédét az δ zsinatukon 
(oratiunculam in synodo nostra). Hogy melyik közös zsinatukon 
lehetett ott Volmár is, azt nem tudni. Valószínűleg részvett a 
csepregi colloquiumon is, de Beythe itt nem azt érti. „Kiváló 
műveltségű férfiú — irja róla tovább aki az ifjúságnak is 
hasznára lehet és a nyelvekben is meglehetősen jártas". Az Isten 
nevének dicsőségére kéri Szentgyörgyit, hogy segítse Volmárt 
előmenetelében, legyen tekintette! a dolgok állapotára és veszni 

1 Glossa auf ein Sendschreiben. Gesamm. Werke I. 178. Raupach III. 53. 
2 Raupach III. 35. és 63. Presbyterologia 58. 

Theol . Szaklap. XIV. évf. 3 
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indult egyházunk válságos helyzetére1. A református püspök ezt 
a flaciánus lelkészt azért is támogatta, mivel ő is, mint a kál-
vinisták, harcban állott a lutheránusokkal. 

De bár mily melegen írt is Beythe Volmár érdekében, kéré-
sének az akkori viharos időkben nem lett sikere. Volmár már 
három év múlva 1595. Gergely napján márc. 12-én Batthyány 
birtokán mint szalonaki német lelkész fejezte be küzdelmes pálya-
futását A mi iskoláinkban tanult, de utóbb a reformátusokhoz 
áttért Kanizsai Pálfi János jegyezte fel nevét az egyház neveze-
tesebb halottainak sorába-. így ez a frankok földén született, 
Tübingenben tanult, Rueberhez menekült, hányatott életű ember 
végre is magyar földön, Szalonakon talált pihenő helyet. 1583-ban 
az Eingang zum Strait című vitairathoz még ő irta az előszót, 
többet azután az osztrák történetírás nem tud róla. Irodalmi 
műveivel Andreae Jakabot támadta s Becher Lőrinc horni lelkészt 
és Hunnius Egyed marburgi tanárt feleletre késztette3. 

Vasmegyében Kőszeg városának is volt egy flaciánus lelkésze, 
a grossglogaui születésű Hiibner Simon, akit földesura, Grabner 
Simon 1580. Pottenbrunnból űzött el. A'lint itteni lelkész irta alá 
az Einfältiges Bedenken című flaciánus iratot. Később 1581. és 
1582. Sommerein (St. Maréin) községben működött s mint som-
mereini lelkész irta alá a Repetitiót. De itt sem volt maradása. 
Most azután hazánkban próbált szerencsét. 1584. jun. 10-én Kő-
szeg városához folyamodott lelkészi állásért. Ide meg is hívták 
és 1586. ápr. 24-ig volt hivatalban. így hát innen is hamar ki-
adták neki az utat. A kőszegi magyar lelkész, Báthay István 
ugyanis mint flaciánust jelentette fel őt a tanács előtt és e miatt 
kellett távoznia, mert a kőszegiek sem tűrték meg a fiaciánu-
sokat*. 

A stájerországi Schladmingból kiűzött Hasler Istvánnak azon-
ban már Magyarországban sem volt maradása. Ö, amint láttuk, 
1577. a sopronmegyei Nagyhöflányba menekült id. Kollonics Szig-
frid oltalma alá. Ernő főherceg azonban itt sem tűrte meg. 
1582-ben, midőn neve és tartózkodási helye a flaciánusok kiadott 
hitvallásából ismeretessé lett, Spillinger Farkas soproni esperes-
plébánust, ezt a durva, elbizakodott papot küldte ki, hogy a höf-
lányi flaciánus prédikátort űzze el és ültesse be helyébe Perger 
János plébánust. 

1 Beythe levelét közli Fabó A. Beythe István. 30. és 54. Eredíje Gamauf 
birtokában volt. 

- Quorundam celebriuni patriae ministrorum evangeiicorum anni fatales in 
futuram memóriám, annotati. „M. Marcus Volmarius, pastor Germanicus ecc-
lesiae Szalonakiensis. Anno 1595. in festő Gregorii". Pokoly, Egyháztört. 
Adattár 1910. IX. 93. 1. 

3 Raupach, Presbyterologia 8. és 195. 1. 
* Kőszeg város jegyzőkönyvéből, Beyer Teofil főesperes úr szíves köz-

lése. Raupach, Presbyt. 65. 1. Raupach, Evang. Oesterreich. II. Forts. 95., 98., 
129. és III. Forts. 19. 29. Wiedemann, Gesch. der Ref. im Lande unter der 
Enns II. 562. 
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Spillinger erről az útjáról külön jelentésben számol be a fő-
herceg előtt. Szeptember 30-án jártak Höflányban. A község bizony 
nagyon tiszteletlenül fogadta őket. Pogner Péter, a falu birája 
ebédet sem főzetett nekik és a lakásába sem bocsátotta be őket, 
hanem azt akarta, hogy az utcán olvassák fel a főherceg rende-
letét. A birói lak udvarába mégis csak bementek, de ott sem 
volt se szék, se pad, annál kevésbbé asztal a számukra. Míg a 
rendeletet felolvasták, senki a kalapját le nem vette. Pedig a 
biztosok nyájasan köszöntötték őket és kezet is nyújtottak, de 
azok nem fogadták el. A „flaciánus eretnek" annyira magához 
csábította őket, hogy egy ideig a templom kulcsát sem adták át 
nekik. Végre is a tanító szánta el magát, de ez sem a kezéből, 
hanem egy fára téve adta át nekik a kulcsot. Szidalmazták és 
gúnyolták a katholikusokat. A beiktatott plébánust pedig a szek-
tás prédikátor kedvéért haszontalan szajhás papnak (verhurter 
Pfaff) mondták. A bíró a szegény horvátokat és a többi katho-
likusokat meg is fenyegette, hogy majd megtanítja őket, ha a 
komiszszáriusok elmennek. Ha a főherceg oltalmába nem veszi 
őket, nagy veszedelemben forognak a szegény emberek. 

Mindazáltal eljártak megbízatásukban. Az új plébánusnak 
mindent, ami a parochiához tartozik, átadtak, a szektás papot a 
paplakból kiparancsolták s meghagyták a bírónak, hogy három 
napon túl ne tűrje meg a községben. A biró azonban ezt nem tette 
meg, sőt megengedte, hogy a flaciánus prédikátor az általa meg-
vásárolt házban továbbra is megmaradjon. A legközelebbi vasár-
napon még prédikált is a maga szektájának a katholikusok nagy 
bosszúságára1 . 

A jelentésen nincsen dátum, de mivel Draskovich György győri 
püspök sürgetésére a kismartoni lelkész ellen 1582. adták ki a 
királyi rendeletet s mivel Ausztriában is a flaciánus hitvallás meg-
jelenése után kezdték őket üldözni, azért ezt is bátran tehetjük 
az 1582. évre. 

Kismartonban és Fraknón már Weiszpriach János kaboldi báró 
és soproni főispán idejében is 1568. Consul István és Dalmata 
Antal működtek mint evang. lelkészek. A két várnak későbbi 
kapitánya, id. Kollonics Szigfrid is buzgó evangélikus volt. Hiva-
talvesztés terhe alatt parancsolta meg papjainak, hogy Draskovich 
püspök szombathelyi zsinatján 1579. meg ne jelenjenek. így tett 
különben Polheim özvegye és Braun Erazmus a magyaróvári 
kapitány is2. 

Kollonics éppen evvel vonhatta magára Draskovich püspök 
haragját, aki egyszersmind kancellár is volt. így jelent meg Ernő 
főhercegnek 1581. okt. 20. és Rudolf királynak 1582. márc. 24. és 
máj. 24. Kollonicshoz intézett két rendelete is, melyekben szigorú 
utasítást vesz arra nézve, hogy a prédikátorok elmozdításában 

1 Sopron városi levéltár Lad. VI. et F. fasc. II. Ν. 47. Gamauf, Dokumente 
I. k. 2. r. A. 190. 1. 

2 Károlyi, Speculum Jauriense. 1747. 88. 1. 
3* 
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δ felségének és a főhercegnek segítségére legyen, a megüresedett 
lelkészi állásokat be ne töltse, az egyházi javakat senkinek ne 
adományozza, mert ez a püspök jogkörébe tartozik. Különösen 
pedig Jakabot a kismartoni prédikátort három nap alatt űzze ki 
az uradalomból, akinek helyébe dr. Wiessel személyében új plé-
bánust rendelt. Végül közli, hogy Kishöflány és Szentgyörgy is 
külön plébánusokat fog kapni1. 

Ezeknek az ismételt szigorú parancsolatoknak bizonyára már 
Kollonics sem állhatott ellen és kénytelen volt evangélikus papjait 
elbocsátani. De bizonyos, hogy a saját fiát, ifjabb Kollonics Szig-
fridet, ki Kismartonban 1572. született s kiváló hadvezér és magyar 
főúr volt, buzgó evangélikusnak nevelte. 

A fentebbi elűzött kismartoni prédikátor Beygcwither Jakab 
volt, ki a soproni tanácshoz intézett s Kismartonban 1582. aug. 
27. kelt levelében mint „gewester Pfarrherr in Eisenstadt, jetzund 
Hofprediger zu Rabs" irja alá nevét és a Stein városából elűzött 
Mag. Wiesner János lelkészt ajánlotta a soproniak pártfogásába2. 
Ezen a vidéken, miként a szomszédos katzelsdorfi lelkész alább 
közlendő levele mutatja, Draskovich győri püspök üldözte nagy 
hévvel az evang. gyülekezeteket. 

Kismarton rekatholizálása ügyében is Rudolf király Spillinger 
soproni esperest küldte ki Lőrinc bécsújhelyi apát kíséretében. 
Ez utóbbi 1587. febr. 12. küldi meg Spillingernek a kismartoni 
urak és az ottani plébánus dolgában felvett jegyzőkönyvet, illetve 
jelentést aláírás és esetleges pótlások céljából. Ε levél szerint az 
új bíró és a városi tanács megígérték, hogy megmaradnak a r. 
katholikus egyházban. A jegyzőt és a tanítót is meg lehet hagyni 
hivatalában. Ha pedig a szőllősgazdák közül (unter den Hauern) 
egyik vagy másik megváltoztatná élete módját (hitét), a plébánus 
jelentse fel és majd elveszi méltó büntetését. íme tehát ily erő-
szakkal indult meg már itt is ily korán az ellenreformáció. Nem 
csuda, hiszen 1584. már Sopronból is elűzték az evang. lelkészeket. 

Lőrinc apát e levélben Stock Frigyes katzelsdorfi lelkésznek 
is minél előbb való eltávolítását ajánlja, mivel Spillinger tudo-
mása szerint is sok egyenetlenséget okoz azon a vidéken. Jelen-
tésükhöz akarják ezt a javaslatot is hozzácsatolni8. 

Stoek Frigyes magister, aki 1577. a rostocki egyetem akkori 
rektorával Polheim János Cirjékkel jött Ausztriába és itt Teufel 
báróné (Weiszpriach leány) birtokán Katzelsdorfban kapott lelkészi 
állást, az egyházlátogató bizottságnak is tagja volt és csak 1581-ben 

1 Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 138. és 140. 1. A soproni városi levél-
tárból. 

2 Ugyanott, Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 142. 1. 
3 Katzelsdorf Savanyúkút szomszédságában egészen közel fekszik a magyar 

határhoz. A levél ide vonatkozó szavai: Hett auch meinem Guettbedunkhen 
vermaint, man solle nach dem Schluss Vermeidung thuen wägen des Stroti-
schen (?) Predicanten zu Khäzelstarf, ob der nit ehestem möchte abgeschafft 
werden, dieweil, wie auch Euer Erwürden gehört, grossen Zwiespalt in der-
selben Revier macht. Sopr. levéltár. Gamauf, Dokumente I. 2. C. 63. 1. 
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csatlakozott a flaciánusokhoz. Ε tárgyban Backmeisterrel is 
levelezett és 1582. aug. 15-én irja a kismartoni uradalom egyházi 
viszonyairól és a maga nehéz helyzetéről is a következőket: „A 
győri püspök (Draskovich György) sok gyülekezetet elpusztít a 
Kismartonhoz tartozó uradalomban. Az ágostai hitvallású lelki 
tanítókat kiűzvén, pápistákat erőszakol reájok. A főurak, amennyire 
ugyan én tudom, azon idő óta, hogy eltávoztál, csak alig valami 
kevéssé viselik gondját a vallásnak. Én egy nap sem vagyok 
biztonságban a szomszédoknak dühöngése miatt, hacsak az Isten 
meg nem oltalmaz bennünket. Kész vagyok, ha Isten erőt ád, 
bármit is Krisztusnak igazságáért eltűrni1. 

A lelkes pap még 1585. is Katzelsdorfból irja leveleit és amint 
a fentebbi levélből láttuk, a soproni esperes és a bécsújhelyi 
apát 1587. indítják meg ellene a hajtóvadászatot. A kaboldiak és 
veperdiek is 1593. azért kénytelenek eddigi derék papjukat, a 
bécsi születésű Rinder Balázst elbocsátani, mivel földesuruk Liszti 
István „egy flaciánus papot" hívott meg számukra2. 

A fentebbi falvakon kívül még Sopron városa is szükségét 
érezte, hogy a fiaciánizmus vádjával szemben védekezzék, holott 
az itteni lelkészek Gerengel óta szilárdul állottak az Augustana 
és a többi symbolikus könyv alapján. Schremmel Ábrahám soproni 
igazgató, midőn Rueber és mások 1583. Kassára hívják, egyebek 
közt azt az okát is adja itt maradásának, hogy Isten tanácsából lett 
az ő Sopronba jövetele, mert oly kollegákat is talált itt, kik nem 
mindenben követik a tisztább evangéliumi tant, hanem részint a 
kálvinizmus, részint más tévelygés által vannak megfertőztetve3. 
Ez alatt a másféle tévelygés alatt pedig valószínűleg a flacianiz-
must érti. Annyival is inkább felvehetjük ezt, mert Homberger 
gráci lelkész a következő évben már határozottan erről szól. 

Midőn ugyanis a soproniak 1584. elején Capeller Jánost Grácba 
küldték, hogy harkai lelkésznek felavattassák, Homberger Jeremiás 
és a többi gráci lelkész márc. 17-én („quuin Papa numerát 27) 
kelt levelük szerint olyan hírt hallottak, hogy a magyar eklézsiák 
a Concordiae Formulát nem sokba veszik (minus ponderis in 
vestris ecclesiis haheat). Pedig aki buzgón olvassa, meggyőződ-
hetik, hogy semmi sem alkalmasabb a szektáknak és tévelygé-
seknek elnyomására, különösen azokéra, melyek eredendő bűnnek 
magát az embert mondják és az úrvacsoráját kálvinista kovásszal 
szennyezik be. Kérik tehát a soproni tanácsot, hogy ők is a C. 
Formulát fogadják el hitszabályzóúl4. 

1 Multae vastantur Ecclesiae ab Episcopo Jaurinensi, quae sunt ditronis 
Eysenstadiensis, expulsis Augustanae et obtrusis Papisticae religionis Doc-
toribus. Etc. Raupach, Presbyterologia 184. 1. 

2 Sopr. lev. Gamauf, Dokumente I. 2. Β. 883. 1. 
3 Schremmel érdekes levele. Történelmi Tár 1890. 792. 1. 
1 Sopr. vár. levtár. Lad XII. et Μ. fasc. 11. Ν. 57. Gamauf, Dokumente 

I. 2. Α. 60. sz. 155. t. 
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A fláciánizmus, mint valami új veszedelmes szekta, csak jel-
szó lett hazánkban is a protestánsoknak annál hevesebb üldözé-
sére. Nagy Tamás soproni városbíró is kénytelen volt a fiaciá-
nizmus vádjával szemben védekezni. Az 1593. évi királyi leiratra 
hivatkozva Kutasi János győri püspök előtt őszinte hitvallást tesz: 
„Megvallom - irja — hogy én ama tiszta ágostai hitvallást 
követem, amelyben neveltettem gyermekkoromtól fogva és nem 
szennyeztem be magamat sem a kálviniánus sem a fláciánus 
kovásszal; hanem ama tisztán értelmezett hitvallást követem, amint 
Ernő főherceg ő fensége előtt is megvallottam s azért az Istenre 
kérem, hogy abban a hitvallásban ne zavarjanak1. 

És még 1595. is, midőn a soproniak Grünberger Gábornak, 
Herberstein tábori lelkészének meghívása miatt mentegetik magukat 
a király előtt, azt mondják, hogy új papjok nekik az V. Károlynak 
átnyújtott ágostai hitvallást hirdette „ohne einige Einmischung des 
Flacianismi oder Calvinianismi2." 

Végül pedig egy igen tekintélyes tanu is, Beythe István dunán-
tuli püspök egész általánosságban süti reá a lutheránusokra a 
fláciánizmus bélyegét. Igaz Mentség című apológiájában 1599. 
tehát már jó későn vádolja meg őket e szavakkal: „Hiszem, 
ezekből megérthetjük az eredendő bint valahogy. De nézzétök 
csak, az formula vallók, noha ellene szólnak, de egy sincs bennök, 
hogy valami részből a Flacius táncában nem sántikálnának3." 
De bizonyos, hogy Beythe itt túloz, mert különösen a magyar 
lelkészek közt alig lehetett fláciánus. Beythe valószínűleg a fentebbi 
Volmárról itélt, aki mellette Németújvárott és Szalonakon volt 
német lelkész és nagy fláciánus. 

VI. Összefoglalás . A f láciánizmus je lentősége hazai egy-
háztörténetünkben. 

Elmondtuk, a mennyit a magyarországi fláciánusok dolgairól 
megtudhattunk. Láttuk, hogy Flaciusnak már fiatalabb korában 
is voltak itt barátai : Zigerius, Muceus s későbbi irodalmi mun-
kásságában is segédkezett neki a brassói Wagner. Strassburgban 
pedig hozzá csatlakozott a késmárki Creutzer, aki azonban itthon 
megtagadott vele minden közösséget. 

Fanatikus híve, jellemében és életsorsában is hozzá egészen 
hasonló theologus volt Magdeburgius Joakim, a győri tábori pap. 
Ő is eleinte csak gnesiolutheranus, de később mesterének az 
eredendő bűnről szóló tanát is magáévá teszi, sőt azt még na-
gyobb szélsőségig fejti tovább, úgyhogy benne a hajthatatlan és 
legjobb barátaival is összetűző ultraflaciánust kellett felismernünk. 

1 Gamauf , Dokumente , I. k. 2. r. A. 89. sz. 236. 1. Hochholzer Dániel 
irataiból. 

2 Sopr. v. lev. Lad. XII. et Μ. fasc. V. Ν. 233. 19. Gamauf , Dokumente 
I. 2. Α. 270. 1. 

3 Pokoly J. Magy. prot. ehtört. Adattár VII. 80. «· 
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Rueber főkapitány környezetében a Felvidéken bizonyára többen 
is voltak fláciánusok. Az úgynevezett kryptokálvinisták az 1574. 
évi kassai zsinaton ugyan fláciánusok neve alatt inkább csak a 
hithű lutheránusokat, Faber Tamás bártfai rectort és társait Ítél-
ték el ; de Gogref Mentő 1580. már nem ok nélkül adta ki Bártfán 
az igazi fláciánusok ellen irt polemikus művét. Magdeburgiuson 
kívül Rueber papjai közül csak Lutz volt igazi fláciánus s a többi 
tábori lelkész közül Győrött Reuter Lénárd és Nagykanizsán 
Hohenberger Farkas tartott még velük. 

Az ismertebb és buzgóbb német, illetve osztrák fláciánusok 
közül a schladmingi Hassler István Nagyhöflányban, a villachi 
Häuser János Fehéregyházán, az efferdingi Volmdr Márk pedig 
Szalonakon talált menedékhelyet. Ezeken kívül voltak még fláciá-
nusok Vasmegyében : Kőszegen, Borostyánkőn, Pinkafőn, Felső-
lövőn, Szalonakon, Kiczléden; Sopronmegyében: Kaboldon, 
Kismartonban, Fraknón, Nagymartonban, Sérczen, Okkán, Fehér-
egyházán, Feketevárosban ; Mosonmegyében : Ilmicen és Apet-
lonban. A somorjai kétes, vájjon nem az osztrák Somereinből 
való-e. 

A szám így is elég tekintélyes. De csak német ajkú és több-
nyire az akkor Ausztriához tartozó határszéli gyülekezetekben voltak 
fláciánusok. A magyarok ezért a szláv ember által kezdett és 
németek által terjesztett mozgalomért nem lelkesedtek. Beythe 
István vádja, hogy a magyar evangélikusok is „Flácius tánczában 
sántikálnak", alaptalan volt. Az osztrák papok tévedését vitte át 
ő a magyarokra. 

Észrevehető nagyobb hatása a fláciánizmusnak nálunk a tan-
fejlődés terén nem volt. Csak az egy kassai zsinat szólt róla és 
az sem az igaziról. A lelkészek közül is a jövevények és idegenek 
hódoltak neki. A világi patrónusok, ha védték is őket, nem lehet 
feltételezni, hogy ilyen dogmatikai részletkérdéseket kellőleg meg-
értettek s iránta érdeklődtek volna. Annál kevésbbé ismerte a 
dolog lényegét a nép, habár a fláciánus lelkészek, amint láttuk, 
helyesnek és szükségesnek tartották, hogy a substantia és acci-
dentia szavakat a szószékről is prédikálják. A fláciánizmusnak 
nálunk inkább negatív hatása volt. Evang. lelkészeinket, kiknek 
a református testvérekkel amúgy is nagy hitvitáik voltak, az osz-
trákok megtévelyedése arra indította, hogy hitvallási iratainkhoz, 
a fláciánizmust elitélő Concordiae Formulához is, annál szívósabban 
ragaszkodjanak. Nem csak a kálvinizmus, hanem a flacianizmus 
ellen is irányult egyházunknak az az eljárása, hogy az új lel-
készeket aláírásukkal kötelezte összes szimbolikus könyveinknek 
elfogadására. 

A fláciánizmus különben hazánkan is csak átmeneti jelenség 
volt a XVI. század második felében, maradandó hatás nélkül. A 
reformáció ügyének nem hasznára, hanem inkább akadályára 
szolgált nálunk is. A r. kath. ellenfél felkapta a szót s mint valam 
új veszedelmes eretnekség ellen indított most harcot a fláciánu-
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soknak elkeresztelt evangélikusok ellen. Még a kálvinisták is 
e néven kovácsoltak új vádat a lutheránusok ellen. S hogy a fő-
fláciánus Volmar Márk éppen a Batthyányak uradalmában Beythe 
mellett kapott német lelkészi állást, az nem látszik egészen ár-
tatlan, esetleges dolognak. 

De egyházunk egyebek mellett ezt a veszedelmet is szeren-
csésen leküzdötte. A fláciánizmus néhány év múlva már a tör-
ténelem aktáiban volt eltemetve és pedig oly mélyen, hogy hazai 
íróink körében azóta jóformán szó sem esett róla. Teljesen azért 
ne engedjük feledésbe veszni. A fláciánizmusnak is megvannak 
a maga tanulságai. Bizonysága ez is hazai egyházunk és a kül-
föld között fennállott szoros összeköttetésnek, ahonnan nem csak 
az egészséges, üdvös és áldásos mozgalmak, hanem az ilyen szélső-
ségek és eltévelyedések is áthatottak hozzánk. 

Payr Sándor. 



Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén egy-
házban Quadratustól Lactantiusig. 

Athenagoras. Főművének (πρεσβεία περί χριστιανών) címe szerint 
Marcus Aurelius császárhoz fordult, hogy kérőiratában (supplicatio) 
a keresztyének iránt jóindulatra hangolja. Műve folyamán sehol 
sem beszél korábbi életéről, de a cím: Athenagoras, a keresztyén 
filozófus, valamint a klasszikus irodalom alapos ismerete (az 
egyébként nem hosszú Apológiában 55-ször idéz görög költő-
ket és filozófusokat), végül a görög filozófia iránt való barátságos 
magaviselete mutatják, hogy korábban, megtérése előtt művelt 
pogány volt, aki csak későn lett keresztyénné, hogy milyen uton 
nem mondja meg, amennyiben azonban a császárt a szentira-
tokhoz utalja, amennyiben hangsúlyozza, hogy onnét kell meríteni, 
ahonnét vallási tekintetben egyedül jogosult az ismeretszerzés 

mert Istenről csak Istentől lehet tanulni1 (9 f.) — valószínű, 
hogy az írás révén. Felfogása szerint az apologetikának feladata 
elsősorban, hogy visszautasítsa azon rágalmakat, amelyek alapján 
méltatlanul tekintik a keresztyéneket erkölcstelen, államellenes 
embereknek, azután hogy ezzel szemben a dolgok igazi miben 
létét feltárja. Kettős célt akar így elérni: egyfelől a császár végre 
megfogja ismerni a keresztyének ügyét, másfelől épen ennek 
következtében a keresztyéneknek nem kell a méltatlan szóbeszéd 
miatt ártatlanul szenvedni2. (2) Ezért szükségesnek véli, hogy a 
legészellenesebb támadásokra is válaszoljon, hogy így még csak 
a látszatát is elkerülje annak, mintha a keresztyén vallás a 
bizonyítékok hiánya miatt nevetséges és maguk a vádak igazak 
volnának. (4.) De elméleti szempontból is szükség van apologe-
tikai működésre. Mert amint a „Halottak feltámadása" (περί 
άναστασέως νεκρών) című művében kifejti: mindenféle felfogás és 
tan, amely az objektiv igazságról szól, csakhamar hazug hozzá-
tételekkel (τί ψευδός) bővül, amelyek a hazugság terjesztését tették 
főfeladatukká az igazság elnyomhatása végett3 (De resurrectione. 
c. 1.) Ez a körülmény okozza a véleményeknek olyan nagy zürza-

. . νομίζω και ύμδς . . . οΰκ & νοητοί; γεγονέν αϊ ούτε των Μ ωσέως . . . και των 
λοιπο>ν προφητών . . . συγχρησαμένου τοϋ πνβύματος ώσεί καΐ αυλητής άυλόν Ιππνεύσαι. 

- . . . ίιμεϊς τε γάρ ού πρός άγνοια; i;αμαρτήσετε κα'. ήμεϊ; . . . παυσόμεΟ-α 
πολεμούμενοι. 

3 . . . άλλ 6πό των τήν εκθ-εσμον σποράν επί δίαφ9-ορ^ τή; άληθ-εία; τετιμηκότων 
σπουϊαζόμενον. 
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varát. Hiszen már az igazságnak egyetlen pontja sincs (ουδέν γάρ 
των άληθ-ών), amelyet annak ellenségei meg ne támadtak volna, 
Isten lényegét, megismerését, működését és az ezzel összefüggő 
tanokat, amelyek a vallásos élet számára irányadók, (ib.) Ügy, 
hogy egyesek végkép lemondtak arról, hogy az igazságot vallási 
dolgokban megismerjék, míg mások a szubjektivizmushoz térnek 
vissza, ismét mások a kézzel foghatót is tudatosan szkeptikusan 
szemlélik1, (ib.) Ezért azt hiszi, hogy azok számára, akik vallási 
dolgok iránt érdeklődnek, kettős, tudományos megbeszélésre van 
szükség az egyik az igazságért (Οπερ της αληθείας) a másik az 
igazságról (περί της αληθείας) szól, úgy, hogy az első a hitetlenek 
és kétkedők, az utóbbi pedig azok számára való, akik jó szívvel 
fogadják be az igazságot, (ib.) 

Első tekintetre azt hinnők, hogy csak az igazságért való beszéd 
apologetikus és az igazságról való inkább dogmatikus. Felfogá-
sának közelebbi megvizsgálása után azonban látjuk, hogy mind 
a kettő az apologetika körébe tartozik, mint ugyanazon eljárás 
két különböző neme, az egyik inkább negativ, a másik inkább 
positiv. Az igazságért való beszéd a hitetlenségnek megcáfolása 
az igazságról való beszéd az igaz hit feltüntetése, mindakettő 
apologetikus szempontból'2. (De res. c. 11.). 

Ε kettős eljárás azonban nem egyformán fontos. Az igazságról 
való beszéd szükségesebb az igazságért való beszédnél, amennyi-
ben az igazság kimutatása fontosabb a hazugság visszautasítá-
sánál. Amaz minden emberre nézve szükséges a biztonság és üdv 
szempontjából8 (c. 11) ez a hitetlenek és kétkedők számára* (c. 1). 
Ezért a természetes sorrend az volna, hogy az igazságról való 
beszéd az igazságért való beszédet megelőzze (ib.) de ennek 
ellenére is célszerűségi szempontból gyakran felcserélik a sor-
rendet (ib.) először szólnak az igazságért s azután az igazságról 
(11.) Hiszen a szántóvető ember is a jobb termés elérése végett 
irtja ki először a bozótot, s csak azután veti el magot, az orvos 
se tudna a beteg testen segíteni, ha a benne fészkelő bajt ki 
nem hajtja, vagy a jönni készülőt fel nem tartja, épúgy az igaz-
ság tanítója is senkit sem győzhetne meg az igazságról való 
beszédével addig, amíg a hallgatónak a lelkében csak egy tévelygés 
is van, amely a bizonyítéknak ellenmond6. (1.) Az igazságért való 
beszéd megsemmisíti a hitetlenséget, amely sokaknak nehéz gondot 
okoz, és azokat, akik abban a veszélyben vannak, hogy ingadozók 
vagy tévhitűek legyenek, ettől megszabadítja. (11.) Az igazságért 

1 Άλλ ' oi μέν πανί ή και καδ-άπαξ άπογινώσκουσι την περί τούτων άλήθ-ειαν, 
οίδέ προς τό δοκοΰν αυτοίς διοστρέφουσιν, οίδέ και περί των εμφανών άπορεΐν επιτη-
ísöouatv. 

- . . . ZG ψεΰδος έλέγχειν . . . ήν άληθ-είν κρατύνειν. 
3 αναγκαίος ων πασιν άνΟ-ρώποι; προς ασφάλειαν και σωτηριαν. 
4 . . . προς τους άπιστοΟντας ν) τους αμφιβάλλοντας. 
5 . . . πεσαι δύναιτ" αν τινα ψευδοδοςίας τινός ύποικουρούσης τξ των ακοΰντων 

διανοία και τοις λόγοις άντιστατούσης. 
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való beszéd teljesen eléri célját, ha a hitetlenség belső ellenmon-
dását feltünteti, s ez annyival könnyebb, mert a hitetlenek hitet-
lenségük számára megfelelő érvekkel előállni nem tudnak1 (1.) 
Az igazságról való beszéd a hit tárgyának a mibenlétét fejti ki, 
de célját teljesen el nem éri, mert ha mindjárt a hit tárgya a 
kétkedésre vagy hitetlenségre legkisebb okot sem szolgáltat (1), adae-
quat módon nem beszélhet róla. A hitetlenség logikai hiányait nehéz-
ség nélkül fel lehet tüntetni, ellenben a keresztyén igazságot úgy meg-
védelmezni, hogy a hitetlen minden kétkedése megszűnjék,nem lehet. 

Ez vezet át a filozófiáról való felfogására. A görög filozófia az 
emberi szellemnek az igazság után való törekvése, (Suppl. 5—6) 
amely ilyenformán szemléltetővé teszi, hogy az embernek szük-
sége van az igazságra. De a görög filozófiának, általában az em-
beri gondolkozásnak nagy tévedését abban látja, hogy önmagától 
akar olyan dolgok ismeretére eljutni, amelyek megismerési körén 
kívül esnek. A görögök nem ismerhették fel a teljes igazságot, 
mert Istenről, nem Istentől akartak tanulni'2 (c. 7.) Ezért jutott 
ki-ki más felfogásra az istenségre vonatkozólag, (ib.) bár ezért 
nem tekinthetők atheistáknak (5.), ellenkezőleg, elismerést érde-
melnek, hogy ilyen nagy feladat megoldásához fogtak. A végső 
ítéletet azonban ez az elismerés nem befolyásolja. Az istenségre 
vonatkozó felfogásuk ugyan tisztább és világosabb, mint a bál-
ványimádó népé (ib.) mivel azonban néhányan közülük a teljes 
atheizmusba (Diagoras) sülyedtek, nyilvánvaló, hogy az általuk 
választott út nem az igazi, (ib.) A kétféle bölcseség gyakorlati 
következményeire ő is nagy gondot fordít. Mire akar segíteni 
az igazi filozófia? A tiszta életre és ezáltal az emberi boldogságra. 
Elérte-e ezt a görög filozófia? Semmi esetre. Igaz, találhatók a 
görögök közt tanult emberek, akik hamis következtetéseket meg-
oldanak, két értelműséget megfejtenek, a szavak eredetét meg-
fejtik, olyanok is, akik hasonló hangzású, vagy rokon szavakat, 
axiómákat és kategorémákat tesznek vizsgálat tárgyává, és meg 
tudják állapítani az alany és állítmány miben létét, - de hol 
találhatók ezen bölcsek közt olyanok, akik hangsúlyoznák, hogy 
ilyen és ehez hasonló tanítások által tanítványaikat boldogokká 
teszik, olyan érzületűvé, hogy ellenségeiket gyűlölet helyett sze-
ressék, pedig ez a fő dolog, és ilyeneket nem találunk. Bár élet 
feladatukká tették azt, hogy szép szavakat szóljanak, de nem azt, 
hogy szép példát mutassanak. A keresztyéneknél ellenben talál-
hatók emberek tudományos képzettség nélkül, mesteremberek 
és öregasszonyok, akik bár kevésbbé képesek arra, hogy a keresz-
tyén tanítás hasznát szavakban kifejezzék . . . de életükben azt 
szemlélhetővé teszik, mert bár nem tartanak szónoklatokat, de jó 
cselekedeteket mutatnak fel, amennyiben embertársaikat úgy 
szeretik, mint saját magukat. (11.) 

1 . . . οΰδ' αϊτίαν εΰρίσκοντες ε'.πεΐν εϊλογον 5ί ήν άπιστοΟσιν η διαποροΰσιν. 
- ώ; ού παρα θ-εοΟ περί θεού άςιώσαντε; μαθΐΐν, άλλά παρ' αΰτοϋ Ικαστος, 
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Amint tehát a görög filozófia gyakorlati eredménytelenségéből 
joggal lehetett következtetni elméleti hiányaira, úgy a keresztyén 
tanítás igazságát mutatják gyakorlati eredményei, (ib.). Ez a fő 
érv; emellett azonban hivatkozik a keresztyén igazság bizonyí-
tásánál a prófétákra (7.) akiket felfogása szerint a Szentlélek úgy 
használt, mint a fuvolás a fuvolát (9), akik által az isteni bölcse-
ség magát kinyilatkoztatta. Bár maga is érzi, hogy ez a bizonyítás 
abszolút erejű nem lehet — ilyent nem is lehet találni, hozzá 
teszi, hogy a valószínűség mellette szól, mert az ellentétes fel-
fogást még kevésbbé lehet megmagyarázni; a hitetlenek hitetlen-
ségük észszerű okát nem tudják adni. (1). 

Theophilus. Művének címe: Θεοφίλου προς Αύτολυκόν, elárulja, 
hogy nem egy a pogány felsöbbséghez intézett védőiratról van 
szó, hanem egy pogány magánemberhez intézett terjedelmes levélről, 
vagyhelyesebben a pogányés keresztyénvallásmibenléténeknyugodt 
hangú fejtegetéséről. A munka megírására a pogány Autolikos 
indítja, aki őt keresztyén neve miatt gúnyolja. Az indítás tehát itt is 
pogány részről történik. Az első könyv 14. fejezetében szól meg-
téréséről: Volt idő, amikor ő is hitetlen volt (a feltámadásról 
beszél), most azonban a dolgok mérlegelése után hisz, annyival 
inkább, mert a próféták szent iratai kezébe kerültek1. Saját ere-
jéből tehát ő is csak a pogányság hiábavalóságának beismerésére 
jutott, de hogy lelke szükségletét kielégíthesse, az irásra kellett 
fordulnia. Példája mutatja, hogy saját apológetikai tevékenységétől 
mit várhatunk. Arra akar utalni, hogy a keresztyén vallás nélkül 
nem lehetünk boldogok, az igazságot a magunk erejéből meg nem 
szerezhetjük. Ismételten kifejezi, hogy emberi megfontolások ered-
ményeként nem válthatja fel a korábbi hitetlenséget a hit. Bár-
mit mondjunk, — s z ó l - a hitetlen mindig talál kibúvót. Úgy lát-
szik, hogy egy feltámadt halottat is hiába mutatna a pogánynak, 
akkor sem hinne2 (I. 13). Irata tehát csak útmutató akar lenni 
az igazság megtalálására. Vedd hát ez iratot, mondja a harmadik 
könyv végén, hogy legyen tanácsadód és az igazság záloga bir-
tokodban legyen3 (III. 30). 

Autolikos balgaságnak tekinti a keresztyénséget, mert a hit fontos-
ságát hangsúlyozza. Hitre azonban, véli Theophilus mindenütt szükség 
van; a hit mindenütt mindeneket megelőz, úgy az elméleti gondol-
kozás, mint gyakorlati életben. Összes tudásunk, egész gyakorlati 
életünk a hitnek alapján épül fel (I. 8). Melyik földmives arathat, ha 
előbb nem bízta a magot a földre ; ki mehet tengerre, ha- nem 
bizza magát a hajóra és kormányosra ; melyik beteg gyógyulhat 
meg ha előbb nem bizza magát az orvosra ; mejyitf' tudományt, 
vagy művészetet lehet elsajátítani a tanKoj»e"sterbe vetett hit 

1 y.od γαρ έγώ ήπίστοιιν τοΰτο ενεσθ-αι, άλλά νδν κατανοήσας αΰτά. πιστεύω, ä|ia 
κα£ ίτ.ιτοχών ϊεραΐς γραφαις των αγίων προφητών. 

- "Ισως και έπ'.5είςω σοι νεκρόν έγερθ-έντα και ζωντα, και τοΰτο άπιστήσεις. 
3 . . . Εί ούν βούλει άκριβως εντυχε τούτοις, δπως σχης σύμβουλον καί ά^αβωνα 

της άληθ-είας. 
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nélkül. Ha tehát a földmives a földben, a hajós a hajóban, a 
beteg az orvosban bízik, miért nem akar Autolikos az Istenben 
bizni? (1. 13.) Ezen alapvető jellegű, értékes nyilatkozatok után 
igyekszik nagy vonásokban a keresztyénség és a filozófia állításait 
egymásmellé helyezni abból a célból, hogy a keresztyén tannak az 
igazságát az ész ítélőszéke előtt is kimutassa. Már első tekintetre 
is láthatjuk, a hogy görög filozófusok összeírnak mindenfélét, hogy 
hiu dicsőségre jussanak. (III. 1.) De törekvésük positiv eredmény-
nyel nem járt (III. 2.), hiszen a legfontosabb kérdésekben ellen-
keznek egymással (III. 7. 8.), sokszor ugyanaz az iró ellenmond 
önmagának. (III. 3.) A „filozófusoknak tévedéssel teljes karában" 
ehhez hasonlót gyakran találhatunk. (III. 6.). Még az erkölcsös 
Plátó is állít olyan tételeket, melyeket nem lehet elfogadni, (ib.). 
Azután ami a fődolog, a görögök önmagukra hivatkoznak, a ke-
resztyének az írásra, amely idősebb az egész görögségnél, s így 
tudatosan, vagy öntudatlanul használták azt (II. 12), s épen az 
mutatja ezen irások isteni eredetét, hogy használásuk révén sein 
tudtak olyan eredményre jutni, mint a keresztyének. (II. 10). Az 
ember egyszerűen nem tudja utánozni ez iratokat. (II. 12). A 
keresztyén bölcseség kényszeríti híveit, hogy az alapelveknek meg-
felelően éljenek. (III. 15), s ha látszólag a sokratesi alapelvet állítja 
is fel: az igazságot csak meg kell ismerni, hogy elfogadjuk, hozzá 
teszi, hogy épen ez a megismerés nem történhetik önerőnkből. 

Minucius. Ha mindjárt ő vele a latin apologetákhoz és így 
többé kevésbbé más gondolatvilágba jutunk, mégis épen közte 
és Theophilus közt több közös vonást találhatunk. Az ő „Octa-
viusa" sem a pogány felsőbbséghez intézett védőirat, hanem 
baráti körben lefolyt beszélgetés. Nagy rhetorikai és költői erővel 
rajzolja meg a megfelelő keretet, amelyben Octaviust, aki a keresz-
tyénség ügyét védelmezi, Ceciliust, aki azt támadja, és saját magát 
is az Ostia mellett fekvő tenger partján mutatja be, ahol a pogány 
Cecilius egy Serapis kép felé tisztelete jeléül csókot vet. Octavius 
ezt nevetségesnek tartja, mire egy elejétől végig érdekes be-
szélgetés, vitatkozás veszi kezdetét melyben Cecilius álláspontját 
igazolja, de csakhamar áttér a keresztyénség támadására. 

Amennyiben párbeszédről van szó, feladatunk szempontjából 
szükséges a beszélgetés eredményére tekintenünk, hogy így a 
szerzőnek a keresztyén hit védeleméről való felfogását megismerjük. 
A párbeszéd végén Cecilius beismeri, hogy Octavius legyőzte, és 
megváltoztatja véleményét az istenségre vonatkozólag. Ez a körül-
mény látszólag ellen mond az apológia értékéről és elérhető ered-
ményeiről az eddigi apologetéknál talált felfogásnak, mert hiszen 
a pogány Cecilius intellektuális megfontolások utján tér meg; 
csakhogy nem szabad figyelmen kivül hagynunk egyfelől, hogy 
Cecilius maga is beismeri az emberi értelem gyengeségét a legfőbb 
dolgokra vonatkozólag, úgy, hogy az indifferentizmus álláspontján 
áll, s az atyák vallását csak azért tartja meg, mert jobbat nem 
ismer, másfelől pedig, hogy, bár beismeri Octavius felsőbbségét, 
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hozzáteszi, ínég nem döntött minden kérdésben, s véleményét 
még több dologra vonatkozólag fenntartja (40). Azután Octavius 
példája, aki korábban szintén pogány volt, mutatja, hogy Minucius 
felfogása is megegyezik az eddig helyesnek találttal. Korábban, 
szellemi elvakultságának és balgaságának idején Octavius is azt 
hitte, hogy a keresztyének törvényellenes módon viselkednek, de 
most csodálkozik azon, hogy akik ilyen híreket terjesztenek, a 
dolgok valódi állását nem vizsgálják meg1. (28.) Ő tehát meg-
vizsgálta a dolgokat, a keresztyénségröl akarván egyet mást meg-
tudni, a keresztyénséghez fordult. Mindezek alapján bátran soroz-
hatjuk Minuciust is az eddigi felfogás hivei közé. 

A filozófiára vonatkozólag Cecilius felveti a kérdést, hogy 
vájjon jogosult-e a bizonytalan kutatás minden ember számára. 
Felfogása szerint, amennyiben positiv eredményekre nem juthatunk, 
a kutatást hagyjuk a filozófusokra. A világon minden bizonytalan, 
és a legjobb esetben is csak valószínűségi Ítéleteket alkothatunk, 
ezért nem szabad valamely véleményt vakon elfogadnunk; mégis 
fájdalommal kénytelen látni, hogy egyszerű, tanulatlan emberek 
ítéletet mondanak a legnehezebb problémákról, holott az év-
százados kutatás és számos filozófiai iskola nem jutott e tekintet-
ben egyhangú eredményre, ami érthető is, mert az isteni meg-
ismerés és az emberi középszerűség közt igen nagy különbség 
van. És mivel nem tudjuk, hogy mi van az ég felett és a föld 
alatt, elégséges, ha meg maradunk a régi princípium mellett is-
merd meg önmagadat- (c. 5.) Aki minden áron filozofálni akar, 
az menjen Sokrateshez, akitől megtanulhatja, hogy önmagunkon 
kívül mást nem ismerhetünk meg. Annak a beismerésében, hogy 
semmit sem tudunk, éri el az emberi filozófia a tetőfokát. Annak 
a bölcsnek volt igaza, akit egy király az igazságra vonatkozólag 
megkérdezvén egy napi gondolkozási időt kért, majd a határidő 
leteltével új haladékot, míg végül bevallotta, hogy minél tovább 
gondolkodik a kérdésről, annál nehezebbnek tűnik az fel előtte. Ο 
(Cecilius) is ezen a véleményen van: ami bizonytalan, azt 
tegyük félre, és amiben nagy filozófusok sem tudtak megegye-
zésre jutni, azt ne akarják egyszerű emberek könnyelműen el-
intézni3. (13.) 

Ezen felfogás ellenében amely a keresztyéneknek a filozofálást 
meg akarja tiltani, Octavius mindenek előtt azt hangsúlyozza, hogy 
a kutatás szabadsága minden embert megillet, mert hiszen ter-

1 Quam autem iniquum sit, incognitis et inexploratis iudicare . . . et nos 
enim idem fuimus . . . et sentiebamus Quasi, Christiani monstra colerent. 

2 Omnia in rebus humanis dubia, incerta, suspensa . . . itaque indignendum 
omnibus . . . audere quosdam, et hoc studiorum rudes . . . certum aliquid de 
summa rerum ac maistate decernere de qua tot omnibus saeculis sectarum 
plurimarum usque adhuc ipsa philosophia deliberat . . . absit ab exploratione 
divina humana mediocritas . . . satis^ue nosmetipsos familiarius noverimus. 

3 . . . eius viri . . . nota responsio est: quod supra nos nihil ad nos . . . 
mea quoqe opinione, quae sunt dubia, reliquenda sunt. 
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mészettől fogva mindenkinek van belátása. Nem a kutató személye 
jön tekintetbe, hanem az igazság, amit kutat1 (16). Nem akarja 
ezzel azt mondani, hogy az igazság kutatása csak a keresztyének-
nek kiváltsága. A filozófusok ezt épen oly joggal megtehetik, de 
hiszen mielőtt a filozófusok ismertekké lettek, ők is egyszerű 
plebejusok voltak, akik csak az ész erejével küzdötték fel magukat 
arra a polcra, amelyen állnak, (ib.) Ha Cecilius felfogása szerint 
az „ismerd meg önmagadat" filozófiai elv elégséges, úgy erre azt 
válaszolja, hogy a körülöttünk levő világ ismerete nélkül 
önmagunkat sem ismerhetjük meg. Amint az állampolgár a tár-
sadalomnak csak úgy lehet hasznos tagja, ha tisztában van az 
állam és hasonló intézmények mibenlétével, úgy általában az 
emberi társadalomnak csak úgy lehet valaki hasznos tagja, ha 
azon kérdésekről, amelyek kell, hogy mindenkit érdekeljenek, 
világos ismerete van. (17)-. Nem csak jogos tehát, hanem szük-
séges is, hogy a keresztyének a végső dolgokra vonatkozólag 
Ítéletet mondjanak. Sőt még tovább megy. A filozófusok e kér-
désekben nem értenek egyet egymással, míg a keresztyének egyet-
értenek. A filozófusok csak törekesznek az igazság után a keresz-
tyének birtokában vannak. (38.) Az ő bölcseségük, bár nem a 
filozófusok köpenyébe burkolt, feleletet tud adni e nehéz kérdé-
sekre3. (ib.) így állítja fel a következtetést: mivel a filozófusok 
az igazság megismerésére nem jutottak el és mivel a keresztyének 
az igazságot megismerték,, ezt csak isteni segítséggel tehették. (34). 

Tertullianus. A változott viszonyok — a filozofáló Athén helyett 
a gyakorlatias érzékű Rómában vagyunk, - nála is több tekintetben 
megváltoztatott eljárást követelnek apologetikai szempontból. Az 
abstract bizonyítási mód helyett a gyakorlati lép előtérbe, és Ter-
tullian, a púnok forró vérű fia már származásánál fogva is inkább 
hajlik ez utóbbi irány felé, és megtalálja a helyes fegyvert, amellyel 
az igazságára büszke Rómát megsebezheti. A keresztyének ellen 
szórt vádak legnagyobb részt a keresztyének erkölcstelen, állam-
ellenes életére vonatkoznak. Olyan embereknek, mint ők, egy-
általában nem szabad létezniök (Ap. i.) Ezért „Apologeticum-át" 
oly célból irja, hogy, mivel már a nyilvános védekezés nincs 
megengedve, legalább egy ilyen néma írással siethessen a keresz-
tyének védelmére4 (1.) Mint a keresztyének védő ügyvéde utasítja 
vissza a hazug rágalmakat, és mondja, hogy ott, a pogányok közt, 
a vádlók közt keressék azon bűnöket, amelyekkel őket vádolják. 
Ezt az erőteljes hangot azért is szükségesnek véli, mert mint a 
„De testimonio animae" című szintén apologiai jellegű művében 

1 . . . cum non disputantis auctori tas, sed disputationis ipsius ver i tas requiratur. 
2 . . . quod ipsum (hominem nosse se) explorare et erudere sine universi-

tatis inquisitione non pos sumus . . . nec possis pulchre gerere rem civilem, 
nisi cognoveris hanc communem omnium mundi civitatem. 

3 Nos non habitu sapientiam, sed mente praefer imus. 
4 . . . Liceat veritati vei occulta via tacitarum literarum ad aures ves t ras 

pervenire. 
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mondja: a keresztyénség tudományos védelmezését a pogányok 
kevésre becsülik, hiszen elvakultságukban még saját iróik ellen 
is állást foglalnak, ha azok valamiképen a bizonyítás közben 
a keresztyén apologetikához közel jutnak1 (1.) Ezért a keresztyén 
hit védelmezésénél a főfeladatot abban látja, hogy a jogtalan 
gyanúsításokat kereken visszautasítsa, a keresztyének ártatlanságát 
nyilvános és magánéletükre vonatkozólag védelmezze, s csak 
azután mutassa ki a keresztyén hit elsőbbségét a bálványimádás-
sal, szemben. Korábban ő is azok sorában volt, akik a keresz-
tyéneket kinevetik: haec et nos risimus aliquando. (Ap. 18) 
Peccator omnium notarum cum sím (De poena 12), de az írás 
megismerése után keresztyénné lesz, különösen az utolsó ítéletre 
vonatkozó részeinek a meggondolása u t án : . . . nos, . . . qui ad istam 
disciplinam metu praedicati iudicii transvolamus (De test. an. c. 2). 
Apológiáival tehát csak a figyelmet hívja fel a keresztyének ügyére; 
mert ha egyszer a figyelmet felhívta rá, úgy az emberek kény-
szerítve érzik magukat arra, hogy megvizsgálják, mi rejlik tulaj-
donképen mögötte, miután megvizsgálták, készséggel fogadják 
azt el, és szenvednek önként, hogy Isten kegyelmét teljesen el-
érjék2. (Ap. 51.) 

Bár állásfoglalása a filozófiával szemben nem barátságos, de 
nem is ellenséges, mint Tatiáné. Gyakorlatias gondolkozásánál 
fogva hangsúlyozza, hogy az élet a próbakő, amely a filozófia és 
keresztyénség értékét megmutatja, és az élet a keresztyénség 
mellett dönt. A keresztyén igazság az élet igazsága (46) azért 
fájdalmas iróniával mondja: ők az okosak, mi a balgák, őket 
tisztelik, minket gúnyolnak ki, sőt büntetnek meg; de feltéve, hogy 
az általunk védelmezett tanok csakugyan hamisak volnának, ha 
puszta képzelődések is, úgy mégis szükségesek; ha balgatagok is, 
de hasznosak, mert hiszen követőiket arra kényszerítik, hogy jobb 
életet folytassanak3 . (49.) A keresztyén igazság hasznára van 
követőinek, mert erkölcsi erőt kölcsönöz nékik, úgy, hogy életük 
majdnem bűnnélkülinek tekinthető. (49, 50) 

Bizonyos megegyezés elméleti téren nem tagadható a filozófia 
és a keresztyénség közt; a filozófusok is megtalálják néha az 
igazságot, amint hogy arra néha véletlenül is rájuthatunk. Vihar-
ban, amikor az ég és föld jelei nem láthatók, néha csodás vé-
letlen folytán is eljutnak a hajósok a kikötőbe, néha vaktában is 
megtalálható a be- vagy kijárás (De anima c. 2). Sőt tovább 
menve a filozófusok és költők, és általában a világi tudomány 

1 . . . Sed ne suis quidem magistris alias probatissimis atque lectissimis 
fide inclinavit humana de incredulitate duritia, si cubi in argumenta christianae 
defensionis impingunt. . . . 

2 Quis enim non contemplatione eius concutitur ad requirendum, quid 
intus in re s i t? quis non, ubi requisivit, accedit, ubi accessit, pati exoptat, 
ut totam Dei gratiam redimat. 

3 Ilii prudentes, nos inepti, Ilii honorandi, nos irridendi, immo eo amplius 
et puniendi. Falsa sunt, quae tuemur . . . attamen necessaria; inepta, attamen 
utilia, siquidem meliores fieri coguntur, qui eis credunt. 
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mestereinek leginkább elterjedt könyveiből ki lehet szedegetni a 
bizonyítékokat a keresztyénség mellett, s így saját fegyvereikkel 
sújthatják le őket . . . egyesek a keresztyének közül irtak is ilyen 
jellegű műveket, de sajnos a pogányok elfogultságukban nem 
méltatják ezeket figyelemre (c. i.). Ezért tart ilyen irányú vitat-
kozást meddőnek, mert ha igaz is, hogy a filozófiát is, a keresz-
tyénséget is szellemi fáradság révén lehet csak elsajátítani, hiszen 
keresztyénnek sem születik az ember, hanem azzá lesz. (Ap. 18) 
de — és ez az elvi különbség, — nem a saját erejéből, hanem 
az Írás vezetése alatt. Csak Isten segítségével ismerhetjük meg, 
amit Istentől kaptunk, vagy senki által, mert csak Isten fedheti 
fel, amit ő elrejtett1 (De an 1, 2). A keresztyénség az ég isko-
lájából való bölcseség (2); az emberi filozófiának hiánya épen 
abban van, hogy Isten számára semmit sem akar fenntartani, 
hanem a természet törvényeihez köti a maga gondolatait, (ib.) 
A továbbiakban az ismert módon hangsúlyozza, hogy a filozófia 
és keresztyénség esetleges megegyezése a szentiratok közös hasz-
nálatára vezethető vissza, amelyet a költők és sophisták is hasz-
náltak (Ap. 47.), igaz hogy rosszul, mert sokat nem értettek meg 
belőlük (ib.). Nagy hibája a görög filozófiának, hogy a maga 
dicsőségét keresi és az embereket inkább a kifejezés mód, mint 
a tartalom által akarja megnyerni (De an. c. 2), hogy mindent 
meg akar magyarázni, s azután mindent kétségbevonni, hogy 
egyszer egymásmellé állítja a dolgokat, másszor elkülöníti, követ-
keztet a bizonyosról a bizonytalanra, és még a benne tényleg 
meg levő igazságot is annyira felékesíti idegenszerű sallanggal, 
hogy ez az igazságnak legnagyobb kárára van. (ib.) Mindennek 
láttára fel kell kiáltania: micsoda köze van egymáshoz a filozó-
fusnak és a keresztyénnek, Görögország és az ég polgárának?2 

(Ap. 46.) 
Clemens. Pädagogus í j ΙΙβ2 szerint korábban előkelő pogány 

volt. Három főműve (Protreptikos. Paidagogos. Stromateis) egy 
többé-kevésbbé összefüggő trilógiát alkotnak, amelyek a keresz-
tyénségbe való fokozatos bevezetést igyekeznek elősegíteni. Némi 
szabadsággal apologetika ethika és dogmatika névvel nevezhetnők 
őket. Bár feladatunk megoldásánál a Stromateist is használhatjuk -
különösen a filozófiának a keresztyén valláshoz való viszony megíté-
lésénél, elsősorban mégis a két előző műre kell tekintettel len-
nünk, mert mint maga mondja (Str. I18, VI12) harmadik műve 
azok számára való, akik már a keresztyén igazságban nagykorúak. 
Az avatatlanokra itt nincs tekintettel, mert itt a keresztyénséget 
dogmatikai szempontból az egyháztörténelem alapján tárgyalja. 
Kifejezett célja szerint a Protreptikos-szal egy a pogányságból 
kiinduló és a keresztyénséghez vezető ösvényre akarja olvasóját 

1 certe nullum alium potiorem animae demonstratorem quam auctorem a 
Deo discat, quod a Deo habeas, aut nec ab alio si nec a Deo. Quis enim 
revelavit, quod Deus texit? 

3 Quid adeo simile philosophus et Christianus, Graeciae discipulus e tcoe l i ? 
Theol. Szaklap. XIV. évf. 4 
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segíteni. De ha mindjárt a Protreptikosban ismételten felszólítja a 
pogányokat, — ez az egyes fejezetek állandó refrainje, — for-
duljanak a keresztyénséghez, nem akarja őket keresztyénné tenni 
pusztán a Protreptikos révén. Ezzel csak eddigi felfogásukkal 
szemben akarja őket bizalmatlanokká tenni, és pedig nem elődei-
nek utánzásával, hogy a pogány vallást nevetséges színben 
tünteti fel, hanem ellenkezőleg, hogy ezt komor, de az igazság-
nak megfelelő vonásokkal rajzolja, s így undort és utálatot 
kelt olvasójában az iránt, amit eddig vallásnak tartott, hogy 
így szivesebben forduljon a keresztyénség felé. A földet akarja csak 
a jó mag számára elkészíteni, a jő magot a mennyei szántóvető veti 
e l ; ha, idővel, alkalmasak lesznek rá, hogy a keresztyénség mi-
benlétét megértsék, a bizonyítékok sokaságával szolgálhat nekik 
(Protr. 10), de csak miután erre képesek lesznek. Ε célból azon-
ban előbb a betegség erejét kell megtörni, hogy a gyógyulás 
utján levő a Logos mibenlétét felfoghassa1 (Päd. I. i), a hályogot 
kell a szemről levenni, hogy az éjszaka eloszoljék s a vak lás-
son. (Protr. 12.) 

Felfogása szerint néha megtörténik, hogy a keresztyénség is, 
filozófia is ugyanazon tárgyról beszél, de különböző szempontból. 
A keresztyénség a kijelentés alapján, a filozófia az emberi hipo-
tézisek alapján-. A filozófiát, ha mindjárt csak negativ eredménye 
volt is, nem lehet elvetni (Str.. I 43, VII 92), mert már a pogány 
vallás hazugságának kimutatásával nagy szolgálatot tett. (Protr. 2.) 
A filozófusok legalább közelébe jutottak az igazságnak, különösen 
egy Plátó (Str. II 16, I. 42, Päd. II 18). Az isteni Logos igazsá-
gának néhány szikráját ők is elfoghatták (Str. I 98, 99). Itt ott 
akaratuk ellenére is keresztyén értelemben fejezik ki magukat 
(Portr. 6), mégis, mivel a Lógóstól távol álltak, az olyan emberhez 
hasonlók, aki láb nélkül akar járni (Protr. 7). A pogány bálvá-
nyok nevetséges voltát felismerik ugyan, mégis, ha nem is emberi 
kéz által készített szobrokat, de a világot, mint egészet imádják, s 
így bár azt gondolják, hogy távol vannak a tévelygéstől, bele-
jutottak abba (Protr. 5.) A keresztyéneknek azonban, miután 
a Logos a földre jött, nincs arra szükségük, hogy sokat kutas-
sanak és emberi bölcseség után járjanak Athénbe és Görögország 
egyéb részeibe, mert ha már az lett tanítómesterükké, aki min-
deneket betölt szent erejével . . . úgy most már az egész világ 
Athén és Görögország . . . amint ha a nap nem volna, a többi 
csillagok ellenére is sötétség venne körül bennünk, úgy a keresz-
tyének is, ha a Logost nem ismerték volna fel, sötétségben len-
nének. (Protr. c. 11.) A keresztyének Istentől tanulnak, ezért nem 
szabad az ő tanításukat tökéletlennek tartani (Päd. I. 6.). 

Kiss Jenő. 
1 . . .~a.'')zrj καi τοΐ; άθενοϊσι. τήν ψυχήν παιξαγωγοδ δει, Εν'ήμών ϊάσηται τα πάθη. 
2 . . . φιλοσοφίαν ?έ, ού τήν Στωϊκήν λέγω, oüSé τήν πλατωνιχήν . . . άλλ' 5σα 

εΕρηται παρ' εκάση των αιρέσεων τούτων καλώς . . . φιλοσοφίαν φημί. δσα 8έ ανθρ-
ωπίνων λογισμών άποτεμόμενοι παρεχάραςαν, ταΰτα οϊικ άν ποτε θεία εΕποιμ' αν. 



Könyvészeti kutatások a debreceni ref. kollégiumi 
könyvtárban. 

(Adatok a magyar protestáns egyházi irodalom történetéhez.) 

Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár" című könyvészeti kézi-
könyve, melynek három, illetőleg négy kötete a magyarországi 
szerzőktől 1711-ig bármely nyelven megjelent összes könyvek címeit 
és leihelyeit magában foglalja, kimeríthetetlen és megbecsülhetetlen 
kútfeje a magyar protestáns egyház- és kivált irodalomtörténeti 
ismereteknek. Ám egy cseppet sem lehet rajta csodálkozni, hogy 
miként valamennyi emberi mű, úgy ez sem tökéletes, amennyiben 
hiányai, sőt hibái is vannak. Egészen természetes, hogy egyes 
köteteinek megjelenése óta igen-igen sok pótlék került még elő 
hozzájok. Egyéb irányú kutatásaim közben nekem is többször 
nyílt rá alkalmam, hogy hozzájárulhassak némileg egyházi irodal-
munk könyvészetének minél teljesebb ismeretéhez, részint olyan 
művekre vonatkozó adatokkal, amelyek feltétlenül léteztek egykor, 
de idők folytán összes példányaik elkallódtak (egynek azóta meg 
is került egy példánya), részint olyan könyvek egyetlen példányá-
nak megtalálásával, amelyek különböző okoknál fogva kikerülték 
Szabó Károlynak a figyelmét. A sárospataki ref. kollégiumi könyv-
tárban más célú tanulmányozás közben egészen véletlenül hármat 
találtam volt ilyet: Czeglédi Istvántól az „Ezékiel felesége" 
címűt (1666.), a felsőmagyarországi kánonok 1667. évi kiadását, 
és egy névtelentől, valószínűleg Hegyfalusi Györgytől a „Lelki 
fegyvertartó ház" címűt (az 1688. és 1697. közti időből). 

Debrecenbe jővén, legelső kötelességemnek tekintettem az 
én tanulmányaimra nézve itt egyedül számbavehető könyvtárral, 
a ref. kollégiumival lehetőleg megismerkedni. A szakkatalógusok 
részletes átnézése, tehát — hangsúlyozom — rendszeres kutatás 
közben (s egyáltalában nem „véletlen szerencséből," mint ahogy 
a Debreceni Protestáns Lap 1915. évi 912. lapján van erről 
emlékezés) egész csomó olyan könyvre bukkantam rá, amelyeknek 
egyetlen példányát sem ismerte Szabó Károly s a művét folytató 
Hellebrant Árpád, és amelyekről azóta se adott hírt senki sem a 
Magyar Könyvszemlében a Régi Magyar Könyvtárnak különben 
csak I. és II. kötetéhez, de ezekhez rendszeresen közre adott pót-
lékok során. Van közöttök három olyan is, amelyek nem egyházi 
érdeküek és tárgyúak, s ennélfogva ezekre — minthogy a Magyar 
Könyvszemlében úgy is közölni fogom teljes és pontos könyvé-

4* 
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szeti leírásukat — e helyen nem is terjeszkedem ki. Egyenként 
felsorolom ellenben azokat, melyek egyházi irodalmunk körébe 
tartoznak. 

Ezek a következők: 
1. (Jerusalem veszedelme.) A—B. iv 8 r. Az egész 32 számozott 

lap volt. Hiányzik belőle az 1—4 és 13—26. 1., tehát a címíap 
is, mely számot adhatna szerzőjéről s nyomtatási helyéről és évéről. 
Protestáns, valószínűleg református prédikáció a török hódoltságkorá-
ból. Megállapítható ez a következő részleteiből: „S már végtére a 
kegyetlen török is annyira beütötte orrát, hogy jobb részét édes lakó 
földünknek elfoglalván s maga alá hódoltatván, csak a galléra akadott 
kezünk között, úgy hogy méltán állatta egy tudós jámbor, Magyaror-
szágnak e nagy pusztulásán óhajtozván, ezelőtt 50—60 eszten-
dőkkel (hátha még mai állapotjában látná!) hogy váraskák is alig 
maradtak e nagy birodalomból annyik, mint amennyi országok 
régenten ehhez tartoztanak!" (30. 1.); „ . . . a longobardusokat . . . 
kiűzték a magyarok. . . . Majd ezeket is immár (ha Isten rajtok 
nem könyörül) kiűzik a törökök" (32. 1.). 

2. (Szilvás-Ujfalvi Imre): (In exequiis defunctorum. Halott-
temetéskorra való é n e k e k . . . . ) A Magyar Könyvszemle 1882. évi 
91. lapján s ennek nyomán Sztripszky Adalékai 264. lapján 2134. 
szám alatt 1691-re tett, de helyes olvasás szerint 1692-ben meg-
jelent kiadásnál szemmel láthatólag régebbi kiadás. Igen kis 
alakban, de 8 r. nyomtatott könyv, melyből hiányzik a címlap, 
de megvan az 1598-iki kiadás ide is átvett előszavából két levélnyi 
az eredeti E. S. U. aláírással, továbbá a szövegből az 1—296. 
oldal, vagyis az ivjelzés szerint az A. 3-tól T. 8-ig terjedő mindenik 
levél. 

3. Énekeskönyv (Az Isten Anyaszentegyházabeli közönséges 
Isteni tiszteletre rendeltetett) . . . 12. r. Kezdődik a 241—2. lapot 
magában foglaló rongyolt levéllel, mely után megvan még a 
243—270. és a 279. (tévesen 179.) — 403. lap, közben a 3 5 7 - 8. jel-
zésű levél szintén rongyolt. Ezután következik a Mutató-tábla 11 ol-
dalon. Minden többi ismert énekeskönyvtől elütő kiadású, melyet 
bízvást merek Kolozsvárt 1705-ben megjelentnek tartani, mivel Szenczi 
Molnár Albertnek a Régi Magyar Könyvtár I. kötetében 1703. szám 
alatt leírt zsoltárfordításával együtt maradt fenn, s miként álta-
lában minden alkalommal, úgy bizonyára ekkor is együtt és 
egyszerre nyomatott ki a kettő. A címet a többi kiadásé alapján 
közlöm. 

4. Responsio ad ea, quae . . . Andreas Horvát . . . in disputatione 
de omnipraesentia carnis Christi contra reformatos concinnata . . . 
edisseruit. Szőlősi Jánosnak a pataki „illustris schola" tanárának 
elnöklete alatt 1651. augusztus 30.-án defendálta Budai István, a mű 
szerzője. A 1.—D. 4. vagyis tizenhat 4. r. levél. Sárospatakon 1651-ben 
nyomatott. A címlevél belső oldalán van Budai Istvánnak a kassai 
ref. egyházhoz intézett ajánlólevele. A mű Horváth Andrásnak 
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a Régi Magyar Könyvtár II. k. 721. szám alatti müve ellen szól s 
ugyanő válaszolt is reá az u. 0. 778. szám alatt leírt munkájával. 
Erről a Responsióról mindössze innen tudtunk és Szabó Károly 
nem is vette föl a Régi Magyar Könyvtárba. Nevezetes azért is, 
mert a sárospataki nyomdának 1651-ből más termékét nein 
ismerjük. 

5. Brevis dissertatio de quaestione: an prior elevatio panis et 
villi in sacra coena, in quibusdam ecclesiis usitata legitime ob-
servetur? 31 lap 12. r. Sárospatakon nyomatott 1654-ben, de 
az évszám nincs jelezve. A címlevél belső oldalán a 
zemplénvármegyei ref. nemeseknek ajánlja Lippai Sámuel sáros-
pataki lelkész, a mű szerzője. Maga az értekezés a 3. lapon 
kezdődik s a 30-on végződik. A számozatlan 31. lapon a barát-
ságos olvasóhoz intézett verses felhívás foglaltatik. Az eddig egy 
példányban sem ismeretes műnek helytelen címét adja a Régi 
Magyar Könyvtár (II. k. 811. sz. a.) s utána én is „Puritánus 
mozgalmak a magyar református egyházban" (Budapest, 1911.) című 
müvemben, hol az ellene és védelmére írt vitairatok alapján egész 
tartalmát ismertettem, s azt is megállapítottam, hogy „legkevesebb 
28 lap, de legfeljebb egy-két lappal lehetett több a terjedelme" 
(303. 1.). 

6. Transsubstantiatio exentizata, hoc est: Annullatio Discur-
sus . . . pro transsubstantiatione formati, in festő, ut vocant, corporis 
Christi proxime elapso habiti . . . facta per Agricolam Arbuteum 
anno . . . 1666. 12. r. Sárospataki nyomtatvány, de nincs jelezve a 
könyvön. A címlevél belső oldalán (a 2. lapon) kezdődik az 
előszó, mely a 4. lapon végződik s 1666. augusztus 7-én kelt. 
A mű szövege az 5. lapon kezdődik; a meglevő példány 132 lapból 
áll, de csonka, bár nem sok hiányozhatik belőle, miután 1667-ben 
megjelent magyar fordítása csak 110 lapra terjed. Említi a szerző, 
Komáromi Csipkés György saját munkái jegyzékében, tévesen 
1667-re tevén megjelenési idejét, s utána Szabó Károly is ugyanarra 
az évre veszi föl a Régi Magyar Könyvtár 11. kötetébe 1112. szám 
alatt, természetesen hiányos címmel, minthogy nem látott volt 
belőle példányt. 

7. Dissertatio theologica de morte seu obitu Mosis . . . Authore 
Georgio Csipkés Comarino . . . Claudiopoli . . . 1674. A. 1- B. 4, 
vagyis 8 levél 4. r. A címlevél belső oldalán az igazságszerető 
olvasóhoz intézett s 1674. október 8-án keltezett előszó foglal 
helyet. A könyv szövege az A. 2. levelen vagyis a 3. lapon kez-
dődik. Erről a könyvről is tudott irodalmunk Komáromi Csipkés 
Györgynek a saját munkáiról készített jegyzékéből, de Szabó 
Károly nem vette föl a Régi Magyar Könyvtárba. 

8. Disputatio theologica de Deo, quam . . . praesidente . . . 
Christiano Schotano . . . publice vindicandam proponit die 20. Maji 
1661. Joh. Lázár Kis-Várdai Ung. Auth. et Resp. Franekerae . . . 
1661. A. 1- E. 3., 19 levél 4. r. Ajánlotta a szerző Czeglédi István 
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kassai, Szepsi András sárospataki lelkészeknek és Pósaházi János 
sárospataki bölcsészettanárnak. 

9. Liszkai István: Exercitium theologicum de ecclesiae rornano-
catholicae haeresi. A 1—D4, tehát 16 számozatlan levél 4. r., melyből 
csak a cimlevél hiányzik az ajánlással együtt. Magyar szövegű 
idézet is levén benne, Liszkainak magának kellett a szerzőnek 
is lennie. Üdvözlő verseket Mezőlaki P. János, Tatai P. Sámuel 
(héberül) és Balkányi György (héberül) irt hozzá. Miután mind 
a négyen egyszerre, 1665. augusztus 2.-án a franekeri egyetemre 
iratkoztak be, ott kellett megjelennie ez értekezésnek, még 
pedig valószínűleg valamelyikben az erre következő pár év közül. 

10. Disputatio theologica. . . de communone sanctorum, q u a m . . . 
sub praesidio . . . Christophori Wittichii . . . publice ventilandam 
proponit Johannes Szenczi Ungarns, Auct. et Resp. ad diem 
12. Novembr . . . Lugduni Batavorum, . . . 1678. A C. 4. 12 
levél 4 r. Ajánlva van Balyik András debreceni főbírónak, 
Debrecen város tanácsosainak és elüljáróinak, Komáromi Csipkés 
György, Köleséri Sámuel, Kabai Gellért, Felvinczi Sándor, deb-
receni, Szenczi Pál szatmárnémeti és Bölcskei Mihály békési 
lelkésznek, egykori tanítójának. Az utolsó levelen corollariumok 
vannak. 

A Szabó Károly példájára ide kellene még soroznom azokat 
az értekezéseket, melyeknek az egyetemi vitatkozások alkalmával 
való előadásánál csupán respondensi tisztet teljesített a címlapon 
stb. megnevezett magyar ifju. Ezek az ilyen dissertatiók, dispu-
tatiók, disquisitiók, tractatiók stb. azonban nem az illető respon-
densek irodalmi működésének voltak termékei, hacsak akár a 
címlapon, akár az ajánlás alatt, akár esetleg valamely más 
helyén a füzetnek egyenesen jelezve nincs vagy egyébképen ki 
nem vehető a szerzői mivoltuk. Önként érthető, hogy a doktori 
u. n. inauguralis értekezések mindig a doktorrá avatandók művei 
voltak. Ellenben, ha a respondensek nincsenek egyszersmind 
szerzőkül is valamiképen feltüntetve, akkor az elnökül szereplő 
professorok voltak a szerzők akik mellett az illető egyetemi hall-
gatók igazában véve csak annyi szellemi munkát végeztek, hogy 
a professoroktól szerkesztett érvelést magokévá tevén s annak 
álláspontját elfogadván, az értekezésben adott gondolatmenet 
szerint élőszóval képviselték professoruk meggyőződését. Minden-
esetre szellemi munka volt ez is, mely megadta az illetőknek 
azt a jogot, hogy az értekezést önálló, alkalmi címlappal és 
ismerőseiknek, pártfogóiknak szóló ajánlattal ellátva, külön fűzet-
ben bocsássák közre, s hogy magoknak is legyen benne valami 
szerzeményök, végül néhány vitatételt függesszenek hozzá, majd-
nem mindig „corollaria respondentis" cim alatt. Jóllehet egyház-
történeti vagy néha más szempontból is kétségtelenül értékes 
adatokat szolgáltatnak ezek a müvecskék, pusztán ez alapon 
nem szereztek kellő jogcímet arra, hogy magyar irók munkáiként 
részletes és betűhű könyvészeti leírásban részesüljenek a Régi 



Könyvészeti kutatások a debreceni ref. kollégiumi könyvtárban. 5 5 

Magyar Könyvtárban, melynek III. kötete félannyira ha terjedt 
volna máskülönben. Mindamellett a bennök levő adatok miatt 
én is megemlékszem röviden azokról, amelyek hiányoznak a 
Szabó-féle műből, viszont a debreceni ref. kollégiumi könyvtárban 
van belőlök példány. 

Ezek a következők: 
1. Triglandius „In confessionem et apologiam remonstrantium" 

c. a. Leidenben 1648. folyamán egy sereg értekezést tartatott hall-
gatóival, akik közül Peéri T. István február 4.-íkén volt respondens. 
Ez a füzetet Iktári Bethlen Istvánnak, Hunyad- és Máramaros-
vármegyék főispánjának, Dobrai G. Bálint ecsedi, Kazai János 
viski, Beregszászi Lőrificz szintén ecsedi lelkészeknek ajánlotta a 
magyarok közül. 

2. Ugyanezen értekezések folyamán Szokolai A. István már-
cius 5-én volt respondens, aki pártfogójának, Némethi Jánosnak 
ajánlta a füzetet. 

3. Szintén e tárgy egyik részletéről respondeált junius 24-én 
Fogarasi K. Ferenc, aki ezeknek ajánlta a füzetet: Bodoki Mikó 
Miklósnak, a bodoki és hídvégi egyházak patrónusának, Kilyéni 
Székely Boldizsárnak, Sepsi-szék alkirálybirójának, Bölöni Sikó 
Péternek, Bodoki Deák Istvánnak, a fejedelem udvari emberének, 
továbbá Rozgonyi János kézdivásárhelyi lelkésznek, Árkosi Benedek 
gyulafehérvári iskolaigazgatónak, Sáfár János uzoni, Bodosi Bálint 
borbereki, Ajtai János köpeci, Rimái János bölöni, Szigethi Gás-
pár bodoki, Szentgyörgyi M. János szotyori, Pécsi János bodolai 
lelkészeknek. 

4. A Maresius elnöklete alatt „De personalitate adeoque 
divinitate Spiritus Sancti contra socinianos" respondeált Gronin-
genben 1650-ben Igaz Kálmán erdélyi („Xénia academica" cínu 
kötet szerint), aki ennélfogva bizonyára be volt iratkozva a gro-
ningeni egyetemre, noha nem fordul a neve elő ez egyetem 
magyarországi hallgatóinak a Debreczeni Protestáns Lap 1902. 
évi folyamában közlött névsorában. 

5. Szintén Triglandiusnak. de az előbbi unokájának az elnök-
lete alatt respondeált Henczhidai Mátyás „in locum epistolae ad 
Hebraeos cap 1. vers. 3." Leidenben 1704. október 1-én. 

Itt említek föl két olyan értekezést is, amelyek fel vannak 
ugyan véve a Régi Magyar Könyvtárba, de hiányos címmel. Az 
egyik ugyanis a tényleges szerzőnek, Voetius professzornak az 
egybefoglaló kötetéből van leirva, a másik pedig, melynek a 
magyar respondens volt a szerzője is, a budapesti egyetem cím-
laptalan példánya nyomán. Amaz „de beatitudinis subjecto et actu 
formali" szólott és Somosi Petkó János respondeálta 1653. már-
cius 5-én. Ugyanő ajánlotta Jánosi Bálint szikszói lelkésznek és 
borsodgömöri esperesnek, továbbá Körösi Mihály miskolczi, Kaposi 
István szentpéteri, Porcsalmi János szintén szikszói lelkésznek, 
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Tolnai János és Szölősi János sárospataki tanároknak, egykori 
tanárainak, végül Komáromi Cs. György theol. doktornak, Enyedi 
Sámuel orvosdoktornak s Diószegi K. Pál és Báthori Mihály 
hittanhallgatóknak. 

Az utóbbi füzetnek rövidítve ez a címe: Disputatio theologico-
scholastica de scientia media, quam . . . sub praesidio . . . Samuelis 
Maresii . . . placidae cujuslibet censurae subjicit et publice defen-
dere conabitur Valentinus S. Keresztúri Ungarus Auth. et Resp. 
Ad diem 7. Decembris . . . Groningae, . . . 1659. Címlevél és A- A 4., 
öt levél 4 r. Ajánlva van özv. Bónis Ferencné Gomba Zsófiának, 
továbbá Persi István és Radi István zemplénvármegyei táblabi-
ráknak, végül Tolnai István, Matolcsi Miklós és Rimaszombati 
János groningeni egyetemi hallgatóknak. Üdvözlő verset irt a 
szerzőhöz Tolnai F. István. 

Ma már nincsenek meg Debrecenben, de a 18. század elején 
készült könyvtári katalógus szerint akkor még megvoltak a követ-
kező, magyar szerzőktől eredő s 1711. előtti időből való könyvek: 

Thuri Georgius: Carmina. Wittenberg, 1600. 8 r. Egybe volt 
kötve Cyrusi Theodoretus némely művének a Beumler Márk 
zürichi tudós jegyzeteivel ellátott kiadásával, melyből később ki-
tépte valaki, amint a nyomok ma is mutatják. 

Gyöngyösi: De universali consensu J. Christi Dei et Hominis 
et Joh. Calvini. 4 r. Egybe volt kötve Himmelius „Disputationes 
theologicae" c., 1599-ben megjelent könyvével, amellyel együtt 
veszhetett el is. 

Szegedi: Philosophia christiana. Nem feltétlenül bizonyos, de 
nagyon valószínű, hogy ez is protestáns munka volt. 

Az elősorolt könyvek közül a számokkal jelzettek mind uni-
cumok, mivel ez időszerint kizárólag az itt levő egyetlen példá-
nyukról van tudomásunk. Ilyenül tekintendő a Somosi Petkó 
János-féle értekezés is, amennyiben önálló kiadásából itt van 
az egyetlen ismert példány, sőt teljes példánynak a Keresztúri-
féle is unicum. Nem csak „ritkaságok" tehát mindezek, miként 
a Debreceni Protestáns Lap 1915. évi 912. lapján van állítva. 
Nincs azonban kizárva, hogy valamelyiknek valamikor valahol 
más példánya is napvilágra kerül s ebben az esetben tényleg le-
száll unicum rangjáról a „ritkaság" alantasabb lépcsőfokára. Épen-
úgy, mint az a nagyszámú munka, melyeknek a Régi Magyar 
Könyvtár csak egyetlen őrzési helyéről tud, holott a debreceni 
ref. kollégiumi könyvtárban szintén megvannak, s így a bennök 
való búvárkodás nagy mértékben könnyebbé válik ezentúl. Közülök 
a magyar protestáns egyházi irodalom köréből, és pedig az ér-
tekezések közül csupán a magyar szerzőjüekről emlékezve meg, 
a következőket sorolhatom fel. 

Zvonarics György : Rövid felelet . . . Pécseli Imrének . . . Csepreg, 
1626 (I. 554.) 

Károlyi Gáspár : A mi Urunk Jézus Krisztusnak ujtestamentoma. 
Amsterdam, 1646. (I. 783.) 
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Némethi Mihály: Mennyei tárház kulcsa. Kolozsvár, 1673. 
(1. 1149.) 

Pathai János: Tánc felbonczolása. Debrecen, 1683. (I. 1296.) 
Debreczeni Kalocsa János: Dicsiretes emlékezet avagy Halotti 

együgyű tanítás . . . Felvinczi Sándornak . . . meghidegedett teste 
felett. Debreczen, 1686. (1. 1348.) 

Szőnyi Nagy István : Élő-holtak jó illatja. Debrecen, 1686. 
(1. 1351). 

Pápai Páriz Imre: Keskeny út. Lőcse, 1689. (1. 1377.) 
Debreczeni Kalocsa János: Halotti tanítás.. . Szenczi Pál. . . felett... 

Debrecen, 1691. (I. 1402.) 
Szentpéteri István: Izrael szekerei . . . Debrecen, 1691. (I. 1403.) 
Rápóti P.Mihály: Temetési tanítás . . . Debrecen, 1694. (I. 1451.) 
Otrokocsi Fóris Ferenc. Eltévelyedett juhnak felkeresése. Nagy-

szombat, 1694. (I. 1465.) 
Gönczi György: A sz. Dávid . . . zsoltárival és . . . dicséretekkel 

. . . teljes könyv . . . Kassa, 1673. (Sztripszky. I. 282.) 
Keresztyén catechismus. Kolozsvár, 1675. (Sztripszky I. 287.) 
Gönczi György: Énekeskönyv. Kolozsvár, 1675. (Sztripszky 

I. 288.) 
Melanchthon: Responsio . . . de controversiis Stancari. Kolozs-

vár, 1554. (II. 53.) 
Dávid Ferenc: Dialysis scripti Stancari . . . Kolozsvár, 1555. 

(II. 65.) 
Debreczeni Kalocsa jános: De existentia Christi aeterna. I—II. 

r. Franeker 1655. (III. 1932.) 
Lenthi János: De cubiculis seu suburbiis inferni papisticae 

genti locandis. Utrecht, 1665. (III. 2301.) 
Mezőlaki Ρ. János: De genuina ac triumphante religionis re-

formatae orthodoxia. Franeker, 1666. (III. 2328.) 
Enyedi János: De genuin,"1 scripturae sacrae interpretatione. 

Leiden, 1669. (III. 2478.) 
Selyki Péter: De sapientia ex Prov. Cap. VIII. Marburg, 1674. 

(III. 2669.) 
Kurtzer und wahrha f t e r Gerichts-Auszug . . . Sagan, 1678. 

(III. 2929.) 
Bethlen Miklós: Apologia ministrorum. Utrecht, 1678. (III. 2938.) 
Gyöngyösi Pál: Dissertatio ethico-scripturaria. Franeker, 1700. 

(III. 4179. 4180. 4181.) 
Szatmárnémethi Sámuel: Epistola s. Judae explicata. Franeker, 

1700. (III. 4183.) 
Bél Mátyás : Forma sanorum verborum. Halle, 1711. (III. 4772.) 

* 
* * 
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Száraz dolgoknak tetszhetnek mindezek azok előtt, akik az 
olvasmányokban csupán az érdekességet vagy az építő hatást 
keresik, a tudomány érdekeivel pedig mitse törődnek. Ám ezek 
az ilyen adatok viszik előbbre tudományos ismereteinket, s a 
németek és hollandok példája nyilván bizonyságot tesz róla, hogy 
a theologiai tudomány ápolása a magasra fejlett egyházi életnek 
és őszinte vallásosságnak is nélkülözhetetlen alapjául szolgál. 
Vajha nálunk is elterjedne már a tudomány iránti érdeklődés, 
mert „elvész a nép, mely tudomány nélkül való." Protestáns 
egyházunk hanyatlása és züllése legszorosabban ezzel áll össze-
függésben. 

Debrecen. 
Zoványi Jenő 



Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez. 
Modor városának már a reformáció beköszöntése előtt is volt 

iskolája (Bekefi: A nép oktatás története Magyarországon 130 
lap). Mint sok más városban, aztán itt is az történt, hogy mikor 
a város közönsége a reformációt felvette, ezzel együtt az előbbi 
kath. iskola is evangélikussá vált. A modori krónika szerint (Des-
criptio liberae ac Regiae Civitatis Hungáriáé Jnferioris Modor 
adumbrata et concinnata per Joh. Georg. Schreiber. Anno 1719. 
Zittaviae.) ez 1573-ban történt, azaz ez évben kezdődik a nyil-
vános evang. szertartású istentisztelet Modor városában (az első 
lelkész Wolf Jakab volt) ami az iskolának jelzeteit átalakítását 
is vonhatta maga után'. A megújított iskola első tanrendjét és 
rendtartását 1594-ből bírjuk. Készítője a Nürenbergből behívott 
Agricola Gáspár volt. (Ezeket kiadta Franki V.: A hazai is külföldi 
iskolázás a XVI. században Budapest 1873. című művében 336 342 
lapokon Selmecbánya sz. kir. város levéltárából). Két osztályról, 
egy felsőbb és egy alsóbb osztályról van szó. Amazt a főtanító 
(Rector Scholae), emezt segédje a succentor oktatja. A felső osz-
tályúak a „primani", az alsóbb osztály tanulói a „secundani," de 
azért úgy látszik, hogy egyazon teremben voltak elhelyezve. A 
tanórák reggel héttől tízig, délután tizenkettőtől háromig tartottak. 
Szerdán és szombaton csak egy órát töltöttek a tanulók az is-
kolában és ezt ének gyakorlatra szentelték. A tanítást mindig 
imádsággal kezdték és végezték; a főtárgy egyébként a latin 
nyelv, mely az előadás társalgás nyelve is volt. A rektor mellé 
volt rendelve az iskolai felügyelőség mely az ev. lelkész, (Joh 
Sömmerda) egy városi szenátor (Valentinus Wéber) és a jegyző 
(Conratus Henckel)-ből állott. Évenként négyszer volt vizsgálat: 
január 2-án, április 1-én, julius elsején és Mihály arkangyal napján, 
azaz szeptember 29-ikén. 

Az iskola 1671. illetve 1684-ig a városi tanács patronátusa 
alatt állott. Ez évben a német gyülekezet vette gondjai alá és 
1774-ig az összes költséget is maga viselte. 1787-től kezdve a 
német és a tót gyülekezet együttesen gondoskodtak az iskola 
fenntartásáról. (Beyträge zur Geschichte des ev. Gymnasiums A. 

1 Wölfel szerint (Kurze Nachrichten über das Entstehen und die Schick-
sale der ev. Kirchengemeinde A.-C. in der königl. Freistadt Modern. Preß-
burg 1814. 1 lap.) a reformáció kezdetei 1535—40 közötti időre vezetnek. 
A tényleges áttérés azonban a jelzett időpontban történhetett. 
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Β. in der königi. Freystadt Modern, von Samuel Wölfel ev. deut-
schen Prediger daselbst. Pressburg 1826. 13 lap). 

Az 1594-ki reform után hosszú időre egyebet se tudunk az 
intézetről, mint a rektorok és konrektorok nevét1. 

1674 1681-ig a vallásüldözések miatt a modori ev. egyház 
vallásgyakorlat nélkül szűkölködött és így bizonyára iskolája is 
szünetelt. 

Mikor III. Károly alatt a Carolina Resolutio 6-ik pontja 
értelmében megindult a protestáns iskolák lefokozása, a modori 
iskola, melyben ezidőben már retorikát, sőt más felsőbb tudo-
mányokat is tanítottak (tehát három osztálya volt), abban a vesze-
delemben forgott, bogy a grammatikáig leszorítják. Modor szeren-
cséjére csak jóval később, Mária Terézia uralkodása ideiében történt 
ilynemű feljelentés, de a királyné kegyelmet gyakorolt és elrendelte, 
„hogy a modori retorikai tanulmány előtt szemet kell húnyni." 
Fináczy: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában I., 40 és 195.). Mo'dor különben sohasem akart igazi fő-
iskola lenni, bár sokszor kiváló tanárokkal dicsekedhetett, hanem 
jó előkészítő iskola az ev. felsőbb iskolák, kivált pedig a pozsonyi 
líceum számára. (Wölfel i. m. 28.). 

A „Novi Annales evangelicoram" aug. et helv. conf. in 
austr. Monarchia (Tomus prior. Schemnicii. MDCCXCV.) az 
1794-ik iskolai év julius havában tartott vizsgálatról emlékszik 
meg és hat osztályról tesz említést (82—86 lapokon). Ez adatból 
kitűnik, hogy a felsőbb osztályokban a növendékek a göröghöz 
és héberhez is értettek, továbbá a magyar és egyetemes történe-
lemből, földrajzbői és természetrajzból is feleltek jeléül annak, hogy 
a modori iskola sem zárkózott el a haladás elől, tehát fölvette a 
latin nyelv mellé a realiákat is. 

Legbővebb adatunk ez iskola belső életére nézve az „Annalen 
der Literatur und Kunst in dem öst. Kaisertume" című folyóirat 
1811. ki évfolyamában foglaltatik. (1811. VII. Heft. Monat July 
97—102). Ezért egész terjedelmében közlöm. Ez évben hat tan-
ára volt az iskolának. Kovdts Martiny Gábor rektor a primánu-
sokat és retorokat tanította és 3 éves tanfolyamban a következő 
tudományokat adta elő). 1. Az első évben: erkölcstant, a klasszi-
kusok, főleg Suetonius, Terentius és Ovidius Metamorphosisainak 
a magyarázatát; mitológiát Stanislaides, retorikát Hasse, földrajzot 
Fábri szerint; továbbá aritmetikát, algebrát és geometriát, fizikát 
még pedig ez utóbbinak I. részét Mayer tankönyve szerint. A 
kisebb fizikai kísérleteket az iskolában mutatta be, a nagyobbakat 
ellenben (légszivattyú, villányozógép, üvegolvasztás, üvegfúvás, 
üvegköszörülés, termometer-készítés, esztergályozás, párolgás stb.) 
külön órákban a rektor lakásán végezték. A rektor tanította még 

1 Wölfel-en kívül közli e névsort Gyurikovics György: História Scholae 
Evangelicac Modrensis et ejus Rectorum. 1826. kézirat a modori ág. hitv. ev. 
német egyház tulajdonában. 
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a retorikát is Carlovszky tankönyve szerint. Hetenként egy kötött, 
meg egy kötetlen nyelvű dolgozatot nyújtanak be a tanulók. 
Szombatonként a primánusok felváltva szónoki beszédet monda-
nak szabadon választott témáról. Végre tanul az I. évfolyam héber 
és görög nyelvet is. A 2-ik év tárgyai: dogmatika, Cicero beszédei, 
Vergilius Aeneise, Ovidius Tristiái; római régiségek (Stanislaides); 
ókoriföldrajz, trigonometria, stereometria; a fizika 11-dik része, ter-
mészetrajz (Mitterbacher), végre prozódia, nyelvek és stílusgya-
korlatok mint az előző évben. A harmadik évben szerepelnek: 
erkölcstan, mely minden második évben a dogmatikával váltakozik, 
Livius, Tacitus és Horatius magyarázata, a klasszikus irodalom . 
története, gyakorlati geometria, egyháztörténet (Schröckh), logika 
(Fuchs), pedagógia (Seberiny). A prozódia, nyelv és stílusgyakor-
latok folytattatnak. Szerdán délután matematikai, szombaton pedig 
botanikai kirándulások rendeztetnek a szabadba. Derült estéken 
hetenként egyszer a szabad ég alatt az asztrognosiát magyarázza 
a rektor. A tanulók száma e tanévben (az 1810/11 -ik tanévről 
van szó) 29 volt. 

Ott Ferdinánd a szintaktikai és grammatikai osztály vezetője 
szintén három év alatt végzi el a tananyagot. Az első esztendőben 
mindkét osztályban tanítja a következőket: vallástan, Európa 
földrajza, általános világtörténet (m. pedig a Kr. előtti kor, Schröckh 
szerint); állattan és számtan. Ezenkívül gyakorlatok a szép-helyes-
és gyorsírásban, szavalásban és stílusban. A szintaxis tanulóinak 
hetenként kétszer Rheniust magyarázzák (mert a tanulók java 
része magyar és tót anyanyelvű és így az előbb használt, de 
német Bröder-féle tankönyv nem vált be.) Magyarázzák is fordítják 
Nepost és Gedike Chrestomathiáját. A grammatika tanulói viszont 
külön tanulják Rhenius nyelvtani szabályait. A gyakorlati latin 
tanítás kézikönyve Gedikétől való. A második évben folytatják 
az előző év tananyagát, tárgyalják továbbá Ázsia és Afrika föld-
rajzát, a világtörténelemből a Kr. szül. utáni korszakot, végül 
pedig a növény és ásványtant. A harmadik évfolyamban tanulják 
Amerika és Ausztrália földrajzát, Magyarország történetét és nép-
szerű természettant. A többi marad mint az előbbi években. A 
tanulók száma 30—40 körül van. 

Langhofer János, a donatisták tanítója tanította az első évben 
a vallástanon és bibliai történeteken kívül, Európa és különösen 
Magyarhon földrajzát, továbbá állattant, technológiát (Funke) 
természettant (Helmuth). Ε mellett az ifjúság a helyes olvasás, 
irás, számolás és énekben nyert oktatást. Mivel ez osztály növen-
dékei németül beszéltek, itt Bröder nyelvtana alkalmazható volt. 
A második évben a négy többi világrész általános leírása kerül 
sorra, továbbá az ásványok és növények országa, általános világ-
történet és magyarázat tárgyát képezi az egészségtani káté is. — 
Ez osztály tanulóinak száma 30—40. 

A negyedik tanító Schimegh György a tót nyelvű fiúiskola 
vezetője, ahol az írás és olvasás első elemein kívül, vallástant, 
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bibliai történeteket, számtant, egészségtant és éneket tanított. A 
tanulók létszáma, kiknek legtöbbjét katonának viszik el, télen 
100-on felül van, nyáron alig 10. Polleffkovits György a tótnyelvű 
leányosztály tanítója ugyanazokat a tárgyakat tanítja mint Schimegh. 
A leány növendékek száma is az évszakok szerint változik. 
Kirchner József végül a kétévi tanfolyamra terjedő németajkú 
leányosztály tanítója. Tanított pedig vallástant (Herder), bibliai 
történetet, földrajzot, természetrajzot, természettant, az egészségtan 
kátéját, számtant (fejszámolást), éneket. Tanultak továbbá a leányok 
szép- helyes és gyorsírást. A tanulók száma 30—40-re rúgott. 

• A tanulók összes létszáma a kérdéses tanévben kerek számban 
300, tehát az intézet szép látogatottságnak örvendett1. A bemu-
tatott programmból kitűnik, hogy ez időben már tisztán el voltak 
választva a latin osztályok az alsóbb osztályoktól, tehát a gimnázium 
az elemitől (A Ratio Educationis hatása). 

Az intézettel ez évben is alumneum volt kapcsolatban, mely 
1768-ban lépett életbe és melyben a tanulók ingyen vagy csekély 
fizetés ellenében ebédet kaptak. Alaptőkéje eredetileg 6000 frt. 
volt, de idővel nagyon leapadt és csak gyűjtések és szupplikációk 
révén tarthatta fenn magát. (Wölfel ismét kedvezőbbnek tünteti 
fel az alumneum anyagi helyzetét i. m. 21 s. k. megemlítvén, 
hogy a városi polgárok és vidéki gyülekezetek szívesen felkarolják). 
De bármilyen előnyös volt minden időben a város fekvése (egész-
ségügyi szempontból) és bár mennyire virágzott az iskola időn-
ként kiváló tanárok birtokában mégis igen szegényes volt 
jó sokáig az intézet elhelyezése részben a Károly-féle rendeletek 
hatása alatt. Wölfel négy primitív tanteremről tesz említést, 
melyek az alsó elővárosban a német paplak oldalfrontját képezték. 
Az egyházközség akart, de nem tudott az égető bajokon segíteni, 
mig nem a 1825. évi julius 6-ik tűzvész az egész épületet el-
hamvasztotta. Ekkor elhatározta a gyülekezet (mindakettő), hogy 
új épületet emelnek, melyet 1826. nyarán föl is lehetett avatni. A 
szépen befolyt adományok lényegesen könnyítettek az egyházközség 
nagyterhein. Az intézet fénykora azonban már lejárt, a folyton foko-
zódó igényeknek az intézet fenntartó hatósága erejének legnagyobb 
megfeszítésével sem tudott megfelelni. Az „Organisationsentwurf" 
végre megadta, neki a halálos döfést. Így megszűnt a modori 
gimnázium V., VI. és VII. osztálya2 az 1857/58. tanév végével, a 
négy osztályú intézet tanárai Grisza Ede és Brestyánszky Sámuel 

1 Wölfel szerint 1825/6-ban a tanulók száma ez volt az I. osztály: 14, 
Il.-ban: 32, 111.-ban 26, IV.-ben: 23, V.-ben 43. A tót fiúosztályban 108, 
közülők azonban 61 hiányzott, a német leányosztályban 80, a tót leányosz-
tályban 105, kimaradt 80. összesen volt 431 növendék, köztük 52 alumnista. 
Ez volt a legnagyobb szám 1826-ig. 

2 A következő adatokat Baltzár Ágoston nyug. polgáriskolai igazgató 
szívességének köszönöm. Utolsó rektora a VII. osztályú intézetnek Kalincsák 
János volt, aki Teschenbe távozott (Hollerung Károly ny. főesperes szíves 
közlései). 
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voltak, majd pedig a négy osztályú gimnázium is a fenntartásához 
szükséges költségek hiánya miatt az 1869/70-ik tanévvégén. Utolsó 
tanárai Bresztyánszky Samu (f 1884. április 4.) és Baltzár Ágoston 
a modori községi polgáriiskolánál nyertek alkalmazást. A volt 
gimnáziumi alapok kamatai a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület modori leánynevelő intézet fenntartására fordíttatnak. 

Ez volt a modori latin iskola pályafutása. Nehéz időkben 
becsületes és hasznos munkát végzett és egyházunknak nagy 
szolgálatokat tett. Mikor azonban a régi magyar protestantiz-
mus ama törekvése, hogy minél több új iskolát tartson fenn 
amaz újnak adott helyet, mely a meglevő iskolák belső fejlesztésé-
ben és erősítésében, vagy csak oly új iskolák alapításában ke-
reste erőforását, melyek fenntartásáról szűkös anyagi helyzete 
mellett is gondoskodni tud, akkor be kellett zárulni sok mással együtt 
a modori gimnázium kapuinak is, de megmaradtak elemi iskolai, 
a gimnázium köveiből pedig fiatalos erővel ki emelkedett „porából 
megélemedett Phönixként" egyetemes egyházunk egyik legáldá-
sosabban működő leánynevelőintézete. Befejezésül közöljük a 
modori gimnázium tanárainak névsorát (Gyurikovics és Wölfel 
nyomán, kiknek adatai azonban nem egyeznek mindenben) néhány 
érdekesebb életrajzi adat kíséretében. 

Az intézetnek szervezője, a fent emiitett agricola Gáspár, úgy 
látszik, csakhamar hűtlen lett Modorhoz és neve is feledésbe 
merült. így érthető, hogy Gyurikovics szerint az első rektor a 
liptói születésű Jablonovszky (Molus) Pál, aki Nagyeőrött volt 
(Szepes m.), mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 
1597. január 4-én. Innen került Modorba, tehát minden valószí-
nűség szerint Agricola utódja lett. Rektorsága 1601-ben véget 
ért. Bizonytalan, hogy hová ment és hol halt meg. 1615-ből 
Gutterus Frigyes emlitettik mint diakon és rektor majd Nigrini Adolf 
1625-ig Jul. Aeneos Wagner 1626-ig Simon Abrahamides 1629-ig, 
Gerg Bamnonius 1632-ig Georg Gaman 1635-ig 1635-ből 
Gouttmann Burchard, (Burgh Baumgartner?) egyideig pedig Bayer 
Jeromos is tanított (1638 előtt). 1648—50 Slemmeker András ne-
vével találkozunk. Utána 1652-től Bühringer András (vagy Piringer 
Posoniensis) csakhamar városi jegyző, majd pedig pozsonyi 
konrektor. 1656-ban Höherus (Kocherus?) András a rektor, mel-
lette, úgy látszik az első konrektor Modorban Vörös György. 
1660 Hrabszky János, aki a keleti nyelvekben kitűnő jártasságot 
szerzett és később gyanús halállal mult ki. 1664-től Parschitius 
(Barschitus) Daniel, aki három év múlva Körmöczbányár^ távozott. 
1667-ben Ritthaler Mihály, aki 1674-ig működött, ez évben az 
üldözések elől Németországba menekült. 1774—1781 a fentemli-
tett szünet állott be az iskola életében. 1782-ben Gerhard János 
a rektor, egész 1693-ig mikor ez állásba Apelles Pál követte, de 
azért 1796-ban bekövetkezett haláláig megmaradt konrektornak. 
Az összeférhetetlen természetű Apellesnak sehol sem volt nyugta 
1699-ben elhagyta Modort is és több helyen megfordult mígnem 
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1706-ban Késmárkon érte utói a halál. Utódja Modorban Peuker 
György volt 1699. 1708.—1720-ig. a modori születésű Scultéty 
János a rektor és Medzibrodszky Andás a konrektor, előbbi csak 
rövid ideig működött, mert helyét a feljebb említett Gerhard 
hasonnevű fia foglalta el. (1719?—1731), 1731-ben a rektorságot 
Nigrini Jánosra ruházták, aki 1734-ig viselte, mikor Lyci Krislóf 
követte (1741-ig). Utána Medzibrodszky Teofil viseli a tisztséget, 
aki teologiai müveket irt (1741—1748) 1748-ban pedig Torkos 
Mihály a későbbi szuperintendens. 1749-ben Graskovits András 
a rektor és Augusztini Pál a konrektor; utóbbit 1753-ban Orgon 
Ádám követte. 1755—68-ig Hermann Sámuel a rektor. 1768—1770-ig 
a kiváló Bogsch Jakab, aki a lőcsei gimnáziumhoz távozott, majd 
iglói, később pedig soproni lelkész volt. Bogsch oldalán Hübner 
Mihály volt a konrektor. 1770—1784-ig Valter Godorfrid töltötte 
be a rektori tisztet. 1784- 1786-ig Fábry István a rektor, ki ké-
sőbb Pozsonyba ment, mellette Ott Ferdinánd volt a konrektor, 
aki 1825-ig működött a modori iskolában. Fábry utódja Stanis-
laides Dániel volt, aki azonban két év után Sopronba, majd 
Pozsonyba került. 1789—1791-ig Musculy János a rektor, aki 
helyét Farkas Pálnak, (1791- 1797) a későbbi esperesnak adta 
át. Ezt 1798-ban Gross János követte, aki 1803-ban a pozsonyi 
líceumhoz ment. 1803 1807-ig Scultéty Mihály viselte a rek-
torságot, melyet 1808-ban a modori születésű Kováts Martini 
Gábor vett át és viselt 1817-ig. Ez volt a modori gimnázium 
fénykora. Feljebb láttuk az intézett gazdag tanulmányrendjét 
ezidőből. Azonban Kováts Martini is csakhamar a pozsonyi ev. 
líceumhoz ment át (1817). Utódja 1817—1823-ig a szintén ki-
váló Kanka Dániel, akit innen neveztek ki tanárul a bécsi ev. 
theológiai tanintézethez. Öt követte a fent említett Gross János 
hasonnevű fia. 1826-ban rajta kívül működtek Modorban: Gott-
schalkovszky Mihály, Langhoffer János, Lang Mihály, Schimegh 
György és Poleffkovits György. Velük aztán meg is szakad a 
névsor használt forrásainkban. 

Dr. Szelényi Ödön. 



Lapszemle. 

„A Neue kirchliche Zeitschrift"1 1915. évfolyamának 5 - 1 2 . 
füzete van előttünk. Röviden ismertetjük tartalmát. 

Az 5 füzetben Bachmann F. erlangeni tanár tovább folytatja 
s be is fejezi a maga cikksorozatát Luther kátéiról. Azután ki 
kell emelnünk Ihmels feleletét Fischer lelkésznek a 4. számban 
közölt támadására az ő teologiája ellen. A mindig szorgalmas és 
nagy tudományú König bonni tanár vizsgálja még az elefantinei 
gyülekezetnek a monoteismushoz való viszonyát, mig Lueder 
lelkész „Luthertum und Volkstum" cimen ir oly kérdésről, mely 
különösen érdekes a mi időnkben. 

Folyóiratunk 3 számában Kaftan S. erős birálat alá vette 
Steinmann, a hernhuti testvérközösség liberális teológusának tanát 
Istenről. A 6. füzetben most védekezik Steinmann „Theologie und 
Gottesglaube" cimű értekezésében. A szerkesztőség készségesen 
megnyitotta előtte a lap hasábjait. Boehmer marburgi egyház 
történész e számba irt Augustinusnak „Confessiones"-eiről, 
melyeket ő nem „vallomásoknak," hanem „dicsőítéseknek" fordít 
s ilyeneknek azután be is mutat. Ez a cikk aztán átterjed a 
következő 7/8 kettősfüzetbe is. Ugyancsak ily hosszabb értekezés, 
mely a 6. és a 7/8. füzetre kiterjed az ifjabb Althaus, göttingeni 
magántanár dolgozata : „Unser Herr Jesus." A fiatal szerző ba-
ráti élőszóbeli eszmecserében is tárgyalt Bousset-vel, rendkívüli 
tanár — kollegájával annak „Kyrios Christos" c. könyve tartal-
ma felett s ezen eszmecsere eredményét a maga részéről össze-
foglalja dolgozatában, melyet a tábori lelkészi szolgálata alatt 
fejezett be véglegesen. Az értekezés a tudományos ellenfelek 
sine ira et studio való tárgyilagos vitatkozásának igazi mintaképe. 
A 7/8. kettősfüzet egyéb tartalma ínég az eddigieken kivül Meyer 
göttingeni tanár cikke Luther 1528. évi tízparancsolat magyará-
zatáról s azután Mahling berlin tanár dolgozata : „Die johanneische 
Kirche, das ewige Evangelium und das dritte Reich." 

A 9. füzet első cikke Dunkmann greifs waldi tanártól való : 
„Das theologische Gewissheitproblem". Ezen cikkben a szerző 
kiindul a reformátoroktól és követi a kérdésünkbenvaló állás fog-
lalást az egész azótai időn át s különösen a 19. században. 

1 Neue Kirchliche Zeitschrift herausgegeb. ν. D. Wilh. Engelhardt. Leipzig 
A Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Ára negyed évre 2 50 Mk. 
Theol. Szaklap. XIV. évf. 5 
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Dunkmann természetesen elveti az erlangeni teologia felfogását 
s a maga részéről a Schleiermacher állásfoglalásához visszatérést 
s abból való kiindulást javasolja. De nem lehet állítani, hogy 
Dunkmann kritikája mindigigazságos és helyes volna. Frank álláspont-
jául pl. olyasvalamit cáfol, amit az nem képviselt. Azután saját fel-
fogása megállapításában sem elég világos. Szóval Dunkmann a 
roppant termékeny s rém sokat iró teologusokhoz tartozik, kiknek 
irásai épen ezért megérzik ezt értékükben. Ugyanezt kell itteni cikkéről 
is mondanunk. A 9. füzetben ir azután még Wohletiberg erlangeni 
tanár Jézus működése színteréről. Kinast nürnbergi lelkész hosszabb 
dolgozatot kezd a csoda kérdésére vonatkozó legújabb tárgyalá-
sokról, mely csak a 12. füzetben ér véget. A szerző szól 1. az 
egyoldalú realistikus csoda felfogásokról 2. a kriticistikus felfo-
gásról. Itt a legkülönfélébb csodaellenes álláspontok kerülnek 
szóba. A 10 füzetben aztán folytatólagosan szó van 3. tapasztalati 
s a kijelentés teologiája ismeretelméleti csodafelfogásáról, míg 
a 11. s 12. füzet a tisztán vallási tapasztalat s kijelentés teo-
logiája felfogását a csodáról előadja. Ez a cikksorozat igen jól 
tajékoztat ezen kérdés ujabb tárgyalásai terén s a folyóirat igen 
értékes alkotó része. A 10. füzetben aztán Grützmacher erlangeni 
tanár is egy hosszabb s igen érdekes cikksorozatot kezd meg 
az ó- és az új- protestantismusról, mely szintén csak a 12. füzetben 
nyer befejezést. A 10. füzetben a probléma szellem- s theologia 
történeti fejlődését kutatja s kimutatja, hogy a 16—18 században, de 
még Schleiermacher sem igen ismeri még problémánkat. Az inkább 
az evolucionistikus világ- és történet felfogásban: Hegel, Schelling s 
Baur felfogásában gyökerezik. Azután kimutatja Grützmacher, hogy 
Kliefoth, Vilmár és Stahl is vártak egy új protestantismust, hogy azután 
a konfessionalis erlangeni theologia s különösen Frank felfogását 
a reformációról is vázolja. A 11. füzet a közvetítő teologia s 
különösen Landerer, majd Schenkel, Strauss, Feuerbach Lagarde, 
Nietzsche s Hartmann, majd a tiszta történet tudomány s Ritschl 
meg iskolája felfogását vázolja, mig a 12 füzet Lang, Η. Rothe, 
majd Dilthey s az egyházjogászok után Troeltsch állásfoglalását 
ismerteti aki problémánkat ami napjainkban megújította. — Még 
meg kell említenem, hogy a 10. füzet még Caspari breslaui 
tanár dolgozatát kezdi közölni Jeremiás prófétáról mint szónok-
ról és önfigyelőről, a mely aztán a 11. füzetben véget ér. A 
12 füzet Kinast és Grützmacher cikksorozatának befejezésén kivül 
még Caspari erlangeni tanár katechetikai cikkét hozza a hazáról 
s a hazaszeretetről, mely Haucknak, lipcsei tanárnak 70. születés-
napjára van ajánlva. 

Ugyanazon kiadónál, mint a fenti folyóirat, jelenik meg a 
„Theologie der Gegenwartl<1 cimü kritikai lap. Az 1915. évfo-
lyamnak 3—6 füzete van előttünk. A 3 füzetben ismerteti Griitz-

1 Die Theologie der Gegenwart. Leipzig. A Deichertsche Verlagsbuchhand-
lung Werner Scholl. Évi 6 füzet ára 3.50 Mk. 
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macher münsteri tanár az ókort és a középkort tárgyaló egyház-
történeti irodalmat. A 4. füzetben Jordán erlangeni tanár jellemzi 
az újkori egyháztörténeti irodalmat a reformáció óta. Az 5. füzet 
az ó testamentomi tudomány irodalmával foglalkozik; csakhogy 
szerzője ezúttal nem Sellin, hanem Wilke bécsi tanár, a 6. füzet-
ben ismerteti Wohlenberg erlangeni tanár az új szövetségi iro-
dalom legújabb termékeit. A könyvek ismertetése mindenütt s 
mindig rövid, szakszerű és kellőleg tajékoztat az utolsó év teo-
logiai irodalma terén. Aki az utolsó év teol. irodalmát meg 
akarja ismerni, de nem tudja mind megszerezni s átdolgozni, 
annak ajánlhatjuk ezt a teol. irodalmi kalauzt, melynek útmuta-
tása mellett aztán a legértekesebb műveket esetleg meg is 
szerezheti. 

Dr. Daxer. 

5* 



Könyvismertetés. 

Jézussal egy úton. — Kemény Lajos, Möhr Henrik, Szimonidesz 
Lajos, Szűts Gábor, Wolf József egyházi beszédei. Budapest 1913, 
ára 5 korona. 

Ötvenhárom beszéd szövegében egy kis gárda vonul fel világ-
nézetével, gondolatszövési és szófűzési készségével. Abban a nagy 
kínálatban, mely predikációs könyvpiacunkon minden ilyes vállal-
kozás üzleti sikerét eleve bizonytalanná teszi, ez a kötet új érték 
nyújtásának Ígéretével lép fel. 

Ez az első átolvasásnál is szembetűnő. Egységes terv szerint 
helyesebben: egy mintára dolgozik mind az öt szerző. Beszédeik 
szerint a külső keretet nem becsülik annak a tekintélynek magas-
ságára, mely a gondolatok lélegzési mélységét megakasztaná: 
egy-egy gondolat teljes kifejlődésében áll elénk, tehát — ami 
figyelmet követel! — a forma a gondolatok természetétől függ, 
azoknak arányossága, terjedelme szabja meg vonalait. 

Ezzel arra a kérdésre nyitunk ajtót: micsoda cél volt e beszéd-
gyűjtemény kiadásának oka? Mintha uj nyomok akarnának e be-
szédek lenni. Mintha egy erőteljes protestálás csendülne ki be-
lőlük a ma divatos egyházi beszédtónus és prédikációi formaság 
ellen. Sőt mintha egy homiletikai reform tételeinek bevezetése 
akarna e gyűjtemény lenni. 

Értem a szerzőket. Értem az indító okokat, melyek beszédeik 
kiadására ösztönözték . . . Melyek azok? 

Próbáljunk megállapítani. Ha sikerül megtalálnunk, felfedeztük 
egy nagy baj forrását, amelyik ront, pusztít minket. Diagnoszti-
záljunk. 

Először. A mi prédikátoraink ma kópizálnak, grammofonizál-
nak a szószéken. Nem Krisztust, a Mestert prédikálják, de magukat 
sem, hanem más miljőben élt, más szivekre hatott, más embe-
reknek szólott — és ami bűn! — szükségből, vagy ötletesen, 
tehát rosszúl választott mestereiket. 

Másodszor. A mi beszédeink túltömöttek; nem annyira ak-
tuális, élő gondolattal, mint sok bibliai citátummal, melyet elő-
rángatunk ha kell, ha nem, -beleszorítunk a mi gondolataink 
glódájába. így kapjuk azokat a vaskalapos nehéz beszédeket, 
melyek után — fellélegzik, vagy felébred a hallgatóság. 

Harmadszor. Elv az ars predicationalisunkban: fiat forma, 
pereat gondolat. Analizálunk ott is, ahol gondolatcsonkítás az, 
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felosztásra törekszünk ott is, ahol a felosztás után vesszük észre, 
hogy nincs miről beszélni. 

Negyedszer. Nem tudunk az idővel bánni. Már pedig, ki nem 
tud bánni az idővel, elbánik majd az idő vele. Rettegünk a rövid-
ségtől, mert az istentiszteleti idő tartamát tűzön-vizen keresztül 
ki kell töltenünk. S míg figyeljük az óramutatót, elfeledünk az 
idő arculatára figyelni s róla olvasni. 

Ezek lehetnek a hibáink hála Istennek: nem általánosak — nagy-
jából. Viszont eredetiség, egyéniség a beszédben, tehát a szemé-
lyesség dogmatikai elvének áthomiletizálása; a könnyebben 
asszimilálhatóság, megérthetőség, a formaságtól függetlenítése a 
gondolatnak, a rövidség és korszerűség: ezek a beszédeink erényei. 

Ezeket keresem e kötetben. Mert ha hatni, építeni akarnak 
a szerzők e beszédeikkel — ami minden egyházi beszéd célja 
— akkor e tulajdonságok nélkül nem szabad szükölködniők prédi-
kációiknak. És e tulajdonságok együttesen kifejthetők abból a 
törekvésből, mely e beszédekben lüktet: közelebb hozni a szó-
székhez a lelkeket; beállítani a szószéket ismét a régi nagy hiva-
táshoz méltóan a gyülekezet lelki életének a közepébe, legyen az 
a gyülekezet agyának és szívének mozgatója. Mindegyik be-
szédből ez a törekvés lélegzik ki, lerontani azt a falat a szószék 
világa és a gyülekezet között, mely elfogja hangunkat, szívdob-
banásunkat, szavaink szívét, megszűntetni azt a hatástalansági 
okcsomót, mely beszédeinket a falon keresztül kiabált beszédek 
szintelenségére, erőtlenségére gyötörte. Ezt a közvetlenséget, a 
közelférközés törekvését állapítom meg e beszédek főerényéűl. 

Ez a közvetlenségre — törekvés egy eltévelyedésre vitte pré-
dikátorainkat, mint szerzőinket is. Prédikátoraink a kisebb intel-
ligenciájú gyülekezetek lelkét azzal igyekeztek közelebb hozni a 
szószékhez, hogy népjóléti, gazdasági tárgyakat ismertettek rajta, 
a nagyobb intelligenciájú gyülekezeteket pedig, a melyeknek 
templomlátogató kis percentjét az alacsonyabb társadalmi rétegek 
szolgáltatják, szociális kérdésekkel, iparkodtak táplálni. így tartjuk 
mi ma már a templomi hangversenyeket, így kísérletezik egyik-
másik nagyvárosi prédikátorunk a napi tudományos és szépiro-
dalmi érdekességek prédikációba öntésével. Mintha az evangélium 
ma már nem lenne Isten hatalma. Ezek a beszédek is itt e tekin-
tetben hagynak kívánni valót. Jó. Elengedem a bibliai citátumok 
minden áron való forszírozását, beleszövögetését oda is, ahova 
nem illik, mint a nemesveretű aranyfonál a pamut közé, de már 
a bibliát, az evangéliumot, tehát azt a levegőt, melyben a lélek 
a Krisztus leheletében lélegzik, nem. Valahogy ez a Krisztus-
szegénység, az okos és aktuális, a közvetlen és vonzó gondola-
toknak ez a Krisztus-nélkülisége, szelídebben: ez a nem elég 
mélyreszóllás az evangéliumba, a Krisztus lelkébe a „Jézussal egy 
uton" haladókat a Krisztussal való lépéstartásból kizökkenti. A 
Krisztus szerelme, csodálata, a Krisztus megváltói munkájának 
keresztyéni értékelése, az egész lelkünk benne-élésének kinyilat-
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kozása — ami az egyházi beszédnek szent tartalmát adja 
nem lehel ki olyan meleget e beszédek jókora részéből mint 
amennyi kell, hogy a hatás (a szent hatás = építés) biztonságával 
merjek szószékre lépni — kezemben e beszédekkel. 

Két beszédtípus áll előttem egymással szembe e kötet olva-
sásánál. Mérlegelem őket. Azoknál a régieknél, ha sikerűitek, a 
forma arányosságot, az írásszerűség, a biblicitás a gondolatoknak 
erőt és zománcot adott. Valami magasság jellemezte azokat. 

Ezek? Közelebb jönnek hozzánk. A nyelv, melyen beszélnek, 
a művelt társalgás, vagy a könyvek nyelve, a gondolatok, melyeket 
elénk terítenek, testvérlelkek gondolatai, a levegő, melyben e 
gondolatok élnek, ami szent vágyaink, reményeink, ami napi 
gondjaink és küzködéseink légköréhez van közel. Amazoknál 
szépség volt a beszéd szertartásossága, emezeknél közvetlensége. 
Ezeknek nagy rész beszélgetések, azok beszédek. Ezek az Írás 
felett elmélkedők, azok belemélyedők az írásba. Az a kérdés: 
vájjon a modernség, a Mának-beszélés, a korszerűség és az írás-
szerűség nem egyesíthető-e? Hiszen az írás szavai nemcsak az 
antikszerűséget jelentik a beszédben. Többet a többnél. Krisztust! 

A könnyedség, a saját lábukon járás, a saját szótáruknak és 
saját gondolattáruknak kihasználása mintha minden prédikáto-
runknak kiáltaná: kövess. Egyéniek csak mind. Minden üdeségiik 
és szépségük forrása — egyéniességük. Ez a varázsunk. De az 
egyházi beszédben mi mégis ma és holnap nem annyira egyéni-
séget keresünk s kívánunk, mint a Krisztus útegyéniesitését, ami 
szívünkön, szájunkon keresztül az 0 szívének és szájának meg-
nyilatkozását. Ha a magunk egyéniségén át a Krisztust jelentjük 
és szólaltatjuk meg, elérjük a prédikáció célját: a jobb emberré 
levést, az újjászületést. Nagy cél ez. Magas ideál. Szinte teljesít-
hetlen követelmény. 

Mégis ezt állítjuk fel mértékül. Hogy felosztás van-e, vagy 
nincs: mellékes. Isten kegyelméből való szónokok mindenkor 
fognak hatni akár homiletikailag szabályosnak mondott, akár nem 
szabályos beszédekkel. És viszont nemszónokok is fognak hatni 
a — szívükkel, a benne élő Krisztussal. Külömben a „felosz-
tásos" beszédek épp azt akarják elérni, amit ezek a felosztás 
mellőzéssel. Hatást rögzíteni akarnak. Vonzani akarnak. 

Jó beszédet olvastunk amazok között is, itt is. Miért? Mert 
a felosztás, az anyagelrendezés a szerző intim művelete, mint az 
épület építésénél a tervezés. Aki nézi, részletekben gyönyörködik, 
részletek szépségét viszi emlékűi, az egészben mint egységben 
legfeljebb a szakember keresi a tervszerűséget. Pillantsunk 
magunkba. Nagy szélesre szövött beszédekből mit visszünk 
magunkkal? Jaj volna, ha a — felosztást, abroncsot a koszorúból. 
Részleteket viszünk, részletekre emlékezünk, részleteket szívunk 
magunkba. Mintha lelkünk a beszéd fordulataira, mint zene üte-
meire épp azoknál a hangoknál rezdülne meg, melyekre épp 
szüksége van, mint mondani szoktuk, hangolva van. Azokat visszük 
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magunkkal, azokat fogadja be és azokat dolgozza fel lelkünk. 
Ne feledjük, hogy a hallgatóság nem a beszélő önsokszorosítása: 
külön lelkek azok, külön világok. Szomjaznak, de egyénenkint 
másra szomjaznak. Leszámoljunk azzal is, hogy a lélek földi éle-
tében fizikai törvényeknek kényszerűi engedelmeskedni: nem 
tudja teljesen kiszakítani magát mozgási köréből, gondolatokat 
nem tud végig követni, hangulatokból kizökken, elevenebb, in-
tenzívebb hatásokra eltér a szónok lelkétől s a megkapott, a 
szomjazott gondolaton elgondolkozik, azon tűnődik tovább s be-
zárja az ajtót: elég neki. 

Tehát? Beszéljünk röviden, úgy mint ami Mesterünk, Krisztus 
tanított s amint e szerzők igyekeznek. De markansabb színekkel 
mint ezek. Ε tekintetben e beszédek közül a Szűcs Gáboréi a 
legsikerültebbek. A Szimonidesz Lajoséi élénkség dolgában az 
előbbiek mögött állanak. Wolf Józseféi bizalmas meleg levegőjű 
beszédek sok egyéniességgel. A Kemény Lajos beszédei elmél-
kedő s nem deklamáló tónusuak; igaz és tanulságos gondolatai 
csak egy kissé több színt kívánnak. Élénkség, szín tekintetében 
Möhr Henrik többet ad, hosszabb lélegzetűek beszédei, mélyebbre 
szállók a gondolatai. 

Ezek az én kritikai megjegyzéseim, ez új hangú beszédekre. 
Céljuk megszívlelendő: beszéljünk közvetlenebbül, egyéniebben, 
aktuálisabban. 

Azt hiszem: e kötettel ezt akarják a törekvő, a saját fejükkel 
gondolkozó, tehát megbecsülésre méltó prédikátorok mondani. 

Hallgassuk meg őket. A háború előtt Íródtak a beszédek, 
Ma — azt hiszem az intencióik szerint beszélünk sokan e 
hazában. A háború megtanított a közvetlenségre, az aktuálisságra, 
a hallgatóinkhoz közelebbférközésre. 

Bellum est magister. 
Szatmár. Duszik Lajos. 

Háború és élet. Hat felolvasás, a melyek 1914. év november 
december havában tartattak a Koloszvdri ref. teologiai akadémia 
dísztermében: VIII. 128 1. Ára 1 korona. 

Ezek a felolvasások Dr. Kenessey Béla ref. püspök kezdemé-
nyezésére tartattak. Céljuk: a szellemi élet nagy kérdéseit vizs-
gálni a háborúhoz való viszonylatukban s az által reámutatni 
azokra a termékenyítő hatásokra, amelyek az igazságért vívott 
harcok nyomán fakadnak. 

A felolvasásokat Dr. Kenessey Béla püspök nyitotta meg 
„A háború és a vallás" című értekezésével. Ki felelős ezért a 
háborúért? Erre a kérdésre szerző találó módon egyebek közt 
azt mondja, hogy ezért a háborúért felelős az egész nagy politika, 
mely csak hatalmi, érvényesülési és uralmi kérdéseket és törek-
véseket ismer a legkisebb községtől fel az angol parlamentig. A 
háború rémülete egy évvel ezelőtt fölzavarta hazánk, monarchiánk, 
Európa, sőt az egész világ népeit, s a rémület első pillanatában 
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hirdették a vallás, a kultura, a polgárosodás csődjét, mert a há-
borúban semmi sem szent, a szemérem láncai bomladoznak, a 
jó helyet ad a gonosznak. Ámde az itélettartó Istennek világ 
kormányzásában benne van a háború. Nevelő eszköz ez is az ő 
kezében, a melyben ott tartja a mérleget s ha egy népet meg-
mért és könnyűnek talált, akkor azt elejti. A világtörténet az 
embernek küzdelméből épül fel, a vezető kéz pedig: Isten. 

A háború és az értékek harca. Dr. Ravasz Lászlótól. Az 
élet értékek harca. Értékes önmagunk fenntartása. Három fogalom 
tartja össze az érték világát: az igaz, a jó, a szép. Szerző itt 
idézi Schiller jeles mondását: Das Leben ist der Güter höchstes 
nicht. De azt kellett volna néhány sorban megmagyaráznia. Hogyan? 
A földi élet mulandó, de vannak örök, elévülhetetlen javak: Isten, 
hit, vallás, erény, ártatlanság, magasztos idea, a haza, a testvéri-
ség. Ezekért legyen kész az ember életét feláldozni s ne tartsa 
azt legfőbb jónak. Kérdések! A háború helye az értékek harcá-
ban? Miért folyik a harc? Haszonért-e: vagyonért, gyarmatért, 
hatalomért, hódításért, vagy pedig a szellem örök javaiért: becsü-
letért, igazságért, az elnyomott és meggyalázott emberi méltóság 
felszabadításáért? Ez dönti el a háború belső értékét és nem a 
siker. Szerző hatalmasan s a filozofus világos fejével fejtegeti 
az axiologia elveit. 

A háború a profétizmus tükörében. Dr. Kecskeméthy Istvántól. 
Szerző az ótestámentomba vezet minket. A próféták voltak a 
háborúk főindítói és nemzetüknek leghevesebb harcratűzelői. Csak 
a prófétáknak köszönhető, hogy az ősi szent hagyományok el 
nem enyésztek és az Izráel magasabb hivatásáról szóló hit mindig 
a legválságosabb pillanatokban ragyogott fel a legfényesebben. 
A jósok Isten akaratának tolmácsai, a teokracia őrei, a jelen és 
jövő látnokai. Hirnökségük támogatására jelekkel, jegyekkel éltek, 
sőt néha zenével is. Céljuk: Izráeltől az igát elfordítani s a szám 
f zetés korszakában a nép sebeit szózataikkal enyhíteni. Mi keresz-
tyének elismerjük az ótestámentomot szent könyvünknek. Ezt 
szerző jeles érvekkel bizonyítja. Értekezése kitűnő fejezet az ótes-
támentom teológiájából. 

A háború a világtörténelem tükörében. Révész Imrétől. Szerző 
Goethe Faustjából idézi Mefisztofeies bemutatkozó szavait: Része 
vagyok annak az erőnek, amely rosszat akar és mindig jót szerez. 
A háború a világtörténelem tükrében ilyen mefistoszerű, de az 
örök jóság hatalma alá vetett erőnek bizonyúl. Mindig rosszat 
akar: mert még hogyha az egyik vagy a másik hadakozó félnek 
öntudatos végcélja valóban jó is, képtelen elérni vagy csak meg 
is közelíteni ezt a végső célt egy sereg gonosz eszköznek és 
kárhozatos eredménynek öntudatos és erőszakos akarása nélkül. 
De mindig jót szerez: mert épen annak válik mindig a legigazibb 
javára, a ki ellen — a legirgalmatlanabbúl szegeződött a gonosz 
szándék éle. A történelem bizonyítja, hogy az értékesebb győz. 
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Ezeréves szenvedéseink, élet- halálharcaink, emésztő belső vívó-
dásaink eredményeűl annyit mégis sikerült már elérnünk, hogy 
ma, történelmünk folyamán legelőször, mint egységes nemzet 
várjuk az újabb, nagy próbát. Ez az értekezés a nemzeti öntudat 
fontosságának nagyszabású hirdetője. 

A háború erkölcsi jelentősége. Nagy Károlytól. Szerző a be-
vezetésben vázlatosan, de érdekesen fejtegeti a legfőbb jó fogal-
mát. A tárgyhoz közeledvén, helyesen állítja, hogy a háború nem 
pusztán rombolás és öldöklés. Sőt a történelem tanulmányozása 
során nem nehéz felismerni, hogy a háborúk nagyjában és egészé-
ben az emberiség kulturhistoriai haladásának, Isten országa felé 
törésének állomásai, fordulópontjai. A háborúk az egész emberiség 
erkölcsi javainak megszerzéseért, megtartásáért és növeléseért 
vívattak. Etikailag nemcsak igazoltak, de egyenesen szükség-
szerűek azok a háborúk, amelyek az emberiség erkölcsi javaiért 
vagy alsóbb rangú javakkal szemben magasabb rendűekröl foly-
tattatnak s a melyeknek megvédésére vagy kivívására más út 
nem marad, mint a fysikai erő. Ez a szükséges rossz. És a jó? 
Íme, a háború egységes nemzettestbe foglalta e haza lakóit. A 
nemzeti egység a szellem egysége, melyet a nemzeti géniusz 
épít és védelmez. Új építő munka vár reánk. A nemzet csatáját 
a békében kell megnyernünk! Valóban gyönyörű beszéd. 

A háború, mint a szellemi élet újjászületése. Dr. Bartók György-
től. Az embernek rendeltetése az, hogy öntudatos szellemi lény 
lévén, a beléje oltott szellemiséget kialakítsa s naponként egy 
lépésnyit hódítson meg magának a szellemiségből. Igazi élet csak 
a szellemben való élet, amely már itt a földön az Isten országát 
valósítja meg. A háború azt hirdeti nekünk, hogy újjászületésre 
van szükségünk. A háborúnak tűze kiolvasztja mindazt, ami bennünk 
lakott; diadalmas életre ébreszti a szellemnek minden drága kin-
csét: a gondolkodást, az erkölcsiséget, a művészetet, a vallást, 
de olthatatlan lánggal emészti meg azt, ami csak szalma, csak 
értéktelen lom vala. A beszéd tele van fenséges gondolatokkal. 

A Végszót Dr. Gidófalvy István, a teologiai intézet főgond-
noka mondotta. Ebben a néhány sorban mutattuk be a jeles fel-
olvasásokat, s bátran állíthatjuk, hogy azok mind tartalmuknál 
mind alakjuknál fogva egytől-egyig a retorika remekei s fenséges 
szellemük az olvasót magával ragadja. 

Dr. Wagner Lajos. 

Hévey Gyula: Vázlatok a katholikus missziók életéből. Buda-
pest. 1914. A Szent-István-Társulat kiadása. 123 lap. Ára: ? 

A szerző könyvét még a háború kitörése előtt irta meg. Innen, 
hogy a világhelyzet megítélésére vonatkozó fejtegetései minket 
már alig érdekelnek. Különben ezen a fejtegetések is meggyőznek 
bennünket arról, hogy milyen tévesen ítéltük meg mindnyájan a 

I J 
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világ helyzetét és milyen kétesértéküek bizonyultak mindazok a 
következtetések amelyeket a háború előtti világhelyzét meg-
ítéléséből vontunk le. Szerzőnk szemléltető képét adja a katholikus 
misszió legújabban végzett munkájánk, beszámol a katholikus 
egyház eddigi sikereiről, áldozatkészségéről. Külön fejezetet szen-
tel a hit „pionérjai" magasztalásának. Szól aztán még a misszió 
és civilizáció, a misszió és iskola, a misszió és gyarmatpolitika 
egymáshoz való viszonyáról. Könyvének első lapjától az utolsóig 
rólunk, protestánsokról is megemlékezik. Elismeri, hogy a pro-
testánsok missziói munkája a 19. században nagy eredményeket 
ért el. Sőt attól tart, hogy ha a katholikus misszió nem részesül 
a közel jövőben nagyobb anyagi támogatásban, akkor a protes-
táns misszió több helyütt háttérbe fogja szorítani. Szerzőnk 
szerint ugyanis a missziói munka sikerének t i tka: a pénz. A 
protestántizmus csak „mesés összegekkel" tudta elérni azt, amit 
eddig elért. A katholikus missziót hódító útjában csak az „anyagi 
viszonyok elégtelensége" tartóztatja föl. Persze ellenkezésbe jut 
ő magával mikor egy helyütt azt mondja: S legyenek bár a protes-
táns missziónak túlcsapó anyagi eszközei, ezzel az áldozatkész 
Krisztus szeretetétől edzett felebaráti szeretettel versenyezni nem 
fog tudni soha." A punktum saliens tehát még sem a pénz, 
hanem a krisztusi szeretet. Nem tételezhető fel, hogy a protestáns 
missziónak túlcsapó (?) anyagi eszközei, a krisztusi szeretet fo-
rásából sarjadnak? Az som áll, ho^y a protestáns misszió sike-
rének másik tényezője „az államhatalom támogató karja." Szó 
sincs róla, bizonyos misszió területeken (angol) az államhatalom 
támogató karja" is nagy szerepet játszott, de pl. a német misszió 
csak ujabban élvezte ennek a karnak támogatását. Az persze a 
protestáns missziónak minden barátjának fáj, hogy „a protestáns 
missziók nem rendelkeznek kellően képzett missziósokkal." Van 
képzett misszionáriusunk sok, de nem elég. De vájjon a katholikus 
misszionáriusok mind „kellően" képzettek? Ha a protestáns misz-
sziók eredménytelenségének egyik okát abban látja, hogy „a protes-
tánsok nem tudnak úgy alkalmazkodni a pogányok felfogásához 
és szokásahoz mint a katholikusok" - úgy ez a protestánsokra 
nézve inkább dicséret mintsem vád. Végül megemlíti még, hogy 
nálunk nincs mGg sz egységes vezetés. Ez a megjegyzése helyt-
álló ugyan, de nem tartom féltétlen veszedelemnek. A protes-
tánsokról azonban, mégis elismeri, hogy „közöttük is számos 
leikes férfiú küzd a kereszténység előhaladásáért." Ezzel az 
elismeréssel szívesen adózunk a katholikus missziónak is. Csak 
kár, hogy az egyik kezében kardot villogtat, mig a másikkal a 
keresztet mutatja. 

Rátz Vilmos. 

Dr. Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Vallásfilozófiai 
tanulmány. Budapest 1914. A Szent-István-Társulat kiadása. 
62 lap. Ára? 
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A jászóvári prépost könyvecskéjének a címe nem elég világos. 
Aki figyelmesen végig olvas 62 lapot, hamarosan észreveszi, hogy 
a szerző nem az evangéliumról, hanem a négy evangéliumról ír 
vallásfilozófiai tanulmányt. Az 1. rész a vallásnak a filozófiához 
való viszonyát tárgyalja. Ennek a résznek lényege: „Csak az 
értelmi, érzelmi és akarati ember együttesen lehet vallásos ember, 
akinek az egyház tanítása szerint is az a rendeltetése, hogy Istent 
értelmével megismerje, érzelmével szeresse akaratával neki szol-
gáljon és ezáltal üdvözöljön". A VIII. rész, mely a négy evan-
gélium történeti jellemzésével foglalkozik, bátran elmaradhatott 
volna, mert nem igen győzi meg az olvasót arról, hogy „a négy 
könyvből álló evangélium Krisztus törvénye és hogy ennek a 
krisztusi törvénynek a bölcselete a keresztyén embernek Istenhez 
való viszonyát, vagyis az üdvözítő vallását magyarázza meg". A 
III. rész a könyvecske gerince, mely az evangélium bölcseletének 
érzelmi, értelmi és erkölcsi karakteréről szól. Föltűnő, hogy ebben 
a részben is sokat polemizál a szerző a „monizmus, az anyag-
evolució és faji kiválasztás bölcselete" híveivel. A kérdés lénye-
gének tárgyalása nem egyéb mint a katholikus egyház dogmáinak 
igazolása. Sok van ebben a részben, amivel nem érthetünk egyet, 
így pl. nincsen szentírási alapja a pápa „híterkölcsi csalhatatlan-
ságának", a katholikus egyház „hét szentségének" stb. stb. „Az 
evangélium bölcseletének érzelmi jellege Krisztus szeretetében, 
az értelmi elem tanainak fölfogásában az erkölcsi irány példá-
jának követésében áll" - ilyen mondatot persze protestáns ember 
is szívesen olvas. A IV. rész is, mely Székely István egyetemi 
tanár „a hegyi beszéd magyarázata" című munkáját ismerteti, el-
maradhatott volna. Alig van kapcsolat közte és a kérdés lényegét 
tárgyaló VII. rész között. Az V. rész „az evangélium metafizikája" 
a legrövidebb. Aláírjuk mi is, hogy az evangélium nem rend-
szeres filozófia. A könyvecskének minden egyes lapja elárulja 
szerzője nagy olvasottságát és tudását. Álláspontjának hatá-
rozottsága, valamint a Krisztus egyházán csüngő szeretetének 
őszinte melegsége a legnagyobb tiszteletünkre méltó. A bibliai 
kritika jogosultságát hangsúlyozó protestánsok egy helyütt a 
„racionalizmus felé hajlással és nem kismértékben elbizakodott 
okoskodással" vádolja. Egyébként nem foglalkozik velük — köz-
vetlenül. A kis könyvecske minden esetre érdekes. 

Rátz Vilmos. 

Ammundsen Valdemdr. (Kopenhágai ev. theol. tanár). Husz 
János. Hálálának ötszázéves fordulójára. Fordította Dr. Szeberényi 
Lajos Zs. ev. lelkész. Liptószentmiklós. Kiadja a „Tranoscius" 
könyvkereskedő és könyvkiadó R.-T. 1915. 

Nagy kár, hogy a világháború zaja túlharsogta a Husz János 
halála ötszázéves fordulójának emlékünnepét. Husz János az egy-
háztörténet oly alakja, amely okvetlenül megérdemelte, hogy az 



7 6 Könyvismertetés. 76 

evangélikusok mindenütt megemlékezzenek róla, épen vértanú-
halála évfordulója alkalmából. Mert az bizonyos, hogy ez a halál 
az igazságért, a meggyőződésért való martyrium volt. S az élő 
Husz is, ha Wicliff elvein túl nem is volt eredeti, úgy a szent 
írás tekintélye védelmére s az elromlott középkori papság élete 
s tanítása ostorozására annyit tett, hogy róla meg nem feledkez-
hetett a szent írás egyháza, az ev. egyház. Azt hisszük s tudjuk 
is, hogy sokhelyütt a háború ellenére is megemlékeztek nálunk 
is róla. Ezen megemlékezés megkönnyítésére jó dolgot csele-
kedett Dr. Szeberényi Lajos békéscsabai lelkész, hogy Ainmutidsen 
dán egyháztörténész művét magyarra fordította s a Tranoscius-
társaság érdeme, hogy e könyvet kiadta. A könyv maga igen jól 
megfelel a népszerűsítés céljának s a képek csak emelik értékét. 
A dán szerző az egyháztörténet összefüggésébe helyezi hősét 
s kora egyházi viszonyai tükrében mutatja őt be nekünk, ami 
igen alkalmas a megértésére. Az évforduló elmúlásával is igen 
jó olvasmány lehet még e kis könyv s azért most is még igen 
melegen ajánljuk olvasását és terjesztését. 

Dr. Daxer. 

Kovács Sándor. A magyarság történelmi helye a világhábo-
rúban. Pozsony 1915. VIII" 18 1. Ára 50 fillér. Hornyánszky. 

A fiatal Eötvös József-kör Pozsonyban több háborús előadást 
rendezett az 1914/15. tél folyamán s ezeket szép füzetekben ki-
adja. Első kiadványa Kovács Sándor, pozsonyi ev. teológiai 
akadémiai tanár háborús előadása, melyet 1915. évi március hó 
14-én megtartott „A magyarság történelmi helye a világháborúban" 
címmel. Az előadó, ismeretes mint a jó magyar stílus mestere, 
helyesen mondja, hogy „a magyarok Istene" régi szólás, vallási 
tartalma a keresztyénség győzelmével rég elenyészett, de törté-
nelmi értéke nem csökkent. Nagy királyaink alakja köré ez a hit 
gyűjti a mondai és legendás vonásokat. Előadó nagy történeti 
értékét lát azon régi, Szent Istvánnak tulajdonított politikai aforiz-
mában, hogy az „egynyelvű ország gyenge". Ε politikai irányelv 
nem a nemzetiségek önállóságát követelő és szolgáló törekvések 
útegyengetője és igazoló, törvényes alapja akart lenni, ahogy 
célzatosan ráfogták, hiszen ennek ellentmond első királyunk erős 
központosító iránya, hanem a műveltség beplántálásának biztos 
hídja és kapuja. Csak az a nemzet tekinthet nyugodtan előre az 
Idő végtelen tengerébe, mely saját hagyományait mai nemzetek 
szellemi kincsével gazdagítja s minden vívmányát saját életerejének 
kútfejévé tudja váltóztatni. Arra a kérdésre: hol a mi helyünk a 
világháborúban? helyesen felel az előadó. Helyünket multunk, 
világtörténelmi küldetésünk, a közműveltségről alkotott s a nép 
lelkében élő felfogásunk, amelynek tartalmát az emberség szóval 
jelölhetjük, a középeurópai szövetségben, a németek mellett jelölte ki. 
A német-magyar szövetség és mint e hatalmas mérkőzés útörője 
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és eszköze, a két faj világtörténeti küldetésének rokonságából 
született. Mi a morális politikushoz csatlakoztunk, aki tetteiben 
csak kötelességére hallgat és a következményeket a természetes 
fejlődés útjára bizza, a kinek fogalmában nincs semmi, a mi ne 
volna világos és érthető. Előadó szép politikai, egyház- és iro-
dalom történeti példákkal illusztrálja állításait hatalmas értekezé-
sében, a melyben végig vonul a tiszta vallásos és erkölcsi meg-
győződés hangja. 

Dr. Wagner Lajos. 

Marosi Arnold: A természet élete. Budapest. A Szent István 
társulat kiadása 1914. ára 4 K. 

Ezt a könyvet élvezettel olvastam. Valóban hézagpótló mű, 
mert ilyen tárgyú és irányú munkában még nagy a hiány a magyar 
irodalomban. 

Szerző kiindul a legegyszerűbb egysejtű lények mikróskopikus 
alakjaiban mutatkozó életjelenségekből, a több sejtű lényeknél a 
sejtek közt felmerülő munkafelosztást iparkodik szemlélhetővé 
tenni s áttérve a bonyodalmasabb gépezetű szervezetek sokféle 
változataira, mindig egyes konkrét esetek alapján illustrálja az 
életműködéseket. A természet háztartása című fejezetekben rá-
mutat a látszólag kártékony lények hasznos, sőt nélkülözhetetlen 
munkájára, a mennyiben általa a létérti küzdelemben az egyensúly 
fennmaradását biztosítják. Szépen ír a vizek életéről, a plankton 
szerepéről; érinti a leszármazási elméletet is, melyet kétség kívül 
nagy vívmánynak tekint, de viszont a benne előforduló nehéz-
ségek s eddig meg nem fejthető rejtélyek miatt, bizalmatlansággal 
van iránta, épúgy idegenkedik a fokozatos fejlődés tanától. Mint 
szerzetes tanár nem tehet másképen, ánjbár elismeri, hogy teo-
logusok is az elmélet mellett szóló természeti jelenségek hatása 
alatt már közeledtek feléje, sőt híveivé lesznek. — A következő 
cikkekben kiterjeszkedik a szervek alkalmazkodási képességeire, 
a virágok és rovarok közt fennálló érdekes kapcsolatra s életükben 
feltűnő összhangra, a nap és árnyék, az édesvíz és tenger, sivatag, 
puszta és őserdő, a kedvező és kedvezőtlen körülmények be-
folyására a szervek kialakulásánál. Élénken és világosan ecseteli 
a symbiosis, Parasitismus, mimikri különböző eseteit. A végén az 
egyes geologiai korszakok életének kialakulását fejtegeti. 

A könyv szépen van irva népszerű modorban. Stilusa élénk 
és világos, könnyen érthető s ezért e munkát haszonnal forgat-
hatja mindenki, a ki jó középiskolát végzett. Általános közhasz-
nálatba nem fog átmenni mint valami szépirodalmi munka, mert 
az idevonatkozó szükséges alapismeretek hiánya nálunk még a 
műveltebb osztályoknál is, sokszor a legegyszerűbb jelenségek 
megértését lehetetlenné teszi. 

Szép Rezső. 
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Lic. Heinrich Appel (Pastor) : Lie Echtheit des Johannesevan-
geliums mit besonderer Berücksichtigung der neuesten kritischen 
Forschungen. Ein Vortrag. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlags-
buchhandlung Werner Scholl. (35. 1. 8.) Ára 80 pf. 

Pastor Bettac: Lebensbüchlein. Ausarbeitungen für die Hand 
der Konfirmanden. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlagsbuchh. 
Werner Scholl. (32. 1. 8.) Ára 25 pf. 

A János evangelioma hitelességének kérdését egy előadás 
keretében fejtegetni nem könnyű dolog. Appel aki egy egyház-
történeti kézikönyv kiadásával már bebizonyította tudományos és 
irói qualitásait, ezt mégis nyújtja nekünk fenti előadásában. Előbb 
adja a probléma világos történetét. Aztán vizsgálja Papias bizony-
ságát kérdésünkben, az ev. önbizonyságát szerzőjéről, a 4. ev. 
viszonyát a synoptikus evangéliomokhoz s János evangélioma 
Krisztusképét. így igyekszik az ev. hitelességét kimutatni, de ügy, 
hogy egyúttal a legújabb kritikai tárgyalások ettől eltérő állás-
foglalását is ismerteti. így szóba kerülnek Wellhausen s Schwartz 
E. kísérletei az ev. feldarabolására, Wendt s Spitta felfogása, 
stb. úgyhogy az olvasó igen jól ismerkedik meg egy előadás 
keretén belül a jánosi kérdés legfontosabb ujabb problémaival. 

A másik könyv, melyre még rá akarunk mutatni, egy kis 
konfirmációs vezérfonál. Steinbeck J. breslaui gyakorlati theol. 
tanár (egy igen jó katechetika szerzője) a konfirmációs oktatás 
reformjához írt egy könyvet: „Der Konfirmandenunterricht nach 
Stoffwahl, Charakter und Aufbau" 2. kiad. 1913. Ennek szelle-
mében való tanításra készült a fentnevezett vezérfonal, mely a 
konfirmanditsok kezébe való. Akik a konfirmációs oktatással s 
tán e téren Steinbeck könyvével is foglalkoztak vagy foglalkozni 
akarnak, azokat e könyvecske nagyon érdekelheti mint gyakorlati 
próba a konfirmációs oktatás alakítására, reformjához. 

Dr. Daxer György. 

Újabb vallás filozófiai irodalom. — Örömünkre szolgál annak 
a konstatálása, hogy a magyar vallásfilozófia berkei mint egy 
varázsütésre egyszerre megélénkültek. Eddig legfeljebb csak kisebb, 
rendesen folyóiratokban megjelent cikkekkel volt dolgunk, most 
meg gyors egymás-utánban 4 nagyobb, önálló, számot tevő munka 
jelent meg. Köztük 3 eredeti, 1 pedig fordítás. Terünk nem engedi, 
hogy részletekbe bocsátkozzunk, csak nagy vonásokban szólunk 
róluk de figyelemkeltésre ez is elég. 

Kezdjük Jász Gézával. Műve: A vallás filozofiája. I. Kötet. 
A vallás alapelemei. Budapest 1915. Ára 3 k 50 f. Jász Gézának 
jó hangzású neve van a magyar filozófiai irodalomban, mert 
több értékes munkával gazdagította azt. Várakozással vettük 
kezünkbe új művét és végig olvasva csalódottan vettük le: Nem, 
ez a műve nem méltó Jász eddigi munkásságához. Azonnal meg-
mondjuk, miért. Azt mondja az előszóban: „Szellemi életünk 3 
eszme körül csoportosul, ezek az igaz, a jó, a szép eszméje, vagyis 
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a tudomány, a vallás s a művészet." Eddig úgy tudtuk, hogy a 
jó az erkölcsiségben testesül meg, Jász a vallással azonosítja, ami 
arra enged következtetni, hogy a vallással nincs tisztában. De 
különösen megdöbben ez állításon az, aki irónk „Az igaz, jó 
és a szép eszméje" című munkáját ösmeri (Budapest 1910.) 
hol azt mondja az illusztris szerző (25-ik lap): a jó a szeretet 
által felismerve és cselekedve az erkölcs." Hogy fér össze ez a 
kétféle állítás? De a „bevezetés" az előszónál is jobban meglep. 
Itt ezt irja: „átmeneti korszakot élünk, a régi bálványok leom-
lottak, az új bálványok még fel nem épültek." No, az ellen mi 
a XX. század emberei már tiltakozunk, hogy nekünk új bálványokra 
lenne szükségünk. És még egy harmadik dolog is lehűt bennünket 
szintén mindjárt a munka elején. Ugyancsak a „bevezetés"-ben 
mondja irónk: „A boldogtalan hitetlenséget akarom megszüntetni, 
vissza akarom adni az emberiségnek a ő hitét." Megdöbbenésünk 
tetőfokra emelkedik, ez már mégis kicsit sok az önérzetből! De 
legalább kíváncsiak vagyunk, mi az, amivel meg fog nyugtatni? 
— Csakugyan új Istent hirdet, ez az új isten pedig ez emberiség 
lelke, szellemi élete, mi mindnyájan tagjai vagyunk, mi képezzük 
az Istent." Csak hogy ezt köszönjük szépen, de ilyen istenből 
nem kérünk és ezért tagadásba vesszük azt is, mintha ez az „új 
vallás" (dehogy új, ismerjük mi Comte-ot és Feurbachot) a val-
lási fejlődés betetőzését jelentené. Kíváncsiságunk alaposan lelo-
had és már nem csodálkozunk ezek után, ha azt halljuk, hogy 
a vallásnak 3 eleme van: varázslás, szellemesítés, és társulás; 
hogy a vallás eredetét az embernél annak nagyobb agyfejlett-
ségében kell találnunk, és hogy a vallás fejlődése 4 korszakot 
fog felmutatni (a sejtfejlődés 4 szakaszának megfelelőleg!). a 
bálványok hite. 2. A sok istenimádás 3. Az egy istenimádás 4. Az 
emberszeretet korszakai. Sajnos, ez sem új, ismerjük Comte fel-
osztását: fetisizmus, politeismus, monoteisinus, és tudjuk, hogy 
ez rég túlhaladott álláspont! Megjegyzendő még, hogy az elsőt 
(bálványok korát) bevezeti az átmeneti korszak, mely 2 részből 
áll: az animalismus és naturalismusból. Ez a kettő és a következő 
fejezetek azonban, melyek főleg angol források alapján a primitiv 
vallás jelenségeit ismertetik, sikerültek, szépek hézagpótlók iro-
dalmunkban és ezért elolvasásra méltók, csakhogy nem képesek 
velünk elfeledtetni, hogy az alap, a kiindulópont hibás. 

Egyenesen nagyszabású munkának tetszik Dr. Czakó Ambro: 
A vallás lélektana című 293 oldalra terjedni műve (Pécs 1915.) 
Az első nagyobb ilynemű mű irodalmunkban és mi irigység nélkül 
konstatáljuk, hogy katholikus testvéreink egyebek mellett a vallás 
lélektan felkarolásával is megelőztek bennünket. Egészben véve 
Czakó derék, úttörő munkát végzett. Munkája beosztása ez: 
Általános rész: Bevezetés a vallás lélektanába. A valláspszichologia 
metodikája. Különös része főbb fejezetei: A vallás keletkezésének 
és fejlődésének lélektana (kritikai és pozitiv rész). Mivel a misz-
tikusok és a szentek is emberek voltak, azért nem értjük egészen 
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ezt a mondatot: „könyvemből hiányzik az emberre vonatkoztatott 
kor, nem stb. valláslélektani vizsgálata, de ezt külön műnek tekintem 
s talán. „A vallásos ember cím alatt fog nap világot látni. Különben 
a 67. lapon beismeri, hogy nem a primitív vallással, hanem a 
primitív műveltségű ember vallásával foglalkozik. Egyébként a be-
vezető fejezetek (általános rész) okosak, helyesek és a legsikerül-
tebbek, az egész könyvben. De sok érdekeset és értékeset találunk a 
munka második, nagyobb részében is. Szerző érdemes és szép mun-
kájának legnagyobb fogyatkozását azonban szerény nézetünk szerint 
kettőben kell látni. Először, hogy a valláslélektant teljesen 
önálló tudománynak tekinti, holott a vallás lényege magával 
hozza, hogy az ismeretelméleti is metafizikai vizsgálódások nélkül 
meg nem oldható és másodszor, hogy helyesen határozván meg, 
hogy a vallás lélektana a vallásos tudat jelenségeivel foglalkozik, 
mégsem a mai ember vallásos jelenségeit vizsgálja első sorban, 
hanem a vallás eredetét kutatja a primitíveknél, mivel pedig ez 
a kutatás antropológiai és etnologiai adathalmazhoz fűződik, a 
vallás lélektan önállósága is tkp. veszendőbe megy. Mindez a 
tudós szerző konzekvens, de kissé merev állásfoglalásából követ-
kezik. Apró ellentmondásokra csak utalunk. így pl. a mistikánál 
gyakran az intellektuális jelleget hangsúlyozza, de más helyt (pl. 
244. lapon) érzelmi jellegét és elismeri. Ezek az apró kritikai 
megjegyzések azonban nem kisebbítik szerzőnk azon nagy ér-
demét, hogy egy felette szükséges művel ajándékozta meg filozófiai 
irodalmunkat, hogy nagy ambícióval és szép sikerrel dolgozott, 
sokat olvasott és gondolkozott úgy, hogy buzgó fáradozása 
előbb-utóbb bizonyára megtermi gyümölcseit is, mit őszinte 
szívből kívánunk. A vallás filozófia egészen fiatal, de sok 
reményre jogosító munkását üdvözöljük Vass Vincében, aki 
a modern vallás filozófia és teologia egyik legfontosabb és 
legszövevényesebb problémáját teszi vizsgálat tárgyává. (A val-
lási ismeretelmélet. Komárom 1715. 172 lap) Ε kérdést irodal-
munkban e sorok irója érintette (Modern vallástudomány c. 
kompendiumában) Sass érdeme, hogy erről egész könyvet irt. 
melyben nagy irodalmi apparátussal igyekszik a bonyolult kér-
dést megvilágítani. Megvilágítani, mondom, mert a kérdést kom-
plexumának meg oldásától nemcsak ő, de mi mindnyájunk, kik 
vele foglalkozunk, még nagyon távol állunk. Az első fejzezetben 
a főbb filozófiai rendszereket (kriticizmus idealizmus pozitivizmus, 
pragmatizmus stb.)ismerteti a vallásos ismerettanhoz való viszonyuk-
ban. A 2-dikban a vallási ismeretelmélet felállítására irányuló 
törekvéseket, kiemelendő az erlangeni iskola, Troeltoch, a neo-
friezianismus Riischlianusok, Graue, Class, Dunckmann stb. 
nézete. A következő fejezetben pedig a különféle irányzatokból 
nyert inspirációkat egységes nézetté igyekszik feldolgozni, az 
utolsóban pedig összefoglalja az eredményeket. — A szerző fel-
tétlen elismerést érdemel, hogy e problémával ilyen tüzetesen 
foglalkozott, de az elébe toluló óriási nehézségeket hivatottsága 
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dacára sem tudta mind legyőzni. Módszerének a hiánya, hogy az 
ismeretelmélet kérdéseit nem választja el egymástól (pl. a vallásos 
tapasztalat (élmény) lényegei, apriori és aposteriori elemek érvénye, 
hatásai stb.) és így igyekszik megoldani, ennek a következménye, 
hogy az összegező fejtegetései nem eléggé világosak, (pl. az ap-
riori, az élet és vallás viszonyai, az egyes problémák összefolynak 
és az ellentmondások sem ritkák. Egyes megállapításai azonban 
sikerültek (pl. a vallás a transcendensnek a tapasztalata, a vallásos 
tapasztalat az egész öntudatot igénybe veszi. Az öntudat ezen 
tényeire a mérés nem alkalmazható; a vallásos tapasztalatban 
nemcsak Isten, de mi is munkában vagyunk stb.) és egészben 
véve sok becses anyagot hordott össze. Utolsó helyen pár szóval 
megemlékezünk Bontroux Emilé Science et religion dans la phi-
losophie coutemporaire a müvéről, melyet Fogarasi Béla tolmácsolt 
magyarul (Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában Budapest 
1914.) Ε mű kritikai része, mely a-tudomány és vallás viszonyát 
keresi és bírálja az újkori filozófia 2 főirányzatánál (naturalizmus; 
Comte, Spencer, Haeckel, psychologismus és sociologismus. — 
spiritualizmus: Ritsehl, W. James stb.) elsőrendű. Máskép áll a 
dolog a mű rövid befejező szakaszánál, melyben szerző saját 
meggyőződését mondja el. Itt is sok a talpraesett megjegyzés, 
de a végeredmény nem elégít ki egészen. Az még elfogadható, amit 
a vallásos és tudományos szellem viszonyáról mond, de hogy a 
valóságos élet békítse össze e kettőt, nem nagyon megnyugtató. 
A vallás fogalma nála kissé csillogó, nem kapjuk egyöntetű meg-
határozását, (pl. a nagy vallásokon keresztülhaladó szellem, nem 
egyéb mint a kötelességben való hit; a vallásos érzelem a hit 
álláspontjának a követelése a tudományé mellett stb., de az, hogy 
a vallás életközösség a valóságos Istennel, nem igen látjuk hang-
súlyozva, Istennek inkább csak a lehetőségét ismeri el, mint a 
valóságát. Annak egyébként igen örülünk, hogy egy modern és 
hozzá még ily kiváló filozófus ily barátságos és megértő nyilat-
kozatokat hallat, sőt elméletet ad a vallásról; és annak is, hogy a 
Μ. T. Akadémia ilyen jellegű művet kiadott. 

Dr. Szelényi Ödön. 
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A háború vallásos irodalma. 

IV. 

54. Dr. Masznyik Endre: Háború és vallás. Pozsony 1915. 
Ára 80 fillér. 

55. Hajts V.: „ Wenn du könntest glauben". Lőcse 1915. Ára 40 fill. 
56. Bodor jános: Isten igéje a háború iáején. Debrecen 1915. 

Ára 3 korona. 
57. Geduly Henrik: Háború és vallás. Felolvasás. Nyíregyháza 

1915. 
58. Szolnoky Gerzson: Háborús idők imádságos könyve. Debre-

cen 1915. Ára kötve 1 korona. 
59. Kollonay László: Nehéz órák. Imádságok háborús időben ott-

honi használatra. Fehérgyarmat. Szerző sajátja. Ára 20 fillér. 

60. B i r tha J ó z s e f : Imakönyv katonák és itthonmaradtak számára 
az 1914 15. évi háború alkalmával. Ára 30 fillér. 

61. Nyitray Lajos: Modlyu ijme se za nasihmilih — és Bohje ma 
jedinna ohr ana. Ungvár 1915. * Ára példányonként 30 fillér. 

62. F. Varga Lajos: Imádságok, templomi használatra. 1915. 
Ára 4 korona Debrecen. 

63. Fü löp J ó z s e f : Isten igéje a világháborúban. Ára 3 kor. 50 fill. 
64. Lukácsy Imre: Imé, hamar eljövök. Egyházi beszédek háború 

idején. Nagybánya 1915. Ára 1 korona 50 fillér. 
65. Pröhle Károly: Háború és theologia. Pozsony 1915. 
66. Sziics Lajos: A kenyér. A pénz. Egyházi beszédek tekintettel 

a háborúra. Ára 1 korona 20 fillér. 
67. Takaró Géza: A világháború zsoltára, a CX. zsoltárhoz 

fűzött elmélkedés. Budapest-Kőbánya. 
68. Kozma Andor: A XXXIII. zsoltár. Budapest. 1915. 
69. Bede Lász ló: Imádkozó család a háborúban 2-dik kiadás. 
70. Szimonidesz Lajos: Isten közelében. Énekes és imádságos 

könyv katonák számára. Budapest 1915. 
71. Kemény Lajos: Keresd az Istent. Háborús imádságok. Rima-

szombat 1915. Ára 20 fillér. 
72. Czipott Géza: Csendesórák. Vezér csillagok az Isten igéjéből 

nehéz időkben. Szentgotthárd 1915. Ára 10 fillér. 

ι 
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73. Református kis énekeskönyv katonáink részére. Budapest 1915' 
Hornyánszky. 

74. Dr. C. E. Schmidt: Aus Giiaden selig. Ein Reformation Fest-
gruss an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde. Pozsony. 1915. 

75. Mayer P á l : Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, vigasztalások 
háborús időkben. Budapest. Ára 36 fillér. 

76. Kovács Sándor: A hit pajzsa. Budapest 1916. 
77. Törteli Lajos: Ma született nektek a megváltó, németre ford. 

Hoffmann Károly Budapest 1915. 
78. Kis énekeskönyv. Vallási és hazafias énekek ev. katonák részére 

Budapest 1915. 

79. Szabó István: Az örömtelen világ öröme. Háborús vonatkozású 
egyházi beszédek. Cell Üömölk. 1916. Ára 1 korona 50 fillér. 

80. Bocskár Ferenc: Utolsó órák. Halotti búcsúztatók különböző 
alkalmakra. Ára 4 korona 50 fillér. 

81. Paulik J á n o s ; Fény sugarak-a sötétben. Egyházi beszédek 
az 1915. évi világháború idején. Nyíregyháza 1915. Ára 50 fill. 

82. Ugyanaz Evezz a mélyre. Bevezető elmélkedés a Meie 1915. 
közgyűlésén. 

83. Pröhle Henrik: Az áldásos élet titka. Egyházi beszéd út-
mutatóul főleg az ifjúságnak. Pozsony 1915. 

84. Dr. C. E. Schmidt: Friede auf Erden. Ein Weihnachtsgruss 
an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde Pozsony 1915. 

85. Imák a hadbavonult katonák számára, kiadta a kecskeméti 
ref. lelkészegyesület. 

86. Imreh Sámuel: Ég felé Imák és verses fohászok. Ára 1.20. 
87. Czipott Géza: Geduldig in Trübsal. Andachtsbüchlein für 

Leidtragende. Szombathely. Ára 20 fillér. 
88. Szombati Szabó István: A halál szérűjén. Imádságok hősi 

halált halt katonák koporsója felett. Ára 3 korona. 
89. Uray Sándor: Örökzöld koszorú hőseink sírhalomra. Deb-

recen. Ára 1 korona 1916. 

90. Kapi Bé la : Háború és vallás. Felolvasás gyűjtemény. Ára 
4 korona Körmend 1916. 

91. Kutas Kálmán: Beszéljetek ti évek. Vallásos versek és egy-
házi beszédek Budapest 1916. Ára 1 korona 80 fillér. 

5* 
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Új könyvek 

Dr. Laurentzi V i lmos: A jövő középiskolájának történelmi 
felfogása. Brassó 1915. 

Dr. Szelényi Ödön: Fichte vallásiphilosophiai fejlődése némi 
tanulsággal napjaink philosophálására. Pozsony 1915. 

Dr. Erdős József : Jakab apostol theo log iá ja és ethikája. 
Pozsony 1915. 

Molnár Oszkár: Szociálispaedagogiai intézmények. Kolozsvár 
1915. Ára 4 korona. 

Dr. Imre Sándor: A köznevelés belső egysége és a nemzeti 
egység. Budapest 1915. 

Gyertyánffy István: Theano 3 részben. Budapest Lampel 
1915. Ára 3 korona 50 fillér. 

Prohászka Ottokár: Az objectiv ideálismus. Budapest 1915. 
Ára 40 fillér. 

Vass V ince :Jézus bünnélkülisége. Pápa 1913. Ára 2 kor. 50fill. 
Veszprémy D e z s ő : Tali és széchi-szigeti Thaly Kálmán dr. 

életrajza. Pozsony 1915. 
Ludwig Rácz: Die ungarischen Mittelschulen im Kriegsschul-

jahre. (Sonderabdruck aus den neuen Jahrbüchern für Pädago-
gik. Jahrgang 1915. II. abt XXXVI Band 6. Heft. 

Dr. Bonkáló Sándor: A szlávok. A szláv népek és a szláv 
kéráés ismertetése. Budapest. 1915. ára 1 korona 20 fillér. 

Inter arma. A szabad Lyceum Erzsébet népakadémia és 
az orsz. közegészségügyi egyesület által 1914/15-ben rendezett 
háborús előadások gyűjteménye. Budapest. 1915. 

Scheffel József Viktor: Ekkehard ford. Antal Géza 1915. 
Ára 8 korona. 

Dr. Stuhlmann Patrik: Háború és erkölcsiség. Budapest 1915. 
Gálfy Lőrinc: Legközelebb Jézushoz. Kolozsvár 1915. 
Dr. Makkai Sándor: A biblia. Útmutató a szentírás tanul-

mányozásához. Kolozsvár 1915. Ára 2 korona. 
Dr. Vajda Gyula: A háború költészete. Budapest Rózsavölgyi 

1915. Ára 2 korona. 
Olivér Hazay: Die Struktur des logischen Gegenstandes. Berlin 

1915. 
(Ismertetni fogjuk.) 



1915. szept. 16-tól december 31-ig fizettek: 
Adamis Gyula, Pozsony. XIII. — Dr. Argay György Klenóc XIII. — Bodor 

János Szászváros XIV. — Blatniczky Pál, Cinkota XIII. — Bachát István, 
Szombathely XIII. — Budai Gergely, Budapest XIII. Barabás István Hód-
mező vásárhely XIII. — Bortnyik György Kölese XIII. — Balla Árpád Duna-
patai XIII. — Beyer Teofil, Kőszeg XIII. és XIV. — Bobál Sámu, Egyházmarót 
XIII. — Chugyik Pál, Aszód XIII. — Csizmadia Lajos Pápa XIII. — Cálvin 
János kör Budapest XIII. (3 kor.) — Lic. Daxer Henrik, Bazin. XIII. és XIV. 
— Derner Gusztáv Adolf, Újvidék XIII. — Engisch Frigyes, Szeghegy XIII. — 
Erlemann Jakab Misérd XIV. — Lelkészi hivatal. Győr XIII. — Lic. Erdős 
Károly, Debrecen XIII. — Ev. egyházi könyvtár. Komárom XIII. — Eősze 
Zsigmond, Tolnanémedi XIII. — Farkas Mihály, Nagygeresd XIII. — Fazekas 
Gyula, Karcag XIII. — Lic. Fizély Ödön, Aranyosmaróth XIII. — Forgács 
Gyula, Péczel XIII. — Geduly Lajos, Újpest XIII. — Händel Vilmos Selmec-
bánya XIII. — Hetvényi Lajos, Sopron XIII. — Horváth Sándor Nagyveleg XIII. 
Jáhn Jakab, Kiskér XIII. — Juhász György, Ipp XIII. — Dr. Kenessey Béla 
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HÁBORÚS IDŐK IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
Hadbavonult katonák és azok családjai számára. 

IRTA: SÁNTHA KÁROLY. 
Debrecen 1916. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR KÖN YVKI ADÓHIVATAL A 
Kis-8" 175 lap. Ára vászonkötésben 1 k o r o n a 20 f i l l é r . 

A cím megmondja, hogy mi célból készült ez a kis zsebbevaló 
könyvecske, de hogy mi minden van benne, ami a jó keresztyén 
emberre nézve a most duló háborúban szükséges és idvességes, 
azt csak akkor látjuk, ha ebbe a könyvecskébe beletekintünk. 
Először is közli a költő-papnak „Imádkozzál" cimű remek versét, 
azután az úri imádságot és apostoli hitformát. Ezt követik a hét-
köznapi és vasárnapi (reggeli és esteli) imádságok, majd jönnek 
a hadbavonultak imái (22) mindenféle alkalomra, aztán a család-
tagok imádságai háborúban lévő kedveseikért (8). Három imádság 
száll ég felé a hazáért, kettő önti a szivekbe a hitet, bizalmat és 
megnyugvást. Több ének zeng a katonák gyászistentiszteletére és 
temetésére, valamint az ünnepnapokra, reggelre, estére. Legvégül 
találjuk a békekötéskor mondandó imádságot (vajha már mielőbb 
mondhatnánk!), hymnust és a szózatot. Íme röviden a kis köny-
vecske tartalma, mely minden irányban mindenkit kielégít. Hogy 
pedig az imádságok nem csak alkalom és számszerint kielégítők, 
hanem tartalom és minőség tekintetében is valódi áhítatra gerjesztők 
és szívhez szólók, arra biztosíték a Sántha Károly neve és értékes 
irói működése. Éhben a kis könyvecskében is szép emléket 
állított nevének s jó és hasznos művet adott a hívek kezébe. 

A legszívesebben ajánljuk. 

EGY TÁBORI LELKÉSZ HARCTÉRI NAPLÓJA 
IRTA: PAPP GÉZA. 

Most jelent meg 156 1. Ára csinos vászonkötésben 1 k o r o n a 80 f i l lé r . 
HEGEDŰS ÉS SÁNDOR könyvkiadóhivatala , DEBRECEN. 
Ez érdekes könyv szerzőjét Jenő kir. herceg, kinek a mű ajánlva 
van, saját monogrammjával és címerével ellátott emlékgyűrűvel 
ajándékozta meg. Papp Géza, ki a magyar protestáns egyházi 
irodalomban elismert iró s már több országos pályadijat is nyert, 
e legújabb művében, melyet a harctéren írt tábori lelkészi szol-
gálata ideje alatt, a katonákhoz intézett buzdító beszédeit, ott 
elmondott imádságait és a fővárosi lapokban is kellőleg méltányolt 

leírásait gyűjtötte össze. 
Kapható lapunk kiadóhivatalában. 
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Apáczai Cseri Jánosról, 
mint a magyar nemzet paedagógusáról . 

Apáczai Cseri János Comenius életeszményének hatása alatt 
áll, de ez életeszményt lelkében, valamint élete művében egészn 

sajátosan alakítja ki. Ebben áll Apáczainak a magyar talajból 
kinövő eredetisége, önállósága; - ez teszi őt a legmagyarabb 
paedagogusunkká! 

Árva fiu volt, kit a hagyomány szerint háromszéki székely 
fiuk, kik Kolozsvárra a collegiumba indultak, Nagy Ajtán vittek 
magukkal. Nagy Ajtán mulattak énekeltek; az árva fiu az ablak 
alatt hallgatta őket, majd ő is lelkesen szép hangon beleénekelt. 
A diákoknak megtetszett az árva fiu, kit midőn megtudták, hogy 
tanulni szeretne — felvittek Kolozsvárra1. Impetus, impetus mihi 
piacet cum in rebus omnibus, tum in docendo"2. elképzelhetjük, 
hogy ily tempramentumu fiu, ki nélkülözte a szülői szeretete 
melegét, — most mily heves, szeretettel simult alma matere Keb-
lére! Itt pedig az épület minden köve, a tanárok minden szava 
hirdeti, hogy az otthont a nemzeti fejedelmeknek a nagy Beth-
leninek, a Rákóczyaknak köszönjük. A nemzeti fejedelmek véd-
nöksége alatt mondták ki Tordán a vallás és lelkiismeret teljes 
szabadságának az elvét; a nemzeti fejedelmek emelték a gyula-
fehérvári illustris scholat oly magas polcra, hogy németországi 
egyetemi tanárok .jöttek el professorokul. Magyarország Erdélyre 
tekint, mint vallási és politikai szabadságának fellegvárára. 

Ε földnek izzó szeretete tölté el mind inkább Apáczai lelkét. 
Ε földért, e hazáért kell néki élnie, halnia! Évekig járta a 
hollandi egyetemeket. Ott találjuk őt a franekerai, a leydeni, az 
utrechti, a harderwijki egyetem anyakönyveiben; már az utrechti 
egyetemen Disputatiojával (de introductione ad philologiam sacram) 
1650-ki márc. 23-án és 27-én tünteti ki magát; a harderwijki 
egyetemnek pedig ő lesz 1651. április hó 26-án első theologiai 
doctora3. Ugyan ezen év szeptember 30-án veszi nőül az utrechti 

1 L. Gyalui Farkas: Apáczai Cseri János tanulmány 1892 az 51. 
2 Encyel 32. 
3 A disputatio április hó 22-én: De primi Hominis apostasia" folyt le, a 

felavatás pedig 26-án volt, amely utóbbira, mint az egyetemen első theol. 
doctori felavatásra a rector az akad. ifjúságot és a tudomány barátait meg-
hívja. L. a disputatiót bejelentő lapnek facimileget Gyalui tanulmánya 33 1. 
A belső címlap alján Apáczai következő distichonja van: Musarum Patres, 
nova suscipe tu quoque Mater Filia prima parit πρωτοτοκον tica quem. L. Gyaiui 
i. m. 34. 1. 

6 
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van der Maet család Aletta leányát1. Az utrechti egyetem pedig 
egyik tanári kathedrájával kinálja meg2 s Apáczai e Hollandiában 
ünnepelt, itt nősült férfiú e kitüntető meghívásnak nem enged. 
Haza vágyik. Szive és kötelesség érzete a sokkal szerényebb 
hazai viszonyok közé szólítja. 1653. augusztus 29-én Gyulafehér-
várfa érkezik, hogy itt, ahol Bisterfeldnek volt hálás hallgatója 
hirdesse életeszményét. 

Hazájáért, a magyar nemzetért akar élni. Tudja, hogy rövid 
életű leszen; hordja már magában a halálnak csiráját. Annál is 
inkább fel kell használnia az Isten által néki adott kegyelmi időt 
hazát szolgáló munkára. De érdemes-e ezért a hazáért élni?! 
Hisz a külföld ezt a magyar nemzetet lenézi, lekicsinyli, gyalázza! 
S ő ezért a népért akar élni?! Igenis, minél tisztábban látja, hogy 
ez édes anyja beteg: annál szentebb kötelessége fiának őt ápolni, 
őt gyógyítani. 

A gyógyítás sikere feltételezi a helyes, a lehető lelkiismeretes, 
mitsem leplező diagnosist! 

Tudja azt Apáczai, hogy a beteg és pedig minél betegebb, 
annál inkább irtózik a nyugalomtól és az orvostól, s hogy így 
akarata ellenére kell őt gyógyítani3; tudja azt, hogy a collegákat, 
a vezető köröket szókimondásával megfogja bántani; de nem 
hízelegni, hanem gyógyítani, kíméletlenül orvosolni akar, a végett 
hogy hazáját felemelje a nyugateurópai államok sorába! 

A nép érzéki életet él, önmagát kábítja a mult dicsőségével 
s baját, buját a borba fojtja, úgy hogy most már még legkevésbé 
sem látja baját. „Ideje felébredned, Te álmos, Te mámoros, Te 
hályogos szemű magyar nép! Végre végre ősálmodböl ébredj fel, 
leheld ki magadból Bacchust, kinek mindig áldozol, szemeid 
homályát irral oszlasd el"4 . . . „Zálogaid a haza reményei a 
bölcsőtől fogva a tudatlanság feneketlen mélységében vannak el-
merülve és felnőve és soha a világosságot, a maguk és a haza 
hasznát nem látják", (u. o.) 

Az érzékiség ez irányzata, a nemzeti dicsőségről való ábrán-
dozás és a jelennel szemben a nem bánomságnak ez a szelleme 
érteti meg velünk, hogy a vezetők botor módon éppen azok ellen 
fordulnak, kik szellemi értékeket kívánnak adni a népnek, s ezek 
iránt érdeklődést, szeretetet kelteni. Ez őrületes irányzat mint a 
hagymáz egyelőre az agyat az elméket bolondítja, de félős, hogy 
ez irányzat nálunk nem csak ragadós jellegű marad, hanem 
nemzeti bajjá válik s így megmételyezi a nemzetnek egész lelkét isr'. 

1 Ez Gyalui utánjárásának érdeme 1. 7—9 1. 
2 U . O . 
3 Oratio de summa scholarum necessitate ed. Felméri 23. 1. 
4 O. n. Hegedűs ford. 119 1. 
5 A fordítás az „epidemicus" és endemicusnál a „θ-εμος''-t akarta kifejezni 

az „országos" és „nemzeti"-vel: holott nem a „szójátékon" az egyesen fek-
szik a suly, hanem a külömbözön, az „εν" és az ,,επι" ti. Az utóbbi a hozzá 
járulót, az accidentalist, a hozzá ragadót : az „sv" a benne levőt, a substan-
tialist fejezi ki: a betegséget tehát mint „ragályost" és mint nemzetit s zem-
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Ily nemzeti milieu mellett érthető, hogy az iskolára nem a 
tudomány szomj vezeti a tanulókat, hanem többnyire egészen 
idegenszerű érdek. A jobbágy fiuk tolonganak az iskolába, mert 
az iskola utján emelkedhetnek ki a jobbágyi nyomott társadalmi 
helyzetükből s tehetik ezt olcsó áron az iskolákon szervezett 
ingyenes és engedményes internátusok utján, a honnan éppen a 
jobbágy fiuk kiszorítják így a nemeseket1. 

A tanítókat ;s legnagyobb részt nem a hivatás érzet vezeti 
pályajukra, hanem a véletlen. Ezért is csak addig maradnak ott, 
mig anyagilag jövedelmezőbb papi állásra nem juthatnak; s míg 
a tanítók alkalmazkodnak a nép kedvéhez, mert csak így becsül-
tetnek s ezzel elhanyagolják teendőiket, elnémítják tanitói, nevelői 
lelkiismeretüket2. 

A papok is — tisztelet a kivételnek -— a theologiának philo-
sophiai és philologiai alapjáról, tehát arról, a mi a theologiának 
tudományos jelleget kölcsönöz megfeledkeznek s így állásukat a 
kenyérszerzés, a chleba (tantam barbariem tarn barbara voce 
exprimere volentes) szempontja alá helyezik, önmagukat pedig mint 
felszentelteket a fel nem szentelt tanítóik, még a theologiai pro-
feszoraik fölé is. Ők mint ily felszenteltek tökélyetesek s ezért 
is minden fejlődésnek, minden haladásnak, minden reformnak 
ellenségei3. 

A nép vezetői, nevezetesen a világi vezetők is „műveletlen és 
minden dologban lehetőleg járatlan emberek. Nálunk a vezetők 
helyeit a békében és háborúban inkább csak az emberek báb-
alakjai, mint ésszel felruházott férfiak foglalják eK Nem csuda, hogy 
még a tanügy világi vezetői, az egyházak és iskolák curatorai is 
a legnagyobb részt csak a grammatikai osztályokat végezve 
tudatlan egyének, akik éppen ezért az iskolák magasabb kö-
vetelményei iránt, a matheinatikai, physikai, astronomiai, philologiai, 
ethikai és politikai tudományok irányában való kiépítése, a tanerők 
számának szaporítása iránt érzékük nincs; kik azt vélik, hogy 
kötelességüket teljesítették, — ha 3—4 papi állást szerveztek, 
kik megfeledkeznek arról, hogy éppen az egyházi, de a világi, 
politikai élet felvirágzásának alapjai a collegiumokban, a ma-
gasabb iskolákban vannak lerakva5. Éppen ezekkel a collegiumokkal, 
a felsőbb iskolákkal való nemtörődömség oka annak, hogy még 

besíti egymással. Apáczai attól tart, hogy ez a botor irányzat, mely egyelőre 
ragályos — befészkelje magát a nemzetbe úgy, hogy e betegség a nemzetre 
nézve immár nem ragályos tünet, hanem nemzeti jelleg. A „Phraenesis" az 
agyat támadja meg. Apáczai attól tart, hogy nem csak az agy, hanem a 
nemzet lelke is inficiálódik, hogy a baj az agyból lehat a nemzet szivébe, 
lényegébe, egész lelki valójába. így találóan egészíti ki az £πι és sv ellentétét 
az „agy" és a „lélek" ellentéte. — L. Felméri Kiad. 23 1. Hegedűs: 138. 

1 De summa scholarum necessitate Felméri 20. (Hg. 134 ff.). 
2 U. o. 21. 22. 
3 U. o. 23. 24. 1. 
4 L. De summa necessitate Hegedűsnél 128.129 1. 
5 Felmérinél 24.25. 
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a fejedelemnek ily célú alapitványai sem gyümölcsöznek. „Canales 
quippe per quos haec Princípium bene fica munificentia deriven-
tur in scholas corruptissimini et foedissimi facti sunt1. 

De még a fejedelmekben is van baj. Ök ugyan belátják azt, 
hogy a nemzeti felvirágzás érdekében kell a tudományok főiskolai 
müveléséről is gondoskodni : de a helyett, hogy a bőviben levő és 
megfelelő magyarokat alkalmaznának profeszorokul: idegenből, 
drága pénzért hívnak be profeszorokat, akik a néppel soha sem 
forranak össze s kik nem gondoskodnak magyar succrescentiáról. 
Már Voetius, a hires utrechtí tanár figyelmeztette gyakrabban 
Apáczait, „hogy a scholák a magyar nemzetben soha jók nem 
lehetnek, valamíg csak idegen profeszorok lesznek közöttünk : 
csak is átmenetként — a versengés és a beigazolás céljából 
indokolt ily idegenek alkalmazása". 

Ha az itt kimutatott bajt egyszóval kivánnók jelezni: azt mond-
hatjuk ninc1", hazánkban tudomány, nincs a tudománynak és azok 
képviselőinek megbecsülése. „Oly időben születtünk, mikor a 
legnagyobb tudatlansággal a bőlcseség és ennek profeszorai egy 
batkára sem becsültetnek3." 

Pedig a történet bizonysága szerint a tudomány az állam és 
az egyház felvirágoztatásának alapja. Plató a bölcsek uralkodását 
kívánta, Chinában a tudományos qualificatio minden vezető 
munkásságnak az alapja; Cicero szerint keveset ér az országon 
kívül a fegyver, ha odahaza nincsen bölcsesség. Nagy Károly, a 
reformatio a tudomány szolgálatában álló iskolák utján küzdötték 
le sikerrel a nép természetes vadságát. Belgiumban éppen a 
spanyol háború közben állították fel az akadémiakat; „mert be-
látták, hogy nem más erővel verhetik vissza az ellenség sértő 
bántalmait, törhetik meg a kegyetlenségben hajthatatlan szivét, 
állíthatják vissza a békét", mint ha akadémiát végzett egyének, a 
jogi és egyéb facultásokon crealt doctorok alkotják a tanácsot*. 

Csak mi Magyarok nem látjuk be a tudománynak, az ennek 
szolgálatában álló főiskoláknak az alapvető jelentőségét. Nálunk a 
mesteremberek céhei előbbre valók, mint a scholastica societas! 
Óh pudorü a kik címet, mesterséget adhatnak, míg ellenben mi 

ha azt még külföldön nagy üggyel és bajjal megszereznők 
mégis csak az egyházi rend mögött a legutolsó helyeket foglaljuk el5. 

Pedig „valóban előbb érhetné el valaki kezével a csillagokat, 
előbb vonhatná le az égről varázsló költeménnyel (carmen) a 
holdat, előbb szoríthatná az óceán hullámait egy kis gödörbe0, 

1 U. o. Felmérinél 26 1. 
2 Barcsay fejedelemhez írt emlékirat egy akadémia felállításának módja é s 

formája. L. Hegedűs i. m. 152 1. 
3 De summa sehol nec. Felm. 23. Hegedűs 137 1. 
4 L. Kül. de summa sehol, necess. Hegedűs ford. kül. 126 ff. lapokon, 

nev. 28 1. 
5 U. o. 130. Felm. 17. 
β A magyar fordítás a „scrobis"-t árokkal fordítja. Ez nem jelenti azt s 

maga a kép sem találó, mivel az árok elvezetheti a vizet. 
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előbb mozgatná ki helyéből Archiinedessel a földet, mint a mű-
vészetek és tudományok lankadatlan és buzgó művelése nélkül 
a nemzetet pallérozottá tehetné. Mert mi a testben a szem: az a 
tartományban az akadémia és a főiskola, (illustre collegium), és 
a mi az emberben az ész (ratio), az bármely országban a tudós 
férfiú. Szemek nélkül a test sötétség, az ember ész nélkül barom 
(brutum). Ezért valóban nem igazságtalanul hirdetnek minket 
szomszéd népek a halandók közt a legtudatlanabb és legműve-
letlenebb, buta és tunya, a gyermek kortól fogva állati tudatlan-

s á g r a termett népnek"1 . 
Nincs ezért is más érték, mint a tudomány nevezetesen mint 

a philosophia, scientiarum artium omnium radix2. Ez az igazi érték, 
mely egyedül ád birtokosának igaz nemességet8, nem pedig a 
származás. „Ne tartsd azt sajátodnak, hogy régi, nemes, érdemes 
és dicsérettel magasztaltatott nemzetségből eredtél. Jól nem lakik 
az, ki másnak szájával eszik1. Azért is a tudománynak igaz szol-
gálatában álló akadémiának jogában álljon „a közöttünk szokás-
ban levő nemességnek" adására r\ 

Mivel ez a tudomány, és ennek gyökere a philosophia az 
egyedüli, a feltétlen igaz érték: ezért is helyesen mondják a 
philosophiát az Istennek adományának és találmányának0". Ha 
pedig ez áll: érthető a mi szerencsétlen állapotunk, épp úgy a 
háztartásban, az egyházban, az iskolában a politikában, a nép 
egész életében; érthető, hogy mi magyarok vagyunk a halandók 
közt a legszerencsétlenebbek! 

„Ha a philosophia7 az Istenek adománya és találmánya: az 
Isteneknek irántunk semmi barátsága, hozzánk semmi köze nincs, 
mert hiszen innét majdnem teljesen kiűzve van a philosophia. 
Ha a philosophia a tudományok anyja, nálunk nincsenek tudo-
mányok; ha a philosophia végre az, mely Istentiszteletre, az 
emberek közt pedig igazságosságra, önmérsékletre, és bátorságra 
nevel: nincs ok a fölött csodálkozni, hogy Hungária és Dacia 
vallástalansággal (prophanitate), igazságtalansággal, mértékletlen-
séggel, és jellemtelenséggel (inconstantia) van tele". Még azon 
sem lehet csodálkozni, hogy még oly vétkek is, a melyeket még 
a Garamantusok, a Scythák, az Indiánusok még nevük szerint 
sem ismerik — nálunk közönségesek"8 . Csak így magyarázhatja 

1 De summa sehol, necess. Felméri 19. Hegedűs 132. 133. 
2 U. o. 
3 Stromp. i. m. idézi 56 1. 
4 Az encycl. elöbeszéde Győr kiad. XXVIII. 
5 Akadémia felállításáról — Hegedűs 155. 
0 De summa sehol. Felméri 18. 
; Hegedűs ezt bölcsességgel fordítja. Bölcsesség — sapientia, abban az 

időben szemben az eruditioval concret értelmű, a philosophiával egybe nem 
eső szó. Jobb ezért a philosophia szavát megtartani. 

* A fordítás itt sem adja hűen vissza a latin eredetit, a mennyiben azt 
mondja, hogy „még csak a Garamantok stb. között ismeretesek. Ezzel el-
tompítja a fordító a mondottnak az élét: még hallásból sem ismerik: holott 
nálunk nap napután hallják". 
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meg magának, hogy a háztartók közt annyi a gonosz cseléd, oly 
sok a rossz család atya és anya, a rakoncátlen fiu az álnok, 
ütlegelő, kegyetlen úr, a csalárd és hűtlen szolga; hogy az egy-
házban annyi a keresztyénség alapelveit nem ismerő papoknak 
bábalakja, rossz májú, simoniacus, farkas, bérenc; hogy az 
iskolában annyi a kobor sötét alak (vagantes umbrae nem = kobor 
árnyék), a tanulmányozó férfiaknak csak is álcája, mitsem mondó 
arca (κιοφά πρόσωπα), kitanult róka és hogy a politikai társada-
lomban annyi a megvásárolható bíró, a biloami ügyvéd, az igaz-
ságtalan per, a behajtás, a zaklatás, és igazságtalan zsarolás; ' 
hogy a nép közt annyi a panasz, a jajgatás, a sóhaj és nyögés; 
hogy mindenfelé annyi a feldúlt ház, birtok és község; hogy a 
városok összeomlók, a piacok piszkosak, a keresztutak rondák, 
szemérmet sértők (impius) egy szóval, hogy oly lehetőleg rossz 
az állam közigazgatása. Nem maradt reánk egyetlenegy akadé-
miánk, a melyben gyakorlati célzattal tanítsák az ethikdt mint a 
vétkek fékezőjét, a háztartástant mint a családok kormányzóját, 
az orvos tudományt mint az egészség fenntartóját, a methematikdt 
mint a városok, a piacok, a templomok, a paloták és tornyok 
építőjét, a philosophidt mint az összes tudományok és művészetek 
tápláló gyökerét'. 

Mind ezek alapján „szerencsétlen elmaradásunk oka nem a 
nemzet barbár szelleme, hanem a szerencsét len közoktatás2 . 

Ha ez a létező bajnak egyetlen forrása: úgy a bajnak gyógyí-
tása is csak is a közoktatás reformálása, kiépítése utján eszkö-
zölhető. Nincs ezért is Apáczai működésének más themája, más 
programmja, mint az iskola1'. Csak az egyetlen egy szóval, az 
iskola szavával szeretné ünneplő hallgatói szivét betölteni. Nincs 
más, mit mondjon. Nemzetünket radikalis bajától gyökereseiül csak 
az iskola váltja meg. 

Csak hogy természetesen nem a létező iskola, hanem az is-
kola, mely Apáczai lelki szemei előtt lebeg; az Apáczai szellemé-
ben teljesen átalakult iskola. Ezért is még fejedelmek kegyelt 
iskolájának — még a gyulafehérvári iskolájának is szól riadó 
szózata: „teljes átalakulásodtól vissza ne riadj, zűrzavaros állapotod 
mély álmából ébredezz4. 

A létező iskola múlt eszményeinek szolgálatában áll és kegye-
letlenséggel vádolják azt, ki azon változtatni akar. Minden téren, 
a politika, a nemzetgazdaság sőt a vallás terén is természetesnek 
tartjuk a változást: csak az iskola terén volna a reformálás bűn ! ? 
Apáczai nem fél a vádtól. Hisz az iskolareform terére léptek, 
nálunk is Keresztúri, Comenius, Tolnai, Szőllősi, Barczoni, Veres-
egyházi, Tárpai, Enyedi, az ő régi örökké áldott tanítója Porcsalmi, 

1 De summa sehol. nec. Felméri 18. 19. 1. Hegedűs 131. 132. 
2 De studio sapientiae — Hegedűs ford. 102 1. 
3 De summa sehol. nec. — Kolozsvári székfoglalója Felméri kiad. 8. 1. 
* De studio sapientiae — Hegedűs 107. 
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Kálmán és Sikó I1 s csak ő nein léphetne a reform terére. Nem-
akar ő egyebet, mint azt, a mi természetes, azt, hogy az iskola 
az életet szolgálja s ezzel magában az iskolában is legyen igaz 
élet. Az iskola nem a tanulók és tanítók véletlen találkozása, 
hanem azoknak ordoja és societása: belső szervezett szövetkezete, 
melynek célja előadni, közölni mindazt, a mi az emberi élet külön-
böző állapotaira, társadalmi rétegeire nézve hasznos és szükséges. 
(Schola est ordo et societas ea docentium et discentium, quae 
in vitae humanae statibus sunt utilia et necessaria- Legyen tehát 
élénk, közvetlen kölcsönhatás tanuló és tanító között s e belső 
szövetkezés álljon az élet szolgálatában és pedig számolva az 
életnek különböző társadalmi igényeivel ez igényeknek feleljen meg, 
legyen az életnek hasznára, adja azt, mi az élet szempontjából 
szükséges!! így azután eléri az iskola azt, a mi annak végső 
célja: „a házi, az egyházi és polgári társaságbeli rendnek jobban 
épülése," azt hogy a tanulók annak idejében mind szülejüknek, 
mind Istenüknek, mind pedig hazájuknak jobban szolgálhassanak3." 

Ha már most az iskola a tanulók és tanítók ily benső, egy-
mással kölcsönható szövetkezete, a mely az életnek, a társada-
lomnak, Istennek szolgálatában áll: ugy a) a tanulók és tanítókra 
nézve szükségszerűen következik, hogy e szövetkezésre, az isko-
lába, az iskolában nem vezetheti egyiket sem az önzés szelleme. 
Nem a kenyér, nem az ajándékokon kapdosás* de nem is az 
önző számítás, mely az iskola utján a jobbágyságból, kiván kiemel-
kedni·"' vagy ugyancsak az iskola utján a zsiros parochiába fel-
emelkedni6 vezesse az egyest az iskolába. De nem is az egyénen 
kivül eső körülmények, szülők kívánsága, elöljárók akarata, tehát 
az egyénre nézve véletlen jellegű tényezők vezessék az egyest az 
az iskolába7. Csak is az, „a ki szereti a tudományt, ki csodálja 
a tudománynak szép voltát, a ki elég erős a tanulás alatt fekvő 
nehézségeknek jól elviselésére: csak is az tanuljon "8. A cél pedig 
a melyre törekszik — kell, hogy nagy legyen, „mivel a ki csak 
kevésre igyekszik, soha abból tudós ember nem lehet0". Az igazán 
tudományos pályára lépő ezért is távol áll attól, hogy csak má-
sokat utánozzon. Ne gondolj azoknak alávaló kívánságokkal, a 
kik azt óhajtották, hogy Cicerónak bárcsak árnyékai lehessenek." 
Vedd észre, hogy semmi különbség nincs azok között, a kik 
soha sem születtek, s a kik semmi emlékezetre méltó dolgot nem 
művelvén ez életből kimúltak10". De távol áll attól is, hogy a 

1 U. o. 106 l. 
- De summa sehol Felméri 8 1. 
3 EncycI. győri kiad. 454 1. 
4 Encycl 455 1. 7 p. De summa Felm. 23. 
5 De summa Felméri 21 1. 

U. o. 
7 De summa Felni. 21 1. 
8 Encycl. 456 1. 2. 
9 U. o. 4. u. ο. XXIII 1 

10 U. o. XXVIII. I. 
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tudomány nagy körének csak egy kis szeletébe elmerüljön, „egy 
bizonyos tudománnyal mindeneket felül múljon'". „Egy könnyű 
tudományt akármi tudatlan kofa is megtanulhat2". Ha Katus ember 
nem vagy, a legmagasabb polcra erőlködjél3". Ily nagyra való 
törekvéssel jár a tiszta erkölcsi élet s nevezetesen a szerénység, 
mellyel ellenkezik a maga hittség, a tudománnyal való megelégedés4". 

A tudományos pályára lépő azonban nem csak tudományát szereti 
és bámulja, hanem szereti azokat is, a kik a tudományokkal kívánnak 
foglalkozni, szereti mint atyjuk tanítványait", s ezért is „arraigyekezik 
minden dolgában, hogy tanítványaival ő magát megszerettesse1·'". 

Ha pedig e törekvés, e szeretet igaz: úgy igen természetesen 
jól alkalmazkodik tanítványaihoz, azoknak különb-különféle el-
méjéhez" (11. o. 455.), az egyes tanuló elé gördülő „akadályokat 
elhárítsa, illendő eszközökkel éljen" a „tanuló állapotjához áll-
hatatosan illeszkedjék" (u. o. 456.) 

Ha megvan ez a szeretetteljes alkalmazkodás: úgy meg lesz 
tanítói munkásságának suggeralö ereje. Nem lesz előadása 
fontoskodóan vontatott, mint azoké, akik „egy óra alatt csak tiz 
szót is alig mondanak s kiknek céljok nem egyéb, hanem hogy 
a tudatlanoktól tudósoknak tartassanak" (u. ο. XXVIII. 1.). „Nem 
álmos szemmel, hanem buzgóságosan kell látni akármi dologhoz 
is, kiváltképpen pedig a tanításhoz" (u. ο. XXIX.). Csak az élet 
közvetlen megnyilvánulása nyitja meg életre az elméket. - Impe-
tus, impetus mihi piacet cum in omnibus rebus, tum in docendo". 
Nevét cáfolja az a studiosus, ki teljes odaadással buzgalommal 
nem törekszik". Ezt a buzgó, impetuosus a nevelő oktatás nagy 
céljára irányult életet élte Apáczai tanítványai épülésére. Méltán 
mondható magáról; „ha én azok közül, akik a magyar ifjúságnak 
a dolgát a tanulásban elémozdíthatják - a legkisebb is vagyok; 
de a szándékomra nézve, mellyel ugyan e célnak elérésére ará-
nyozok, nincs a ki rajtam kifogjon7". 

Ezt az ő szándékát, szive szeretetének e lüktetését a magyar 
ifjúság kiérezte s természetesen viszonozta. Az ő óráira, melyeket 
a latin iskolán tartott még a philosophusok és a theologusok is 
eljártak s akkor, a midőn a félrevezetett fejedelem őt gyulafehér-
vári állásától megfosztotta s Apáczai a Kolozsvári collegiumra 
került: „az ifjúság, mely nem a szolgaságtól félve, hanem meg-
gondolt szabad választásból és a tudomány iránti szeretetből, 
nem kényszerítve; de szabad akaratból" — nem törődve az anyagi 
bajokkal őt ide követte8. 

1 U. o. XXIX. 
5 U. ο. XXX. 
:< U. o. XXV111. 
4 U. o. 456. 
5 U. o. 455. 
u De summa stud. nec. Felméri kiadás 20. 21. és Encycl. Stromp után 

idézve latinul. 
• Encycl. XXXII. 1. 
8 De summa sehol. 26. I. 
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S Apáczai szava és példája a tanítókkal szemben sem volt 
hatástalan. Tanítói állására hivatásérzete vitte. Hű maradt ehez 
akkor is, midőn gyulafehérvári állásától meg fosztva megkínálták 
kézdivásárhelyi papsággal, majd azután az enyedi papsággal: ő 
a családjával egyedül álló férfiú ez állások egyikét sem fogadta 
el1. Tanító kívánt lenni és semmi más semmiért. S ime nagy 
elégtétellel s a jobb jövő biztatásaként mondható életének 
catastrophája után közvetlenül, hogy „a tanítók rite Istentől és az 
az akadémiáktól ünnepélyesen kibocsátva léptek tanítói pályára 
és a felajánlott fényes papi állást nem fogadták el2". A tudomány 
szeretete, a tanítványok szeretete oly kapocs, a melyet a mostoha 
viszonyok, a köztudatnak a tanárokat lekicsinylő megnyilatkozása 
meg nem lazíthat: enitendum per dedecus et infamiam ad vir-
tutem3. Kikeli állhatatosan a biztos győzelemig tartani. Úgy mint 
a céloknak a hivatás és az egy pályán lévők szeretete alapján 
szövetkezni kell. Legyen így a „schola ordo et societas docentium 
et discentium4". 

A tudománynak és másrészt a tanítványok és tanítóknak 
kölcsönös szeretete alapján egységesen szervezett iskolának és 
ezzel a tanítóknak is meg lesz az eddig hiányzó megbecsültetése 
a köztudatban. 

Apáczai azonban e természetes és belső okot elégségesnek 
nem tartja. Számol nagyon realistikusan az emberi gyengeséggel. 
Cicero és Ovidius okoskodását magáévá teszi s így állítja, hogy 
még a buzgó törekvés is ellankad és elalszik, ha azt kitüntetés, 
honos nem táplálja. „Honos alit artes, omnesque incenduntur ad 
studia glória; jacentque sa semper, quae apud quosque impro-
bantur". . . . non parvas animo dat glória vires, . . . foecunda facit 
pectora laudis amor. Nihil enim erud tio sine laudum cupiditate, 
nec laudum cupiditas sine eruditione potest5. így jut a hiúság, 
az ambitio a tanulmányozásnak az iskolának megbecsültetése 
szolgálatába. 

De az állami érdekét is, amely szerint annak felvirágozása a 
történet bizonysága szerint a tudományok megbecsülésétől függ 

az iskola és tanítók megbecsültetése szempontja alá helyezi. 
Ha ugyanis ez áll: úgy az állam érdeke megköveteli, hogy csak 
is oly egyéneket alkalmazzon vezető állásra, a kik akadémiai 
gradussal bírnak. Ez teszi szükségessé nálunk is az akadémia 
felállítását s természetessé azt, hogy az az intézmény, amely az 
állami vezető állásokra minősít, a minősítettek s így a köztudat 
részéről is a megbecsülés tárgyaivá válnak5. Még inkább emelné 
az iskola és tanárai megböcsülését, ha az, amit Apáczai szintén 

1 Gyalui: Apáczai Cseri 15. 1. 
2 De summa sehol. 27. 1. 
3 U. o. 23. 1. 
4 U. o. 8. 1. 
5 De summa sehol. 17. 1. 
11 De summa sehol. 17. 1. 
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követel életbe lép, ha az akadémia vagy maga, vagy az aka-
démia ajánlatára a fejedelme egyeseket a jobbágyok sorából 
kiemelhetne s az illetőknek a nemességet magadhatná1. 

Az ordo et societas docentium et discentium a tudomány is 
a kölcsönös szeretetnek elve alapján szervezve, az ambitio és az 
állam intézkedése által is élet munkásságában fokozva - a köz-
megbecsülés tárgyaként áll Apáczai lelki szeme előtt, de végre 
is csak mint hazája felvirágoztatásának eszköze. A léha, a mult 
dicsőségén élősdi, üres szavakban ékeskedő gentry letűnik s 
helyébe lép egy új nemesség, a tudomány emlőjén táplált, egyéni 
szellemi fölényén emelkedő s a hazát hatalmában és fényében 
emelő új nemesség. Egy teljesen új Magyarország, amely az 
akkorinak socialis szempontból teljes ellentéte - lép Apáczai pró-
fétai lelke elé. Megérezték ezt a fejedelmi udvarnak emberei s 
nem oknélkiil használták Apáczai ellen éppen azt a vádat, hogy 
ő presbyterianus. A presbyterianismus ugyanis tényleg az egyházi 
téren elismert demokratia elvén alapul, a protestantismus által 
érvényre emelt egyetemes papságnak az elvén és ezen belül az 
egyén szellemi fölényének elismerésére. Nem ismeri a presby-
terianismus sem az episcopalismus és consistorialismusban ér-
vényesülő történeti és absolutisticus jogokat. Mindanyian egyenlők 
vagyunk: ezen egyenlőségen belül csak is a szellemi és erkölcsi 
a közösség által elismert fölény biztosít a vezetésre nézve 
jogokat. — Apáczai ez eszménye ellentétben állott a református 
egyház szellemével, s még inkább a fejedelmeség rendi alapjával; 
Bazire szemei előtt pedig állott az independensek okozta király 
gyilkosság és ennek nyomában keletkezett azon lázadás, a mely 
miatt ő is földön futóvá vált. Ε rémeket látó Bazire a presby-
terianusokban az independensek testvéreit ismerte fel s így ter-
mészetes volt Apáczai elleni küzdelme és a fejedelemnek Apáczai 
ellen való hangolása. — Apáczai e körből kinőtt; azért kellett 
Gyulafehérvárt elbuknia. - De hiába való volt a fejedelem haragja 
s azzal való fenyegetödzése, hogy Apáczait a Marosba vetteti vagy 
a toronyból hányatja le2; nem volt abban sem köszönet, hogy 
Apáczai ellen még Keresztúri jóakarója is keményen fordult. „Az 
én első magam mentésében — így panaszkodik Apáczai — senki-
sem volt mellettem, hanem mindnyájan engemet elhagytanak, 
ne tulajdoníttassák ez bűnniil ő nékik. De az úr én mellettem 
állott és engemet megerősített3". Apáczai hű diákseregével Kolozs-
várra jő rectornak s nem megtörve, hanem tényleg megerősödve 
bámulatos közvetlenséggel és őszinteséggel hirdeti székfoglaló-
jában új életménye alapján iskola eszményét az eddigieknél is 
élénkebb színekkel. 

Milyen legyen ez új élet eszménye alapján az iskola?! 

1 Akadémia felállítása. Hegedűsnél 155. 1. 
- L. Gyalui i. m. 15. 1. 
3 U. o. 12. I. 
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Mit — miképpen tanítson ez ordo et societas docentium et 
discentium ?! 

Az iskola nem lehet „uniformis", minthogy a docentium et 
discentium societasa nagyon is különböző. Az emberek s tehet-
ségeik külömbözősége sziikségszerűleg differentialják az iskolákat 
is. - Apáczai az iskolák hármas fokozatát teljesen indokoltnak 
(non sine summa ratione) tartja1. 

A legalsóbb fokozaton, a schola vernaculaban a növendék 
kiemelkedik a barbaries, mondhatnók az állatiság állapotjából. 
A ratio és oratio külömbözteti meg az embert az állattól. A nyelvben, 
közvetlenül az anyanyelvben (lingua vernacula) nyilatkozik meg 
az emberi jelleg. Ez teszi az embert társas lénnyé. Ε nyelvnek 
irásba foglalása terjeszti ki a legnagyobb távolba is ez emberi 
társas életet. Társas élet nincs rend (ordo et societas) nélkül, 
melyet a jogrend is biztosít. Ebbe a társas életbe helyezi be az 
iskola az embert. Mindenki, a ki az iskolába lép hatóság alá, a 
ραβδόυχου βασιληος, a tanítóknak hatósága alá kerül; itt tanulja 
meg a törvényszerű (sub legibus)5 engedelmességet, itt a beszél-
getést, a helyes kiejtést, itt az olvasást és írást, mint távol 
levőkkel való érintkezés csudálatos eszközét; itt szabadul fel a 
levelek és jogiratok olvasása utján a ludimagister és a pastor 
gyámsága alól, akik e nélkül az egész községnek szeme, füle, 
szája3. Itt veszi a könyvekkel ama biztosítékot kezébe, amely 
megóvja őt a káté és szentírás utján a libertinismus és atheis-
mus, tehát az erkölcsi és vallási züllés veszélyeitől. A „barbaries"-
böl való kiemelkedés, erkölcsi és vallási önállóságra való jutás: 
ez a népiskola feladata. Mindenki járjon mivel ember - e 
népiskolába. 

De hiába való minden kiemelkedés és önállóság a sapientia 
és ennek önmagunkban és másokkal szemben való érvényesülése 

a dignitas nélkül. Ezt a sapientiat, ezt a dignitast nem a nép-
iskola, hanem a középiskola közvetíti. Csak is ezzel nem meddő 
a népiskola csak is a középiskola utján lesz a népiskola egy 
kiválóbb kulturának alapja4. — A magasabb kultura tehát a 
triviales vagyis medias (v. intermedias) Scholas kívánja. 

Nagy, fenséges feladatot tűz ki Apáczai a középiskolának, a 
melyet szegény népünk is oly nagyra becsülve nagy számmal 
állított fel. Helyesen cselekszik; mert itt, e középiskolában készül-
nek amaz eszközök, a melyek segélyével az Adamban elveszett 
adományok e halandó és esélyekkel járó (caducus) életnek mé-
reteihez képest helyre állíttatnak, a bölcsességnek (sapientia — 
Isten minden tudóságának visszképe) eredeti fénye újra visszatér 

1 De summa sehol. nec. 8. 1. 
2 U. o. 
3 U. o. 9. 1. 
1 „Attamen nisi ulterius tendat atque Scholas triviales se exporrigat vix 

ulla prae aliis cultura ad ullam inde gentem ex hiis Schoiis redundare 
sentietur". u. o. 10. 1, 
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és méltóságunkba (dignitas - Isten képűség), a melyből kies-
tünk fokozatosan vissza helyeztetünk1. Ily — mondhatjuk — m e g -
váltó, restitualis jelentőséget tulajdonit Apáczai a középiskolának, 
a mennyiben e folyamatnak feltételeit adja kezünkbe a közép-
iskola. Csak az itt nyert eszközök a nyelvekben és a logikaban 
biztosítják a főiskolai tanulmányozás gyümölcsös voltát2. 

A mint azonban a népiskola a középiskolát: úgy a középiskola 
a főiskolát kiegészítőjeként követeli. A középiskola magában véve 
csak eszközt nyújt, a mely feldolgozandó tárgy nélkül elrozsdá-
sodik, vagy a mint azt Apáczai sokkal szebben, költőileg kifejezi. 
„A középiskolát végzett, ha tanulmányait magasabb fokozaton 
nem folytatja repkényhez hasonló, mely miután annyira mennyire 
felkúszott, — ha a fa, a mely őt tartja — magasabbra nem nyúlik, 
természetesen (sua sponte) a föld pora felé konyul les. A főis-
kolában kapja a középiskolás azt a törzset, a melyhez eszközeivel 
simulhat, a melyet eszközeivel feldolgozhat. Itt a főiskolán ugyanis 
előadják és tanítják az isteni és az emberi dolgokra vonatkozó 
összes tudományokat és pedig mindenki áltat hozzá /érhetően 
— publice, — de magától értetőleg csak a segéd eszközökkel 
rendelkező részére igaz eredménnyel; s a hol a tanulmányait 
végzett prornovealhat. A bajunk az, hogy ily főiskolával alig bírunk 
s így a középiskolának nem vehetjük kellőleg hasznát. Ami van 
főiskolánk, csak is csonka alkotmány4. 

Egységes, egymásba nyúló, egymást kölcsönösen követelő élő 
szervezetet alkotnak e szerint az összes iskolák. 

A kérdés, hogy az uj életeszmény alapján: mi azok t á r g y a ? ! 
Az iskolának definitiója világosan megmondja, hogy mindaz, 

„quae in vitae humanae statibus sunt utilia et necessaria". A 
kérdés ezzel nincs megoldva, mert újra kérdezzük, hogy mi is az, 
a mi az emberi élet külömböző állapotaiban, helyzeteiben, társa-
dalmi állásaiban hasznos és szükséges?! 

Erre a felelet azután már nem oly egyszerű! 
Az egészen világos, hogy a szükséges és hasznos szempontja 

alá nem esik a humanistikus kornak rajongása a klasszikai nyel-
vekért s így a legkiválóbb prózaíró és költő nyelvének az után-
zása. Ez a majmolás nem lehet embernek életeszménye s így 
nem is az iskoláé: „Jól nem lakik az, ki másnak szájával eszik". 
„Ne törődj azzal". „Ne gondolj azoknak alávaló kívánságokkal, 
akik azt óhajtották, hogy Cicerónak bárcsak árnyéki lehessenek0". 
Az imitatió minél tovább — szellemtelen utánzásra s így ver-

1 U. o. 10. 11. 1. 
2 U. o. 11. 1. 
3 Ε szép képet a fordító teljesen elrontja, midőn „hedera" = repkény 

szavát „vadak"-kal fordítja. A fordítást olvasva (1. 121. 1.) az ember önkén-
telenül majmokra gondol, a melyek a fára felkúsznak és leereszkednek. 

4 „in quibus cunctarum divinarum humanarumque rerum scientiae pubüco 
legerentur" et docerentur u. o. 11. I. 

5 Encycl. előbeszéde XXVIII. 1. 



97 Apáczai Cseri Jánosról. 

balismusra vezet. Már pedig fö az, hogy a szónak tartalma is 
legyen. „Homerost, Platót, Demosthenest, Cicerót, Camillust, 
Scipiot, Virgiliust, Ovidust stb. igenis az eloquentia emelte a 
halandók fölé: de mindezeknek bölcs írásuk, ha az megnevezett 
tudományokkal rakva nem volna, mi volna? Zengő cimbalom 
s haszontalan fecsegés1". Cleanthessel Apáczai is megoldja azt 
az ellentét, amely a bölcsészettel nem foglalkozó jelesek és viszont 
a bölcsészettel foglalkozó nem jelesek közt létezik — e szavakkal: 
„mert akkor a tárgyak ismerete volt a fődolog, ma pedig a 
beszéd-". 

Ettől a nyelveskedő beszédtől, mint egészen üres, haszontalan 
virtuozitástól Apáczai elfordul. Megutálhatta ezt nemcsak a korában 
is még dívó ékesszolási versengésekben, hanem azokban a nemes 
emberekben is, akik hirdetik, hogy nemes embernek nincsen 
szüksége realiakra; elég hogy ha ők ügyesen vitatkoznak, ékesen 
beszélnek. Kíméletlenül veti ezek szemébe: „a pusztán logicus 
tisztán szamár3". Fortiust idézve kimutatja, hogy igazán ékes 
szólóvá csak az válik, kinek van mit mondani, ki a tudományok-
ban, nevezetesen a realiakban otthonos. „Sikerrel fogják tanul-
mányaikat végezni azok, kik mindenek előtt az egyes tudományok 
ismeretét sajátítják el a tudós írókból, azaz az íráshoz szükséges 
anyagot vagy eszközöket szerezték be. Külömben a stílusból 
nem fog egyéb kiérezni, mint üres fecsegés. Kitűnő szónok nem 
lesz, ki minden egyes tudományágból annyit nem merít, amennyi 
a maga céljához elég4". 

De elfordul a puszta nyelvészkedéstől, „a puszta grammati-
kával való kinoztatástól, mely minden tárgyi ismeretet nélkülöz. 
Szerinte ez a könnyek forrása; innét támad a nemesek gyűlölete 
tanítóikkal szemben; innét a sok szemrehányás, hogy annyi 
költség, oly sok áldozat árán legdrágább fiaikat középszerű tanul-
sággal sem bírjuk felruházni"". Keserves és meddő tanítás ez. 

Ezzel azonban távolról sem akarja Apáczai azt mondani, 
hogy nyelveket ne tanuljanak: ellenkezőleg szükségesek a nyelvek, 
de nem annyira, mint a tudomány részei, hanem annak segéd-
eszközei". A szó mögé kell hatolni, keresni kell azt, ami e szót 
mint gondolat produkálta. „Már a névadó oly mélyen ismeri 
minden dolognak benső természetét, hogy az arra alkalmazott 
szónak minden hangját és tagját vele természetes összhangzásba 
hozza7". Kora előítéletének hódol, midőn a héber nyelvről, mint 

1 L. Horváth Cyrill által kiadott: „Apáczai Csere János bölcsészeti dol-
gozatai" 63 1. abban a tanácsban, melyet Fortius ad Apáczai János által. 
A megnevezett tudományok — ethikai, társadalmiak és természettudományiak. 

- De studio sapientiae Hegedűs ford. 113 1. 
3 U. o. 109. 1. 
4 U. o. 111. 1. 
5 U. o. 
6 U. o. 75. 112. 
' U. o. 77 1. 

/ 
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a szent nyelvről azt mondja: „minden túlzás nélkül el lehet 
hinni, hogy maga a Szent Lélek nyilatkozott meg benne1". így 
tehát nyelvészeti, ethymologiai szempontból is nem a szó a lényeges, 
hanem annak tartalma, annak lelke. 

A nyelvekkel azonban nemcsak a szavak és azok értelme, 
tehát nyelvészeti szempontból, hanem irodalmi szempontjából is 
kell foglalkozni, ugy hogy ezek segélyével kell behatolni neveze-
tesen a régi görögök, romaiak és persák történetébe2. A nyelv 
utján tehát bele kell menni az irodalom gondolat világába, a 
népeknek bölcseletébe, egész életébe, reális életébe. A nyelv csak 
a dió héja, a melynek utján be kell hatolni az édes, tápláló, 
hasznos magnak mélyébe. Tartalmukért kell a nyelveket tanulni3. 

De nem állhatunk meg a reáliakat nézve a klasszikusok mellett: 
még igen sok hasznos és szükséges tudnivaló van a tudományok 
legkülönbözőbb ágaiban. Ezt mind össze kell gyűjteni. Apáczai 
a reáliakra irányló törekvést Ramussal hozza kapcsolatba, aki a 
formalismusba és scholastikába átment Aristotelismus ellen foglalt 
állást. „Az ő nyomában keletkezik a bölcselők ama sora, kik ily 
vezér alatt úgy a profan, mint a szent írókhoz tudós és hasznos 
magyarázatokat adtak ki, nem kevésbé levén termékenyek új 
gondolatok feltalálásában, mint azoknak közhaszonra való közlé-
sében4". 

így keletkeztek Martinus, Fabritius, Aisted, Keckermann stb. 
encycopaedikus művei; a melyekben (néha akaratjuk ellen is), aki 
nem látja Ramust — vak·"'." Apáczai meg van arról győződve, 
hogy Ramus — ha feltámadna, az ő encyklopediáját magáénak 
vallaná, Apáczainak köszönetet mondana, hogy óhajtása megvalósult", 
így vált Ramus a reális tudományok feltámasztójává; amely reális 
tudományok közül Apáczai különösen nagyra becsüli a mathe-
inatikát és a physikát. Isten maga is geometer. Senki a philoso-
phia körébe be ne lépjen, ki a mértanhoz nem ért7". A tanár 
„igyekezzék hallgatóit a mathematika csudálatosan szép dolgaival 
megéleszteni." A physikában keressen pedig kevés princípiumokat, 
azokból igyekezzék mindent megmagyarázni s mutassa ki hasz-
nukat a világi életre0-' . . . h a a meddig nekik (tanulóknak) 
grammatikát, némelyeknek rhetorikát is, nagyon kevésnek még 
logikát oly szerény mértékben, hogy ne mondjam csömör keltően 
verünk a fejébe, •— amaz érdekes mathematikai és physikai 
ismereteket közölnők, — kimondhatatlan, egész életükre mekkora 
örömmel árasztanék el, mily hasznossá tennők a tanulás fáradalmát 

1 U. o. 78 I. 
2 U. o. 111. 112. 
3 U. o. 75. 76. 112. 
4 U. o. 92. 93. 1. 
5 U. o. 93. 1. 
" U. o. 93. 
' U. o. 72. 1. 
8 Encycl. 457. stb. 1. 
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és verejtékét!1" A physika azonban, valamint a csillagászat is a 
számok és geometriai alakok megjelenítője! „Mi egyéb akár a 
Plató, akár az Aristoteles, sőt akár maga az Isten politikája vagy 
ethikája, mint a jó cselekedetek és intézmények viszonyaival 
arányos beosztása, összhangba hozatala?2" Hatalom, mindenbe, 
az egész universumba, az ember legértékesebb cselekedeteibe 
Isten gondolataiba behatoló hatalom a mathematika. „Innét van 
az, hogy mainapság Franciaország, Anglia, Dánia, Lengyelország, 
Olaszország - Magyar- és Erdélyországban német katona nélkül 
nem viselnek háborút, inert— mondom — mathematikai tanulmá-
nyokban ezek mindnyájokat túlszárnyalják. Innét van az, hogy Német-
ország napról-napra újabb meg újabb fegyvereket talál fel. Ámde in-
kább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök 
gyalázatára, fájó szívvel szemlélni vagyok kénytelen csapásainknak, 
ínségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony tes-
pedésünknek végtelen tengerét és azt a letörölhetetlen szégyen-
foltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság 
miatt, mint egykor a zsidók ekéik vasát és kapáikat a filisteus 
táborba voltak kénytelenek vinni kiélesítés végett, hanem magunk 
szántából, puszta álomkórság —, tiszta meggondolatlanság — 
szamár tunyaságból, egy értelmes emberhez sem, nem hogy ural-
kodó nemzethez illő tudatlanságból, eltompult és elfásult lelki-
ismeretből, mely nem tudja, nem érzi a maga nyomorúságát és 
(hogy kimondjam, amit ki kell mondanom) vakságból, mellyel 
Isten megvert, hogy ügyefogyott, Ínséges, nyomorult mivoltunkat 
ne lássuk: minden műipari dologban az idegen segítségére szorulunk. 
Hazudnék, ha nem idegen építőmesterünk, nem idegen ágyúöntőnk, 
nem idegen tüzérünk, porcellángyárosunk és ékszerészünk, posztó-
gyárosunk, kőmetszőnk, órásunk és a műgépészek egyéb fajai 
annyira idegenek, hogymég a szerszámaikat is majd mind idegen 
szóval jelöljük meg. Óh szégyeljük meg immár ily nagymérvű 
oktalanságunkat, resteljük már egyszer, hogy bennünket barbároknak 
bárgyúknak, tudatlanoknak és faragatlanoknak hívhatnak; mi 
kedvünk telik abban, hogy az idegeneknek örökké csak gúny 
tárgyai legyünk? Kinevetnek bennünket és méltán, hisz én is 
kinevetném őket, hogy a járatlan magyarokra kényük kedvük 
szerint rátukmálhatják portékáikat, hogy ravaszan becsapják őket, 
úgy érzik mint híznak a mások szegénységén? ; ; A mathematikának 
a műiparra és általában az iparágak legtöbbjére kiterjedő nagy 
jelentőségét és így igen nagy hasznát s ezzel szemben hazánk 
mulasztását Apáczai már is teljes nagy jelentőségében és vég-
zetes voltában felismerte. Nem az őstermelés magában véve, 
hanem a természeti termékek ipari, művészi feldolgozása emeli 
fel hazánkat is a tisztelt kulturnemzetek sorába! A szoros 

1 De studio sap. Hegedűs ford. 111. 
» U. o. 73. 1. 
3 U. o. 73., 74. I. 
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értelemben vett reális ismeretek nagy hasznát és szükséges voltát 
Apáczai a legvilágosabban felismerte. - De magasabb értelemben 
is méltatta éppen a mathematikát. Nemcsak a földhöz és annak 
terményeihez rögzíti az embert. A mathematika az universumot 
átható, Istent, embert legfenységesebb alkotásában, teremtésében 
mozgató elv. A csillagos ég bámulatos rendjében, ethikai és társa-
dalmi életünk aranyos'és harmonikus kialakulásában a mathematika 
hatalma dicsőül rnegP 

A mondottakból látjuk, hogy Apáczai reálista és pedig nem 
csak ama kor értelmezése szerint, hanem a legnemesebb értelemben 
is. Ő ugyanis szemben a formalisztikus, verbális artesekkel igenis 
a reális artesekre, a tartalmi tudományokra fektette a fősúlyt, 
arra, amit a sapientia alatt s felületesebben nézve ugyanazt az 
eruditio alatt értettek s amely ismereti anyagot Apáczai Encyclo-
paediájában összefoglalt. De realista volt Apáczai oly magasabb 
értelemben is, hogy ő magát a mindenséget is a szám és a számmal 
adott arányosság és harmónia szempontja alá kívánta helyezni, 
s így a természettudományi vagyis jobban mondva mathematikai 
geometriai gondolkozást a mindenségre, annak értékeire is ki-
terjeszteni. — Ezzel a gondolkozással emelkedik ki ő az inkább 
csak gyűjtő, csoportosító empiristák köréből s helyezkedik be a 
tudósok ama sorába, mely Cartesiusból indul ki. 

Mielőtt az iskola tananyagának feldolgozására, tehát a tanitás 
mikéntjére térnénk csak rövidesen nézzük azt a viszonyt, amely-
ben Apáczai a reális és a formális tudományokat látja. Azt egészen 
világosan látja, hogy elvontan, általában teljesen igaz az, hogy 
az alakításhoz első sorban anyagra van szükség s hogy így 
„rövid idő alatt mily sokra vihetnék, ha előre bocsátva a realia-
kat és mintegy az egész épület anyagát minél teljesebb mérvben 
összehordván, azután a logika segítségével az összeillőbb köve-
ket kiválasztanák és elrendeznék; a grammatikával mint ragasz-
tékkal bevonnák, a rhetorika utján pedig a házat mindenféle 
szinti virágokkal és képekkel díszítenék?2 Az analógia utján is 
ezen oly természetes sorrend értelmében tanította, vagy kívánta 
tanítani Apáczai az Encyclopaediájába belefoglalt realiakat már 
a legalsóbb osztályokban: és pedig az Encyclopaedia élőbeszé-
dében kifejezett optatum szerint közvetlen a bibliai és egyéb az 
életre alkalmazható történetek után az elemi osztályban a magyar 
irt tudománytár könyvét didaktikailag némileg megokolt sorrend-
ben3. Az Encyclopaedia kifejtő részében az encyclopaedia már 
csak az elemi iskola után latin nyelven és pedig a magyart ki-
vonatolva adatik elő;4 s ugyancsak ennek megfelelőleg a gyula-
fehérvári székfoglaló szerint is nem a Collaborator secundus, 

1 L. a 114 1. — Külömben De studio sap. 111 és 73 stb. 
2 U. o. 112. 1. 
3 Encyclop. XXIII., XXIV. 1. 
4 Encycl. 459.1. ahol mint a 6 ars anyaga (hiányzik a musica) fordul elő 

az encyclopaedia. 
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hanem a következő osztályt vezető collaborator primus adja elő az 
encyclopaediát, de itt újra magyar nem latin nyelven1. Köz s e 
tantervekben tehát az, hogy a realismeretek az alapvetők, amelye-
ket követik még csak a formális jellegű Grammatica, Dialectica 
és Rhitorica. 

Apáczai azonban bizonyára maga is meggyőződött arról, hogy 
ez az anyag, amelyet az Encyclopaedia, nevezetesen az előttünk 
fekvő alakban felölel — nem gyermekeknek való. 

Már az Encyclopaedia élőbeszédjében is szükségesnek látja 
kijelenteni, hogy nem rendben, hanem a könnyebbel kezdve s az 
anyagban válogatva kivánna a realismeretekkel foglalkozni; az 
Encyclopaedia kifejtő részében már alkalmazkodva a középkori 
tananyaghoz — a 6 és nem a 7 „ars" (a zene későbbi időre 
esik) cime alatt adja latin nyelven összevontan a realismeretekkel 
és pedig már a latin iskolában és pedig a nyelvek tanításával 
kombináltan2. Már ez is némi ingadozást mutat az encyclopaediai 
ismeretek nyújtásának idejére nézve. Ennek az ingadozásnak elvi 
kifejezést ad már a gyulafehérvári székfoglaló beszédje végén, a 
midőn azt mondja, hogy a formális jellegű tantárgyakat (gram-
matica, dialectica, rhetorica) „vagy a reáliakkal kell egybekötni, 
vagy alájuk kell rendelni és csak azok elsajátítása után kell 
tanulni3". 

Ha ehez még hozzá vesszük azt, hogy az, a mit Apáczai az 
Encyclopaedia élőbeszédjében tüz ki a reális ismeretek tárgyául, 
a későbbi tantervekben bővebb osztálypensumokként a legfelsőbb 
osztályokban szerepel: úgy világossá válik előttünk, hogy az 
encyclopaediának tárgyalását az alsóbb osztályokban ő maga is 
legalább abban az alakban, amint azt az Encyclopaediában bírjuk, 
szükségtelennek, illetőleg lehetetlennek tartotta. Az összes tudo-
má tyok eredményét nem lehet elemi iskolásoknak adni. Comenius 
az alapokat adja már az elemistáknak; az eredményt ellenben 
összefoglaló egészében mint pansophiát a legfelsőbb osztálybeliek-
nek. Az abstract logika analógiáival Apáczait megérti (előbb a res 
b),rh azután a forma; csak hogy az Apáczai-féle res, már formált 
anyag), de a levést néző didactica a magna didactica szerzőjének 
ad igazat. 

Kiilömben egészen téves, hogy a reáliák tanulása követelésé-
nek az elvét Apáczai Encycloyaediája anyagának tanításával 
hozzuk szoros kapcsolatba. Apáczai encyclopaediája nem iskolai 
tankönyv. Ezzel tisztában kell lennünk. Apáczai „Tudománytár" 
könyvével nem iskolai, hanem nemzeti tankönyvet kívánt írni, nem 
első sorban az iskolának, hanem első sorban a magyar nemzet-
nek akart egy nemzeti szempontból feltétlen szükséges művet 
kezébe adni. 

1 De studio sap. Hegedűs ford. 103. 1. 
2 U. o. 
3 U. o. 112. 1. 
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Arról van ugyanis Apáczai meggyőződve, hogy „a tudomány-
ban való elmaradásunk főoka — magyar nyelvű műveknek 
rettenetes szűkvolta]". Már most sokkal könnyebb azoknak tudó-
sokká lenni, akik a tudományok megtanulása végett idegen nyelv-
nek tanulgatására nem szorulnak; 2 „sokkal rövidebb és könnyebb 
utjok vagyon a tudományokra, mivel azokat az anyjok tejével 
szopott nyelven hallják, olvassák, közlik'". „Az a nép mely min-
dent csak idegenből kölcsönöz, kétségkívül a legszerencsétlenebb 
és legszánalomra méltóbb". 

Ezért is „elhatározza, hogy ha Isten öt csak néhány „évig él-
teti — a magyarnak minden tudományt magyarul ad*". Ö a ma-
gyar nyelven írt tudományos könyvek nélkül szűkölködő nemze-
tén kiván tőle kitelhetőleg segíteni s oly könyvet adni a magyar 
ifjúság kezébe, amelyben anyai nyelvén minden szép és hasznos 
tudományokat olvashatna*. Nem a tudós önző ambitiója, hanem 
a magyar nemzete jövőjét, szellemi emelkedését művelő hazafi 
szeretete vezeti tollát: „A hiábavaló vetélkedéseket egyáltalában 
elkerültem. Oly dolgokat, amelyeket tudni szükséges és hasznos 
a legjobb könyvekből kiírtam, illő rendbe szedtem s a szabadság-
nak zászlója alatt közlöttem a Hazáin fiaival"". Ε szerzőket fel-
sorolja az egyes tudományok címe alatt, úgy hogy ő, ki maga 
bevallja, hogy kiket ír ki - - lehet compilator, de e compilator-
sággal nem vádolható. „Pajzsul szolgálnak ők, akiket követ -
néki. Nem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak vezérlése 
után indul. S amennyiben ő e vezetőinél is itt-ott többet látna 

nagy szerényen és szépen excusalja magát azzal: „az óriás 
vállain ülő gyermek többet lát az óriásnál7". 

Minden mű igazságos megítélésének alapja csak a mű célja 
lehet. Ha ezt tartjuk szemünk előtt: ugy csak is azt mondhatjuk, 
hogy Apáczai az ő Encyclopaediájával magyar nemzetének, de 
a magyar tudománynak is nagy szolgálatot tett. Magyar nyelvű 
munkát adott magyar nemzete kezébe s mivel e munka encyclo-
paedia volt, megalkotta abban a különböző tudományok számára 
ama terminus technikusokat, a melyek nélkül tudományos nem-
zeti irodalom el nem képzelhető. Apáczai Encyclopaediájának ez 
a nagy érdeme! 

A mű keletkezése épp ugy, mint célja természetessé teszi azt, 
hogy e mű valóban eklektikus jellegű s hogy az élőbeszédében 
műve részére igénybe vett „rendbe szedés" művelete nem tart 
igényt a rend, a tudományos rendszeresítésre. Fájlalhatjuk ezt 
annál is inkább, mivel, ha valamely mű: ugy éppen az Encyclo-

1 Magyar logikácska előtti ajánló levél. 
2 Encycl. előbeszéd IX. 1. 
a U. o. VIII 1. 
4 U. o. 
6 U. ο. XV 1. 
6 Encycl. előbeszéd XV. XVI. 1. 
' U. o. XXIII. 1. 
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paedia lehetett volna alkalmas Apáczai rendszeresítő, methodicus 
gondolkozásának bemutatására. Ö ezt nem tette. Müve azért is 
csak is eklektikus jellegű. Ez azonben nem alap arra, hogy őt 
Apáczait magát eklektikusnak nevezzük, amint ezt Horváth Cyrill 
teszi.1 Ha az encyclopaedia nem irodalmi munkásságának zsengéje 
lett volna, a melynek első hajtásai tanuló korára nyúlnak vissza 
s ha nem lett volna, ez a popularizáló, csak is ismertető célzata: 
ugy Apáczai rövid élete végén is bizonyára rendszeres encyclo-
paediát irt volna és pedig azért, mert Apáczaiban m e g volt a 
rendszeresítésnek alapja, magában a gondolkozásban az 
egységes í tésnek az elve. 

Ez vezet át természetesen Apáczai tananyaga s tudományos 
anyaga kezelésének mikéntjére, illetőleg arra az e lvre , amely őt 
tanulmányozásában, tanításában vezette. — De vájjon találunk-e 
ily elvet?! Vájjon nincs-e mégis csak Horváth Cirillnek igaza, 
midőn azt mondja: Csere János valódi eklektikus;- Ő gnoseologiá-
jábanCartesianus;3 magyar LogikácskájábanAVní/s/zfl/r híve1 s akkor 
midőn a Logika anyagát Encyclopaediájában ismerteti Ramus 
mellett Amesiust is követi5 bölcsészeti természettanában a mecha-
nismus határai között mozog"; ethikájában eudaimonista;7 s mint 
theologus a theismushoz szít8. Mind ezt megengedve a kérdés 
az, hogy vájjon mindebben a különbözőségben nem uralkodik-e 
egy elv?! ugy hogy e mozaikszerűségben mégis egy szervező 
gondolat működik?! 

Ramus, kit Apáczai. követ és elragadóan dicsőit" az aristo-
telesi irány s nevezetesen annak elvontságai és azokkal való 
scholasticus operálás ellen foglalt állást — a „res"-t és abban 
a természetes észt keresi s e természetes ésszel a „res"-t ma-
gyarázza. Philologus volt s így érthető, hogy ezt a „res"-t első 
sorban Ciceróban, Virgiliusban, a nyelv mestereiben látta. Ezek, 
de nevezetesen Cicero irataiban kell tehát a természetben meg-
nyilatkozó észt keresni; (természetes dialectika v. logika) ebből 
kell levonni az ebben benn rejlő törvényeket (mesterséges dialec-
tica v. logika) s e törvények utasítása alapján kell az ész mű-
veleteit gyakorolni. Rokonságot mutat ezzel Ramus a humanis-
tákkal, (nevezetesen Sturmmal), kik Cicerót utánozták: a nagy 
különbség azonban az, hogy míg ez imitátorok lényegileg a sza-

1 A Horváth Cirill: Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai 830 1. Csere 
János valódi eklektikus: helyesen encyclopaediája alapján.) 

Apáczai Encyclopaediájának eklektikus jellege nevezetesen az általunk is 
ismertetett tudományok felosztásában világlik ki leginkább. 

2 U. o. 30 1. 
3 U. o. 26 1. 
1 U. o. 26 1. 
5 U. o. 27. 
n U. o. 28. ' 
; U. o. 29. 
R U. o. 29. 
ι De studio sap. Hegedűs ford. 91—93. 

7* 
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vak, a figurák, a periodusok kifejezésén, a beszéden megakadtak: 
addig Ramus tovább ment. „Res"-t és nem verbumot látott a 
klasszikus iratokban, s igy kutatta a „res"-ben levő gondolatot, 
fogalmat. — A műben rejlő természetes gondolkozást kell követnie 
a mű gondolkozásnak és pedig az utánna való gondolkozással. 
A mi feladatunk a természeti gondolkozásnak utánzása és pedig 
tudatos, tehát a természetes gondolkodásból vont törvények 
alapján való gondolkozása (a német denken és a nachden-
ken ezt a gondolatot jól fejezi ki). Minthogy Ramus Cicero 
irataiban látta a „res"-t és e mögött kereste a gondolatot: igen 
természetes volt az, hogy Ramus dialecticája vagyis logicája 
egyszersmind rhetorica is volt. Ez a körülmény magyarázza a két 
disciplina összekötését s egyszersmind azt is, hogy éppen a 
humanistikus müveltségüek, tehát a philologusok voltak Ramus-
nak bámuló hivei. 

A res mögött rejlő gondolat felkeresése magyarázza meg azt, 
hogy Ramus ennek megtalálása érdekében a szövegnek tárgyi 
magyarázatára fektettett oly nagy súlyt s ez viszont azt, hogy 
Apáczai Ramusban látja e tárgyi magyarázatok összefoglalóinak 
az encyclopaedistáknak atyját; A magyarázat célja utánjárás, 
megkeresés utján — végre a gondolat, a fogalom megtalása . 
Logikájának azért is főrészét az inventio, a fogalomtan alkotja 
- definitioival, amelyekre Aristoteles nem helyez súlyt. - A másik 
főrészt pedig a nyert fogalmaknak észszerű alkalmazása és meg-
felelő kifejezése. A logikát azért is „ars disserendi"-nek nevezi, 
oly művészetnek, tannak, mely a tanulót erőteljes, meggyőző, helyes 
beszélésre tanítja1. 

Mind ebben a közös elv a létezőben az ész keresése és az 
észnek érvényesülése a létezőben. Az észszerüségnek mindenekre 
kiterjeszkedő jelentősége, annak keresése a létezőben mint annak 
valósága és ugyanennek megvalósítása a létezőben: ez Ramus 
munkásságának sajátos jellemzője. Evvel az észszerűvel Plató 
eszmék világát hozta kapcsolatba, a melyekben az Istenség meg-
nyilatkozik s igy ő neoplatonicus alapon az észszerűségnek vilá-
gát a keresztény Istenség világával kiegyenlítette s ebben is 
eszével megnyugodott. Igy most már értjük Apáczait, midőn ő 
Ranuisnak kegyes és tudós szellemét apostrophálva — róla ezt 
mondja, hogyő a valódi bölcseletnek, mely akkor haldokolt segítsé-
gére jött, a következő század szennyétől azt megtisztította, a 
hamis és a keresztény igazsággal ellenkező véleményeket megcáfolta. 
az igazságra borult kimmeriai homályt elűzte és a bölcsészet 

< L. Erdmann: Gesch. d. Philosophie 1. 509—510 1. da kül. Η. Ritter: die 
christl. Philosophie II. 55—59. Apáczai igen találóan éppen e hármas tényt 
emeli ki mint Ramus föérdemét. a) A ki Martinus, Fabritius, Aisted, Kecker-
mann stb. ben nem látja Ramust — vak 1. De studio sap. Hegedűs ford. 931. 
b) és c) Ramus nyomában keletkezik a bölcselők ama sora, kik ily vezér 
alatt ugy a profan, mint a szent iratokhoz tudós és hasznos magyarázatokat 
adtak ki, nem kevésbbé levén termékenyek uj gondolatok feltalálásában, 
mint azoknak közhaszonra való k ö z l é s é b e n " . L. De stud. sap. Hegedűs ford. t31. 
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zavarok chaosát a tudomány módszerének fényével szép rendbe 
hozta.1 

Hogy a létező mögött rejlő és azt megalapozó észszerűnek 
elve a philosophia, de általában a tudomány szempontjából igen 
nagy jelentőségű: az az előtt világos, a ki tudja azt, hogy a dog-
mastismus éppen ez elvnek ellenmondása. Nem véletlen, ha-
nem épen ezen elvnek egyik következménye, hogy a Ramus 
hatása alatt álló strassburgi akadémián a négy theologiai tanár 
csakis a szentírás magyarázatával foglalkozott s nem véletlen, 
hogy ugyancsak e hatás alatt állók a theologiában is az ész-
szerűséget keresték és a gyakorlati életre nézve ennek az alkal-
mazását követelték. 

Ily irányban fejlődött tovább Apáczai is és pedig nagy pro-
fesszora, Bisterfeldnek hatása alatt. — Bisterfeld alapjában philo-
sophiai gondolkozású lélek volt. 1638. szeptember havában Hart-
libnak írt levelében bevallja, hogy beleunt már Daciába qui curio-
sitati ingenii satisfacere omnesque Scientiarum quorundam 
Tyrannide oppressarum vindices consulere decreverim;2 vissza 
szeretne vonulni és pedig Angliába, hogy nyugodtan élhessen 
tanulmányainak — a hol is ha Istennek ez tetszene — philo-
sopliussá válna.2 S tényleg igaz philosophiai lelkületű férfiú volt. 
Nem állott meg — mint Ramus a szónál, a szónok Cicero 
müveinél; ő a „res"-t egész általánosságában - mint a létet 
fogta fel; s így ő a logikát nem a rhetoricával, hanem a meta-
physikával hozta kapcsolatba. Nem érti ezért is, hogy akkor — 
midőn a „cognitio rerum"-ot kívánja Comenius encyclopaedicusan 
összefoglalni: miképpen mellőzheti a metaphysikat. Ez előtte 
„non solum mirum, sed prorsus absurdum".4 Nem tudja elkép-
zelni, hogy Comenius ezt magától s nem másoknak hatása alatt 
tette volna. Comenius encyclopaediája így egy torzalkotás, mert 
csak a metaphysikai alapozás ad még csak tudományos alko-
tásának életteljes egységet; egy oly egységet, mely a sokságot 
kevésre, és a keveseken, a sokságot alapozó, általános fogal-
makon, kategoriakon (voces)-át egységre képes visszavezetni. 
Ezzel ő nem jut ellenkezésbe az empirismussal (Bacon), neve-
zetesen a senzualismussal.5 Az ugyanis szerinte a magnum myste-
rium: „Primas omnium notionum ac vocum matres ab omnibus 
sensibus ingeri: quae (v. g. esse, status, motus, quantum, quale, 
situs etc.) licet ortu physicae sínt, usu tarnen plane catholicaen. 

1 U. o. 93 1. 
3 Monum. Germ. Paedag. XXVI. 116 1. 
3 U. o. 112 1. 
4 U. o. 252 1. Rákóczi fejedelem írt levelében megemlékezve Comenius 

pansophicus törekvéseiről. 
s Ugyan ebben levélben ajánlja fejedelmi figyelmébe Bacon: De aug-

mentis Scientiarum művét. A levél e részét nem vette fel Kvacsala a Mon. 
Germ. Paed. XXVI. de meg van Tört. Tár. 1888. Rákóczy Zsigmond levele-
zésében. 

6 U. o. — 
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Csak is ezen empirikus alapú fogalmaink utján lesz a mi is-
mereteink seminariuma nem fucatum (díszitményes s nem a 
„res"-t nyújtó), hanem solidum (substantialis és nemcsak phaeno-
menologiai); nem fictum pictumve (subjectiv), hanem vivum (ob-
jectiv)1. A sensus által adott concret valóságból kell kiindulni: 
De ugy mint azt Ramus is tette keresni abban a tulajdonképpeni 
„res"-t, az általánost s így eljutni ezen „usus" utján az általá-
noshoz. Ezt az inductiós utat, a melyet szerinte Bacon egyedíH 
jár, biztosabbnak tartja (certior): A tudomány érdeke azonban 
megkívánja azt, hogy a másik utat, a melyet summi viri járnak 
s mely „nobilior" — mi is szintén járjuk. Bisterfeld arról van 
meggyőződve, hogy különösen a természettudományokban mind 
a két ut egybekötve használandó. „Duae omnino scientias in-
veniendi viae sunt: una a summis ad infiina descendit per com-
binationem; altera ab infimis, id est specialissimis, per subalterna 
ascendit ad generalissima per resolutionem2. — Mégis phanso-
phicus irányánál fogva érthető, hogy ő a deductióra nagyobb 
súlyt fektet. „Non multas dtsciplinas credo, sed unicam, eam que 
ita per partes suas suscenturiatam3". Mivel pedig a tudomány 
csak egy: ezért is annak anyagát egy elvből, egy gondolatból 
kell levezetni: „omnes voces ex una, omnia axiomata ex uno, 
omnes syllogismos ex uno, omnes denique methodes ex una 
deducendi, omnem que multitudinem ad unitatem ita revocandi, 
ut non secus ac continua minimeque lncorrupta Veritatis combi-
natione infinitos numeros invenire, congruaque divisione maximos 
quosque ad unitatem reducere possim, sic in infinitum cogitationes 
humanas excogitare, excogitatas vero ad naturae rectissima prin-
cipia revocata dijudicare queam4". Csak volna ideje bizonyára 
komor kritikusait elnémítaná: ostenderem nibil unquam cogitari 
posse, vei cogitatum fuisse, in ulla disciplinarum genere, quin 
in paucissima, ac si facilitatem spectes, puerillia principia. jino 
quin illinc nullo negotio tarn vetera quam nova inventa dedu-
cuntur. Ez állításának bebizonyítására — megtanítja ez elvekre 
6 éves kis leányát, ha majd Rheinbergből Daciaba visszatér·''. 

Ε pansophicus és módszerében mathematikai bizonysággal 
haladó egységes tudomány eszméjéről és megvalósításának lehető-
ségéről Bisterfeld teljesen meg volt győződve. Ε meggyőződésének 
pedig alapja az volt, hogy magában a létezőben benne van a 
ratio, ezt csakis rejtekéből, labyrínthusából ki kell emelni s 

1 Hartlibhoz írt levelében XXVI. 113. 
2 U. o. 117 1. 
3 U. o. 117 1. 
4 U. o. 116. 1. 
5 U. o. 1131. Ugyan e gondolat 1151. „Nisi innumerae remorae meos conatus 

impedirent, dei ut confido, beneficis id in Arithmeticis ac Geometricis artis 
Cattolicae ductu praestarem, ut ea puer trimestri spatio solide addiscere 
posset". 

6 Az igaz philosophus „nulla rerum infinitarum confusione territus filo 
Aríadnes Universum Encyclopaediae labyrinthum in apricum deducet. u. ο. 1141. 
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viszont ugyancsak ez a ratio velünk született valami, mely ezért 
is az objective létező ratiot oly könnyen megérti, — feltéve, hogy 
a tanítók a mi bennünk létező ratiot meg nem rontják1. 

A logicum és a metaphysicum ez egységénél fogva érthető, 
hogy Bisterfeld szerint a tudományos Encyclopaedia nem egyéb, 
mint a természetnek vagy is a dolgoknak teljesen megfelelő rajza2. 

Ugyancsak e tételek szoros következménye volt, hogy ő a 
theologia, mint tudomány számára külön organisaló elvet a ratio 
mellett nem ismert; s így a theologia is a logicummal szövet-
kezett metaphysicának — e „prima et catholica phiIosophia"-nak3 

alapján áll. Ezért is csak is jó philosophusból lehet jó theologus 
(bonus philosophus facit bonum theologum)4 a kettős igazságról 
szóló ama tétel, mely szerint philosophiai szempontból lehet igaz 
az, a mi theologiai szempontból nein igaz — nem egyéb, mint 
magának az igazságnak meggyalázása5. 

Az észnek e kiemelt autonómiája, mely mindent a maga körébe 
vont és minden észszerűségében a maga helyén mintegy matlie-
matikai evidentiával megértett egyenesen Cartesiushoz vezette 
Apáczait; úgy hogy Apáczai Cartesiusban Isten jóságának az ő 
kora számára való megnyilatkozását, az előző századok irigysége 
felkeltésének tárgyát, az egész bölcsészet újjáteremtőjét, kora 
páratlan ékességét és díszét, úgy származás és „ősök, valamint 
műveltség és erények legelőkelőbb férfiát látta". Ö benne láthatta 
azt, a ki tényleg a kételkedés hullámzásai közben megtalálta a 
philosophia — sziklaszerű, teljesen megbízható épp úgy meta-
hysikai, mint ismereti elvét: a gondolkozásban. Minél inkább 
kételkedünk mindenről: egyről nem kételkedhetünk: arról nem, 
hogy midőn kételkedünk gondolkodunk. A gondolkodás tehát 
a lét bizonyoságának kiinduló pontja; s mind az, a mi ez alapon 
épp oly világos (clare et distincte): az épp oly igaz metaphy-
sicailag is. Midőn Cartesius az alapon nyeri meg isten és más-
részt a test léte bizonyoságát: meggyőződik arról is, hogy e 
mathematikai, deductiv módszer (mely a Bisterfeldi nomenclaturás, 
kabbalisticus árnyalatoktól teljesen ment) az igaz módszer7 Ε 
philosophiának köszönhető Apáczai szerinl az új igazság felfede-

1 „Est Ars nobis a Natura insita, quam novennis puer scivi" u. o. 113 1. 
„Quem admodum ratione usus est divinissima, sic ratione facilitatis est 
puerilis, nisi praeceptores nostri ingenia sponte eam sequentia corrumperent" 
u. o. 116 1. Ezért nevezi ő a metaphysicát ars „Naturalis"-nak. Philosophiae 
primae seminarium 6 1. Ε gondolatot fejezi ki a „Phosphorus Cattolicus"-ban 
a lét és az ész házasságával. 

2 Vera Encyclopaedia nihil est olicud, quam proportionalisima Naturae seu 
rerum pictura. u. o. 114 1. 

3 így nevezi ezt a „Consilium de studiis" cimü művében : valamit Philos. 
prin. seminarium 10 1. 

4 Philosop. primae sem. 92—94 1. 
5 Stromp. i. nr. 29 1. 
r De studis sap. Hegedűsnél ford. 93 1. 
' U. o. 93. 94 1. 
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zésével járó gyönyör;- a dolgoknak elvszerű felfogásával járó 
helyes értékelése; az ismeret világoságával és bizonysággal adott 
inegszüntelése minden meddő, hiábavaló vitatkozásnak, és végre a 
bölcselet elvszerűségével járó folytonos tökélyetesedése magának 
az ismeretnek1. 

A mondottakból kiviláglik, hogy Apáczai Cartesius philosop-
hiáját elvi nagy jelentőségében felismerte mint azt a hatalmat, 
mely a ratioban az ember számára egy új, valóban létező világot 
teremt, amely világot nem homályosítja el a traditio és a dog-
matismus sötét felhője, mely nem kívülről, hanem önmagából 
veszi világosságának és bizonyosságának forrását s mely ugyan 
csak a ratioban bírja a folytonos haladás és tökélyetesedés erejét 
és kezességét. 

Igaz az, hogy Apáczai Cartesius elvi jelentőségű tételeit nem 
szabadon, hanem majdnem szó szerint — Cartesiust mintegy 
kiírva - ismerteti:'2 igaz az is, hogy Cartesius bölcselete egé-
szébe nem helyezi encyclopaediáját s így Apáczainál Cartesius 
elméletének rendszeres kiépítéséről szó sem lehet: Mind ez az 
engedmény Apáczai sajátos nagyságából nem von le semmit. Ο 
nem volt philosophus, ő nem volt Cartesius elméletének rend-
szerező ismertetője, még kevésbé annak kiépítője: de volt Car-
tesius elve által meghatározott kulturpolitikus, nemzetnevelő, nagy-
szabású paeáagogus. Verulami Bacon és később Leibnitz is a 
philosophiát az emberiség javainak gyarapítására, a természet 
fölötti uralkodás előmozdítására kívánta felhasználni: Apáczai 
Cartesius elve alapján, a létet és a fennállást biztosító ratio 
alapján kívánta nemzete, ez elmaradt, még anyanyelvéről is meg-
feledkező, a materiába, az értelmetlen traditióba és dogmatis-
musba elsülyedt nemzete jövőjét biztosítani és felépíteni. Nincs 
nemesség csakis az intelligentia, nincs igazán felépítő, hódító 
munka, mint a szellemi. Ezt a ratiót kell kímélni, ezt kell ér-
vényre emelni. S az elv mellett éppen e practicumban rejlik 
Apáczai igazi nagysága. Cartesius elvének elméleti kiépítése 
mellett megmaradt: a természettudományokban, még az anthro-
pologiában is a ratiószerűséget a mathematika és mechanika 
utján kereste s bámulatos módon meg is találta!: de amint a 
köztudat értékeivel, nevezetesen vallási értékeivel ellenkezésbe 
jutott - meghajolt s előkelően távozott1. Ezt az óvatosságot, 
ezt a félelmet ez az egyszerű árva gyermek nem ismerte. A 
„ratio"-n alapuló meggyőződését sohasem titkolta el; s erkölcsi 
szempontból még inkább bámulatos nagysággal hirdette azt azok 
szeme előtt, nyilvánosan, ünnepélyesen, akiket, mint a hatalmon 
levőket a legélesebben megtámadott. Alig találunk példát arra, 

1 U. o. 94.1. 
- U. o. 93 és kül. Encycl. I. része a tudománynak kezdetéről. 1 stb. 1. 
3 Ueberweg: Gesch. der Philos. III. 4S. 1. idézi Bossuet e jellemző sza-

rait: M. Descartes a toujours craint d'étre noté par l'Eglise et on lui voit 
prendre sur cela des précautions, qui allaient jusqua l'excés. 
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hogy egy testileg megtörött ember, ki tudja azt, hogy néhány év 
múlva a halál martaléka; s ki tudja azt, hogy az idegenből ho-
zott nejéről, s alapított családjáról az ő bekövetkező halála al-
kalmával felettes hatósága gondoskodhatna — éppen ezzel a 
hatósággal szembe száll s közvetlen halálbüntetéssel való meg-
fenyitése után ennek a hatóságnak szemébe megmondja gyarló-
ságait, mulasztásait, lelketlenségét. Ez a prophetai szellem, mely 
a mult és jelen kíméletlen diagnosisa alapján a jobb jövőnek 
útját jelöli meg: ez emeli Apáczait hazánk legnemesebb, leg-
nagyobb férfiai sorába s teszi őt legmagyarabb paedagogusunkká. 

Ez alapon értjük már most, hogy Apáczai miképpen kivánja 
a tudományokat, illetőleg a tantárgyakat kezelni. 

Az összes tudományokat ő a szabadzág zászlaja alatt közli 
Hazája ifjúságával s így tehát nem mint bármely tekintély be-
folyása alatt álló1. 

Ezért is ő arra a tudományra fekteti a fősúlyt, amely minden 
egyes szaktudományt megalapozza, amely az összes tudományok-
ban mint azok mozgató elve érvényesül: a dialecticára, a tudo-
mányok tudományára, a müveszetek müveszetére, vagy amint azt 
Bisterfeld mestere nevezte a tudományok anyjára2. 

Nem emberektől vesszük ennek orgánumát: természeti ado-
mány az, mely mint: „a józan észnek velünk született tehetsége 
bennünk ténykedik." Ez az az erő. amelynél fogva mi okoskodunk 
és vitatkozunk; amely minket a tárgyi világ megismerésére, „a 
dolgok nyomozására és kutatására indít és serkent"; mely mi-
előtt a dialectica, mint tudomány megalakult volna már is szá-
zadok előtt az éleselméjü és bölcs vitatkozásokban, magyaráza-
tokban, okoskodásokban érvényesült; s mely most midőn e.gon-
dolkozás és lét törvényei tudatosakká váltak: s így kialakult a 
dialectica tudománya — megvilágító és szervező, rendszerező 
elvként működik. „Valamint a világ a naptól fényt: úgy nyer 
lelkünk a dialecticátol minden oldalról fényt az okoskodásra". 
Az okoskodás functiója tehát a dialectica utján tudatossá válik, 
nevezetesen, megtanítja a dialectica az okoskodót, hogy mint 
kell mindenben az okozati összefüggést feltalálni és mindenre a 
maga inivoltához képest alkalmazni'·'". Nem birja eléggé magasz-
talni a dialectica „mérhetetlen fenségét és nagyságát." Az uj ka-
put bámuló borjutói az emberi méltóságra emelkedett férfiú abban 
külömbözik, hogy a logika világával felfegyverkezik s azon ipar-
kodik, hogy semmit sem gondol, semmit sem beszél, sem nem 
tesz, hol a logikai összefüggést világosan felnem ismeri, nem 
érzi, nem látja4". Ezzel minden egyes dolog is, valamint a tudo-
mány is az okozati összefüggés egészébe kerül. Csak az, ki a 

1 Encycl. előbeszéde XV. XVI. 1. 
- De studio sap. Hegedűs ford. 74 1. 
3 U. o. 74. 75. 
4 U. o. 75. 1. 
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dolgot ez összefüggésbe behelyezi s ezért is a dolog sajátos 
természetébe behelyezkedik, úgy hogy annak mint fejlődőnek épp 
ugy múltjába betekint, mint jövőjébe is következtethet — csak 
is az bölcs1, (sapientia). A dolognak ezen egymás által való fel-
tételezettsége és egymásra utaltsága világossá teszi, hogy a tudo-
mányok is egymásra vannak utalva, egymást kölcsönösen segítik, 
úgy hogy az ember egyetlen egy tudományt sem érthet meg 
tökéletesen, ha mind annyit nem tanulta-. 

A tudományoknak egymásra való utaltsága bizonysága a 
tudomány egységének. Ebből pedig következik, hogy egyetlen 
egy tudomány sem különítheti el magát a többiektől, nem a 
theologia sem. A theologiának a tudományok egészébe való be-
taglalása ellenkezett a theologia anyagának kijelentettségével és 
az ezzel követelt sajátos tanulmányozási módszerrel. Apáczai 
maga is, midőn a tudományokat mint a kegyelem és másrészt 
mint az ész által megvilágositottakra osztja: e közfelfogásnak 
behódol3. Hogy nála ez a behódolás inkább a szokás hatására 
és semmiesetre az ész és a kegyelem elleaiétének a tudatára nem 
vihető vissza: azt világosan bizonyítja az a körülmény, hogy ő 
nem az ész, hanem a kegyelem által látja meg világosítva a 
gazdaságtant, a politikát, a jogtudományt; úgy hogy ezzel ő azt 
állítaná, hogy e tényleg rationalis tudományokban nem működne 
az ész, külön nem volna feltartható az a követelménye, hogy 
semmit se gondoljunk, semmit se beszéljünk, se ne tegyünk (igy 
természetesen a tudományos alkotásoknál sem) logikai össze-
függés nélkül;4 s nem állana az, hogy a metaphysika az összes 
tudományoknak az alapozója. (Bisterfeld szerint prima et catho-
lica philosophia.) Apáczai kora köznézetével szemben tényleg 
tagadja a theologiának kiváltságos, kivételes helyzetét. Szerinte 
a theológia a többi tudományok keretébe tartozik, azokkal orga-
nikus összeköttetésben, kölcsönhatásban, egymásra való utaltság 
viszonyában áll. így már most értjük szemben a köznézettel 
szenvedélyesen kitörő szavait: „Vesszek el, ha nincs szükségem 
az összes tudományokra, sőt az egész Encyclopaedia segítségére, 
midőn a szent könyvet forgatom5". Minden félreértés kikerülésre 
végett pedig higgadtan kifejti azt, hogy a biblia sufficientiája, 
amely szerint „a szentírás önmagában elég annyira, hogy senki-
nek sem kell másunnan vinni bele világosságot, hanem belőle 
kell azt kihozni"" — csakis az üdvösségre tartozó dolgokra vonat-
kozik. Egészen más a tudomány kérdése, a bibliának tudományos 
magyarázása, az a magyarázat, melynek nincs köze az üdvhöz, 
de igenis mindenhez, ami Istennek bölcsességét, jóságát és hatal-

1 U. o. 64 1. 
2 U. o. 66 1. 
s U. o. 65 1. 
4 U. o. 75 I. 
5 U. o. 67. 1. 
« U. o. 
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mát a világban visszatükrözi s így tehát az egész világhoz.1 

Hogy pedig Apáczai e nézete nemcsak az exegesisre, hanem az 
egész theológiára, mint tudományra vonatkozik: ezt szükségesnek 
tartja fennen hirdetni azokkal a papokkal szemben is, kik már 
a reformátióval megindult e téves nézetet suggeralni kívánják, 
mely szerint papnak nincs másra, mint a szentírásra és a theo-
logiára szüksége s hiába való, haszontalan valami a philosophia, 
a philologia. Ez. obscurens, a hajlékony és hiszékeny ifjúságot 
ily irányban tév útra vezető papságnak szól e nyilt szava: „De 
én amennyire csak erőm engedi, fenszóval hirdetem, hogy ezt 

.hallja meg a magyar nép: a theologia nagyon hasonló ásáshoz, 
melynek jobb szárnya a philologia, bal szárnya philosophia. 
Metszd el az egyiket, nem fog a légbe magasan emelkedni; ha 
mindakettőt lemetszed, csak a földön veszteget; ha mindkettő 
ép, a legmagasabb egekbe tör".2 

A nyelvészet — bár a nyelv, a beszéd csak mint a dióhéja 
őrzi a tudomány tartalmát — mégis maga is nemcsak a tudo-
mány eszköze, hanem annak része is lehet, amennyiben már 
maga a névadás ís a dolgok benső természetén alapul, úgy hogy 
a szónak minden hangja és tagja magával a dolog benső termé-
szetével természetes összhangba jut.s 

A ratió elvét Apáczai nemcsak a tanulmányozásban, hanem 
a tanításban is vezérlőnek tekintette. 

Ο nem ellensége a könyvnélkülözésnek. A legalsóbb fokozaton 
egyenesen azt kívánja a collaborator primustól, hogy a magyar 
nyelven tárgyalt encyclopaediának meghatározásait és felosztásait, 
a négyféle nyelvtan összes ragozási példáit is s a dolognak ide-
gen nyelvű neveit is könyvnélkül betanittassa és pedig „oly 
tökéletesen, hogy ha a gyermeket akárhol kérdeznéd, úgy a meg-
határozásokat és felosztást, mint az elnevezéseket és a nyelvtani 
példákat egész készséggel tudja elmondani.+ De ellensége az 
észt megölő magolásnak. Ezért is Encyciopaediájában kiemeli, 
hogy csak a főelveket emiékeljék, nehogy „az emlékező elmé-
jüket igen terhelvén eszüknek élét megtompítsák".r ' Épp úgy 
ellensége az ékes szófüzésnek. Ezért is Fortiussal egyetértően 
elvként kívánja, „hogy a mondatok mind egymástól függjenek s 
hogy az egyes szónak is legyen tartalma, külömben egész tudo-
mányunk nem egyéb, mint zengő cimbalom és haszontalan fecse-
gés".0 Amint már föntebb láttuk, volt ő is nagy mesterével, 

' U. o. 6 7 - 6 9 I. 
2 De summa sehol, necess. Felméri kiadás 23 1. Hegedűs szerint 138. 

139 1. 
3 L. erről 112 1. Az okoskodás Plató Kratylosában kifejezett gondolatokat 

reproducálja. Ramusnak a logika és grammatikára vonatkozó nézetei és be-
folyással lehettek Apáczai ez elmélkedésére. 

4 De stud. sap. Hegedűs ford. 103 1. 
Encycl. XXIV 1. 

6 Logikácska 55 1. 
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Bisterfelddel egyetértően a szavaknak keletkezését nem a vélet-
lenre, a dolgok külső utánzására, hanem a dolgok benső termé-
szetének ismeretére viszi vissza, úgy hogy a dologra alkalmazott 
szónak minden hangja és tagja magával a dologgal természetes 
összhangzásba jut1. 

De nemcsak a szavakkal, hanem a tárgyakkal is tul lehet 
terhelni illetőleg eltompítani a rationális elmét. Ezért is azt kí-
vánja Apáczai, hogy e tekintetben is csak a szükséges és pedig 
az életre szükséges és szép dologra szorítkozzunk;2 ne sokfélét, 
hanem keveset: azt azonban jól adjuk, azaz világosan, rövideden 
és teljességesen3. Ez oknál fogva olvasásra se ajánljon a tanító, 
sokféle könyvet, hanem egy-egy tudományszakra egyet és pedig 
a legjobbat. Ε könyv anyagát a tanuló teljesen vegye magába, 
ugy hogy mind azt, a mit ezután olvas mindegy csöppig erre 
tudja vonni,4 vagy is ugy, hogy ez alapon értelmesen apperci-
pialja az ujat. A tudatnak szűkéről nem ír ugyan Apáczai: de 
tudja azt, hogy a tudatos ismerés érdekében egy időben csak 
is egy tárgygyal foglalkoztassuk a növendéket s ne hagyjunk 
néki mindaddig békét, míg az anyagot jól meg nem fogta;'5 a 
miről azután meggyőződhetünk az anyagnak gyakori elkérdezése 
és az anyag fölött rendezett gyakori disputatio utján". 

Magától értetődik, hogy Apáczai épp ugy, mint a szavakat 
nem kívánta értelmetlenül bemagoltatni, hanem a szavakat tar-
talmuk szerint egymással értelmes vonatkoztatásba hozni: ugy 
nem kívánja az egyes tantárgyakat sem izolálni. „Egy könnyű 
tudományt akármi tudatlan kofa is megtanulhat"7. Az észnek 
természetével ellenkezik ez, mivel „az ész sokfelé forgó s azért 
egy dologban nem foglalatoskodhatik"s. A tantárgyaknak egymásra 
való vonatkoztatását a tanításnál nemcsak az észnek a természete, 
hanem a tudományok természete is kívánja, a mennyiben a tudo-
mányok „egymást kölcsönösen segítik és pedig annyira, hogy 
közülök az ember egyet sem érthet meg tökélyetesen, ha csak 
mind annyit nem tanulta"9. 

Apáczai az észnek, az intelligentiának s így az iskolának volt 
fanatikusa. — Arról volt meggyőződve, hogy az ő nemzete csak 
akkor emelkedhetik ki szomorú, a külföld által lesajnált és ki-
gúnyolt állapotából, ha a tudományt megbecsüli, ha a köz-
nevelési ügyet komolyan megragadja, a népiskolától fel a fő-
iskoláig teljesen szervezi s így a kulturnemzetekkel egy szín-

1 De studio sap. 77 1. 
2 Encycl. győri kiadás 454, 455, ,, 1. 
3 U. o. 455. 5. 
4 U. o. 457 1. 
5 U. o. 455. „ . 1. 
" U. o. 
' U. o. XXIX. XXX. 
" υ . ο. XXX. 1. 
a De studio sap. 66 1. 
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vonalra emelkedve azokkal versenyre kelhet. Hazánk jövője a 
nemzet intelligentiajától, annak vezető szerepétől függ. A 
tudomány ily értelemben egyenesen megváltói jelentőséggel bír. 
Ez van hivatva az embert a tökély eredeti állapotába beemelni!!1 

a nemzetet hatalmassá, tiszteltté tenni. Egy uj aristokratia, a 
szellem aristokratiája jegyében látja hazánkat a jobb jövő felé 
haladni.2 

A ratíonak, az intelligentiának, a scholának a hymnusa Apá-
czainak minden szava, minden munkássága. Igenis hymnusa! 
Éppen ebben külömbözik a deismus és eudaemonismus hatása 
alatt kifejlődött filiszteri rationalismustól Apáczai rationalismusa. 
Hymnusra csak a szeretet lelkesíthet. Aki nem szeret — hymnust 
nem ír, nem él. 

Apáczai a ratiot, az intelligentiát, a tudományt a szeretetnek 
aranyos, napsugaras keretébe foglalta. Csak az, ki a tudományt 
szereti, ki annak szépségét bámulja, az lépjen tudományos 
pályára. Csak a szeretet ad erőt a pályával járó nehézségek le-
küzdésére3. A hivatásaink szeretetétől áthatott nem csügged el, 
nem törődik azzal, hogy a tudatlanság a bölcsességet lekicsinyli: 
„per dedecus et infamiam ad virtutem" jelszava4. 

A tanár pedig — mivel tudományát szereti — szeretettel 
fogja körül azokat, kik az ő szerelmesének hódolnak. Csak a 
szeretet gyújt az ifjúság lelkében is szerelmet a tudomány iránt. 
A tanár ezért is mint atya szeresse tanítványait, imádkozzék 
érettük, kedveltesse, szerettesse meg magát tanítványaitól s a 
tanítványok viszont csak is azokat hallgassák, a kikről tudják, 
hogy őket szeretiki 

A szeretet erejében száll le a tanító a tanuló álláspontjára 
helyezkedik bele az ő lelkébe s hozzá alkalmazottai! adja az 
anyagból a neki valót a ratioszerű elsajátításra". 

. Ez a szeretettel való behelyezkedés tanítványa lelkébe nyitja 
meg a tanító szemét, ugy hogy meglátja azokat az akadályokat 
is, a melyek a ratio érvényesülését lehetetlenítik, illetőleg kér-
désessé teszik. A ratio világosságával és tisztaságával ellenkezik 
a külső és belső szenyesség és piszok; a szeretettel nem fér meg, 
a félelem lelke, az ide-oda kapkodás, a felületesség szelleme; a 
szeretet által mozgatott tanulmányozás a haladás jegyében indul, 
ezért is a tanulmányozás elért eredményével soha meg nem 
elégszik s így távol áll az önhittségtói; másrészt nem maradhat 

1 De summa scholaruni necessitate 10. 11 1. 
- A nemes intelligentia a megváltó erejét ugyan csak Kolozsvárt 250 év 

után nagyszabású rendszerben kialakultan hirdette Böhm Károlyunk. 
3 Encycl. 456. — XXVIII 
4 De summa sehol. nec. 23 1. 
5 Enc. 455. 4. B. p. 457. 
β Encycl. XXIX. (külömbf. elmékhez alkalmaztassa magát) 456. (a tanu-

lási cét is alkalmaskodjék) 461. (még a körülményekhez is kész az ügy ér-
dekében megalkudni: az irigyekkel, az értetlenekkel és restekkel). 



114 Dr. Schneller István. 

a föliileten, a haszontalanságokon való rágódás mellett, hanem a 
lényegre, a fontosra irányul; a biztos eredmény érdekében nem 
móhon, hanem móddal halad1. 

így jut Apáczainál a szeretet, az erkölcsi tényező is az in-
tellectusnak, a ratio érdekének szolgálatába. A jó az igaznak 

• feltétele. Jónak kell lenni, hogy az igazságot felismerhessük, hogy 
a ratio sajátos természetében meg nem zavartatva szabadon ér-
vényesülhessen. 

A szeretetnek, az elkölcsinek feltételező jelentősége azonban 
nem időszerinti, hanem logikai értelemben veendő, nem jelenti 
azt, hogy ama ethikus folyamatnak csak befejeztével kezdődik 
az intellectualis, rationalis folyamat. A szeretet tényező a mint 
előkészíti, feltételezi az intellectualis folyamatot: ugy abban benne 
is van mint a mélyre ható és másra is mélyen ható erő, mint 
az intellectus, a ratio megnyilatkozásában is benne rejlő impulsiv, 
suggeráló hatalom. 

Ez az, ami Apáczainak intellectualis irányát oly vonzóvá, 
hatását oly hatályossá, tanítói munkásságát oly mélyen paeda-
gogiai jelentőségűvé, őt magát oly kiemelkedő magyar paedago-
gussá teszi. Minden bölcsességét, minden tudományát, minden 
tehetségét ugyanis hazája oltárára tette le; nem akart egyebet, 
mint mind ezzel „kimutatni annak módját, amelyet követve a 
magyar nemzet eme bölcsességben nem csak részessé válhatik, 
de rövid idő alatt ama népeket ha nem is múlhatja fölül, de 
mindenesetre utóiérheti"2. 

Mint igaz paedagogus nem nézi munkássága eredményét, 
• mivel ez vajmi sok tőle független tényezőtől függ, hanem igenis 

azt az érzületet, a mellyel ő azt végzi. Az érzület, a szándék 
. ad az ember munkásságának igaz értékét. Ε meggyőződésben 

bátran állíthatta Apáczai önmagáról, „hogy én azok közül, kik 
a magyar ifjúságnak dolgát a tanulásban elé mozdíthatják 
legkisebb vagyok: de a szándékomra nézve, mellyel ugyan e célnck 
elérésére arányozók, nincs aki rajtam kifogjon".3 

Dr. Schneller István. 

1 L. a tudománybeli akadályokat az Encycl. XXX. füzetében a 456 1. 
2 De studio sap. Hegedűs ford. 62. 
3 Encycl. győri kiadás XXXII. 1. Apáczai e nemzeti kultúrpolitikai nagy 

jelentőségét és az eszményének szolgálatában álló akaraterejének páratlan 
voltát méltányolja Apáczai fölött tartott szép ünnepi beszédében Imre Sándor 
(Kolozsvár 1907). 



Ostwald energetizmusa. 

Ostwald Vilmos, korunknak egyik legkiválóbb természetbölcse-
lője, sőt a mai természetbölcseletnek egyenesen képviselője,1 a 
maga nagy hatású munkásságát egy merész, de alapos kritikai 
fellépéssel kezdte meg. A természettudósoknak 1895-ben Lübeck-
ben tartott gyűlésén keményen megtámadta az akkor divatos 
tudományos materialismust s bátran és alaposan rávilágít a ma-
terialista világnézet fogyatkozásaira. Merő tévedésnek nyilvánítja 
a mechanismust, mint amely nem képes megmagyarázni a csak 
egy irányban történő s visszafelé nem ismétlődhető természeti 
jelenségeket (pl. az állati vagy növényi növekedést). Ki meri 
mondani a megdönthetetlennek látszó atomelméletről, hogy az 
merő bálványimádás, az atomok mozgására vinni vissza a jelen-
ségeket tudománytalan eljárás, mert a tudomány csak megmér-
hető nagyságok egymástól való függési viszonyát kutathatja, de 
az anyag lényegébe hatolni nem tud. „Mit tapasztalunk a fizikai 
világról? Csupán csak azt, amit érzékszerveink hozzánk juttatnak." 
Az érzékszervek működésének feltétele pedig az a különbség, 
amely van az érzékszerv és a külvilág energiája között. 

Az anyag (mégha minden kiterjedéstől megfosztott s önmagától 
mozgó atomra gondolunk is) nem lévén alkalmas elv a világ 
megmagyarázására (hiszen csak a súllyal biró jelenség nevezhető 
anyagnak, pedig a mérhető anyagon kiviil létezik a természetben, 
hő, fény, világosság stb.) nyilvánvalóbbat kell helyébe tennünk, 
olyat, ami mérhető és megtapasztalható s ez az energia. Energia 
a „munka és mindaz ami munkából keletkezik és munkává ala-
kithatói." Az energia e szerint igen különböző alakot ölthet, így 
vannak több fajta mechanikai energiák, továbbá hő-energia, 
elektromos, mágneses, sugárzó, kémiai energia, sőt „kilátás van 
arra, hogy az élet és szellemi jelenségeket is az energia fogalom 
alá jogosan fogják sorozni". Az energia mint egyetemes fogalom 
vehető abstrakt értelemben is, de az egyes energiák mind reali-
tások, amelyek értékkel mérhetők, megvásárolhatók, kereskedelmi 
cikkek gyanánt kezelhetők, (pl. vizi erő, elektromos erő stb). 

Az energia mint összefoglaló elv, az egyetemes fogalmak 
sorában a térhez és időhöz csatlakozik, éppoly ismertetőjegye a 

1 A Hinneberg-féle „Die Kultur der Gegenwart" vállalatban, ennek a 
Systematische Philosophie c. kötetében (Berlin u. Leipzig 1907,) ő ismerteti 
mint legtekintélyesebb szaktudós, a természetbölcseletet annak 138—172 lapjain. 
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fizikának, mint a tér fogalma a geometriának, vagy a szám fo-
galma az aritmetikának. Az érzéki észrevétel nemcsak térben és 
időben történik, de lényege sem más, mint az, hogy az érzék-
szerv és a külvilág között energia-kicserélődés megy végbe. De 
egyes érzékszervek felfogó képessége csak arra a területre korlá-
tozódik, „amelyről olyan energiatömegeket kapunk, amelyek tul 
érnek, az illető érzékszerv küszöbértékén." 

A természet jelenségeink változatossága az energia átalakulási 
törvényére vezethető vissza. Ez a törvény az energia megmara-
dását tanitja; az energia csak qualitative alakul át, a quantitas 
megmarad. Ez az első főtétel. 

Az energia második főtétele ez: a nyugvó energia magától 
sohasem jön mozgásba, inig a mozgásban levő energia végtére 
önmagától nyugvóvá lesz, legalább a földön ismert feltételek 
között. 

Tehát a mozgó energiák fokozatosan kiegyenlítik egymást, 
nyugvó állapotba törekesznek; ami elmúlt belőle, többé nem tér 
vissza. 

Nyugvó energia a szervetlen világ ismertető jegye, míg a szer-
ves lények főjellemvonása az állandó energia-változás. Az élet 
lényege, „állandó energiafolyam", hatalmas energiatömegeknek 
állandó kicserélődése. Biologiai szempontból más sajátság jellemzi 
az egyedet, mint a typust; az egyed alá van vetve a változásnak 
de a typuson nem észlelhető változás. Ám ez csupán látszat, a 
typus állandósága csak átmeneti, ez is módosul, fejlődik. 

A typus fejlődését az a törvény magyarázza meg, hogy az 
egyed csak bizonyos előfeltételek között élhet meg és szaporod-
hatik. Ezen előfeltételekhez minden lény alkalmazkodni akar s 
amelyben több kedvező tulajdonság fejlődik ki, az tul éli a töb-
bit, mert előnyös tulajdonságai az utódokban öröklődnek. Az 
egyes tulajdonságok tehát lehetnek célszerűek és célszerűtlenek; 
döntő szempont az, hogy az illető Organismus idői (mint egyed) 
és téri (mint faj) létezését mennyiben segitik elő. 

A létfeltételek azonossága szembe állítja, versenytársakká 
teszi az élő lényeket s egymástól eltávolításra birja. De épp az 
ellenkező törekvés, az együttmaradás még gyakrabban észlelhető. 
Így fejlődnek ki bizonyos összorganismusok, amelyek létjogosult-
ságát indokolja az a tény, hogy a fennmaradást az egyének tö-
mörülése, a munka megosztás elvén felépülő tevékenysége sike-
resebben biztosítja (hangyák, termeszek, hernyók). Áz ember is 
társadalmi életben jobban megszerezheti létfeltételeit. 

így vezet a biologia a sociologiához, amely egy uj fogalmat 
teremt legfőbb ismertető jegye gyanánt s ez az emberi öntudat 
fogalma. Ennek a tevékenységi tényezőnek, az öntudatnak mun-
kája a természet jelentőségei közé tartozik, tehát a psychologia a 
természetbölcselet keretébe foglalandó be. 

Ami az universum életét illeti, itt a tökéletesedés értelmében 
vett fejlődésről nem lehet szó, miután célról (ami az egyén vagy 
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a faj fennmaradására néz) az universumnál, mint amely „minden 
versenyen kivül áll", szintén nem beszélhetünk. Itt a történések-
nek csak egy sorozata van, a meglevő energiák dynamikus 
hatásától irányittatva. 

A világról alkotott ismeretünk csak a jelen állapotra vonat-
kozhatok, ebből akár a múltra, akár a jövőre következtetni alig 
lehet. Főként a jövővel szemben kevés a következtetés valószínű-
sége. Így „a Föld vagy éppen az egész világ őskezdetéről valamit 
mondani akarni annyi mint a jelen állapotból a végtelenbe helyez-
kedni át s a valószínűség foka nulla". A világ kezdésének és 
végének kérdése csak „atavistikus jelenség és a mystikus kor 
hagyománya." 

Ezzel a bölcsészet nem foglalkozik1. 
Bennünket a vallás szempontjából közelebbről érdekelnek 

Ostwald rendszeréből az emberre, lelki életünkre, a morálra vonat-
kozó következő gondolatok: 

Az'egész világot uralja az energia megmaradása és átalakulása, 
így ebből a kettős törvényből magyarázandók meg a lelki jelen-
ségek is. A tudat sem egyéb mint vagy az energiának külön 
faja, vagy az idegenergiának a funkciója. így a szellem mint 
külön realitás nem létezik, a világ összes jelenségei mechanikai 
vagy legjobb esetben dynamikai szükségszerűséggel mennek 
végbe; a világ mindenünnen teljesen elzárt szoros rendszer, ahol 
önálló szellemi kezdeményezésnek sem az istenség, sem az ember 
részéről nincs helye. 

Az ember csak eszköz, egyéniséggel nem biró része a világ 
egyetemnek, akinek szabadsága és felelőssége csak annyiban 
van, amennyiben öntudatos cselekvés közben nemcsak a mult 
befolyásolja az események létre hozását, hanem a jövő is, amelyet 
cselekvésével elő akar készíteni. A kívánatos jövő inspirálja a 
jelen ténykedés alakulását. Ezért a szabad-akarat a tudománnyal 
jár karöltve; minél tisztább előttünk a tudomány fényénél a jövő, 
annál inkább tudunk rá hatást gyakorolni s annál tevékenyebb 
lehet a szabad-akaratunk. A mult tapasztalatai dynamikusan be-
folyásolják öntudatunkat, s így hatnak a jövőre. „Míg a szer-
vetlen tárgy magaviseletét — csak a múltja befolyásolja, mi az 
emlékezésen és a fogalom képzésen nyugvó tudomány segé-
lyével hatékonnyá tehetjük a jövőt a jelenre s így a jövőnek 
olyan alakot adhatunk, amely megfelel akaratunknak. Ilyen vonat-
kozásban szabad az akaratunk!'2 

Az ember a maga munkáját irányíthatja az igazra, szépre és 
jóra. Az igazat a tudomány nyújtja. A tudomány a szerves lények 
azon tulajdonságán alapul, hogy amit egyszer át éltek, az tartós 
hatást gyakorol reájuk. Ekként minden élő lény tud tanulni, 
amennyiben a szervek reakciói a környezet hatására már a 

1 Ostwald: Naturphilosophie. A Hinneberg Pál által kiadott „Die Kultur 
der Gegenwart". Teil I., Abteilung VI. 138—173 lapján. 

2 Ostwald: Monistische Sonntagspredigten. Zweite Reihe 239—40 1. 
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fogalom képzés legprimitívebb formáinak vehetők fel. Ez a rea-
gálás magasabb fokon már az ösztön nevét -viseli, amelyben a 
jövő előrelátásának már határozott nyomai észlelhetők. A leg-
magasabb rendii élő lénynél, az embernél még kiegészíti azt egy 
további tényező, egy központi szerv képződése s az ezen szervhez 
közvetlenül kapcsolódó egyéni tudat. Az emlékező képesség 
ezekből a központi szervre gyakorolt hatásokból fogalmakat alkot 
mint egyes tapasztalatok csoportjait, amelyek segélyével a rész-
leges tapasztalatokból a még nem tapasztalt részletek bekövet-
kező átélésére vonunk következtetéseket. Ez a prófétálási képesség 
minden tudománynak sajátos ismertető jegye. 

A tudomány „célja azonos egész létünk céljával ez a leg-
hathatósabb eszköze létünk fentartásának, fokozásának és eme-
lésének". „Gondolkozásunk és érzésünk nem ismer magasabb 
célokat mint azokat, amelyeket egyedül a tudomány tehet 
számunkra hozzáférhetővé". A tudomány minden kérdést megold, 
a Mindenhatóság eszméje felé gyors léptekkel közeledik. A tudo-
mány legyőzi a tért a drótnélküli távíróval s az időt a tudást 
megőrző könyvek által, így mindenütt jelen való és örök. Azután 
teljesíti a természet törvényeivel nem ellenkező összes vágyainkat, 
óvja egészségünket, gyógyít a betegségből, meghosszabbítja az 
életet s ezt gazdaggá és boldoggá teszi, így az a legfőbb jó. 
Mindezekben valósággal a „kevésbbé fejlett elméjűek" Isten-
fogalmát helyettesítheti a tudomány s Istentől csupán abban 
külömbözik, hogy míg „a régi Isten szeszélyes és zsarnok úr, 
a keresztyének Istene jóságos és szelid atya ugyan, de mégis 
korlátlan uralkodóként önkényesen ítélkezett és vele szemben 
csak a föltétlen meghódolásnak, az alázatos.kérésnek volt helye": 
addig a tudomány az emberiségnek önalkotta müve és nem ugy 
közeledünk feléje, mint valami korlátlan uralkodóhoz, akinek 
ítéletét nem is sejthetjük, csupán alázattal fogadhatjuk, hanem 
becsületes, őszinte munkával járulunk elébe, kívánságainkat nem 
önkénye szerint dönti el, hanem a természet törvényei szerint, 
amelyeken lényünk alapszik". Még ehhez járul az is, hogy az az 
Isten, akit eddig csak a szívben éreztünk, de bebizonyítani nem 
tudtunk, „socialis funkciót nem végez, mert az egyéni Istentől 
nem vezet semmiféle fonál a közösséghez". Ellenben a tudomány 
„létezése minden kétségen felül bizonyos . . . határai betöltik és 
irányítják egész életünket. Mindez socialis uton és socialis célok-
ért történik, mert a tudomány általában csak mint socialis alakulás 
áll fönn. Ami hiányzott az istenség régi fogalmából, azt bőven 
és szervesen megtaláljuk a tudományban, amely ebben a vonat-
kozásban is megmutatja modern értelemben vett természetét"1. 

Amint a tudomány értelmében vett Igaz Ostwaldnál is az 
istenség helyét foglalja el, ugy emelkedik imádat tárgyává a Szép 

1 Ostwald: A tudomány (Kelen Ferenc fordítása. Modern könyvtár 106 k.) 
2 3 - 2 9 1. 
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is a művészetben. A szív érzésének is meg vannak a maga jogai 
s ezeket kielégíteni van hivatva a művészet, amely eredetileg 
annak a művészete, hogy művészet utján kellemes érzéseket 
támasszon. A művészet nem ön-cél, a múltba néz eszközökért, 
amelyek bizonyos érzelmekből fakadtak, hogy segélyükkel a 
kivánt hasonló érzelmeket idézze fel. Most még inkább csak 
ifjúi szórakozás, játék a művészet, de majd ha enyhül a munkára 
köteleztetés nehézsége és az izmok munkáját a gépekre bízva 
több energia szabadul fel, akkor majd becsesebb lesz a művészet 
is és az érzelmet erősebbé, mélyebbé s több oldalúvá fogja 
tenni. A művészettel foglalkozásra hovatovább nagyobb lehetőség 
tárul majd fel az emberiség előtt s mind jobban közkinccsé válik. 

Az etikai céi a Jónak megvalósítása. Az erkölcs és a tudomány 
között szoros kapcsolat áll fenn, amennyiben a tudomány fel-
ismerteti velünk a társadalom solidaritását vagy még szélesebb 
körre tekintve a világegyetem solidaritását. Egész ténykedésünk 
erre a földi világra vonatkozik s időnk is csupán a földi élet 
ideje. Ε pillanatnyira számunkra nyilt munkateret a legnagyobb 
felelőségérzettel kell felhasználnunk, mert különben a jövőnek a 
jelenre vetett árnyéka kötelesség-mulasztással fog vádolni és 
nyugtalanítani. Amily mértékben gyarapodik a jövőbe látás 
képessége, olyan mértékben nehezedik az egyénre a tetteiért 
való felelősség. Jó az, ami az egésznek javára van. „Az etikai 
rendnek egyetlen inmanens forrása az összeség helyeslése". „Az 
a legjobb ember, aki a legtöbb boldogságot terjeszti maga körül, 
aki a maga életét oly annyira harmóniába tudja hozni ember-
társaiéval, hogy cselekvéseiből semmi ellenszegülés, semmi 
kellemetlenség vagy éppen szerencsétlenség nem támad, hanem 
kinek-kinek betelik a szive vágya, kölcsönös összhangban a 
lehetőség szerint. Összes erkölcsi ideáljaink egyúttal szükség-
képpen sociális ideálok is. k í etika a sociális törvényeknek 
foglalatja". 

Az embernek semmi keresni valója nincs az örökkévalóságban 
messze eső célok helyett földi életét kell ugy berendeznie, hogy 
magának és embertársainak a lehető legjobb létmódot teremtse. 
Monistikus értelemben egyetlen egy ideál van minden egyes 
emberre nézve s ez: az emberiség javára folyó munka. Minden 
feladatát az emberiségnek ezen a földön kell teljesítenie, mert 
az emberiség számadása ezzel a földdel bezárul s nincs túlvilág, 
ahol jóvá tehetnők az emberekkel szemben elkövetett hibáinkat. 
Az élet visszásságai láttára sem vigasztalhatjuk magunkat olyan 
váltók alá írásával, amelyek az örökkévalóságban kerülnek le-
számitolásra; sopánkodás és a távoli kiegyenlítődésben remény-
kedés helyett cselekednünk kell, és pedig azonnal segíteni a 
bajokon. 

Az etika legfőbb törvénye az energetikus parancs: ne tékozolj 
energiát, hanem használd fel. Ez az etika ebből a világból és 
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ennek a világnak való, meg kell tehát szabadulnia a vallásnak 
eddigi uralmától és egyedül a tudomány uralma alá helyezkednie. 
„Míg a korábbi theologiai etika mindenkiben, aki őszintén tel-
jesíteni akarta, azt az érzelmet táplálta, hogy nem tud eleget 
tenni s így bűnös, az uj etika inkább a boldogság útját mutatja 
ki mindenkinek és az egyes cselekedetek fogytékosságának okát 
abban tünteti fel, hogy az embernek az összesség szükségeihez 
való illeszkedése fogyatékos. A reakció tehát nem töredelemben, 
bűnbánatban, hanem a jóvátétel szilárd elhatározásában nyil-
vánul". 

Ε józan etikai elvek szerint legnagyobb erőpazarlás s így leg-
inkább elitélendő a háború, mint amely túlságosan nagy energiát 
tékozol el az elérendő célhoz arányítva. Ez a legcélszerűtlenebb 
és a legostobább eszköz a nemzetek között felmerült viszályok 
elintézésére. 

Ostwald energetikája kétségkívül tudományosabb megala-
pozása a monismusnak mint a Haeckel-féle elmélet, amely tisztán 
a biologián épülve kifelejtette számításából a mechanika és fizika 
eredményeit. Ostwald, ki a kémiában elsőrangú szaktekintély 
s aki a fizikát is alaposan ismeri, a szervetlen világ megfigye-
léséből indul ki, de amikor Haeckel egyoldalúságát ki akarja 
kerülni, beleesik a másik szélsőségbe, amennyiben a szerves 
világ életjelenségeit is bele erőszakolja a szervetlen világ kere-
teibe. Kerülve a materialismust, amely ellen sikerrel küzdött, 
túlzásba csap s az anyagot absorbeáltatja az energia által. 

Tulajdonképen csak energiákat lát e világban. Beszél ugyan 
az anyag és erő kapcsolatáról, de az anyagot mint világelvet 
egészen mostohán kezeli, megfelelő szerepet nem jelöl ki számára. 
A inaterialismus ellenében hangsúlyozza, hogy energiától külön-
vált anyag nem létezik, amennyiben minden anyag tartalmaz 
legalább is hőt, aztán mozgási- vagy másfajta energiákat, ugy 
hogy teljesen elképzelhetetlen olyan anyagról szerezni ismeretet, 
amelyben valamelyes energiák nem volnának észlelhetők1. De ez 
a külömben egészen igaz észrevétel nem jogosíthat fel annak 
állítására, hogy „energia létezik anyag nélkül". Ö ezt azzal 
igazolja, hogy a Nap minden anyag nélkül, sőt közvetítő közeg 
nélkül minő nagy energia-tömeget küld állandóan földünkre a 
maga sugaraiban. Lehet, bár kétségtelenül beigazolva nincs, hogy 
a levegőn kivül nincs egyéb közeg Földünk és a Nap között, de 
azt senkisem vonhatja kétségbe, hogy a Nap, ez a megmérhetetlen 
tömegű energia-forrás, szintén csak anyag, amelynek súlyáról is 
lehet hozzávetőleges számításokat csinálni s így az energia-tömeg 
mégis csak anyagból árad felénk. 

1 L. különösen a „Stoff, Geist und Energie" c. alá foglalt 60 és 61 prédi-
kációt a Monistische Sonntagspredigten Hl. Reihe 57—72 lapjain. 
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Ugy áll tehát a dolog, hogy amint minden anyaghoz tapad 
bizonyos energia, akként az energia is csak anyaggal kapcsolat-
ban vehető észre s az energia csak ebben a vonatkozásban ér 
el eredményt. Hiába a robbanó anyagok taszító energiája, ha 
nincs golyó az ágyu-csőben, amelyet kilökjön. Megfelelő anyag 
nélkül az energia tehetetlen. Amint anyag energia nélkül, ugy 
energia is anyag nélkül sem nem keletkezhetik, sem fenn nem 
maradhat; legalább a mi életviszonyaink között ez a kétségbe 
vonhatlan tapasztalat. Tehát aminő joggal állithatja Ostwald, hogy 
„a test csak az energiának köszönheti, hogy vizsgálódás tárgya 
lehet," ugyan igy állítjuk, hogy az energiát is csak anyaggal kap-
csolatban észlelhetjük. S ime a dualístikus alapelvet mellőzni 
lehetetlen, mert bármennyire szűk körre szorítja is Ostwald az 
anyag szerepét, mégis el kell azt ismernie s ha anyag és energia 
egyik a másikká át nem alakulható tényezője az universumnak, 
vagy nincs a világnak végső oka, vagy ha eszünk mégis követeli 
ilyennek keresését, az nem lehet sem az anyag, sem az energia. 
Ε kettő mögött még egy összefoglaló tényezőt, egy közös forrást 
kell feltételeznünk. 

De vájjon mi is maga az energia? „Munka és mindaz, ami 
munkából keletkezik vagy munkává változtatható". Ha „munka": 
elképzelhető-e az munkás és munka-eszköz nélkül; ha „munka 
eredménye": nincs-e megrögzítve valami konkrét tárgyban vagy 
eseményben; ha „munkává változtatható," tehát még csak lap-
pangó munkaerő, csak potencia: mimódon jöhetne munkába ma-
gától? Már csak e kérdések lehetősége is gyanút támaszt az 
energia mint az universum alapelve iránt, mint amely nem is 
olyan egyszerű, ahogy a monismus jelszava követelné. 

Mert tényleg minden energia felbontható tényezőkre; legalább 
is a forma-energia és egyéb, pl. a Föld vonzási energiája 
vagy valami más mechanikai energia mindenütt szerepel. Hogy 
pl. az ütő bot energiája észrevehető, megmérhető, tehát tudományos 
vizsgálat tárgya (mert csak a megmérhetőről beszél Ostwald 
szerint a tudomány) lehessen, a bot szilárdságát előidéző ener-
giához még az ütő karból kiinduló mechanikai energiának kell 
járulnia s minél nagyobb a különbség ezen energia-pár s az ütést 
szenvedő nyugvó test energiája között, annál sikeresebb az energia 
munkája; a vizet pl. szétcsapja, mig a jeget legföljebb megkar-
colja. Amiből világos, hogy egyetlen energia magában működésre 
képtelen, legalább is az észlelhető energia mindig mással társa-
ságban jut a mi tudatunkhoz. 

Az energetika, tehát szigorúan nem körvonalazható, elasztikus 
forgalommal dolgozik, amikor az anyagtól egészen elvont és igy 
megismerhetetlen alapelvre épiti fel világnézetét. Ugy látszik 
sejtette a magyarázat elégtelenségét maga Ostwald is, hiszen egy 
helyen szerényen kijelenti rendszeréről, hogy „tudományos isme-
reteink jelen állapotának legjobban megfelel;" tehát haladottabb 
fokon maga is megfelelőbb magyarázatot remél. Ha maga a 
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próféta sincs meggyőződve állításainak tökéletes igazságáról, nem 
veheti tőlünk rossz néven, ha mi meg nyilván tévedést látunk 
bennük. 

Különösen a konkrét alkalmazások szokták próbára tenni a 
teóriákat. Az energetika gyöngéit is hadd mutassuk be két konkrét 
esetben. Egyik az életnek, másik a szellemiségnek megmagyarázása. 

Az élet lényegét e szavakban fejezi ki Ostwald: az élet állandó 
energia-folyam. Egyik fajta energia másik fajtává alakul át s így 
pótoltatnak az elhasznált energiák. Pl. a gyertya égésénél a kémiai 
energia állandóan átalakul hő-energiává, miközben a gyertyaláng 
látszólag ugyanaz marad, minthogy az elhasznált anyagokat 
azonnal pótolják mások. 

Erre az okoskodásra meg kell jegyeznünk, hogy először is a 
gyertyaláng nem élő -lény, csak egyszerű vegyi folyamat eredménye, 
amely elvégre megemészti a gyertya anyagát s akkor a láng ki-
alszik. Aztán az élő Organismus önmaga gondoskodik az elhasznált 
energiák utánpótlásáról, sőt nála az élettartam bizonyos határ-
pontjáig, a növekedés szakában szüntelen energia-gyarapodás 
észlelhető. A fejlődésben levő Organismus uj formákat épit fel, 
alaktalan anyagból csodaszép alakokat képez, amelyek bámulatosan 
szolgálják az Organismus fenntartásának céljait. Hogyan történ-
hetnék ez azokkal az eszközökkel s törvényszerűségekkel, 
amelyeket az életnélküli világban, a szervetlenben ismerünk! 

Az élő és élettelen világ között nem az von határvonalat, hogy 
amott „állandó" az energia folyama (hiszen a bakui örökké égő 
naftaforrásokban is állandó energia kicserélődés megy végbe, 
hát ez is élő lény?) hanem valami sokkal lényegesebb különbség, 
ami áthidalhatatlan szakadékot állit közéjük. Az élet céltudatos, 
mig a holt világ csak az élővel kapcsolatba emelkedve jut valami 
cél szolgálatába. 

Az élő belőlről növekszik, az élettelen meg kívülről, más 
anyagok hozzátapadásával. Ezeket a lényeges ellentéteket nem 
lehet csak ugy elsimitani. 

Mert elsimításnak kell tekintenünk Ostwaldnak azt a kísér-
letét, hogy a katalysatorokra, ezekre az élettelen szerves anya-
gokra hivatkozik, amelyek olyan eredményeket idéznek elő (pl. 
siettetik a kémiai processusokat), hogy azok az állat önálló 
működésének látszanak. Az enzymek tudvalevőleg létrehozzák a 
tej megalvadását. a kocsonyásodást, szerves vegyületeket egy-
szerűbbekre bontanak, alkoholos erjedést okoznak, szerves amidokat 
ammóniává bontanak, és pedig olyan ható erővel, hogy pl. egy 
gramm inventár 200.000 gramm nádcukrot átalakíthat szőllő- és 
gyümölcs-cukorrá! De elfeledi Ostwald, hogy enzymeket csak 
élő sejtek termelnek, mesterségesen előállítani nem sikerül. 
Kétségtelenül nagy, pótolhatatlan szerepet játszanak ezek a szerves 
élet fentartásában, ezek által dolgozzák fel az emésztési nedvek 
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a táplálékoknak keményítő, cukor, fehérnye és zsíranyagát a 
szervezetre felhasználhatókká, sőt az egysejtű gombák és az 
összes baktériumok élet-működése enzymek munkája. Ez a fontos 
szerep . eggyel több ok arra, hogy bámulattal álljunk meg az 
élet titka előtt s csudálattal tekintsünk az élő organismusokra, 
amelyek így gondoskodnak a saját fenmaradásuk nélkülözhetetlen 
feltételeiről. Nem öntudatlan vak energia, hanem bölcs célkitűzés 
és céltudatos működés megy végbe itt is mint mindenütt. 

Honnan van az élet? honnan az imént feltárult célszerű be-
rendezkedés? hogy támad és hogy hal el az élet? Mind olyan 
kérdések, amelyekre ha valamely világnézet meg nem felel, 
magyarázatát kielégítőnek el nem fogadhatjuk. 

A másik konkrét tény, amely az energetika gyöngéjét árulja 
el, a szellemiség kimagyarázása. Kiinduló pont gyanánt ismét a 
titokzatos enzymek szerepelnek; ez az a hid, amely nemcsak az 
élő és holt világ, hanem az öntudatlan és öntudatos lények 
között is tátongó űrt átíveli. 

„Valószínűleg az enzymek idézik elő az emlékezést is" mondja 
Ostwald. Ugyanis az Organismus működése közben „elképzelhető" 
egy csomó olyan enzym keletkezése és a szövedékben hátra-
maradása, amely hasonló processusnak a jövőben lefolyását elő-
segíti. így történhetik, hogy az egyszer megélt dolog ismétlődése 
alkalmával bizonyos hajlam él már az előbbihez hasonló módon 
eljárni s ez az emlékezés kezdetbeli állapota. 

Ez az „elképzelhető" (tehát nem egészen tapasztalatra támasz-
kodó s így a „tudomány"-ra esküdöző elméleteknél valami 
heterogen) tény az a fogódzó, amelybe kapaszkodva energetikai 
folyamatnak lehet feltüntetni az öntudat élet-müködését is. „Az 
öntudat nem egyéb, mint idegenergia" s miután az idegek ener-
giája a kémiai energiának csupán egy különös formája, az ön-
tudat végső elemzésében maga is kémiai energia, vagyis: öntudat-
lanság szüli az öntudatot. Feje tetejére állított logika, mely az 
okozatban többet állít elénk, mint amennyi volt az okban. A 
logikátlanságot nem szünteti meg az a korlátozás,"hogy csupán 
„a központi szervben ható ideg-energia" szüli az· öntudatot, ami 
kitetszik abból, hogy öntudaínélküli állapotban a többi idegei 
azért rendesen működnek, rendesen végbe megy a szív működése, 
lélekzés, emésztés, mirigy kiválasztás. Hát jó; fogadjuk el ezt a 
megkülömböztetést; tegyük fel, hogy az öntudat, „a központi 
szervben ható idegenergia egy különös fajtája". De mivel tudja 
magyarázni Ostwald az öntudat legjellemzőbb ismertető vonását, 
az egyéniséget? Azt megértem, hogy a szív, tüdő, gyomor idegei 
ugyanazonos tevékenységet fejtenek ki s megfelelő eredményt 
érnek el minden normális szervezetben, de akkor miért nem az 
az én öntudatom, gondolatom, vágyam, szóval egész szellemi életem 
mint az embertársamé, hiszen Ostwald szerint mindenikünknél 
„a központi szervben ható idegenergia" működik. Ugyanazon 
szerv hasonló módon s megfelelő eredménynyel szokott működni 
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minden individuumban és ime az öntudatunk, szellemi életünk 
mindeniknél más és más. Hogy magyarázható ez meg az energia 
alapján? 

Az ugyanazon csoport körébe tartozó energiák nem qualitative, 
hanem csak quantitásban külömböznek egymástól. így a moz-
gási energia pl. minőségileg ugyanaz egy lokomotivnál mint egy 
elhajított kőnél (mindeniknek le kell győzni a közeg ellenállását, 
a föld vonzási erejét) csak az energia forrása más (a mozdonynál 
a gőz feszítő ereje, a kőnél a vele közlött röperő) és a teljesít-
mény különbözö. Az öntudatnak, a szellemi tevékenységnek is, 
ha az puszta idegműködés volna, csak qualitativ külömbségeket 
lehetne felmutatni. Holott nemcsak külső hatásban, hanem tar-
talomban is oly óriási eltéréseket tüntet fel, hogy pl. egy csiga 
öntudatát minőségileg még képzelni sem lehet azonosnak egy 
tudós szellemi tevékenységével. Aztán, ha az öntudat egyszerűen 
idegenergia, azaz Ostwald szerint kémiai processus: mi az ön-
tudat mértéke? Az energetika álláspontján a — thermométer. 
Az öntudatnak megmérhetőnek kell lenni, különben róla tudo-
mányosan nem beszélhetünk. De csak két mérlegünk van az 
összes jelenségekre u. m. a mekanikai és a hőmérték. Az öntudat 
mértéke csak a kémiai mérték, azaz a hőmérő lehet. Minő bizarr 
gondolat! Hőmérőt venni elő és úgy mérni le a gondolatot, örömöt, 
bánatot, szerelmet, gyűlöletet stb. Hiszen „súlyos" gondolatokról 
szoktunk beszélni s így mégis talán jobb volna mázsára tenni 
azokat, hogy eldönthessük értéküket. A szerelemmel, gyűlölettel 
mégis jobban boldogulunk, ha thermométert alkalmazunk s a 
szerelem forróságának, a gyűlölet fagyosvoltának hőfokát tuda-
kozzuk. 

Ne zavarjuk össze a határokat. Már az elemi iskolás is tudja, 
hogy a lisztet nem méterrel s az utat nem grammal mérik. 

Vessük még mérlegre az energiának kettős törvényét, mert 
ha az energia az universum alapelve, akkor törvényeinek minden 
jelenségre alkalmazhatóknak keli lenniők. 

Az első fétel ez: Az energia csak qualitative módosulhat, 
quantitása megmarad. A második így hangzik: Az energia egy 
irányú; nyugvó energia magától sohasem megy át működésbe, 
míg a működésben levő energia állandóan nyugvó állapot felé tart. 

Ha ezt a két tételt össze egyeztetjük, azt kell megállapí-
tanunk, hogy az universumban adva kell lenni bizonyos mennyi-
ségű energiának, amely tömeg mindörökké ugyanaz volt és 
ugyanaz lesz, azonban végső sorsa minden energiának megjege-
cesedés, az anyagban nyugvó állapotban eltemetkezés. 

De vájjon ezt mutatja-e a tapasztalat? Hát csakugyan nincs 
energia-keletkezés és energia-pusztulás? Vagy hogy a második 
tételt is érintsük: nem támadhat életre a nyugvó energia? Felel-
jenek meg az energetika hivei; szerintük nem uj gondolatoknak 
tömege, tehát uj energiáknak egy egész nagy halmaza-é az ő meg-
váltó tudományuk, amely detronizálni szándékozik a Mindenhatót? 
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Aztán ha egyszer leírták vagy kimondták gondolataikat s ezzel 
betűkbe vagy hallgatóik agyába temették eszméiket: hát ezt azzal 
a gondolattal teszik, hogy azok örökre ott maradnak tétlen, 
nyugvó energiák gyanánt? Bizony, ha ezt hinnék, esztelenek 
volnának olyan odaadással propagálni mindent megvilágosító 
„tudomány"-ukat. 

S ha már a szellemi élet terére léptünk át, hadd figyeljük 
meg itt is az energetika két lételét. Higyjük el, hogy a ható 
energia állandóan fogyóban van, amint általánosnak tekinthető 
nézet szerint (bár ez nincs bebizonyítva) a legnagyobb energia 
tömeg, a Nap is folytonosan veszíti ható energiáját. Minthogy 
pedig az öntudat — idegenergia s a szellemi élet az energia törvénye 
alá tartozik (Ostwaldék szerint): minél többekre árasztja ki az 
öntudat a maga tartalmát, annál inkább veszíti ható energiáját. 
Vájjon ez is igaz-e? Nem éppen az ellenkezőt igazolja-e a tapasz-
talat s nem ugy van-e, hogy minél többekre hatok öntudatommal, 
annál tartalmasabb is öntudatom, tehát amikor szellemi értékeket 
közlök másokkal, magam is csak gyarapodom értékben, legalább 
is intensivebb a tudásom, ha azzal másra is hatok. 

A mondottakból tehát az a következmény, hogy vagy megáll 
az energetika két tétele, de akkor a szellemi életre nem terjeszt-
hető ki s így az energetika nem lehet egységes alapelv; vagy 
egy s ugyanazon forrásra vezetendők vissza a psychikai és egyéb 
jelenségek, de ez az alap ismét nem lehet az energia. Ekként 
az energia-elmélet mindkét esetben csődbe jut. 

Rázogassuk meg most egy kissé az energetika világánál a 
monisták közös bálványát a fejlődés elméletét is. 

Ha a világban működő energia-tömeg egyszer s mindenkorra 
adva van s az energiák iránya a nyugvó állapot felé tart: akkor 
a ható energiáknak állandóan fogyni s a hatástalanoknak növe-
kedniük kell, míg végre minden ható energia nyugvó állapotba 
temetkezik. Ezt még csak megértenénk, bár ilyen mereven el 
nem fogadhatjuk. De mi van akkor a fejlődéssel? Ha letagadja 
Ostwald az universum fejlődését azon a címen, hogy az universum 
„versenytárs nélkül áll," — tehát ha a nagy egészet kiveszi (!) az 
egyetemes (!) törvény alól (minő logikátlanság): az egyesek 
fejlődését örök érvényű dogma gyanánt vallja ő is. Ha fogy a 
ható energia készlet, honnan veszik a fejlődő lények a fejlődéshez 
szükséges többet? Miből táplálkozik a fejlődés, ha a ható energia 
mindig kevesebb? Hiszen akkor degenerálódás és nem evolúció 
a világ folyása. 

Nem volna Ostwald inonista, ha a fejlődés oka gyanánt ő is 
a többivel együtt nem a létért való küzdelmet jelölné meg. De 
Ostwald valahogy más szint ad a küzdelemnek, mint tanítómestere 
Haeckel és a monismus többi hivei. Ő a typusban látja a lét 
hordozóját s annak fejlődését úgy magyarázza, hogy a létért 
folytatott küzdelemben egyes egyéneknél a lét-feltételeknek jobban 
megfelelő tulajdonságok fejlődnek ki s ezen tulajdonságok átr 
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öröklés utján biztosítják a faj fennmaradását. De hozzá teszi, 
hogy a lét-viszonyok változtával az átörökölt előnyök értéktele-
nekké s célszerűtlenekké is válhatnak a fennmaradás szempont-
jából. Mit ér tehát, kérdezhetjük, az az örökölt előny, amely 
esetleg hátrányossá is lehet az életre? Van-e biztosítva a typus 
fejlődése, ha a viszonyok véletlenül kedvezőtlenebbekké válnak 
annak fejlettebb alakjára, mint fejletlenebb formájára? 

Aztán az energetikának azért is bajos fenntartani a fejlődés 
elméletét, mert a régibb korszakokban nagyobb energia tömeget 
képviselő lényekről tud a geologia, amelyek tehát a lét-feltételeknek 
bizonyára jobban megfelelő, előnyösebb tulajdonságokkal birtak 
(az energelika második tétele szerint így is kellett lenni). Hogy 
tűnhettek el a földről ezek az erősebb, több energiát lekötő 
typusok s hogyan adhatták át a teret egy gyengébb és kevésbbé 
felszerelt typusnak? Vagy a viszonyok változtával célszerűtlenekké 
váltak volna azoknak előnyös tulajdonságai? De hát akkor mi-
csoda fejlődés az, amelynél nincs biztosíték vagy arról, hogy a 
lét-viszonyok azonosok lesznek, vagy arról, hogy az örökölt elő-
nyök változatlanul mint csakugyan értékes előnyök fennmarad-
n a k ? Ám akkor meg a változatlanság lenne a világ törvénye s 
ez megint nem fejlődés. Mindenképen zsákutcába jutottunk a 
fejlődés kérdésével s legbölcsebb volna ezt őszintén bevallani, 
hogy ettől a százados lidérc-nyomástól végre megszabadítsuk az 
emberi gondolkodást, 

Különben is „a létért folytatott küzdelem" babonáját szét 
oszlatni bár nyílván akarata ellenére maga Ostwald is 
segít, amikor az összorganismusokról szólva kiemeli, hogy másokkal 
társaságban a létfeltételek jobban biztosíthatók az egyénekre, 
min tha magukban maradnak s ez a természeti alapja a csopor-
tozatok alakulatának. A sociologia tanításait jó lesz megfigyelni 
annak, aki még mindig darwini elveket vall. 

Az eddigieket egybe elfoglalva megállapíthatjuk, hogy az 
energetika nem olyan világképet állít elénk, amely kielégítő 
feleletet tudna adni a világrejtélyt kutató elmének. Az energiának 
az anyagtól merev elkülönítése s egyedüli értékének kiemelése 
egyoldalúság; törvényeinek a szellemi világra kiterjesztése merő 
erőszakolás ; a fejlődés magyarázata csupa önkény és az alapelvvel 
szemben következetlenség. Ilyen világ-elméletben az emberi elme 
nem nyugodhatik meg. 

De ha ilyen fogyatékos az energetika filozofiája, mit mondjunk 
annak moráljáról ! Ha nincs cél az universum előtt, amely felé 
fejlődjék és tökéletesedjék, lehet e cél az egyes ember előt t? 
Ha ρ . d ig nincs cél, mi az ítélet, a morális megbecsülés mértéke? 
Mi értéke van az egyénnek, ha szellemisége sem egyéb mint „ideg 
energia" ? Van-e jövője az embernek, mikor még az universum 
jövőjéről ábrándozás is csak „a nullával egyenlő valószínűséggel" 
bír? 



Ostwald energetizniusa. 127 

Ostwald szerint nincs lélek, nincs szabad-akarat, nincs öntu-
datos szellem, de van helyette determináltan fungáló ideg-energia 
és mindenható tudomány. Minő sivár vigasztalás! Nincs örök 
igaz, szép és önzetlen jó, de van a tudomány szele által ide-oda 
hajlítható kultura, mesterkélt szép és hasznossági jó. Nincs erkölcsi 
eszmény, vagy amennyiben van, az nem egyéb az önfentartásnál 
vagy legfeljebb a fajfentartás az. Nincs örök élethez való jogunk, 
e földön tul eső cél; ebből a világból és ennek a világnak valók 
vagyunk. Ugyan hát hogy elégíthetné ez ki a mi legnemesebb 
egyetemes vágyainkat! 

Bizony benne keresni lelkünk természetének kielégülését, — 
energia-pazarlás volna, ami Ostwald szerint is nagy blin magunk 
ellen. Az energetika gondolat-mezején egy mélységes tenger 
fenekén érezzük magunkat, ahol ismeretlen erők vonnak — taszí-
tanak, érthetetlen lények rajzanak körül (köztük legkevésbé értjük 
magát az embert), sötétben tapogatódzunk, amelyet ez elérhetetlen 
távolságú felszínről egyetlen fénysugár sem próbál eloszlatni. 
Szabaddá akar tenni ez az elmélet s a legnyomasztóbb szolga-
ságba taszít. El-el tőle messze, fel a derült nap-fényre, ahol em-
bernek érezhetem magamat! 

* 

A monista világnézetet nem ok nélkül a buddhismussal szok-
ták összehasonlítani. Erre vonatkozólag maga a monista-fejedelem, 
Ostwald megállapítja a következő vonásokat: „minden suprana-
turalis Isten feltétlen elvetése, valamint a testtől elválasztható 
bárminemű léleknek határozott tagadása, erélyes utalás arra, hogy 
minden etikának legvégső célja azegyénnek embertársa és az 
összesség iránt való magaviseletének szabályozása." A különbség 
szerinte csak annyi, hogy a monisták a szenvedést nem tartják 
a léthez tartozónak, mert remélik, hogy az egyetemes fejlődés 
folytán egyik emberi szenvedés a másik után objective eltávolít-
ható. De a buddhismus így is helyesebb irányban nevelte az 
emberiséget mint a keresztyénség, mert az önnevelésre és saját 
értéke fokozására tanította meg. A monismusnak tehát ez a termé-
szetes szövetségese1. 

És mégis „a pessimistikus egyháziasság sötét kötelékeiből" 
akarja kimenteni Ostwald a keresztyéneket (!) . . . 

Csak az a feltűnő, hogy a monistikus mozgalom hiveit már 
egy pár évi propaganda után maga Ostwald kénytelen erőteljesen 
felhívni a nagyobb arányú önkéntes adakozásra, miután a Magde-
burgban 1912-ben tartott kongresszus leszavazta az adófizetési 
kötelezettséget. Az ilyen jelenséggel jól esik szembeállítani az 
apostoli keresztyén egyházat, amelyben oly megragadó erővel 
lüktetett az áldozatkészség. 

1 L. „Monismus und Buddhismus" c. 67. prédikációt a Monistische Sonn-
tagspredigten Iii. Reihe 113—120 lapján. 
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Nyugodtan' állhat • a krisztianismus az energetika-elmélet 
hullámcsapásai között is. Komolyan mérlegelő elme nem találhat 
Ostwald elméletében annyi természet filozófiát, amennyi nemhogy 
megdöntené, a keresztény világnézetet még, csak közel is férkőzhetne 
annak lényegéhez, a világteremtő és világkormányzó szellemben 
való hithez. 

lic. Rdcz Kálmán. 



Az Emberfia" az arám nyelv szempontjából. 

A theologusok egy csoportja nyelvi szempontból igyekezik az 
„Emberfia" kérdést megfejteni, mely több más fontos kérdéssel 
van összeköttetésben. 

A legkomplikáltabb kérdések egyike Jézus tanítói működésének 
keretén belül, a csak általános hely és idő utalások miatt, az események 
időrendjének, egymás utánjának megállapítása. Ezzel összefüggő 
másik fontos kérdés: Jézus messiási öntudatának fejlődése. Jézus 
életében forduló pontnak, illetve döntő fontosságú eseménynek 
tekintik Péter vallomás tételét, messiási proklamációját a Philippi-
Cäsareaba vezető uton. (Mt. 1613_2ó; Mk. 8 2 7_ s 0 ; Lk. 91 8_2 1) · Ha 
tehát „az Emberfia" kifejezés világos és nyilvános messiási jelzése 
s címe Jézusnak, akkor azok az események, melyekben „az 
Emberfia" kifejezés Péter messiási proklamációja előtt fordul elő, 
nem inkább a proklamáció után találják meg legmegfelelőbb 
helyüket? Vagy Jézus „az Emberfia" kifejezéssel nem inkább el-
takarni, mint fölfedni igyekezik messiási vol tát? Vagy egyáltalán 
megvolt-e Jézusnak messiási öntudata, amidőn az evangéliumokból 
látjuk, hogy mindenkor nagy elő szeretettel nevezte magát: '„az 
Emberf iá"-nak? Az analytica, vagy asyntheticai módszer feladata-é 
megállapítani az „Emberfia" kifejezés igazi értelmét s jelentését ? 
Avagy egyáltalán nyelvi szempontból nevezhette-e magát Jézus 
„az Emberfiá"-nak s e kifejezés messiási, Jézusra vonatkozó 
jelentése és értelme nem inkább a keresztyén apokalyptica ter-
rnéke-é az ős keresztyén egyházban? 

Azon elkedvetlenítő, meddő tárgyalások után, hogy vájjon Jézus 
a szóban forgó kifejezéssel emphaticus „magas", vagy emphaticus 
„alacsony" értelemben akarta-e magát mint „ember"-t jelezni, a 
theologusok ama csoportja a fent említett kérdések szempontjából 
is kívánatosnak tartotta „az Emberfia" kérdésének az arám nyelv 
szempontjából való megvizsgálását s ezzel mintegy kulcssal a 
probléma megoldását. 

Az arám kérdés természetesen nem űj keletű „az Emberfia" 
kérdésénél. Mayer A. „Jesu Muttersprache" 1896. 140 oldal, az 
idevonatkozó régebbi kísérletekről részletesen értesít. (Genebrard 
aix-i érsek f 1597. s e holland theologusok: Uloth, Lagarde 
Eerdmans). A legerélyesebben azonban Lietzmann H. „Der Men-
schensohn 1896." vette a kérdést tárgyalás alá. Aztán Wellhausen 
(Isr. u. jüd. Geschichte 3. Ausg. 1897; Skitzen und Vorarbeiten 
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VI. 1899.); Schmidt Ν. (Was x r ; 12 a messianic title? 1896); 
Dalman (Die Worte Jesu 1898. 1.) után Fiebig F. (Der Menschen-
sohn 1901.) a legszélesebb alapra fekteti arám vizsgálódásait. 

Bennünket a fenti szélesebb körben mozgó kérdésektől elte-
kintve „az Emberfia" kifejezés vizsgálatánál az arám tekintetbe 
vételére azon tagadhatatlan tény indít, hogy Jézus arámul beszélt. 
Az evangéliumokban fentmaradt arám szavai igazolják, hogy Jézus 
ezen nyelvet használta, ami viszont azt bizonyítja, hogy a nép is 
arám nyelven beszélt. 

Ε körülmény azonban távolról sem zárja ki azt, hogy a görög 
nyelv elterjedettségénél fogva Jézus idejében az evangéliumok, 
közelebbről Máté ev. a jelenlegi alakjukban eredetileg görögül 
írattattak s görög nyelvű forrást használhattak, ámde számolnunk 
kell ezek mellett szóbeli arám nyelvű elbeszélés-typussal is, s 
azzal, hogy Jézus arám nyelvű beszédeit ugyanazon nyelven föl 
is jegyezhették tanítványai s a görögre át fordítás, elsőben szó-
belileg, csakhamar meg is kezdődött. (Az arám ős-evangélium 
bizonyságairól lásd: Dalman „Die Worte Jesu I. 1898". 45 s kk. 
lapján). 

Ha azonban Jézus arámul beszélt, önként következik, hogy az 
általa előszeretettel használt „Emberfia" kifejezést is arámul ej-
tette ki. S ha tekintetbe vesszük azon körülményt is, hogy Dániel 
könyvének 7-ik része, melynek 13-ik versével kapcsolatba kell 
hoznunk az evangéliumok „Emberfia" kifejezését, jelenlegi alak-
jában szintén arám nyelven Írattatott, indokoltnak kell találnunk 
a kérdés fejtegezésénél az arám figyelembe vételét. 

Az evangéliumok ó υίός του άνθρωπου görög alakjának meg-
felelő arám kifejezést kell tehát reconstruálnunk. Ez arám kifejezés 
alakjának s értelmének megállapítása végett Fiebig még Dalmannái 
is sokkalta több zsidós-arám irodalmi nyelvemléket vizsgált át 
„Der Menschensohn 1901" cz. munkájának 8—53 lapjain, amely 
nyelvemlékekből közli azon helyeket, melyek közelebbről e kér-
désre vonatkoznak. 

Tizenhárom ilyen irodalmi emléket vizsgált át Fiebig: 1. a 
bibliai arámot, 2. Onkelos-targumot, 3. a Samariait, 4. a próféták 
targumát, 5. az aram feliratokat, 6. The Sword of Moses töredéket, 
7. a jeruzsálemi talmudot, 8. a midras irodalmat, 9. a Bablit 
(babyloniai talmudot), 10. a keresztyén-palasztiniait, 11. a syrt, 
12. a jeruzsálemi targumokat, 13. a hagiographák targumait. 

A Fiebig által ezen okmányokból közölt kivonatok köze 
általunk legmegközelithetőbb a bibliai arám s a mint Fiebig össze-
foglaló eredményét olvashatjuk az 54—60 lapokon, azt, igaz, hogy 
a legszűkebb keretek közt, megvizsgálhatjuk a bibliai arám mellett 
is. Ehhez mint analógiát hozzá vesszük még a bibliai hébert is. 

Fiebig azt állitja ugyan hogy a héber, és pedig ugy a misna, 
mint a jeruzsálemi targum s a midras nyelvhasználata és az arám 
nyelvhasználata között különbség van, tehát a héber az arám 
nyelvhasználatra nézve irányadó nem lehet. 
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Azonban a héber többes számú kifejezésre: böné ádám, elis-
meri, hogy ennek jelentése = emberek. De akkor az egyes számra 
is el kell fogadnunk, hogy: ben ádám = ember, mégha az egyszerű 
alak: ádám is előfordul. (7-ik lap). Úgyszintén nem lehet Fiebignek 
Dalman azon megállapítása ellen sem kifogása, hogy költőileg: 
ben ádám = az, vagy egy ember. A minthogy „az Emberfia" 
kifejezés is költői apokalypticus kifejezés s általában a sémi, 
nemcsak az irodalmi, hanem a népies nyelv is, nagyon szereti a 
költői képes kifejezéseket. 

Az ellen sem lehet szava Fiebignek, hogy a bibliai héberben 
is e két kifejezést: az ember és az emberfia synonym értelemben 
használják az irók, hogy tehát alakilag különböző, de ugyanazon 
fogalmat kifejező szavak ezek s ez utóbbi költői körül irása 
annak. Pl. Num. 23, i9 : nem ember az Isten, hogy hazudjék, és 
nem embernek fia, hogy megváltozzék. Ézs. 51 1 2 : ki vagy te, hogy 
félsz halandó embertől? ember fiától, aki ojyan lesz, mint a f ű ? 
Vagy az általánosan östnert helyen, Zsolt 8 , 5 : micsoda az ember, 
hogy megemlékezel róla és az embernek fia, hogy gondod van r eá? 

S ha megemlítjük még azt, hogy a LXX. Ézs. 56 , -ben a 
„benÁdám"-ot az egyszerű άνθρωπο; szóval adja vissza,épen Fiebig 
vizsgálatai alapján mondhatjuk, hogy bibliai héber, mint analógia, 
alkalmazható az arám mellett „az Emberfia" kérdésénél. Fiebig 
ugyanis a görög ó υίο; τοΰ άνθ-ρώπου kifejezést állandóan idézőjel 
közt „der Mensch" szóval fordítja. 

Valamiképen azonban kifejezésre kellett juttatni az eredeti 
fogalom érintetlen hagyása mellett, hogy nem egyszerű, hanem 
compositum szóalakról van szó. Épen azért tartom helyesnek 
Dalman „das Menschenkind" vagy „der Menschensohn" fordítását, 
vagy magyarul „az Emberfia" szóval való visszaadását a compositum 
arám barenásá-nak. ' 

Tulhajtottnak kell ellenben tartanom Fiebigen kívül Meyer, 
Wellhausen, Lietzmann eljárását, amidőn a compositum alakot 
tekintettel ennek „az ember" jelentésére s értelmére, alakilag is 
az egyszerű „az ember" szóval adják vissza, holott a compositum 
„das Menschenkind" vagy „der Menschensohn", vagy a magyar 
„az Emberfia" ugyanazon fogalmat fejezi ki, mint az egyszerű 
„der Mensch" vagy „az ember" kifejezés, mely utóbbinak körül 
írásaként tekinthető amaz előbbi, aminthogy a héber a „paralle-
lismus membrorum" íolyamányaként áll a fent idézett szentirati 
helyeken az ösmerett „ben ádám" az egyszerű „ádám" szó mellett. 

Ezen héber analógia után lássuk közelebbről az arámot. A 
ó υιός τοΰ άνί)·ρώπου kifejezés összetett alak s mindkét tagjában 
deserminált. Következőképen az arámban is hasonló alaknak kell 
megfelelnie. S ezen alak nem lehet más, mint: barenasá, melynek 
indeterminált alakja: barenásDan 7. 13-ban fordul elő. A Pesittában 
KCiXT ÍTŰ. az Evang. hierosolynitanumban pedig ΚΕ73Ό1 ΠΠ fordul 
elő δ ωίος τοΰ άνθ-ςώπου fordításaként, melyeknek már erőltetett-
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ségéből világosan kitűnik, hogy a görög alak az arám compositum 
alak szószerint is hű fordításából magyarázható meg. 

Mint a héber, ugy az arám is csak az „enás" szót determi-
nálja s nem egyszersmind a „bar" szót is. (A pluraris alakra 
példa "Dan 2 ,38 és 5,21). Az enásá szó. determinatiója kiterjedhet 
aztán a „bar" szóra is, a mikor az érzelem ez: az ember. Van 
azonban arra is eset, s ezt bizonyítják a samiriai, ó syr targum 
s a talmud jeruschalm 2-ik századból eredő helyei, hogy az 
összefüggés szerint az „enásá" determinatiója nem terjed ki a 
„bar" szóra, amikor az értelem ez: egy ember. Sőt tovább menve 
a „bar" szó jelentősége teljesen is elvész s a nyelvkutatók vizs-
gálataik eredményeként azt a tényt állapítják meg, hogy a fiúság 
fogalma nem jut kifejezésre a „barenásá" arám szóban, mely 
tényt a bibliai arám is igazolja s Dan. 7, 13-t Kautsch is igy adja 
vissza az ó-szöv. biblia fordításában: „da kam einer, der einem 
Menschen glich, mit den Wolken des Himmels, heran. 

A fentiek alapján ugy vélem tehát, hogy a héber ben ádám 
s az arám barenásá közt ugy alakilag, mint fogalmilag meg van 
az analógia. 

Mit is jelentene a όυίδς τοΰ άνθ-ρώ που görög kifejezés szószerint 
fordítva? Az embernek a fia? kié? Józsefé, Máriáé? Amint a 2-ik 
századtól kezdve a görög és latin egyházi atyák értelmezték? 
Vagy épen Ádám f ia? mert a szülők ősatyja a gyermeknek is 
ősatyja? 

Ázok az apokalypticus- eschatologicus praedicatumok, azok 
fönség nyilatkozatok (Mt. 10.,s; 16.,7-,8; Mk 83 3 ; Lk9.,fi; Mt 25.,8, S1; 
Lk. 21 36; 12 8; Mk. 210,27"«) mutatják, hogy a magyarban is nehéz-
kes „az embernek a fia" kifejezéssel kapcsolatban más gondolat-
körre, más képzetekre utalnak, mint e kifejezés azoktól elszakítva, 
önmagában véve, Mária, vagy József fia értelemben, utalva Jézus 
emberi származására. 

Ugyanezt állithatjuk, ha e kifejezést Jézusszenvedés- nyilat-
kozatai megvilágításában vesszük figyelőre. Mk. 8 S 1 ; 9 9 , 3 , ; 1033 
s a parallelek.) 

De térjünk vissza a „berenásá" jelentéséhez. 
Dalman azt állítja, hogy az „ember" kifejezésére a régibb 

zsidó — palasztinai arám „enásá"-t használt. Ä keresztyén kor-
szakban aztán az ó-test. költői kifejezésének utánzásául a kelet 
syr nyelvből vették át a „barenásá" kifejezést. Wellhausen s 
Lietzmann ugy vélekednek, hogy az arámban minden időben 
„barenása" szolgált „az ember" kifejezésére; mig Fiebig példákkal 
igazolja, hogv minden időben az „enásá" s „barenásá" egymás 
mellett váltakozva fordultak elő „az ember" kifejezésére. A bibliai 
arám ugy az „enás" ( 4 n ; Dan. 31 0; 74) „enásá" (Don. 2 48 , 78 , 
4.,2), mint „barenás" alakot feltünteti, valamint a plurilis „böné 
enásá" alakot is. (Dán. 2S8; 52 1) . 

Ha azonban mindkét alak azt jelenti, hogy: (az) ember, 
vagy ha épen csakis „barenásá" alak fordul elő „az ember,, 
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kifejezésére, akkor mi szolgálhatott a ó υίδς τοϋ άνδρώπου arám 
alapjául? Az uj szövetség ev.-i irataiban gyakran fordul elő egy-
más mellett közvetlenül az άνθρωπος és δ νιος τοϋ άνθ·ρώπου kifejezés. 
(Mt, 1119; Mk. 2,7-28 ) 

Emiitettük, hogy a syr fordítás „böréh dnasa" a jeruzsálemi 
evangelium fordítás pedig: „böréh döbarnásá" kifejezéssel fordítja 
a ο υύός τοϋ ανθρώπου a l a k o t . 

Ezékielnél kétféle alak fordul elő: „az ember" és az ő prófétai 
jelzése: „emberfia". Resch és Hilgenfeld az arámban is a meg-
különböztetés ily lehetőségére gondolnak. (Weiss Joh. Gottesreich 
164 kk. 1.) ugy gondolja, hogy a midőn Jézus önmagáról, mint 
az emberfiáról beszélt, valamiképen megjelölte, kiemelte a kifejezést, 
mint pl. Enóknál: ez az emberfia, az az emberfia stb. Az 1892-ben 
a sinai hegyen fölfedezett syr fordítás pl. Mk. 827-rt és paralleleit 
így fordítja: „mit mondanak rólam az emberek, nevezetesen kicsoda 
ez az emberfia? 

A rationalista Paulus szerint pedig Jézus magára mutatott 
volna, mikor magát, „az emberfiának" nevezte. Weiss Ján. hivat-
kozik Jensen Ρ. azon nézetére, lehető az a föltevés, hogy Jézus 
arám nyelvű beszédeiben az emberfia kifejezést a szent könyvek 
„ben háádám" alakjával adta vissza, vagy pedig épen a görög fordítás 
alapjául szolgáló irat héberül volt irva. (Resch Th. R. Sch. I. 291). 
Fiebig szóbanforgó munkájában a 20, 23-ik lapon emliti az enos, 
a 91 s 124 lapokra a gabra szót is. Schmiedel Ρ. (Prof. Μ. Heft. 
5 Jahrg. 9. füzet, 348—349 lapok) megemlíti, hogy „az ember" 
és „az emberfia" között levő különbséget talán a gabra „barenásá" 
szókkal adták vissza. 

A nyelvkutatások tehát e tekintetben még nem nyilatkoztak 
határozottan. 

A magam igénytelen nézete szerint ugy gondolkozom, hogy 
„az emberfia" fogalom kifejezésére más szó nem állott rendel-
kezésre az arámban, mint a „barenásá". De más kifejezésre nem 
is volt szükség. Maga Lietzmann elismeri (Menschensohn 40. lap), 
hogy Dán. 71S csakhamar tagadhatatlanul messiási értelmezést 
nyert, ugy, hogy az ég felhőiben előjövő „barenás"-ban a Messiást 
látták. Az evangéliumokon kívül Enók könyve igazolja, hogy az a 
kifejezés nemcsak messiási értelemben, hanem messiási czímként 
használtatott a zsidó apokalypticában. (Baldensperger: Das Selbst-
bew. des 90-ik lap. Fiebig: Der Menschensohn 80 kk. lapot.) 
Jézus ideje körül ugy a zsidó, mint a ker. irodalom a Messiás 
jelzésére, sőt a Messiás czíméül használta a barenásá szót. Ily 
értelemben használta azt Jézus is. 

Sőt Wellhausen is megengedi (214 kk lapot), hogy némely 
helyeken az arámban a barenásá szó a Messiást jelentette. Ha 
tehát Wellhausen nyelvileg megengedhetőnek tartja ezt, mi alapja 
nála azon állitásnak, hogy Jézus azt messiási czímül nem hasz-
nálhatta? Ha nyelvi ok nincs, ugy az ok csakis a messiási gon-

9 
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dolat hiánya lehet Jézusnál. Ezen következménynek azonban 
Wellhausen kifejezést nem ad. 

Az egyszerű 5ν8·3ρωπος alapjául szolgálhattak aztán az: enás, 
enásá, enós, gabra szavak stb. 

A görög ο νιος τυϋ άνδςώπου tehát a compositum arám alak 
szószerinti hü fordítása akar lenni. Fentebb azonban azt mondottuk 
már Dán 7. 13-ra vonatkozólag is, hogy a „bar" szó a composi-
tumban elvesztette jelentőségét, a fiúság fogalma abban kifejezésre 
nem jut, tehát a compositum „barenásá" alakot is tulajdonképen 
ó ανδςωπος egyszerű alakkal kelletett volna visszaadni, annyival 
inkább, mert ő υίός τοϋ άν9·ςώπου kifejezés téves értelmezésnek 
szolgálhatott alapul, amennyiben egy görög abból a fiúság fogalmat 
is kiolvashatta, holott tulajdonképen a dánieli messiási ember 
alakról van szó. 

A németben a Dalman-féle fordítást helyeseltük fentebb, a „das 
Menschenkind,, vagy „der Menschensohn" alakot, a magyarban 
pedig a lapos s nehézkes „az embernek a fia" helyett „az emberfia" 
kifejezést, mert ezekben az eredeti szó compositum alakja is kellő 
kifejézésre jut, amely összevont alak kifejezésére azonban a görög 
nyelv nem alkalmas. Bizonyára ezen körülmény magyarázza meg 
a ο υιός τοΟ άν9·ρώ-ου kifejezés alkalmazását. 

Ez előre bocsátott fejtegetésből önként kiviláglik az is, hogy 
a „beranásá" arám szónak kettős értelme volt: a dánieli messiási 
ember és az egyszerű: ember. 

Midőn tehát Jézus arámul beszélt, megvolt a lehetősége annak 
hogy hallgatói nem helyesen értették meg őt. Messiási czimet 
értettek akkor is, amikor Jézus a „barenásá" szóval csak az 
általános „ember" fogalmát akarta kifejezésre juttatni. 

Az „Emberfia" kérdést nyelvi szempontból kezelő theologusok 
Meyer, Wellhausen, Lietzmann meg is kísérelte, hogy az „Emberfia" 
helyeken mindenütt „az ember" kifejezést alkalmazzák abból a 
föltevésből indulva ki, hogy az evangélisták félreértették Jézust s 
a „barenásá" szót reá vonatkoztatták. 

Az apokalypticus- eschatologicus helyeken a helyettesítés 
természetesen nem sikerül s ezeket a helyeket tehát a későbbi 
interpolátióknak tartják. 

Az evangéliumok azonban történeti okmányok lévén, ily erő-
szakos törlést meg nem engednek, hiszen „az Emberfia" messiási 
kifejezés az evangeliumi irodalmon kívül is előfordul s oly sok 
interpolátiót épen Jézus legfontosabb nyilatkozatinál el sem tudunk 
képzelni. Az eschatologicus nyilatkozatoknál tehát kijelenthetjük, 
hogy a nyelvi theologusok nézete teljesen meghiusult. 

A nem apokalypticus- eschatologicus nyilatkozatoknál látszólag 
van némi alapjuk Lietzmann és társainak. Meg keli tehát vizsgálnunk 
azon helyeket, hogy „az Emberfia" kifejezést szükségképen „az 
ember" szóval kell-e helyettesítenünk, vagy egyáltalán lehetséges-e 
a helyettesítés? 
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Ezen evangeliumi helyek a következők: 
1. Mt. 1231-32 = Mk 3,8 = Lk. 1210. 
Induljunk ki ez utóbbi helyről, mert „az Emberfia" káromlása 

(έρεϊν vagy ειπείν λογον s a βλασφημεΐν kifejezések egy jelenté-
süeknek vétetvén) a legegyszerűbb alakban itt jut kifejezésre. 
Mk.-nál kifejezetten nem fordul elő „az Emberfia" káromlása, 
hanem implicite beleértendő a 22, 23 versek alapján e kifejezé-
sekben: minden bün megbocsáttatik, a káromlások is mind . . . . 
Csak a Szent Lélek ellen való káromlást veszi ki. Mk. „az 
Emberfia" kifejezés helyett ekként ir: minden bün megbocsáttatik 
„az emberek fiainak." Tehát épen ugy, mint Mt 12 S1, ahol „az 
emberek fiai" kifejezés helyett „embereknek" fordul elő; mig Lk. 
12,,,-nek Mt 1232 felel meg, mely szintén kifejezetten emliti „az 
Emberfia" káromlását. 

Ε körülmény indította Lietzmannt azon feltevés hangoztatására, 
hogy Mt.-nál Jézus egy ugyanazon nyilatkozatának kétféle variansu 
recensiója maradt fenn; egyik a Mk, a másik a Lk.-féle s ezt a 
kétféle variánst helyezte volna egymás mellé. 

Látszólag igazat kell adnunk Lietzmannak, de hogy szükség-
képen így van-e a dolog épen tárgyi okokból kiindulva, az aláb-
biakból kitűnik. 

„Az Emberfia" helyett az általános „ember" fogalmát használva 
Lk. 1210 igy hangzanék: ha valaki valamit mond „az ember" 
ellen, azaz ha egyik „barenásá" valamit mond a másik „barenásá" 
ellen, megbocsáttatik neki, de annak aki a Szent Lélek ellen szól 
káromlást, meg nem bocsáttatik. 

Ezen felfogás támogatására hozzák föl Mk. 3 2 8 - t és Mt. 1231-t, 
mely helyeken szintén „az emberek fiainak", illetve „az embereknek" 
kifejezések állanak. 

Hogyan állott elő a fordítási vagy értelmezési hiba? 
Meyer szerint a félreértett arám kifejezés ez vol t : Nü'J "űí> 

Az egyik recensio szerint a singuralis plurálissal adatott vissza 
kollektiv értelemben: τοις υίοίς των ανθρώπων (Mk. 328), illetve 
τοις άνθ-ρώποις (Mt. 12S1) s az αφεθ·ήσεται igével hozatott vonatkozásba. 

A másik recensio szerint pedig a fenti arám kifejezés a βλαςφημεΓν 
igéhez vonatott s κατά τοϋ υΕοϋ του avftpamou-val fordíttatott. Az 
átalakítás tehát 1 Sani 2.25 alapján, illetve analógiájára történt 
volna, er«1? ü'K Az 7 praepositio mindkét foditást megengedi, 
ugy a dativt, mint az acc-t. Ε felől tehát szükségtelen Lietz-
mannak Meyerrel szemben kétféle arám alakot fölvenni. 

Indokoltabb már Lietzmann azon megjegyzése, hogy a singu-
láris: NtW ha még oly kollektív értelemben vétetik is, a 
forditó által csakis singularissal volt visszaadható a görögben, 
tehát Mk. 3 2 8 és Mt. I2 3 1 -ben eredetileg ez arám kifejezés áll-
hatott: N5W 112b, tehát plurális alak; mig Lk. 1210 s Mt. 1232-ben: 
ÍM Ί3 bx volt, mert úgymond a βλασφημεΓν igének megfelelő 
arám szó csakis b'J praepositioval és nem ^-el construálandó. 

9* 
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Hivatkozik továbbá Lietzmann arra is, hogy az a relatio, 
melyben Mk. 3 3 8 és Mt. 12 41 „embereknek" kifejezést olvasnak, 
teljesen megfelel az összefüggésnek; mig Lk. 12 ,„ nem az eredeti 
összefüggésben áll, mert Lk. 11 ao—tói elszakítva áll itt, tehát 
más összefüggésben. Lk. 11 20 szól ugyanis arról, hogy Jézus az 
ördögüzést a Szent Lélek ereje által eszközli. 

Oort is {De uitdr. δ υιός τ άνί)· in het nienw. Test 82—84 
lapok, v. össze 50—53 lapok) elnézésből származott hibának 
tartja „az Emberfia" kifejezést, illetve az ő káromlását. A leiró 
a második mondattagba vonta a Mk.-nál lévő τοΓς υίος του άνθρωπου 
kifejezést s utódja már a Szent Lélektől megkülönböztetett sze-
mélynek vette s a káromlás egyik tárgyának s egyesbe fordította 
a κατά praep.-val combinálta, mert az isteni kijelentés legfelsőbb 
formájának a Szent Lelket tartotta. Ez oknál fogva Albers is 
montanista betoldásnak tartja az eredeti összefüggéséből kiszakított 
Lk. 1210-t, mert a montanismus helyezte a Szent Lelket Jézus 
fölébe s Jézus sohasem mondta volna azt, hogy az ő személyének 
káromlása megbocsátható volna. 

A tévedés nyelvi lehetősége, a félreértés eshetősége a fentiekben 
adva van s többé-kevésbbé mesterkélten megmagyarázva. 

Azonban tárgyilag igy van-e a dolog? 
Igaz, hogy Lk. 1212 ki van szakasztva azon relatioból, melyben 

az Mt.-nál és Mk.-nál áll s Lk. 11 16 azon keret, mely Mb.-nál 
és Mk.-nál feltalálható, hogy t. i. a pharisäusok Belzebuábal való 
szövetséggel vádolják Jézust. Azonban kinek káromlása ez, ha nem 
Jézusnak s abban az összefüggésben is, melyben Lk. 1212 áll, 
kiről van szó, ha nem Jézusról? 

Aztán feltehetjük-e az evangélistákról, hogy tudatosan állítottak 
volna olyat, mert hiszen öntudatlan tévedésről ily fontos tény 
hangoztatásánál csak nem lehet szó, a mit Jézus soha nem állított 
volna önmagáról, illetve ha nem maga Jézus hangoztta volna, 
hogy az ő káromlása is megbocsátható bűn addig a fokig, mig 
az a Szent Lélek ellen való bíín alakját nem ölti fe l? 

Állithattak-e az evangélisták, Jézus feltétlen tisztelői, olyat, 
hogy a Jézus káromlása megbocsátható, amikor már ez a nyilat-
kozat is bűn lett volna tőlük. 

Fiebig a téves értelmezés lehetőségét hiszi, mi a fentiek alapján 
ezt is kizártnak tartjuk s igy az arám barenásá csakis Jézusra 
vonatkozik s Lietzmann is kénytelen bevallani, hogy az össze-
függés szerint a görög szövegben csakis Jézus érthető s értendő. 

Mt. 12 32 tehát ugy tekinthető, mint nyomatékos kiemelése 
azon gondolatnak, mely már az előző 31-ik versben implicite 
bent foglaltatik, de nem elég kifejezetten és világosan. Ez eljárásra 
vonatkozólag v. össze Mt. 13 32-t. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy Jézus azon nyilatkozatában, melyben 
az ellene való káromlás megbocsáthatóságáról szól, jellemképének, 
öntudatának egyik fontos vonását fedezhetjük föl. (Mk. 1 0 , , ; 
Mt. 19 io kk.; Mt. 13b8; Mk. 66 .) 
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11. Mk. 210 = Mt. 9f> == Lk. 5.lá. Hangzanék ekként: hogy pedig 
megtudjátok, hogy „az embernek" (az emberfia helyett) van 
hatalma a földön bűnöket megbocsátani . . . Meyer A. Jób 162Χ  
analógiája alapján fordít igy: hogy (én, tehát) egy ember . . . 
(97-ik lap) hatalommal bír stb. Vagy a 94-ik lapon: hogy egy 
ember (is) hatalommal bír . . . Lietzmann (89 lap) igy gondolkodik: 
Mk. 27 és Lk. 5 e , szerint a pharisausok azt mondták: ki bocsát-
hatja meg a bűnöket, mint egyedül Isten? Erre válaszol nekik 
Jézus: Nem, egy ember is a földön megbocsáthatja a bűnöket s 
hogy ezt megtudjátok, a beteg meggyógyitását, mind külső bizony-
ságot nyújtom. Amidőn ezt az emberek látták - Mt. 98 szerint — 
dicsőitik az Istent, aki oly hatalmat adott τοΓ; άν9·ρώτεοις == az 
embereknek, tehát nem a Messiásnak ! 

Lietzmann és társai Mt. 9 8 - ra fektetik a fősúlyt, ahol kifeje-
zetten ez áll: az embereknek, tehát nein a Messiásnak; igy tehát 
teljesen megfelelő értelme van Mt. 9 e - n a k is s a paralleleknek is 
az általuk ajánlott fordítással: egy ember, vagy az ember. „Az 
embereknek" (Mt 9 S ) kifejezés Mk. és Lk.-nál nem fordul elő, 
tehát ebből az tűnik ki, hogy az esemény elbeszélésénél nem 
azon van a fősuly s miután Mt-nál egymagában áll e kifejezés, 
ott kell az összefüggéshez való viszonyát megállapítanunk. 

Mi az az έξουσίχ ? A bűnök megbocsátásának joga-e ? 
Vagy a gyógyítás csodás isteni ereje? Akármelyikre gondolunk 
is, vagy ha mindkettőt egyszerre értjük is, sem a népről, sem a 
pharisausokról, sem az írástudókról, sem magáról Jézusról föl 
tehető, hogy akár az egyik, akár a másik tulajdonságot általá-
nosnak, minden emberre kiterjedőnek gondolták volna. A bűnök 
megbocsátása a zsidóság szerint isteni előjog volt s Jézus ez 
előjogot nem minden ember számára, hanem saját maga számára 
tartotta fent, a mit a gutaütött meggyógyitásával akart bebizo-
nyítani. Hogy a csoda gyógyítást sem tartotta a nép maga sem 
általánosnak; mutatja az ámulat és csodálat, melylyel dicsőiték 
az Istent. 

Weisz Ján és Meyer A. is. beösmerik, hogy nem minden ember 
rendelkezik a hatalommal, hanem „az ember" ő. A τοΓς άνδ-ρώ-οίς 
kifejezésre Fiebig azt jegyzimeg(64- iklap) ,hogyanépa„barenásá"- t 
tévesen, mint kollectivumot, értette Jézus önjelzése helyett. Feine 
(Neutest. Theol. 134 lap) szerint a nép hiányos értelme azon 
akad meg, hogy embernek ily hatalom adatott. Megemlítjük még 
Schmiedel értelmezését (Prot. M.Hef t 1898. 8-ik füzet 299 lap), 
mely szerint τοις άνθρωποις = dat. commodi, tehát az emberek 
javára. 

Az elbeszélés összefüggéséből az tűnik ki, hogy nem az az 
eset forog fent, miként Jézus magát az emberiség genusa alá 
vonja, hanem messiási praedicatumokat, isteni jogokat vesz 
igénybe, mert ő a dánieli égi lény emberi megjelenésben. S mig 
a nép az utóbbi megjelenésen csüng bámulatában s népies fel-
fogással és beszédmóddal s „Egy"-nek adott jog általánosításával 
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„az embereknek" kifejezést használja, addig Jézus „az Emberfia" 
s „ember" kifejezést kétségtelenül nem általános értelemben, 
hanem önjelzésül és pedig messiási értelemben használja. 

Ε jelenet is Jézusra vall. Inkább hatalmas tényekre mutat rá, 
mint kijelent. Hallgatóira bizza a helyes értelem eltalálását. Hogy 
Jézus ezzel a ténynyel is messiási öntudatának akart kifejezést 
adni, illetve, messiási voltát bebizonyítani, világos. De hogy a 
pharisäusok és írástudók megértették-e, vagy Jézus czélzata nyom-
talanul suhant át ösmeretükön, kétséges. 

III. Mt. 8 2o = Lk. 9 B8. A rókáknak barlangjuk van . . . de „az 
ember"-nek nincs hová fejét lehajtania. Weilhausen szerint Jézus 
itt „ember"-nek nevezte magát. Ugyanígy vélekedik Meyer e 
helyre vonatkozólag, mig a többi helyre vonatkozólag nem ily 
értelemben veszi a barenásá kifejezést. 

De „az ember"-nek nincs hová fejét lehajtania. Az „ember" 
szó tehát az „én" (NJN) helyett áll, az állat és ember közt levő 
ellentét által indokolva. Hogy a lakás tekintetében ily ellentét 
volna az ember és állat közt, ha még oly kultura nélkül való 
emberről volna is szó, elfogadhatatlan. Egy eset nem általánosítható.· 

Wellhausen s a görög szöveg a determinált „az ember" ki-
fejezést alkalmazza, Meyer az indeterminált alakot: egy ember 
(a milyen én . . .) Lietzmann körülírja: a rókáknak barlangjuk 
van . . . de előfordul, hogy az embernek nincs hová fejét lehaj-
tania (t. i. a mint rajtam látható). 

Meyer hivatkozik héber analógiákra: Jób. 16.,,, 323. Amott a 
parallelismus miatt áll : az emberfia. Ewald itt j"C-t olvas 
( = között p helyett.) Ezzel a conjucturával oszlatja el a nehéz-
séget. Emitt pedig relativ mondat kapcsolódik „férfi" szóhoz. 
Mt. 820-ban azonoan sem a parallelismus, sem az „ember"-hez 
fűződő relativ mondat nem fordul elő. 

Mesterkéltnek s erőltetettnek kell tehát tartanunk az „ember" szó 
behelyezését „az Emberfia" helyett. Az összefüggés más értelmet 
nem enged meg, csakis azt, hogy a barenásá-t Jézusra értsük, 
melyet ő mint önjelzést lrasznált. Nagyon találóan áll ott „az 
Emberfia" kifezés (Weiss Ján. Predigt. Jesu. 53-ik lap) azon ellen-
tétnél fogva, melyben az itt kifejejezésre juttatott alacsony sors 
az ő messiási méltóságával áll. 

Fiebig itt is hangoztatja (64-ik lap), hogy Jézus kifejezése 
másként is értelmezhető volt. 

IV. Mt. 1113; Lk. 734. Eljött az ember, aki eszik és iszik stb. 
Meyer Jób 323 analógiájára igy fordít: jött valaki, aki eszik és 
iszik. Tehát az indeterminált barenást alkalmazza, s amennyiben 
ehhez itt relativ mondat fűződik, az analógia találóbb, mint a 
3-ik pont alatt emiitett esetben. Lietzmann ugy véli, hogy itt 
nem „barenás" hanem NJN-en állott s keresztelő Jánossal való 
ellentét indokolta a messiási ó υιδς του άνθρωπου alkalmazását. 

Ha az összefüggést megvizsgáljuk, kétségtelennek találjuk, 
hogy itt Jézus ker. Jánossal hasonlítja össze magát. Ez az össze-
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függés világos. Jézus önmmgáról beszél. Kollektiv értelemben 
tehát a barenásá nem állhat. Az indeterminált barnás = „valaki" 
értelmében még csak megengedhető volna az összefüggésből 
kiszakítva. De ily összefüggésben nem alkalmas Jézus szemé-
lyének kiemelésére; Jézus önjelzésére kell tehát itt gondolnunk 
kizárólag. Tehát amit Meyer és Lietzmann téves felfogásnak 
neveznek, az a helyes. Így tehát nem a Meyer indeterminált 
„barerás"-a, hanem a determinált „barenásá" állott itt s szolgált 
„az Emberfia" alkalmazásának alapjául. De még ebben az esetben 
is, ha állott, azon ellentét, mely Jézus és ker. Járos közt 
volt, az evangélistát, vagy még elődjét arra indította, hogy a 
messiási jelzést alkalmazza, ha messiási tulajdonságok nem mon-
datnak is róla. 

Egyébként e helyről fentebb is megemlékeztünk, mint a 
melyben épen ugy miként Mk. 227-28-ban az egyszerű άνθ-ρωποσ 
és az összetett: δ υΕδς τοϋ άνΌ-ρώπου kifejezések közvetlen egymás 
mellett állanak. Szerintem már ez a körülmény kizárja azt, hogy 
fordítási hibáról, vagy téves értelmezésről lehessen szó. Ε körül-
mény a kényszer erejével hat azon irányban, hogy az arámban 
is kétféle alakot vegyünk föl, az egyszerű enás (á ) s az összetett 
barenás(á) alakot. Fiebieg nyelvi kutatásai ezt a felfogást igazol-
ják is (59—60 lapot); Dan. 7* és 7 u - b a n szintén mindkét alakot 
megtalálják; s a LXX. is egy pár adat kivételével — e körülményt 
mint analógiát hozhatjuk föl, — az egyszerű ádám szót az άνθρωπος 
görög szóval, ben ádám-ot pedig υΐέσ άνθρωπου kifejezéssel adia 
vissza. 

Amennyiben pedig az összetett alaknak is fogalmilag ugyan-
azon jelentése lehetett és volt, mint az egyszerű alaknak, e ket-
tőnek felcserélésétől, félreértésétől Dán. 71S ^ lapján a barenásá 
összetett alaknak kifejlődött messiási értelmezése megóvta az 
evangélistákat s a hallgatókat. Az összetett alak úgyszólván ki-
zárólag a messiási értelmezés számára volt fentartva s Jézus e 
kifejezést a maga személye számára kötötte le, ezért használta 
oly előszeretettel, úgyszólván kizárólag ő, az evangéliumok bizony-
sága szerint. 

Van azonban még egy hely a synopticusoknál, mely a leg-
nagyobb valószínűség szerint Lietzmann és társai felfogásának 
leginkább kedvezni látszik. Lássuk tehát végül ezt. 

V. Mk. 228 = Mt. 128 = Lk. 65. A szombat lőn az emberért, 
nem az ember a szombatért, annak okáért „az ember" a szom-
batnak is ura. Ha ugyanis a praemissában „ember"-ről van szó, 
ugy a conclusióban is „az ember"nek kell állania, ha helyes a 
conclusio. 

Nincs kizárva, sőt nagyon valószínű, hogy Jézus valamikor 
nyilatkozott úgy, mint Mk. 2.27 tartalmazza. Ámde ez sem Mt.-nál, 
sem Lk.-nál nem fordul elő. Mk. prioritását föltéve talán azért, 
mert megütköznek annak tartalmán. A D. codex nyomán Bousíet 
(Jesu Predigt. 111 törli is azt. 
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Mt. 517: 33-48; Mk. 223 — 3fi; 7,-23; 10χ-12 nem a törvény eltör-
lésére jött Jézus, hanem annak betöltésére. Az embereknek pedig 
teljes szabadalmat adni a szombat felett, mi más, mint a törvény 
e rendelkezésének érvénytelenítése. Ezt tehát Jézus nem akarta. 
Az „Emberfia" szót mindhárom evangelista említi, melynek köz-' 
vetlen közelségében kétszer fordul elő az egyszerű άνθρωπος szó. 
Fordítási hiba, téves értelmezés kizárt dolog. 

Ki a megtámadott? Bárha a tanítványok szakgatják szombat 
napon a kalászokat, felelősségre Jézust vonják a pharisäusok. 
Figyelembe veendő mind a háromnál az „is" kötőszó. Jézus a 
szombatnak ura. Messiási jogokat vesz itt is igénybe Jézus 
tekintet nélkül arra, hogy a pharisäusok elismerik-e, vagy sem 
ezen igényét. 

S Jézus ezen nyilatkozata a philippi-cäsarieai messiási prokla-
mátio előtt történt. 

Ezen fejtegetésünk eredményeként megállapíthatjuk tehát a 
következőket: A legtermészetesebb s a legközvetlenebb össze-
függés rovására esik az „ember", tehát az arám „barenásá" 
alkalmazása, mely mesterkélt, sőt erőszakos értelmezésre vezet. 
Esetleg ha itt-ott megvan a barenásá jelentése s ezzel való ma-
gyarázat érdekes színben tünteti föl az illető szentírási helyeket, 
de annak használata seholsem nélkülözhetetlen s elengedhetetlen 
feltétel. Föltétlen Jézusra vonatkozik e kifejezés és pedig mes-
siási értelemben, melyet Jézus Dán. 7 l s -nak messiási értelemben 
való magyarázata s Énok könyvének nyelvhasználata alapján 
már mint messiási címet talált és alkalmazott. Lietzmann „Der 
Weltheiland 1909" c. művében vissza is vonta azon állítását, 
hogy a „barnás", mint messiási cím, nyelvi képtelenség. Fentebb 
említettük, hogy Wellhausen is megengedte (Skizzen u. Vor-
arbeiten 1909), hogy a „barenásá" már az arámban némely 
helyen a Messiást jelentette. 

Az arám értéke tehát tul nem becsülhető. El kell azonban 
fogadnunk a nyelvi kutatások azon eredményét, hogy a „bar" 
szó a „barenásá" compositumban elvesztvén jelentőségét, a fiúság 
fogalma abban kifejezésre nem talál, mely körülmény a magyar-
ban „az Emberfia" szerintem helyesebb alakkal való visszaadásra, 
fordításra vezet, éreztetni akarván ezen összevont fordítással s 
az eredeti fogalom fentartásával, hogy itt compositumról van szó. 

Az arám kifejezés alkalmazása még inkább Dán. 713-hoz fűzte 
a kiindulási pontot, mely a mai alakjában szintén arámul írattatott, 
amely helyhez való utaláshoz indították a theologusokat már a 
synopticus evangéliumok apokalypticus — eschatologicus prae-
dicatumai is, úgy hogy a mai theologiai felfogás úgyszólván ki-
zárólag Dán. 713-al hozza összefüggésbe „az Emberfia" kifejezést. 
(Viszont Gunbel Schöpfung und Chaos 1895 c. művében ó-baby-
loniai képzetekkel: ős ember). Tényleg a dánieli apokalypticus 
eschatologicus „Emberfia" mindenütt megállja helyét az evan-
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geliumokban, tehát ott is, ahol apokalpticus környezetétől, illetve 
praedicatumaitól külön válva, ennek az égi lénynek nélkülöznie, 
szenvednie kell földi megjelenési formájában. 

Ilyen értelemben fordul elő e kifejezés János evangélistánál 
is, aki tudvalevőleg Jézus mivoltának, lényegének isteni oldalát 
törekszik kidomborítani. Ehhez képest Ján 527 értelme nem az, 
hogy Jézus ítélheti meg az embereket legjogosabban, mert ő is 
egy ember fia, hanem mert ő ama dánieli „Emberfia", ama égi 
lény s világbíró. A messiási értelmet az έξουσίαν εδωκεν kifejezés 
hozza magával. 

Ha azonban „az Emberfia" értelme ez, ugy Jézus azzal nem 
a maga emberi természetét akarta kifejezésre juttatni, hanem 
messiási igényét még pedig már Péter proklamátiója előtt. Ter-
mészetesen meg volt az oka Jézusnak arra, hogy ezt a nevet 
használja kiváltképen. A Messiás fogalmát ki akarta emelni a 
nemzeti váradalmak korlátai közül. Hiszen a Messiás s a Dávid 
fia elnevezés — ha szabad igy szólanom - csak forradalmi 
jellegű lett volna Jézus korában. „Az Emberfia" általános, egye-
temleges fogalmával megütközés, ellenszenv ébresztése nélkül 
fejezhette ki messiási igényét s mivoltát. 

Jézusra nézve is a dánieli alak a kiindulási pont, de ennek 
tartalmát bővíti a szenvedés, halál, föltámadás, tehát a szenvedés 
után nyerendő megdicsőülés fogalmával, ugy, hogy „az Emberfia" 
ama dicsősége reá nézve még eljövendő. Hite oly erős, hogy 
földi, gyarló, testi megjelenésében, szenvedései, bilincsei közt is 
ennek tudja magát. (Mt. 26,i4; Mk. 14„„). 

De viszont ha a dánieli barenásá fogalmát bővíti is az előbb 
nagy vonásokban említett képzetekkel, de hagy is abból el. Neve-
zetesen annak particularismusát, mert hiszen célja egyetemes, 
Isten országa universalismusa ezt követelte. 

Ezek után röviden még csak azt említem meg, amit fejtege-
tésemben már ismertettem, hogy czéltévesztett dolog „az Emberfia" 
értelmét analyticai módszerrel megállapítani, mert ez a syntheticai 
módszer feladata. 

Juhász László. 



Az antihellenistikus apologia az őskeresztyén egy-
házban Quadratustól Lactantiusig. 

Origenes. A keresztyénség maga sokkal hatalmasabb, mint 
emberi erővel megirt védelme. A „Κατά Κέλσου" (contra Celsuni) 
című nagy terjedelmű apológiai főművének a bevezetésében mondja: 
vájjon nincs-e magától elég ereje, hogy bármilyen irányú támadást 
elhárítson, s nem tudja-e bármilyen védelemnél jobban vissza 
utasítani az ellene felhozott hamis bizonyítékokat?1 (Bevez. 1 pont). 
A keresztyénség védelme maga a keresztyénség. Az Üdvözítő 
hallgatott, amikor hamis tanukat hoztak fel ellene, s nem válaszolt, 
amikor vádolták, mert nem kételkedett abban, hogy egész élete, 
és tettei ártatlanságát jobban megvédelmezik, mint a leghatásosabb 
beszéd, (ib.) 

A keresztyénség védelme, tehát nem lehet pusztán szóapológia ; 
a tettek apológiájának kell lennie. Ma is állítnak hamis tanukat 
Jézus ellen, ma is vádolják őt, mert az emberek gonoszak 
maradnak, de ő most is olyan csendesen hallgat, mint korábban, 
s szavakkal nem védelmezi magát. Tanítványainak bűntelen, tiszta 
élete beszél helyette. (Bev. c. 2.) De hát akkor vetődik fel a kérdés, 
miért irja terjedelmes védőiratát? Ambrosius ösztönzésére fog ' 
munkába és pedig azért, hogy a legkisebb látszata se legyen 
annak, mintha a vádakat nem tudná visszautasítani. (1. könyv, 
10. rész, 2. pont.) Ha mindjárt maga a keresztyénség sem gyengébb 
sem erősebb nem lesz ilyen védőirat által, mégis szükség van 
hitvédelmi munkákra, mert lehetséges, hogy azon nagy tömegben, 
amelyet keresztyénnek neveznek, találkozhatnak olyanok, akiket 
az apostol hitben gyengéknek nevez, akiket Celsus talán félre-
vezetett, s akik a vádak megcáfolása révén újból megnyerhetők. 
(Bev. 4.) Positive a hitben gyengéket akarja erősíteni, ezért 
szeretné, ha szavaival a szivükre tudna hatni azoknak, akik 
Celsus könyvét olvasták, hogy kihúzhassa azon nyilakat, amelyekkel 
megsebesíttettek, mivel Isten fegyverzetével nem készültek fel, 
s meggyógyítsa az általuk okozott sebeket (V. 1, 1), negative 
az ellenfél támadásait visszautasítani és meggyőzni arról, hogy 
felfogása helytelen. Isten segítségével - mondja '— szükség 
van olyan igékre, amelyek alkalmasak arra, hogy kitépjenek a 

1 Mosheim fordítása alapján. 
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lélekből minden hazugságot, amelyek talán Celsus irata révén 
ott meggyökeresedtek, . . . ámde nem elégséges pusztítani és 
rombolni, a kiirtott helyére plántálni is kell olyan növényeket, 
amelyek Isten szent földjéhez méltók, s a hazugság rombadöntött 
épülete helyett a dicsőség templomát kell felépíteni. (IV. 1, 1.) 

Celsus legfőbb vádja a keresztyénséggel szemben, elődeiéhez 
hasonlóan az, hogy a keresztyénség balgaság. Felfogása szerint 
a keresztyének minden vizsgálat nélkül hisznek. Találhatók 
köztük olyan emberek, a-kik sem maguk nem tudják hitük alapját 
megadni, sem másoktól azt nem akarják meghallani. Jelszavuk: 
mit kerestek és kutattok, higyjetek c sak ; a ti hitetek üdvözít 
bennetek. Van még egy másik alapelvük is : e világ bölcsesége 
káros és gonosz, a balgaság ellenben jó és szent (I. 2, 1). Külön-
féle meséket gyűjtöttek össze és költöttek, hogy az együgyűeket 
megrémítsék (111. 4, 1). Tanaik a következők: aki bölcs, okos, 
tanult, az ne jöjjön hozzánk ; okosság, tudomány, tanultság 
nálunk csak kárára van ; aki együgyű, tudatlan, gyermek, balga, 
az jöjjön hozzánk . . . s így maguk vallják be, hogy másokat, 
mint tudatlan értelmetlen asszonyokat, gyermekeket, szolgákat se 
meggyőzni nem tudnak, se nem akarnak. (III. 8, 1). Pedig 
hát mi kivetni való van abban, ha valaki tanult ember akar lenni, 
ha különféle hasznos és jó gondolatokkal tölti meg fejét, ha 
okos, vagy okosnak látszik? Árt ez az Isten megismerésének? 
Nem bizonyos-e sokkal inkább, hogy mindez hasznos és szük-
séges azok számára, akik az igazságot keresik? (Ili. 8, 6.) Ha 
okos és értelmes emberek gyülekezetében vannak, úgy hallgatnak, 
ha ellenben gyermekek, szolgák, értelmetlenek társaságára akadnak, 
úgy mindjárt beszédhez fognak, és értenek hozzá, hogy e vak 
tömeget csodálkozásba ejtsék (111. 9, 1). Amig más vallások 
papjai nagy hanggal hívják azokat, akik tiszta kezűek, bölcs 
nyelvűek, akik nem érzik magukat bűnösnek, addig ők így 
szólnak: aki bűnös, aki balga, aki gyermek, általában aki 
szerencsétlen és nyomorult az jöjjön hozzánk, mert Isten 
országa ilyeneké (III. 10, 5). Vájjon miért nem jött Istenük azokhoz, 
akik semmi bűnről sem tudnak ; vájjon gonosz dolog az, ha nem 
követünk el bűnt? (III. 10, 8.) Vak emberek ők, akik hozzájuk 
hasonlókat akarnak arról meggyőzni, hogy az éleslátók világ-
talanok (III. 10, 23), részegek, akik korhely cimboráikkal hitetik 
el, hogy a józanok ittasok (III. 10, 22). Hasonlatosak az olyan 
emberhez, aki megígéri a betegnek, hogy meggyógyítja, emellett 
azonban mindenképen megakadályozza azt, hogy valamely tanult 
orvost hívjanak hozzá, mert attól tart, hogy ez felfedi tudatlan-
ságát (III. 10, 21). 

Origenes, mindenek előtt Celsus alapelvét igyekszik meg-
megdönteni: a keresztyénségnek és bölcseségnek semmi köze 
egymáshoz. A keresztyén hit alapja, mondja, senki elől sincs 
elzárva; mindenki megvizsgálhatja azt, a keresztyének maguk 
bátorítják erre az embereket (I. 2, 5). És ha mindenki ráérne 
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erre, úgy bizonyára az volna egyedül helyes állapot, hogy csak 
azután higyjünk miután megvizsgáltuk hitünk alapját (I. 2, 1). 

Ámde milyen kicsiny azon emberek száma, akiket a minden-
napi élet küzdelme, vagy az értelem gyengesége nem akadályoz 
meg abban, hogy hitük igazságát megvizsgálják. Hogyan lehetne 
máskép a mai nemzedék nagyrészét megmenteni, mint úgy, 
ahogy az Üdvözítő tette. Olyan sok ezer ember hitt, és hite 
kiemelte őt a bűnök és vétkek sarából, amelyben elmerültek. 
Kérdezze meg csak Celsus a hivő sokaságot, hogy jobb lett 
volna-e ránézve, ha vár addig megtérésével, és megjavulásával, 
amig hitének igazságát pontosan megvizsgálta (1. 2, 1). A hit; 
szükségességét Celsus is beláthatja, mert hiszen ez a pogányokra 
nézve is nélkülözhetetlen. Ezt követelik a filozofus iskolák 
fejei hallgatóiktól (1. 2, 2), ezt a mindennapi élet (1. 2, 3). 
Pedig hát ebben a hitben csalódhatnak, és gyakran csalódnak 
is (ib.); de abban a hitben, amelyet a keresztyének követelnek 
tagjaiktól, még senki sem csalódott, annak igazságát mutatják a 
következmények (ib.). Ezért mondják a keresztyének, hogy olyan 
emberek, akiknek sem idejük, sem elegendő értelmük ahhoz, 
hogy hitük alapját megvizsgálják, egyszerűen fogadják el azt, 
mivel a gyakorlati következmények bizonyítják annak helyességét. 
Nyilván való tehát, hogy Celsus alapelve nem igaz, és úgy a rá-
épített következtetések is helytelenek. Elvileg a keresztyének 
sohasem mondják, hogy vakon higyjünk, hogy a bölcs ember 
tartsa távol magát, tőlük (111. 8, 1). Ha néhány tévelygő beszélt 
is ehhez hasonlót, ebből még nem következik, hogy az egész 
keresztyénségnek ez a felfogása, s hogy ez azért elvetendő (ib.). 
A keresztyének hívják az egyszerű, balgatag embereket is, de 
hívják a tanultakat és felvilágosultakat is. Azt mondják: közeled-
jetek nyugodtan hozzánk ti bölcsek, ti okosak, ti tanultak, de 
ne maradjatok el ti sem, ti tudatlanok, balgák, kiskorúak, 
gyermekek, együgyűek, mert ami tudományunk, amely minden 
embert Isten szolgálatára készít elő, az ilyen embereknek is 
javára szolgál (III. 8, 5). Mindenkit hivnak ők, hogy magát 
megtisztítsa és megszentelje; ha a bűnösöket is hívják, úgy ez 
azért történik, hogy lelkük sebjét tudományukkal bekötözzék és 
a gonosz indulat tűzét a hit orvossága által megoltsák (III. 10,7). 
És amennyiben bűntelen ember nem található, valamennyiünknek 
szükségünk van a keresztyén hitre (III. 10, 8). Az értelmes 
ember ezt könnyen beláthatja, de az együgyű is megértheti (VI. 2,3). 

Ha bölcseség kívánatos is, de nem a bölcseségnek látszata 
(ib.). A filozófiát nem becsülik le a keresztyének, csak hang-
súlyozzák, hogy a próféták és Jézus tanításának nagyobb az 
értéke (VII. 6, 9, 10; V. 6, 3), mert a görög filizófia csak kevés 
ember számára való, a keresztyén igazság ellenben mindenki 
számára. Ha Piátónak ékes és feldíszített írásmódja nem is volt 
haszon nélkül való, mégis csak kevés embernek szolgált 
javára ; míg ellenben az apostolok mindenki által érthető 
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egyszerű b.széde sokkal nagyobb haszonnal járt (VI. 1, 2). 
A görög filozófusok hasonlatosak a szakácshoz, aki az egyébként 
egészséges ételeket szokatlanul erősen megfűszerezi, úgy hogy 
csak azok élvezhetik, akik hozzá szoktak; ezeknek a száma 
azonban kicsiny. Ha azonban ama tápláló ételeket egyszerű 
módon készítik el, úgy mindenki élhet velük és erősítheti magát. 
És ezt teszi a keresztyénség (VII. 7, 7). Plátó és a görög filo-
zófusok olyan orvoshoz hasonlók, aki csak az előkelő beteggel 
törődik (VII. 7, 8), műveiket csak tanult ember olvashatja, és 
értheti meg, mig Jézus beszédeit mindenki (VI. 1, 2). És ami a 
fő különbség, a pogány filozófusok, miután mély szellemi 
dolgokról értekeztek, beszédjük végeztével kimennek a kikötőbe, 
hogy ott Dianának áldozzanak; és így az isteni igazságot hazug-
ságra változtatják (VI. 1, 4). Sem magukat, sem tanítványaikat 
nem tudják az istentelenségtől visszatartani (VI. 1, 5). Nem 
jutottak el az igaz Isten ismeretéhez, mert különben nem volna 
olyan ellentmondó a felfogásuk (VII. 6, 4), még Plátó sem 
ismerte, mert különben nem áldozott volna a bálványoknak (VII. 6,2). 

Ez a görög, s általában az egész emberi gondolkozás leg-
nagyobb hibája: nincs elég· ereje, hogy felfogásának a gyakorlati 
életben is elismerést szerezen, pedig amint az evangélium 
tanítja: az embereket még nem nyerjük meg azáltal, hogy az 
igazságról beszélünk nekik; isteni erőre van szükség, amely 
annak szükségéről bizonyságot tesz (VI. 1, 2). Ezért ha beismeri 
is, hogy a keresztyén vallás és görög tudomány néhány pontban 
megegyezik egymással, amennyiben a pogányok használták az 
Írásokat (VII. 7, 7), mégis hangsúlyozza, hogy amaz nem tudja 
a lelket a helyes út követésére kényszeríteni (ib.). 

Arnobius. Hieronymus és utána a legtöbb egyházi iró nem 
sokra becsüli Arnobius apologetikai tevékenykedését. „Arnobius 
inaequalis et nimius et absque operis suis partitione confusus". 
(Ep. 5810). A főművében „Contra gentes libri septem" található 
tagadhatatlan keresztyénellenes gondolatok miatt művét, csak 
kísérlet gyanánt akarják az apologetikai művek közé sorozni. 
Ugyancsak Hieronymus jegyzi fel róla, hogy közvetlenül meg-
térése után irta művét, hogy megmutassa a keresztyén igazságban 
való nagy koruságát. Ez magyarázza meg nem kis tévedéseit, 
s enged arra következtetni, hogy intellektuális nehézségek miatt 
fordul el a pogány vallástól, amely a legnagyobb balgaságnak 
és istenkáromlásnak tűnik fel előtte. Az apologetikai eljárás 
mibenlétét ő is jól ismeri; de inkább a negativ elemet hang-
súlyozza: lehetőség szerint visszautasítani az ellenfél rosszindulatú 
rágalmait (I. 1). A positiv elem háttérbe szorul nála, mert fel-
fogása szerint a keresztyén vallás védelmezés nélkül is megállhat, 
és igazsága nem lesz nagyobb, ha több követője lesz, s az 
emberek elismerik tekintélyét. Önerejével is megelégedett s saját 
igazságának alapjára támaszkodik; ereje akkor sem szűnik meg, 
ha követői mind elhagynák, sőt akkor sem ha mindenki 
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ellenfordulna, hogy megsemmisítse (III. 1). A keresztyénség 
védelmét nem lehet a keresztyénség megmentésével azonosítani. 

A filozófiának az értékét elméleti téren nem vonja kétségbe, 
sőt szemben a többi apologetával méltatja a filozófusok erkölcsi 
tisztaságát, s a tudás minden ágában való jártasságukat. Ékesen 
tudnak szólni, helyesen következtetni . . . ámde miköze minden-
nek a dolog lényegéhez, biztositja-e az ilyen és ehhez hasonló 
eljárás az igazság tudását? (II. 11). A filozófiának csak a világ 
keletkezésére vonatkozó felfogását érdemes a keresztyén vallás 
erre vonatkozó tanaival sszehasonlítani. Ha a görög filozófusok 
azt mondják, hogy a világ tűzből vagy vizből keletkezett, önmagától, 
vagy idegen segítséggel jött létre, úgy csak saját véleményeiket 
fejezzik ki, hiszen szemtanuk nem voltak, csak hiszik hogy 
felfogásuk helyes. Ugy, hogy náluk is hit a dolgok végső alapja, 
mint a keresztyéneknél, Milyen joggal mondja tehát a pogány 
filozófus: a keresztyén hit nevetséges. A görögök Piátónak 
hisznek, a keresztyének Jézusnak. Mennyire méltatlan dolog most 
már azt követelni, hogy bár mindketten tekintélyekre hivatkoznak, 
a filozófusok állításait igazaknak tartsuk, Jézuséit pedig nem (ib.). 
Mivelhogy immár nevetik a keresztyének hitét, mondják meg ők 
a tudósok, a bölcseség szinborában megfürödtek, van-e az 
életben valamilyen foglalkozás, amelynél hitre nincs szükség (II. 8). 
Aki azt véli közülük, hogy a világ tűzből lett, az Heracleitosnak 
hisz, aki, hogy vizből, Thaiesnek (II. 9). Hit áll szemben hittel, 
s a helyesebb az, amelynek nagyobb a valószínűsége (II. 4). 
Vagy igaz a keresztyén hit, vagy nem. Még ha nem igaz is, 
semmit sem vesztenek általa a keresztyének, mert hiszen segít-
ségével tiszta erkölcsi életre jutottak; de ha igaz, ami sokkal 
valószínűbb, úgy azok, akik kigúnyolják, sokat, sőt mindínt 
veszítenek. Vájjon nem féltek, ó szánalomra méltók, hogy esetleg 
igaz abból valami, amit ti megvettek, és ami fölött nevettek? 
(II. 5). A keresztyénség elfogadásával, nem ér kár bennünk, ha, 
amint mondják, alapnélkül való; elvetése azonban az üdvnek 
elvesztését vonja maga után, ha az idők végén kitűnik, hogy 
nem volt benne hazugság (II. 4). Az egyház története pedig 
amellett bizonyít, hogy igaz a tanítása. Tekintsük csak Krisztus 
műveire, a fiatal keresztyénségre; milyen gyorsan terjedt el az 
egész földön; nincs egy vad nép sem, amely felvétele által meg 
ne szelídült volna; a legbölcsebb emberek, filozófusok és rhetorok, 
miután megismerkedtek vele, korábbi felfogásuknak hátat for-
dítottak; segítségével rabszolgák és szabadok egyaránt szívesen 
tűrik szenvedéseiket, házastársak inkább elválnak egymástól, 
mintsem hogy hitüket elhagyják. Minden csak nem történik vélet-
lenségből, kellő alap nélkül (II, 5—10). Az egyháztörténete ilyen-
formán a filozófia és keresztyén vallás elsőbbségi vitáját a 
keresztyén vallás javára dönti el. 

Lactantius. Az „Institutiones divinae libri septem" kezdetén 
hangsúlyozza, hogy azért irja meg hitvédő művét, mert idejét 
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igy jobban feltudja használni, mintha az ifjúságot a szónoklás 
művészetére tanítaná, ha mindjárt ez a régi mestersége most 
is jó hasznára van1. A pogány irodalomban és theológiában 
sokkal jártasabb — Arnobiushoz hasonlóan — mint a keresztyénben. 
Hieronymus maga mondja róla: utinam . . . tam nostra affir-
mare potuisset, quam facile aliena destruxit (Ep. 58 t0). Szemére 
vetik, hogy a nehéz dogmatikai kérdésekkel hamar végez; 
apologetikai tekintetben azonban el kell ismernünk kiválóságát. 
Bár ő már a keresztyénség rendszeres védelmét akarja megírni, 
és „a falsa religione ad vitám beatam" vezetni, de ez még neki 
sem sikerül, úgy, hogy nyugodtan számíthatjuk e korszak apolo-
gétái közé. Az első könyvben ir arról, hogy mivel még sokan 
vannak olyanok, akik az isteni kegyelmet nem szívesen szol-
gálják, azért tartja szükségesnek, hogy az evangéliom ügyéért 
nyilvánosság elé lépjen, annyival is inkább, mert korábban is 
voltak, akik az igazságot megfelelő világításba tudták helyezni; 
Minucius, ha egész életét erre szenteli, igen alkalmas lett volna 
erre; Tertullián is nagyon tanult volt, de kifejezéseit nehéz 
megérteni; Cyprián talán még a legalkalmasabb, amennyiben, 
mint szónok is kiváló . . . ezért határozza el magát, hogy 
visszautasítja azoknak a támadását, akik a keresztyénség 
ellen foglaltak állást (5j). 

Ő tehát ismeri már a megelőző latinul író apologeták egy 
részét, — ha mindjárt helytelenül értékeli őket, amikor az apolo-
getikai tekintben kis jelentőségű Cypriánt becsüli legtöbbre 
és mégis elődeinek működése után is szükségesnek tartja a 
hitvédelmi munkát; felfogása szerint a keresztyén tanítást csak 
megfelelő világításba kell helyezni, hogy az ellene szórt vádak 
hamissága nyilvánvaló legyen; magának a keresztyénségnek a 
megértése végett azonban magához a forráshoz kell fordulni: 
. . . ex ipso fonté hauriat, et plura, quam nos in his libris 
complexi sumus, admirabilia reperiet (VII. 25). . . . sí quis volet 
caetera omnia comprehendere, ex fonté ipso petat, unde ad nos 
rivus iste manavit (VI. 24). Élet célját abban látja, hogy csak 
néhány embert is kiszabadítson a tévelygésből és az égbe 
vezető útra segítsen. Ha ezt eléri, úgy azt hiszi eleget élt és 
megtette kötelességét (De oppificio Dei c. 21)2. Ε szerény véle-
mény mutatja, hogy az apologetikai eljárás feladatát könnyűnek 
nem tekinti, de mégis méltónak arra, hogy egész életét rá szánja, 
a tévelygést vissza utasítsa, az emberi ész által elérhető keresz-
tyén tanításokról a fátyolt levonja, és annak, aki még többet 
óhajt tudni, az utat megmutassa. 

1 . . . Quae professio multo melior, utilior gloriosor putanda est, Quam 
illa oratoria, in qua diu versati . . . 

2 . . . Quo perfecto satis me vixisse arbitrabor, et officium hominis 
implesse, si labor meus alirjuos homines ab erroribus liberatos ad iter 
coeleste direxerit. 
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A keresztyénségnek a filozófiához való viszonyára nézve új 
figyelemre méltó gondolatokkal áll elő. A religio és sapientia 
közt világosan megvonja a különbséget, és feladatát abban 
látja, hogy „sapientiam cum religione coniungeret" (Inst. V. 1). 
A görögök és rómaiak nagy tévedése abban van, hogy vagy 
vallás nélküli filozófiát, vagy filozófia nélküli vallást akartak1. 
Ha a pogány filozófia és vallás közt van is ellentét, a keresz-
tyén vallás és a filozófia közt nincs. Mert az igazi filozófia nem 
lehet más, mint Isten imádása jámbor szolgálat által. A görög 
filozófusok csak „philosophoi" és nem „sophoi"2 (III. 25), mert 
önerejükből akarják az igazságot elérni, holott az emberi 
értelem csak egy bizonyos fokig juthat el; ultra hunc gradum 
procedi ab homine non potest; homo autem per se ipsum 
pervenire ad hanc scientiam non potest, nisi doceatur a Deo" 
(II. 3). Miután, mondja az Institutio-k kezdetén, az emberek 
sokáig hiába fáradtak azon, hogy az igazságot megtalálják, Isten 
maga jelentette ki magát, hogy megmutassa az emberi erő 
elégtelenségét, és hogy az eltévedteknek segítségére jöjjön. 
A világosságot felülről kapta az ember. Amilyen méltatlan az 
emberhez minden tudás megvetése, époly méltatlan a minden 
tudás akarása (3. k). Mivel a görög filozófia erre nem gondolt, 
lett eredménytelenné, amint azt egyes képviselői be is ismerik; 
ezért a filozófiát azon különböző vélemények összefoglalásának 
tekinti, amelyek összegükben mutatják, hogy követőik hamis 
nyomokon jártak3. Anaxagoras panaszkodik, hogy sötétségben 
vannak. Sokrates bevallja, hogy semmit sem tudnak. Legjobb 
esetben is csak a különbséget tudják a jó és a rossz közt fel-
tűntem, de nem tudják híveikkel amazt megkedveltetni, emezt 
megutáltatni, pedig ez az igaz filozófia1 (6. k.). amint azt Seneca 
is mondja, akiszerint philosophia nihil aliud est, quam recte ratio 
vivendi, amiért is azt kell mondani, hogy az eddigi filozófusok 
méltatlanul használták e kitüntető nevet (3. k.). A keresztyénség 
azonban a maga universalistikus, minden nép számára való 
követeléseit meg is tudja valósítani5, és így csak a keresztyén-

1 . . . haec res efficit. ut philosophi etiam si natura boni, tarnen nihil 
sciant nihil sapiant. Omnis doctrina el virtus eorum sine capite est, quia 
Deum nesciunt, qui est virtutis ac doctrinae caput (VI. 9). 

3 . . . Nos ab hac calumnia immunes ac liberi sumus, qui philosophiam 
tollimus, quia humanae cogitationis inventio es t : sophiam defendimus, quia 
divina traditio est (III. 16). 

3 Errant ergo velut in mari magno, nec cuo ferantur, intelligunt, quia nec viam 
cernunt, nec ducem sequuntur ullum (VI. 8). . . . Anaxagoras pronuntiat 
circumfusa esse ten ebris omnia. Empedocles angustas esse sensum semitas 
c ueritur . . . ex hac desperatione confessio illa Socratis nata est qua se 
nihil síire dixit, nisi hoc unum, quod nihil sciat (III. 28). 

4 . . . quoniani bene dicere ad paucos pertinet, bene autem vivere ad 
omnes (I. 1). 

5 nec erit alia lex Romae alia Athenis alia nunc, alia posthac: sed et 
omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis centi-
nebit . . . (VI. 8). 
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széles fővárosunk derék tudósai, hogy a háborúk, időben aktuális 
ismeretterjesztő előadásokban szóljanak a mivelt közönségben. 

Az előadásokat hangversennyel nyitották meg, mely alkalommal 
Dr. Hegedűs István, egyetemi tanár hangulatkeltő ünnepi beszédet 
mondott. 

Politikai irányú előadásokat tartottak Concha Győző: A háború 
politikai szempontból. A háború, mondja az előadó, a nemzetek 
akarata, mely nélkül végképpen soha el nem lehetnek, sőt nem 
is létezhetnek. A mi seregeink nemcsak a mi nemzeti létünkért 
küzdenek, hanem az emberiség erkölcsi színvonaláért, a Machiavalli 
Kodexe ellen. A diadal a tiszta politikai erkölcsé lesz. 

Hantos Elemér: A háború pénzügyei. A hadviseléshez pénzre 
van szükség. A háború pénzbeszerzésének legtermészetesebb 
mondja: az államkölcsön kibocsátása. A német hadikölcsön fényes 
sikere alkalmas volt arra, hogy nálunk is követésre találjon. Ali 
is megértettük a dolgot és a jegyzések monarchiánk két államá-
ban szintén fényesek voltak. 

Marczali Henrik: A világháború történeti megvilágításban. A 
háború a politikának fegyverrel való folytatása. Mi a végső célja 
ellenségeinknek? Lengyelország sorsára óhajtanának juttatni minket 
is. Előbb egy kis felosztás, azután a pártoskodás fölhasználása 
által az önállóság elvesztése: az elnyeletés. Ki riad vissza bár-
minő áldozattól, a legnagyobbtól is, hogy e sorsot elkerüljük? Mi 
élni akarunk, az emberiségnek egy nemzetet megtartani. 

Történelmi tárgyú előadástk. Töth-Szabó Pál: Török-magyar 
vonatkozások a történelemben. A közös származás tudata, úgy a 
magyarok, mint a törökök végső fokon az ural-altáji népcsaládból 
származnak, emlékezés azokra a harcokra, melyeket a török segít-
ségével vívtunk ősi alkotmányunkért, majd a nagy állam érdekek 
összetalálkozása, végül az érzelmi mozzanatok, (hontalanakká 
vált hőseink a török császár birodalmában találtak menedékhelyet), 
mind ezek a tények eredményezték, hogy örömmel is rokonszenv-
vel üdvözültük a törököket, mikor a most dúló világháborúban 
mint a szövetségeseink fegyvert fogtak. 

Szádeczky K. Lajos: Lengyel-magyar vonatkozások a történe-
lemben. Szerző kitűnő történelmi előadásának bevezetésében 
említi, hogy már a régi lengyel népdal mondja: lengyel, magyar 
két jó barát, és a történelem tanítja, hogy mind a két nemzet 
jellemében, múltjában föltűnő sok a rokon vonás. Mindkettő büszke, 
lovagias, pompa- és vendégszerető, szereti a szabadságot, a függet-
lenséget és alkotmányát. Különösen 1848/49.-iki szabadságharcunk 
alatt fényesen mutatta meg rokonszenvét s abban külön lengyel légió 
küzdött a magyar honvédek között. Dembinszki és Bem apó a hős 
fővezérek nevei halhatatlanok a lengyel és magyar történelemben. 
És a mostani világháborúban bátran mondhatjuk: Nincs még 
veszve Lengyelország! 

Földrajzi tétel. Cholnoky Jenő: A világháború szinterének föld-
rajzi vázlata. A nyugati hadszíntér ott van a párisi medence 

14 
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peremén. Itt van Catalaun (ma Chalons), · az Argonnei erdő, 
Verdim, Rheims, Longwy, Epinay, Nancy stb. Flandria egészen 
alacsony, árvizes lapály. A Vogézek nem nagyon magas, erdős 
hegyvidék. Keleti hadi szintéren a mi Kárpátjaink lábától egészen 
a Balti- vagy Keleti-tengerig nincs hegység. Ε vidék folyói a 
Visztula, San és Dnyeszter. A szerbiai harctér a legnehezebb. Itt 
rosszak az utak, meredekek a hegyek, itt van a legtöbb nehézség. 

Technikai tétel. Vörösvdry Ferenc. A modern hadi technikáról. 
Az előadó előadásának keretében, foglalkozik a lőszerekkel, pus-
kaporral, kézi fegyverekkel és töltényeikkel, az ágyúkkal és lö-
vedékeikkel, a szárazföldi és tengeri aknákkal, a torpédókkal, a 
hadihajókkal, a tengeralattjárókkal, a kormányozható léghajókkal 
és a repülőgépekkel. 

Hantos Elemér: A háború gazdasági okai és hatásai. Előadó 
arra kérdésre: vájjon a monarchia közgazdasága a háború egész 
tartama alatt képes lesz-e meglévő készleteivel a népesség és a 
hadsereg táplálkozásáról megfelelően gondoskodni? kedvező 
választ ad, (különösen a gabonaneműekre és a húsra, mint leg-
fontosabb táplálószerekre vonatkozólag.) 

Felette érdekesek az orvosi tudomány tételei. Ide tartoznak a 
következő előadások: Gerlóczy Zsigmond: A koleráról, kapcsolat-
ban a világháborúval. Bálint Rezső: A vérhasról. Kéthly László 
báró: A tífuszról. Kuzmik Pál: A sebfertőzésekről. Schaffer 
Károly: A háború és az idegrendszer megbetegedései. Lobmayer 
Géza: A lövészároktól a kórházig. Ranschburg Pál: A hadsereg 
szellemi egészségügye. Minden előadás megérdemelné, hogy több 
százezer példányban szétosztassék a beteg katonák ápolói közt. 
De sok orvos és laikus és igen sokat tanulhat azokból, mert 
bizonyos, hogy mind e munkákat egytől-egyig a világháború 
irodalmában kitűnő hely illeti. 

Végre inegemlítendők a művészet köréből vett tételek. 
Berzeviczy Albert: A háború a képzőművészetekben. 
Beöthy Zsolt: A háború költészetünkbén. 
Kacsóh Pongrác: A háború és a zene. 
Vörösvdry Ferenc: főtitkár közti a zárószóban az előadások 

történetét és statisztikáját. 
Dr. Wágner Lajos. 

GálfiLőrinc: Legközelebb Jézushoz. Kolozsvár, Egyesült könyv-
nyomda részvénytársaság, 1915. 

A szerzőt könyve címe szerint is az a törekvés vezeti, hogy 
úgy jusson legközelebb Jézushoz, hogy őt tisztán lássa eltávolítva 
tőle mindazt a hozzá nem tartozó külső mezt, amely halála után 
tapadt hozzá. Ezen célból lényegében előadja a synoptikus kérdés 
azon megoldását, mely a két-forráshypothesisen felépül. Sőt még 
a Márk ev-ából is kihámoz egy ős-Márkot. Ennek az ős-Márknak 
valamint azután a beszédforrás szövegét is nyújtja, az előbbit 
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Wendling, az utóbbit Harnack összeállítása szerint. Ez a két 
evangéliom-kivonat hozza aztán a szerzőt legközebb Jézushoz. 

A könyv tehát népszerűsíti a tudományos theologia ezen 
hypothésisét a synoptikus kérdésben. Sajnos, a szerző úgy adja 
elő a dolgot, mintha itt már kész tudományos eredményekkel 
állanánk szemben. Pedig hát elég még ma is élő s tán szintén 
„tudományos" theológus számba menő tudós más uton keresi a 
synoptikus kérdés megoldását. Pláné az ős-Márk-hypothesis épen 
nem örvend ma sok pártolásnak, hiszen annak egyik leghiva-
tottabb szóvivője, Holtzmann, de aztán Weissäcker is megint fel-
adta azt annak idején. Hogy szerzőnk szerint a Jézus való tör-
ténetének megtalálásához Márk evangélioma csodás elemeit 
figyelmen kiviil kell hagyni, oly dogmatismus, melyet ő más 
irányban föltétlenül elitéi. 

Dr. Daxer. 

Kapi Béla: Háború és vallás. Körmend 1916. Az irói és szer-
kesztői működéséről igenelönyösen ismert Kapi Béla körmendi lelkész 
ezen címen különböző szerzőktől felolvasás gyűjteményt adott 
ki, mellyel a gyülekezeti vallásos esték tartását kívánta meg-
könnyíteni. A 10 ív terjedelmű gyűjtemény a következő 21 fel-
olvasást tartalmazza : Németh Károly: Istenbe vetett bizodalom. 
Fenyves Ede: Szenvedés a háború megpróbáltatásai közt. 
Szalay Miháty: Az igazi jótékonyság. Kapi Béla: Háború és vallás. 
Endreffy János: Állandó vallásosság. Hanzmann Károly: Luther 
a háborúról. Mészáros István: Halál és örökélet. Németh Károly: 
A háború okai. Kiss Samu: A háború veszedelmei és áldásai. 
Zongor Béla: Vilmos császár. Schmidt János: A mostani hadviselés. 
Szabó István: A rokkantság. Kiss Samu: A jó béke föltételei. 
Kapi Béla: A mi erőnk. Endreffy János: A magyar katona lelke a 
tábori levelekben. Balikó Lajos: Háború és bűnbánat. Schmidt 
János: Egy tábori lelkész feljegyzéséi. Kapi Béla: A háború 
fegyverei. Szabó István: A szeretet a háborúban. Balikó Lajos: 
Az otthon. Kapi Béla: A hazaszeretet. 

A könyv ára 4 korona, melyhez portóköltség címén 22 fillér, 
ajánlott küldés esetén 55 fillér csatolandó. 

Megrendelés a körmendi evang. lelkészi hivatalhoz intézendő. 
Melegen ajánljuk magánosok és gyülekezetek figyelmébe. 

Sz. 

Dr. Hadzsega Gyula. Sz. Márk evangéliomának magyarázata 
(különös tekintettel a görögkeleti egyházra). Ungvár, 1915. Ára 
7 korona. 

Márk ev-ának ezen magyarázata tudományos feladata mellett 
gyakorlati célt is szolgál. A görögkeleti egyház a latin egyház 
elleni polémiájában a szt. írásra hivatkozik s így szerzőnk a 
görög egyesült (gör. kath.) álláspont igazolására is magyarázza 

W 
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Márk ev-al, megfelelni akarván azon ellenvetésekre is, melyeket 
a görögkeletiek tesznek a 2. ev-mal kapcsolatban. A szöveg 
magyarázatában azért számolt a görögkeletiek felfogásával is. 
És egyháza sajátos szükségleteinek megfelőleg az ó-szláv szöveget 
követi, de szem előtt tartja a latin Vulgata s a görög szöveget 
is. Ez okból reánk nézve a könyv szláv szövegből indulván ki, 
csak nehezen használható. 

A szerző előbb tárgyalja a bevezető kérdéseket. Márk élete 
után megállapítja az ev. szerzőjét s ezt Márkban, Péter ap. 
tanítványában találja. Kutatásai további folyamán megállapítja, 
hogy Márk 42—50 között irta meg ev-át, még pedig görög 
nyelven Rómában. Aztán vitatja az ev. történeti hitelességét s 
azt, hogy Mt. ev. megelőzte Mk-ot, hogy még valószínűnek fel-
tüntesse, (Mk. ó-test idézetei alapján), hogy Mt. görög fordítása 
függ Márktól. Szerzőnk védi az ev. integritását is vagyis azt a 
nézetet, hogy a Mk. 16, 8 utáni szakasz is az ev. eredeti része. 
Szerzőnk természetesen irányadónak veszi mindezen kérdések 
tárgyalásánál a bbl ikus bizottság határozatait s csak meg-
engedett irányban tér el azoknak döntéseitől. Figyelemben részesül 
mindezen kérdések tárgyalásánál, a görögkeleti irók állásfoglalása 
is, de ahol az irodalomról van szó, a protestáns irók újabb 
műveit nem sorolja fel pl. Klostermann Ε. Wohlenberg kommen-
tárját, hogy a bevezetések közül csak egyet említsek, pl. Zahn 
nagy bevezetését az új szövetségbe. Ez utóbbibői pl. Márk ev-a 
integritására nézve tán mégis csak sokat tanulhatott volna. 

A bevezető rész után következő exegetikai részben, aztán a 
3. részben, mely exegetikai excurzusok gyűjteménye, szerzőnk 
jóformán csak saját táborából való iratokat vesz figyelembe, ahol 
prot. irókat vesz tekintetbe, láthatólag csak r. k. irók alapján ismeri. 

Egyébként a munkát a maga körében bizonyára haszonnal 
forgathatják, tán — mint a szerző reméli — egyház a mívelt világi 
köreiben is s kivánjuk is, hogy ott sok áldás forrása legyen. 

D. 

Vass Vince: Jézus bűnnélkülisége. Apologetikai tanulmány 
(jutalmazott pályamunka). Pápa, 1913. Ára 250 K. 

Mint a könyv címe is mutatja, pályamunkával van dolgunk, 
mely Jézus bűnnélküliségével történet-pszichológiai szempontból 
foglalkozik. A történeti rész Jézus saját és környezete bizony-
ságtételét bünnélküliségéről előadván és lélektani rész után, mely 
a biinnélkiiliség lehetőségét s magyarázatát aztán Jézus öntudatát 
tárgyalja, szerzőnk az exegetikai, filozófiai s a történeti adatok 
hiányosságából kiinduló ellenvetéseket veszi figyelembe, hogy 
aztán befejezésül Jézus biinnélküliségének jelentőségét kifejtse. 
Az egész dolgozat szorgalmas mű, mely az idevágó irodalom 
alapos ismerete alapján készült s így az itt-ott található elfogad-
hatatlan állítások ellenére is melegen ajánlható. 

Dr. Daxer. 
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Κοζάή Gyula: Pascal. (Tanulmányok). Budapest, 1914. Ára 
8 korona. Érdekes dolog volna annak a kutatása, hogy Pascal 
filozófiai egyéniségének mely vonásai azok, melyek a gondolkodók 
oly nagy részét magukhoz vonzzák. íme, nálunk is, még sok 
nagyobb gondolkodónak alig akadt méltatója, Pascaltól pedig 
4 éven belül 3 számottevő munka jeient m e g : Medveczky-é 
1910-ben, Nagy József-é 1912-ben, a legutolsó és legterjedel-
mesebb pedig 1914-ben a francia tudományos és szépirodalomban 
nagy jártassággal biró Kozári Gy. tollából. Öt Pascal „életszensége" 
ragadta meg első sorban. A hitromantika, a pragmatizmus szentje, 
az érzelmek lógikájának, a vallásosság pátoszának költő teoló-
gusát látja benne. 22. fejezetben foglalkozik e nagy keresővel, 
ezek közül kimagaslanak a Pascal kora, a megtérés, vallásos 
életének fejlődése, a ,.Pensées" tervezete, forrásai, tartalma, 
filozófiájának jellemzése, erkölcstana, Pascal és Széchenyi 
vallásossága. Kozári nagy utánjárással készített és eredeti forrás-
tanulmányon alapuló művével jelentékenyen előbbre vitte nálunk 
a Pascal kutatást. Kár, hogy jeles irói kvalitásai mellett az a 
hibája van, hogy az anyagot sokszor inkább csak közli, mint 
feldolgozza és hogy gyakran elejti a fonalat, máskor meg ismétli 
magát. A jelzett tulajdonság a mű hatását ugyan némileg gyen-
gíti, de aki türelmesen végigtanulmányozza, bizonyára gazdag 
okulással fogja letenni a vaskos könyvet. 

Dr. Szelényi Ödön. 

Tavaszy Sándor: Az ismeretelmélet és a megismerés pszicho-
lógiája. (Transcendentálzfilozófiai tanulmány.) Kolozsvár, 1914. 
Ára 4 korona. Kapható Stein J. könyvkereskedésében. Szerzőnk 
dolgozata célját világosan megjelöli, midőn kijelenti, hogy a trans-
cendentális ismeretelméletet a szubjectiv öntudatra és annak 
tényeire építi, de hisz egyáltalános-tudományos Én-ben, mint 
ideál-öntudatban s a szubjektív öntudatot ehhez többé-kevésbbé 
közelebb vagy távolabb látja. Mivel pedig a megismerésnek 
objektivitását vallja, tehát a megismerés feltétlen szubjektivitását 
meg nem engedi, álláspontját objektiv idealizmusnak minősíti, 
és ez álláspontról az ismeretelmélet feladatát a tudományos 
öntudat konstrukciójában, a megismerés pszichológiájának a 
feladatát pedig az empirikus Én induktív analiziséban keresi. 
Szerző főfogalma tehát a tudományos öntudat, ennek világos 
meghatározásától függ a dolgozat teljes sikere. Sajnálattal 
jelentjük ki, hogy e tekintetben igen képzett szerzőnk nem elégít-
hetett ki. Mint az ismeretelméleti idealizmusnál annak régebbi 
koraiban és napjainkban is igen gyakran látjuk az autonom ész 
itt mintegy törvényeket ir elő a világtörténés számára és erő-
szakot követ el a tényeken a maga puszta, ontológiai érvény 
nélkül szűkölködő abstrakcióival. Csakis ilyennek tekinthetjük 
Tavaszy „ideal-öntudatát" is, ő is óvakodni látszik az utolsó 
lépés megtételétől, mely azt a fogalmat nem formális határfogalom-
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nak, hanem entológiai entitásnak deklarálja. Pedig csakis ez a 
metafizikai konzekvencia óvhat meg a homályosságoktól. Ezt a 
kérdést nem tekintve, csak a legteljesebb elismeréssel adózhatunk 
Tavaszy bátor vállalkozásának. Szükséges dolog volt az ismeret-
elmélet és pszichológia határkerületeit megvilágítani, és nemcsak 
ezen fejezetekben, de az egész dolgozaton végig a szerző ritka 
irodalmi tájékozottságot árul el. Már ez utóbbi okból is alkalmas 
bevezetőül szolgálhat ez elsőrendű problémákba. 

Dr. Szelényi Ödön. 
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A háború vallásos irodalma. 

V. 

92. Dr. Carl Eugen Schmidt: Kraft, Mut und Trost. Ein Oster-
gruß an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde. (Magyarul 
és tótul is). Pozsony 1916. 

93. Húsvéti üzenet ref. katonáinknak. Kiadja a dunamelléki 
ref. egyházkerület. Budapest 1916. 

94. Prőhle Károly: Ember, hol vagy? Egyházi beszéd. Sopron 
1916. Ára 20 fillér. 

95. Az igazi i f júság. írták Deák S., Dósa D., Juhász Α., Kovács 
B. és dr. Makkai S. Egyházi beszédek. Kolozsvár 1915. Ára 
80 fillér. 

96. G. Hilbert: Háború a kereszt fényében és a kereszt a há-
ború fényében. Átdolgozta Szász Ferenc ref. pap. Kolozsvár 
1916. Ára 50 fillér. 

97. A te hited megtart téged. Bizonyságtétel a nehéz időkben. 
Szenvedő testvérei számára irta egy lelkipásztor. Kolozsvár 
1916. Ára 8 fillér 

98. Bokross Elek: Isten ,a mi erősségünk. Ára 1 korona. 
99. Chugyik P á l : Mult, jelen és jövő. Intő és vigasztaló szavak 

az emberekhez. Budapest 1916. Ára 1 korona. 
100. Birtha József: Nagypéntek és húsvét. Háborús egyházi be-

szédek. Ára 80 fillér. 
101. Uray Sándor: Mentsük meg a jövő nemzedéket! Háborús 

vonatkozású ker. tanítások az ifjúság érdekében. Debrecen 
1916. Ára 1 korona. 

102. Sántha Károly: Háborús Iáök imááságoskönyve. Debrecen 
1916. Ara 1 korona 20 fillér. 

103. Ünnepi üzenet hétköznapra idejére. Hadbavonult diákoknak 
szeretettel küldi a magy. evangéliumi ker. diákszövetség. 
1916. Ára 50 fillér. 

104. Révész Imre: Bismarck keresztyénsége. Hadbavonult diá-
koknak 1916. év húsvétján szeretettel küldi a Μ. Ε. K. D. sz. 
1915. Ára 20 fillér. 

105. Dr. Victórisz József : Levelek a harctérre. Nyíregyháza 1916. 
Ára 2 korona. 

106. D. Dr. Georg Daxer : Die Bergpredigt und der Krieg. 
Leipzig 1916. 

107. Dr. Lencz Géza: A háború etikai megítélése. Debrecen 
1916. Ára 50 fillér. 

108. Endreffy János: A háború theologiája. Az „Ev. Lap" kiadása. 
Nagybörzsöny 1916. 

109. Csikesz Sándor: Hadi kórházban. Imák és elbeszélések ref. 
katonák számára. 
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Új könyvek. 

Dr. Hadzsega Gyula: Sz. Mark evangéliumának magyarázata. 
Ungvár 1915. Ára 7 korona. 

Dr. Sző t s Farkas: A vallás élete. Budapest 1915. Ára 3 kor. 
Zuber Marianne: A hazai német nyelvű folyóiratok története 

1810-ig. Budapest 1915. Ára 4 korona. 
Prőhle Henrik: Útravaló az élet kenyeréből. Rövid áhitatossá-

gok az esztenáö minden napjára. Pozsony 1915. 
Dr. Karafiáth Máriusz: Öröklékenység és f a j higiena. Buda-

pest 1914. 
Dr. Robert Gragger: Geschichte der deutschen Literatur in 

Ungarn. Wien und Leipzig 1914. 
Manu törvényei , szanszkritból ford. Büchler Pál, kiadta az 

Ε. Μ. Ε. jog és társadalomtudomány szakosztálya. Budapest 
1915. Ára 4 korona. 

Dr. Bárány Gerő: Etikai előadások. Budapest 1915. Ára 2 kor. 
Claparéde Ede-Wesze ly Ödön dr: Gyermekpszichológia és 

kísérleti pedagógia. Budapest 1915. Ára 2 korona. 
Háború és iskola. Háborús előadások az ország, ped. könyv-

tárban és tanszermúzeumban. Budapest 1915. 
Aristoteles a lélekről ford. dr. Förster Aurél. Budapest 

1915. Ára 3 korona. 
Dr. Zoltvány Irén: A pannonhalmi főapóssági főiskola év-

könyve az 1914/15-ik tanévre. (7. értekezés). 
Szitnyai Elek: Miért vagyunk jók vagy rosszak? Budapest 

1915. Ára 2 korona 80 fillér. 
E. Molnár: Une nouvelle methode en Psychologie religieuse 

Extráit des „Archives de Psychologie" decembre 1915. 
Payr Sándor: Lackner Kristóf tudós társasága. Sopron 1915. 
Dr. Georg D a x e r : Das Kreuz Christi. (Biblische Zeit und 

Streitfragen. X. Serie 8. Heft. 1916. 
Dr. Bibó István: Nietsche. (Modern könyvtár). Budapest 1916. 

Győrfi István: Az ember. Templomi beszélgetések. Kolozsvár. 
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A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-
psychologiai és dogmatikai alapon. 

Λ keresztyén kultusz lényegét kell kifejtenünk. Határozzuk meg 
* * mindenekelőtt a thémánkkal adott fogalmakat. A lényeg az 
a tényezője valaminek, a mi a tulajdonságok változása közepett a 
látszat ellenére is mindenkor megmarad1 . A kultusz az istenség 
és az ember között való viszonynak közösségi tényekben való 
nyilvánulása2. Keresztyén az olyan istentudaton alapuló viszonyulás 
Istenhez, a mely tartalmát Jézustól, a Krisztustól nyerte3. 

A keresztyén kultusz lényegét valláspsychologiai és dogmatikai 
alapon kell kifejtenünk. Arról, hogy mikép értjük feladatunknak 
ezt a közelebbi meghatározását, különös tüzetességgel kell számot 
adnunk, mert a valláspsychologiát és az egyes disciplinák s főleg 
a dogmatika hozzá való viszonyát illetőleg a nézetek csak most 
vannak kialakulóban. 

Kiindulhatunk a psychologia meghatározásából. A psychologia 
az a tudomány, a mely a tudatállapotok leírását és magyarázatát 
adja1. A valláspsychologia már most ennek alapján az a tudomány, 
a mely ezek közül a tudatállapotok közül a „valamelyes istenivel" 
viszonyban állókat írja le és magyarázza. S vizsgálódásai körébe 
belevonja természetesen a primitiv vallásokat épen úgy, mint a 
magasabb rendűeket, az egyén vallásosságát épen úgy, mint a 
közösségét5. Módszere,mint magáé apsychologiáé is, az empirismus6. 

1 Kirchner: Wörterbuch d. philosophischen Grundbegriffe. IV. Auflage. 
573. ο. 

2 A kultusznak általános érvényű fogalmára a szó etymologiai elemzése 
nem vezethet rá bennünket. L. Rietschel: Lehrbuch d. Liturgik. I. 25. o. Ety-
mologiai értelemben véve a „cultus" szót, keresztyén kultuszról szó sem lehet. 
S a fenti meghatározásnál többet sem szabad mondanunk. Ha pl. azt mondjuk: 
a kultusz Istenre irányuló közösségi ténykedés, kizárjuk ebből a meghatáro-
zásból a ker. kultuszt. Ha azt mondjuk: a kultusz Istennek az emberre irányuló 
ténykedése, kizárjuk a nem-keresztyén kultuszokat. 

3 Schlatter: D. christl. Dogma. 421. o. 
4 |ames-Dürr : Psychologie. 1. ο. 
5 Tehát nem ösmerhetjük el sem a Wundt, sem a James felállította kor-

látokat. Az idézőjel között levő kifejezés James egy meghatározásán alapszik. L.: 
The Varieties of Religious Experience. Twentieth impression. 31. o. Szerinte a 
vallás „shall mean for us the feelings, acts, and experiences . . . so far as 
they stand in relation to whatever ttíey may consider the divine". Hogy ez 
a meghatározás milyen gazdag és értékes anyag feldolgozását teszi lehetővé 
a valláspsychologia számára, azt James idézett művéből láthatjuk. 

6 Tröltsch: Psychologie u. Erkenntnistheorie. 6. ο. 
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2 2 2 Báró Podmaniczky Pál. 

Czélja, hogy a vallásos tudatállapotoknak törvényszerűségét, for-
mai meghatározottságát s a mennyiben szükséges és lehetséges, 
tartalmát állapítsa meg1. Kizárja tehát vizsgálódásai köréből mind-
azt, ami a lélek határán kívül esik, mint általában a psychologia2. 
Nem kutatja tehát a vallásos ítéletek igazságát, mert ez már a 
a kritikai reflexió tiszte s nem tartozik a psychologia hivatása 
körébe3 . Közvetve azonban ad olykor feleletet az igazság kér-
désére nézve is4. Mindezek alapján meghatározhatjuk feladatunk 
valláspsychologiai részét: a vallásos tudatállapotok közül azokat, 
a melyek a keresztyén kultuszszal kapcsolatosak, elemeznünk 
kell oly czélból, hogy ezen elemzés alapján megállapíthassuk a 
keresztyén kultusz lényegét5. Annak megítélése azonban, hogy 
azok a vallásos ítéletek, a melyekkel találkozni fogunk, mennyiben 
felelnek meg az igazságnak, már kívül esik feladatunk e részének 
körén. Közvetve természetesen mi is kénytelenek leszünk e kér-
désre felelni már azért is, mert bizonyos tudatállapotok magya-
rázata nem egyéb, mint bizonyos vallásos ítéletek igazságának 
igazolása. 

Legközelebbi teendőnk a keresztyén dogmatika fogalmának 
meghatározása. A keresztyén dogmatika az az Isten megismerésére 
törekvő s e czélból Isten kijelentését kutató és tanulmányozó 
tudomány, amely a bennünket Istennel összekötő, bennünket meg-
határozó, másokkal közös s így bennünketvelükegyközösségbeegye-
sítő bizonyosságokat fejti ki és okolja meg. Egyrészt theocentrikus 
tehát, de másrészt —hasonlóan a többi tudományokhoz — a n t r o p o -
centrikus is. Módszere a megfigyelés, az empíria.r> Meghatároz-
hatjuk most már feladatunk dogmatikai részét is: feladatunk 
azoknak a keresztyén bizonyosságoknak elemzése, a melyek a 
keresztyén kultuszszal kapcsolatosak s tennünk kell ezt azzal a 
célzattal, hogy ilyen módon megállapítsuk a keresztyén kultusz 
lényegét7. 

1 Tröltsch i. m. 11. o. és Schlatter i. m. 605. s főleg 374. o. 
2 )ames-Dürr i. m. 2. o. és 461. o. 
3 Az erre a kérdésre vonatkozó, szinte beláthatatlan terjedelmű irodalom-

ból idézem a következőket: Eiert: D. Grenzen d. Religionspsychologie. Theol. 
Zeitblatt 1912. 160—; Tröltsch i. m. 11. o.; Maier: Psychologie d. emotionalen 
Denkens. 508. ο.; Schlatter i. m. 605. o.; Faber: D. Wesen d. Religions-
psychologie ír. d. Dogmatik. 50-, 95-, 123- ο.; Wobbermin: Zum Streit um d. 
Religionspsychologie. 6. o.; u. a.: D. religionspsychologische Methode in 
Religionswissenschaft u. Theologie 399. o.; u. a. James fent idézett művének 
német fordításához (II. kiadas) írt előszavában XXIII. o.; Szelényi: Modern 
vallástudomány. 6.-o. 

4 Maier i. m. i. h.; Eucken: Hauptprobleme d. Religionsphilosophie. 
24. és 182. o. 

5 Az analytikai módszerre nézve 1. James-Dürr i. m. 148. o. 
6 Schlatter i. m. 11., 15., 20. és 628. (113. jegyzet) 621. (79. jegyzet); 

u. a.: D. Theologie d. Ν. T. u. d. Dogmatik. 11. o.; u. a.: Briefe über d. 
christl. Dogma. 10. 85. ο. 

7 A dogmatikai tárgyalás módszerére nézve 1. Schlatter: D. christl. 
Dogma. 19. o. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése. 2 2 3 

Megkell állapítanunk természetesen a feladatunkat meghatározó 
két disciplinának egymáshoz való viszonyát is. A két disciplina 
egymáshoz való viszonyát tárgyuk határozza meg. A valláspsycho-
logia, mint a psychologia egyik fejezete1, a theologiának egy olyan 
propaedeut ikus segédtudománya, mint pl. a bibliai nyelvészet, a 
mely tulajdonképen a sémi, illetve a görög philolcgiának egy ága. 
A mint a bibliai nyelvészet az irásmegértés és írásmagyarázat 
alapját veti meg, úgy a valláspsychologia egyrészt a rendszeres, 
másrészt a gyakorlati theologiának előkészítője. Hogy jó szol-
gálatokat tehet az exegetikai és történeti theQlogiának is, termé-
szetes, de ezek mellett mégsem szerepelhet mint önálló bevezető 
disciplina. A rendszeres theologiával s ezen belül a dogmatikával 
nyilvánvaló a valláspsychologia szoros kapcsolata. A dogmatika a 
bennünket összekapcsoló istenbizonyosságokat tárja elénk s a vallás-
psychologia ezeknek a bizonyosságoknak mint psychikai tényeknek 
megértésére segít reá. A valláspsychologia első sorban psychocen-
t r i k u s s c s a k másod sorban theocentr ikus; a dogmatika első sorban 
theocentrikus s csak másod sorban anthropocentrikus. O t t a p s y c h e , 
itt az Isten megismerése a czél. A két disciplina nem olvadhat 
egymásba. Sem a psychologia nem nélkülözheti a valláspsycho-
logiát, sem a theologia a dogmatikát. Világos ugyanis, hogy az 
összeolvadásnak szükségszerű következménye lenne a két disci-
plinának kiszakadása abból a keretből, a melyen belül most 
hivatást teljesít. Az összeolvadással csak vesztenénk. Az új dis-
ciplinán belül nem érvényesülhetne sem a vallásp^ychologiának, 
sem a dogmatikának az a sajátossága, a mely ma létjogosultságot 
ad neki.2 

Ezzel igazoltuk feladatunk kettős meghatározottságának jogo-
sultságát. Egyrészt psychikai folyamatok, másrészt Isten kijelen-
tésén alapuló, közösségteremtő bizonyosságok elemzésével fogunk 
igyekezni megállapítani a keresztyén kultusz lényegét. 

De melyik keresztyén kultusz legyen vizsgálódásunk a lap ja? 
Hiszen a legkülönbözőbb kultuszok lépnek elénk a keresztyénség 
igényével. Ε kérdésre csak a történelmi megfigyelés adhat 
feleletet. Tudjuk, hogy keresztyén az az istenbizonyosság, a mely 
tartalmát Jézustól nyerte. A kiinduló pont tehát Jézus. Melyik az 
a kultusz, a melynek hozzá való kapcsolódását lá t juk? Ha meg-

1 A valláspsychologiát mint a psychologia egy fejezetét tárgyalja Maier 
i. in. 499—555. lapjain. 

2 A fenti problémáról Faber i. m. tájékoztat 127—164. ο. A dogmatikát 
a valláspsychologiába beolvasztani akaró irány leghatározottabb képviselője 
Vorbrodt. L. Beiträge ζ. rel. Psychologie cz. kötetének első értekezését, to-
vábbá Zur theol. Religionspsychologie cz. füzetében a Religionspsychologie 
u. Glaubenslehre cz. értekezést, végül a Zeitschrift f. Religionspsychologie 
cz. folyóirat 1. 1. számában közölt dolgozatát, a hol kereken kimondja: „Wir 
tun gut, wenn wir Name und Sache der Dogmatik besser heute als morgen 
abschaffen," s utal saját psychobiologiájára. Más szempontból foglalkozik 
ugyanezzel a problémával Drews: Dogmatik oder praktische Psychologie. 
Zeitschrift f. Theologie u. Kirche 1898. 134. o. 

15* 
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állapítjuk a jéztisi kultusz jellemző vonásait, ezen a nyomon 
elindulhatunk s végigkísérve a Jézustól kiinduló kultuszt fejlődése 
folyamán, megállapíthatjuk, hogy melyik a jelenben az a keresztyén 
kultusz, a melyet mint keresztyén kultuszt a fenti meghatározás 
értelmében vizsgálódásunk tárgyává tehetünk. 

A vizsgálódásunk alapjául vehető keresztyén kultusz nyomo-
zása adja tehát fejtegetéseink első fejezetét. Ezt követi majd a 
11., illetve a 111. fejezetben a keresztyén kultusz lényegének először 
valláspsychologiai, azután dogmatikai elemzés útján való meg-
állapítása. A befejezésben végül le fogjuk vonni a ker. kultusz 
helyesen megállapított lényegének gyakorlati következményeit. 

I. 

Izráel kultuszával szemben Jézus teljesen negativ álláspontot 
foglalt el.1 Megegyezett Keresztelő Jánossal, a ki a megtisztulást 
keresőket nem az izráeli kultusz kegyelmi eszközeihez utasította, 
hanem megtérésre, a keresztség felvételére szólította fel.2 Még 
nyelvében is érvényesül ez az álláspont: sehol sem használja 
pl. a papság és szolgálatának motívumait a maga személyével 
cs munkájával kapcsolatban.3 Tehát a kultuszszal szemben való 
ugyanazzal az elutasító állásponttal találkozunk nála, a mely már 
az ótestamentomban is megszólalt.4 Jézus azonban nemcsak el-
utasítja Izráel kultuszát, hanem ítélkezik is fölötte s bűnös voltát 
felfedi.5 A jeruzsálemi kultusz helyébe épen úgy, mint a Garizitn 
hegyén végbemenő helyébe új kultusznak kell lépnie." 

1 A következőkben érintenem kell az újszövetségi biblia-theológia egyes 
problémáit, a melyekre ennek a dolgozatnak keretében természetesen nein 
térhetek ki. Utalok ezekre nézve már általánosságban is Schlatter: Die 
Theologie d. Neuen Testaments cz. müvének 1. kötetére. 

2 Jellemző Luk. 3, 14. 
3 Pedig képei felölelik az élet legkülönbözőbb viszonyait: Máté 9, )S, 

9, 37, 12. 6 ; 13, 3, 24, 4), 47; 16, 18; 21, 37—38; 22. „; 24, 45; 25, ]4, 32; Luk. 15,4; 
ján. 2, 19; 10, 9, u ; 15, Figyelemreméltó, hogy a hol szerepel is a templom 
(Máté 12, e ; Ján. 2, )9) — a templom és nem a kultusz — ott is milyen vonat-
kozásban. 

* Megtaláljuk ezt az álláspontot még a Deuteronomiumban is. Ez tükrö-
ződik (26, ,3 mellett) az egyedüli kultikus imádságban, a melyet közöl: 26, : — 
Látszik, hogy csak kényszerűségből alkuszik meg a már meglevő kultuszszal. 
Határozottabban szólnak: Ámosz 5, >5; Hóseás 6, e ; Ésaiás 1, ; Mikeás 6, 
6—8; I. Sámuel 15, 22— s a leghatározottabban Jeremiás 7, 21—23. Kifejezésre 
jut ez az álláspont a zsoltárokban is, a melyeket pedig az exilium utáni 
egészen máskép gondolkodó gyülekezet felvett énekeskönyvébe: Zsolt. 4 0 , , ; 
50, 8—; 51, ,8 ; 69, 31—32. Hogy a későbbi redakczió ezt az álláspontot az ellen-
tétessel mikép harmonizálta, erre nézve 1. Zsolt. 51. 20 s reá vonatkozólag 
Duhm: Die Psalmen 147 0. L. különben Kautzsch: Biblische Theologie d. 
Alten Testaments 233—239. 

5 Máté 21, 1 2- 1 3 . 
8 Ján. 4, j,—24. Mivel itt s a következőkben a synoptikusok melleit hivat-

koznom kell János evangéliumára, utalok a következőkre: Schlatter i. m, 1. 12. 
és Zahn: D. Evangelium d. Johannes 22.— 
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Erre az új kultuszra nézve nem lehet irányadó Jézus személyes 
kultusza. Jézus viszonya az Atyához annyira sajátos, hogy a j n i 
kultuszunk semmikép sem lehet az ő kultuszának mása. Ő a 
Krisztus,1 az egyedülvaló2 és örökkévaló3 Fiú. Közte és az Atya 
között nincs meg a bűn feszültsége.4. Nála nem kell a hitnek 
megszűntetnie ezt a feszültséget.5 Ő és az Atya egy.c jézus 
kultusza és a mi kultuszunk tehát nem azonosítható, mivel más 
az ő viszonya Istenhez, más a mienk. 

Az új kultusz meghatározásánál abból kell kiindulnunk, hogy 
az új kultusz Jézus, a Krisztus által megy végbe.7 Alanya tehát 
az a gyülekezet, a mely a Krisztus köré csoportosul. Az új kultusz 
alakulatát már most az szabja meg, hogy Jézus mikép létesíti és 
mikép tartja fenn gyülekezetével az érintkezést. S e tekintetben 
élesen és félreismerhetetlenül kidomborodik Jézus munkásságából 
az a tény, hogy számára az ige az, a mivel gyülekezetét meg-
teremti és fenntartja.8 A mikor megszólal ajkán az ige, betelje-
s ü l a proféczia. Hogy csakugyan ő az eljövendő, a Krisztus, 
annak az evangelium hirdetése a bizonysága. Magvető s a mag, 
a mit vet, az ige. Az ige az Atya ismeretét adja. Az ige meg-
tisztít. Az ige megszentel." Tanítványainak is csak az igét adja 
hivatásuk teljesítésének eszközeképen. Az az ige is köt és old, a 
mit ők szólanak.10 Jézus tehát nem intellektualista, a mikor az 
igében látja a maga és tanítványai munkálkodásának eszközét. 
Az ige szerinte élő hatalom, mivel Istennek vele egybeforrott 
akarata szól általa. Hogy ezt megérthessük, közelebbről szem-
ügyre kell vennünk az ige tartalmát. Az ige •— mindenek előtt 
ezt látjuk — megtérésre, bűnmegismerésre és bűnbánatra hívó 
szózat, mert hiszen a Krisztus csak a megtértekből alakíthatja 

1 Máté 11, 2—6; 16, ,3—17; stb. 
2 Máté 11, 27; Ján. 3, i3, ,„; 5 „·,; 17 (v. ö. Máté 6, 9—l3). Figyelemreméltó 

e tekintetben is, hogy a kultusz motívumait nem vonatkoztatja magára; épen 
úgy nem a szolgáét (Ján. 8, 35). L. még Máté 5, 17 és Ján. 8, 31—59. 

3 Máté 22,41— Ján. 3 , f 3 (i. Zahn i. m. 196) 3 117,5 ,2 4 ; 8,5 8 (v. ö. Ján. 1,13—14 
s erre nézve Zahn i. m. 72, továbbá Máté 1, ía—2S, Luk. í, 26—38). 

4 Ján. 8, 4S; Máté 21, 28—31 és Luk. 15. 12—32: egyik fiúval sem azonosítja 
magát. L. az ezzel szorosan összefüggő következő jegyzetet. 

5 Jánosnál a legkülönfélébb meghatározásokat találjuk Jézusnak az Atyához 
való viszonyára nézve, de a hit seholsem szerepel: Ján. 3, 6 , 4 6 ; 8, 26,38, 40; 
10» i5> 18» 14» 31; 15, 10, 1S; 17, 25. 

« Ján. 10, 30. 17, ,,, 21, 23. 
' Máté 18, 19—20; Ján. 16, 23—24. 
8 Ebben benne foglaltatik az ótestamentom igéje is. jézus igéjének 

szoros a kapcsolata az ótestamentommal: Máté 4, 4, ,, 10; 5, l e ; 12, 3 ; 
17, io—13? 4» 21, 13, 16, 42; 22, 41—46; 24; 26, 31, 54, 5R, 64: Luk. 16, 29; 22, 37; 
24, 44 — 46Ϊ Ján. 13. ,8 ; 15, 2r.! 17. 12: bár másrészt teljesen szabad volt állás-
pontja az ótestamentommal és a reá támaszkodó kegyességgel szemben: 
Máté 12. 8, ,2 ; 15, , - 2 0 ; 17, 2„j 19, 8 ; továbbá Máté 5, 21, 27, 33, 38, 43; 6, j -e , 
,6—,8; 23, 8—,0; mely utóbbi helyekre nézve I. Schlatter i. m. I. 204. o. 

» Luk. 4, 21; Máté 11, 5 ; 13, 19, 37; Ján. 17, 6 - 8 ; 15, 3 ; 17, )7. Schlatter 
i. m. I. 92. 

10 Máté 10, - 1 5 ; 16, 19; 18, 18; 28, „ . 
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meg gyülekezetét.1 Az akarat megújulását követeli.2 Izrael 
akaratának Istenhez kell odafordulnia, mert csak a ki Isten akaratát 
cselekszi, részesedik Isten javaiban.3 A megtérés lehetséges, mert 
megvan reá a lehetőség Isten részéről, megvan reá a lehetőség 
az ember részéről is az ember minden terheltsége ellenére is.1 

A megtérésre hívó szózat így lesz — látjuk továbbá — Isten 
bűnbocsátó és közösségvisszaállító készségének hirdetésévé. Isten-
ben Jézus a teljes készséget látja arra, hogy a bűnt megbocsássa 
s az elesett embert a magával való közösségbe visszafogadja.5 

S mivel a megtérésre hívó szózat egyrészt, a kegyelmet felajánló 
szózat másrészt csak a kereszt által lesz teljessé, kereszthalálát 
és az attól elválaszthatatlan feltámadást is belekapcsolta igéjébe.6 

S mert így Isten igazsága, Isten kegyelme nyilvánvalóvá lesz, az 
ige megbékéltető hatalom. Mögötte a Krisztusban megigazító, a 
Krisztus által kiengesztelt Isten áll. Az ige Jézus szerint való ér-
tékelésének itt a gyökere. Ezért tartotta Jézus a maga és tanít-
ványai számára az igét elégséges eszköznek. Ezért nem tartotta 
kényszerű megalkuvásnak a csak az ige által való munkálkodást.7 

Az igében a legkívánatosabb: Isten kegyelmes akarata lép az 
ember elé. 

Ezzel a megállapítással nem ellenkezik az a másik tény, hogy 
Jézus két cselekményt is beleállított gyülekezete kultikus életébe: 
a keresztséget és az úrvacsorát. Mind a kettő oly szorosan és 
elválaszthatatlanul egybe van ugyanis kötve vele, a Krisztussal 
és a róla szóló igével, hogy tőle s az igétől elválasztva, meg-
szűnnék kultikus jogosultságuk.8 

1 A Krisztus hivatása nem első sorban a bűn megbocsátása és meg-
büntetése. Tiszte mindenekelőtt positiv. Jön, hogy megalapítsa Isten uralmát. 
S mert ennek akadálya a bűn, a positivum szüli a negatívumot, a megbékéltetés 
szükségességét. Schlatter i. m. I. 406. o. és u. a. D. chr. Dogma 86. o. 

2 Máté 5—7-21. 28—22, u . Hogy az akarat a döntő, erre nézze 1. Ján. 3, 
20—21) 17· 

3 Ezért következik Máté 21 3 3 - ω , után 22, t— u . 
4 Máté 15, 19; 16, l v ; 26, 41; Ján. 3, 6 ; 6, 63. 
5 Lukács 15, Ii—a«í Máté 18, χ. Isten közösségvisszaállító készségének 

következménye Jézus asztalközössége a bűnösökkel: Máté 9, 10; 11, 19; Lukács 
15, 2; 19, 5. 

B Máté 12, 39-J0; 16, , - 4 ; 16, 2,-23; 17, 20, , - ,„ ; 20, 28; Lukács 24, 
»5; Ján. 2, «—κ»; 6,25—e6 (bármikép döntsünk 51 b hitelessége felől (Zahn i. m. 
342. o.), az összeütközés Jézus és Kapernaum között a keresztre mutat) 10, 
1»-18; 12, 20-3β; 14, 30. Schlatter i. m. I. 484—517. o. 

7 Noha a csoda semmikép sem hasítható ki Jézus munkásságából — 
I. pl. Máté 11, ,—6 —, mégis az ige az Jézus szerint, a mi által Isten munkál-
kodik. Luk. 16, 31. Különben is, hogy a csodák motívumai mennyire Jézuson 
kivül álló körülményekben gyökereznek, erre nézve l. többek között: Máté 
8—9, 14, 15; Luk. 7, 13; Ján 5, e; 6, 5; 9, 4 ; stb. 

8 Máté 26, 26—23; (Ján. 6, 25-eo s reá vonatkozólag Schlatter i. m. 1. 546. o. 
s Zahn i. m. 348—356. o.); 28, ,9 (Ján. 3, 5 s reá vonatkozólag Schlatter i. m. 
II. 101. o. és Zahn i. m. 185. o.) L. mint a keresztségre, mind az úrvacsorára 
vonatkozólag Schlatter i. m. I. 251. o. és II. 101. o. 
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A Jézus szerint való, teljes következetességgel az igét uraló 
kultusznak legszembeötlőbb jellemvonása tehát minden más kul-
tuszszal szemben1 Isten feltétlen prioritása. Jézus szerint minden 
Istentől indul ki: a Krisztus küldetése, a bűn felfedése, a kegyelem 
fölajánlása, a Krisztus műve a maga teljességében s a mind-
ezeket hirdető ige is Isten üzenete. Az embernek csak meg kell 
hallgatnia, a mit az ige mond s engednie kell a hívó szónak.2 

S ha Jézus elmegy, jön helyette a róla bizonyságot tevő Lélek. 
Nem a tanítványok, ő szól a tanítványok által.8 S épen ezért, 
mert ebben a kultuszban mindenek előtt és mindenek fölött Isten 
a cselekvő, szükségtelenek kultikus szabályok, a melyek az ember 
teendőjét szabályoznák. Jézus nem szervezte az igaz kultuszt, 
nem adott liturgikus szabályokat.4 Tökéletes ellentéte tehát ez a 
kultusz mindennemű theurgiának, a mely a „colere" fogalmát 
Istenre való vonatkozásában is a „colere agrum" értelmében 
használja.® Csak ennek a kultusznak van szüksége körülményes 
utasításokra, liturgikus szabályokra, mert itt a prioritás az ember 
részén van. 

Ezen a nyomon kell elindulnunk. Közvetlenül és közvetve az 
a kultusz kapcsolódhatik Jézushoz, a mely 1. az igét és az igével 
összekapcsolt keresztséget és úrvacsorát tekinti annak a kul-
tikus szervnek, a mely által Isten az emberrel érintkezik, a 
mely 2. teljes mértékben érvényesülni engedi az ige hirdetésében 
az evangéliumot: Istennek kegyelmét a Krisztusban és a mely 
3. csorbítatlanul elismeri a kultuszban az emberrel szemben Isten 
prioritását8. Ez a megállapítás természetesen nem akar a ker. 
kultusznak teljes képe lenni. A sacrificialis momentumot pl. tel-
jesen figyelmen kívül hagyja. De épen ezért alkalmas arra, hogy 
elvezessen bennünket ahhoz a kultuszhoz, a melyet mint Jézushoz 
csatlakozó kultuszt vizsgálódásunk tárgyává tehetünk. 

Az apostoli kor kultusza főleg Pál leveleinek, az Actának és 
a Jelenések könyvének bizonyos adataiban tükröződik7. Ha ezek 

1 Izráel Jézus korabeli kultuszát egybe foglalhatjuk az akkori pogány 
kultusszal. Theurgia az egyik is, másik is. Rendtorff: Die Geschichte d. christl. 
Gottesdienstes unter d. Gesichtspunkt d. liturgischen Erbfolge. 6. ο. 

2 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy akarata bénaságra van kár-
hoztatva. Ellenkezőleg: Máté 22, 4. 

3 Máté 10, jó; 28, 19; Luk. 24, 4 9 ; Ján. 7, 3 9 ; 14, 16_17; 15, 26; 16, , - , 5 ; 
20, ,.2-23; Acta 1, 5. 8. A Lélekre vonatkozó ígéret nincs feszüllségben az 
ige értékelésével: Schlatter i. ni. 1, 194. o. 

4 Rendtorff i. m. 16. o. 
5 Rendtorff i. ni. 6. o. 
c Ennek a hármas criteriumnak formai és tartalmi helyességét a meg-

előző és következő fejtegetéseken kívül többek között az is bizonyítja, 
hogy a mikor Luther szembe fordult az addigi kultikus fejlődéssel, azt a 
fentivel lényegben teljesen egyező hármas criterium mértéke alá helyezte. 
L,: Von d. Ordnung d. Gottesdienstes in d. Gemeinde. Luthers Werke. Heraus-
gegeben ν. Buchwald, Kawerau, Köstlin u. a. VII. 154. o. 

7 A jelenések könyvében annyiban, a mennyiben pl. képeiből következ-
tethetünk az akkori kor kultuszára. L. Köstlin: Geschichte d. christl. Gottes-
dienstes. 6. ο. 
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az adatok nem adnak is nekünk kifejtett kultuszelméletet, ki-
épített liturgiát, azt mindenesetre megállapíthatjuk belőlük, hogy 
az apostoli kor kultusza szorosan Jézushoz kapcsolódik. Az Acta 
egyik adatából pl. egész határozottan megállapítható, hogy a 
jeruzsálemi ősgyülekezet az ige és a vele szoros egységben levő 
keresztség és úrvacsora köré csoportosuló ima- és szeretet-
közösség volt1. A gyülekezetet az Istennek a Krisztusról szóló 
üzenetét hirdető ige teremtette és tartotta fenn. Ennek elismerése 
és érvényesítése adta meg annak lehetőségét, hogy kultusza ker. 
kultusz legyen. Hogy az apostoli kor kultusza csakugyan Jézus 
szerint való kultusz volt, erre nézve teljesebb bizonyosságot 
szerezhetünk azonban, ha megvizsgáljuk e kor irodalmának, az 
újszövetségi iratoknak az igére, az ige tartalmára, a Krisztusra 
vonatkozó meggyőződését. 

Az apostolok és munkatársaik az igét tekintik munkálkodásuk 
eszközének. Használják az ótestamentom igéjét, mert ez is hirdeti 
már azt, a minek hirdetésére ők elhívattak2. Összegyűjtik a Jézus-
tól eredő és a róla szóló igét s létrejönnek a forrásgyűjtemények, 
a melyeket az evangéliumok írói használnak ; majd később meg-
íródnak maguk az evangéliumok. Ezen a kettős alapon épül föl 
az apostali igehirdetés. Hogy ez mennyire középpontja volt az 
apostolok munkásságának, kiviláglik Lukácsnak az apostolok 
cselekedeteiről írott könyvéből épen úgy3, mint a levélirodalomból4. 
Az apokalypsis szerint a megdicsőült Jézus is az ige által érint-
kezik a gyülekezetekkel s az evangeliutn hirdetése adja az alkalmat 
a föld népeinek az Istennek való meghódolásra5 . Az igehirdetés 
értékesebb minden más lelki adománynál0. Mert az ige az apos-
tolok és munkatársaik számára sem az intellectualismus holt eszköze. 
Az ige él. Életet ad, életet táplál7. Él, mert az élő Istennek akarata 
szól általa8. Az ige hatalmáról való ilyetén meggyőződés az 
ige tartalmában gyökerezik. Azért van az igének ilyen jelentősége, 
Isten akaratával való összeforrottsága azért ilyen nyilvánvaló, mert 
a Krisztust és benne Isten kegyelmét hirdeti. Igaz, amint az új-

1 Acta2,41—4„. A κοινωνία értelmére nézve másokkal (Kliefoth, Knoke,Jakoby)· 
szemben 1. Preuschen: D. Apostelgeschichte. 16. ο. és Rietschel i. m.232. o. 

2 Pl. Máté (2, 15; 2, „ ; 2, 23; 4, 14; 8, „ ; 12, „ ; 13, 35; 27, ,) és a héberek-
hez írt levél szerzője (pl. Héb. 8, ,—10, ,„) L. továbbá az Acta beszédeinek 
legtöbbjét, az olyan jellemző helyeket, mint pl. Acta 17. 3 „ s Pál leveleit, 
főleg a rómabeliekhez írottat. 

3 Acta 1,8, 22>2,14—, 42» 12: 4, 4,8, 18—19, 29» 31» 33» 5»20~ 21» 28—32» 40» 42» Stb. 
4 Júdás 3, „ ; I. Ján. 1 ) 2 - 3 ; Róm. 1013 —is» 17» '· Kor. 1, ι , ; 1. Tim. 4, ,,—16; 

II. Tim. 2, 15, 4 , 2 ; 4, 2; Tit. 2, , 15. 
5 Jel. 1, 9 - 3 , 22; 14, 6 - , ( l . Gebhardt : D . Lehrbegriff d. Apokalypse. 145.0.) 
6 I. Kor. 14, 5 (14. ,8—,9). A προφήτευε tv értelmére nézve 1. j. Weiss : 

D. der erste Korinterbrief 322. ο.: Der Prophet wird . . . hier . . . als der 
κατ' έξουσίαν redende Verkündiger des Willens oder der Gnade Gottes im 
allgemeinen geschildert. L. még I. Kor. 14, 26 —33 s erre nézve is J. Weiss i. 
kommentárját 334. ο. 

' Jakab 1, ,8, 21, 25; I· Péter 1, a3; 2, 2; Héb. 4. ,5_1 3 . 
8 II. Kor. 5,,8-2„; Róm. 1, Ι β - ι , ; II. Kor. 3, 9. 
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testamentom mutatja, az apostoli kor igehirdetésének nem egy-
forma fejlettségű christologia adja a tartalmat — Jakab és Pál 
között nagy a közbevetés —, de azért mégis valamennyiüket az 
a meggyőződés helyezi szembe a zsidósággal és pogánysággal, hogy 
Jézus a Krisztus. Jakab számára is κύριος Jézus, a kinek παρουσία-ját 
várja1. János2, Péter3 Jézusban, a Krisztusban Isten kegyelmét hir-
detik. Hogy Jézus miért a Krisztus, erre természetesen a minden 
irányban legteljesebben kifejlesztett christologiával Pál felel4 és 
nála találjuk a leghatározottabb kijelentéseket arra nézve is, hogy az 
igehirdetésnek csak Krisztus és az ingyen kegyelem lehet tárgya6. 
Christocentricus az apostolok munkatársainak igehirdetése is. 
Márk evangéliumának sajátosságát épen az magyarázza meg, 
hogy Márk ilyen módon akarja bizonyítani Jézus Krisztus voltát", 
Lukács az apostolok cselekedeteinek könyvében teljes megér-
téssel juttatja érvényre azt a tényt, hogy a Krisztusról való 
bizonyságtétel volt az ütköző pont az apostoli igehirdetés és a 
zsidóság között7. A mikor a héberekhez irt levél szerzője Jézust 
mint főpapot állítja elénk, mint a Krisztusról tesz róla bizony-
ságot8. A szentségfogalom kialakulóban van ugyan9, de sem a 
keresztség, sem az úrvacsora nem fajulnak el az emberi akarat 
kényétől függő szertartásokká, egyik is, másik is a Krisztus csele-
kedete, mert az ige által összekapcsolva marad a teljes evan-
geliummal10. 

Az apostoli kor gyülekezetét azonban nemcsak a Jézus krisz-
tusi méltóságáról való bizonyosság kötötte össze. Ezzel szorosan 
összefüggött az a másik bizonyosság, hogy Jézus Ígérete szerint 
kitöltetett reá a Szent Lélek s munkálkodik benne11. Számunkra 

1 Jak. 1, 2, 5, 
I Az evangéliumra nézve 1. pl. az. 5. o. 3. jegyzete alatt említett helyeket. 

Továbbá : I. Ján. 2, 2; 2. 2 2 - 2 3 ; 3, 16; 4, 2 - 3 ; 4, 9 - , 0 . Az apokalypsis leg-
határozottabb jellemvonása épen az, hogy középpontjában Jézus, a Krisztus 
áll. L. Schlatter i. m. 11. 82. o. 

I. Pét. 1, 3 ; 1, ,a—19; 2, 4; 2, 6—8; 2, 21; 2, 2Γϊ; 3, 18; 4, 6 ; 5, 4. 
4 Róm. 3, 21—23; 4, 25; 5, fl, 5. í 9 ; 6, 3—,,; 8, ,—4; 8, 31—34; II. Kor. 5,18—2J; 

Gal. 2, 16; 2, 19—2o> 13—14; 6, 14; Ef. 1, 7; 2, 14—18; Fii. 2, 8 ; 3, 7 — K o l . 
I, 14' l,2o! υ —14? Tit- 7. 

5 I. Kor. 1, 23; 2, 2; Gal. 1, 8 - 9 . 
6 Schlatter i. m. II. 409. o. 
7 PI. Acta. 3, t—4, 31 s a további összeütközések a Krisztust hirdetők és 

a zsidóság között. 
8 Héb. 2, 17—18; 4, 14—16; 5, 5—10; 6, 20; 7, 24—28; 8, 4—7; 9, u— J 4 ; 9, 24—28; 

' " 1.'Kor! l o / . ' - s ; 12, í 3 ; I. Ján. 5, 6. Jel lemző: Kol. 2, n - I 2 . L. Schlatter 
i. m. 505. o. 

10 I. Pét. 3, „ ; Róm. 6, 3; I. Kor. 6, „ (1. J. Weiss i. m. 154. o.) Gal. 
3, 2V; Ef. 5. 26; Tit. 3, 5 ; Héb. 10, 22 a keresztségre vonatkozólag; I. Kor. 
II, 23—26 ('• Κ°Γ· Ό , i6—22) a z úrvacsorára vonatkozólag. 

II jak. 1, 5; 3, 15; 3, 17; Júdás 1 9_2 0 ; I. Ján. 2, 20; 2, 27; I. Pét. 1, , , - 1 2 ; 
Róm. 7, 5—6; 8, l e; 8, 2 3- 2 7 ; 15, 30; I. Kor. 2, , n - 1 6 ; 3, 16; 6, 12; 14; 
II. Kor. 1, 22; 3, 16—]8; 5, 5; Gal. 3, ,3—14; 4, 4—6; 5, 5; 5, ,e—17; 5, 22—25! 6, 8; 
Ef. 3, ,„; 4, ]—,; Fii. 2, t . 
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ez azért fontos, mert ebben láthatjuk annak biztosítékát, hogy 
az apostoli kor keresztyénségében és így kultuszában is meg-
felelően érvényesülhetett Isten prioritása1. Csak így lehetséges 
az a minden theurgiát gyökerében elmetsző meggyőződés, hogy 
mind az akarás, mind a véghezvitel Isten kezében van-. 

Az apostoli kor kultusza tehát megfelel a fent megállapított 
hármas criteriumnak. Isten az ige által érintkezik az emberrel, 
az ige tartalma a Krisztus és váltsága, a prioritás a Lelke által 
bennünk munkálkodó Isten részén van. 

Az apostoli kort követő korszak első századában még elég 
szorosan az apostoli kor kultuszához és így Jézushoz kapcso-
lódik a kultusz, noha már itt is, ott is mutatkoznak azok a jelen-
ségek, a melyekből a III. századtól kezdve a Jézustól és az 
apostoli kortól mind határozottabban elhajló kultikus fejlődés 
kiindul3. Mivel a mi feladatunk nem a kultusz történetének elő-
adása, hanem csupán annak nyomozása, hogy hol találjuk meg 
a jelenben a vizsgálódásaink alapjául vehető keresztyén kultuszt, 
a kultuszt ebben a fejlődésében nem kell lépésről lépésre végig-
kísérnünk. Elég, ha megállapítjuk a fejlődést meghatározó tényezőket 
s a fejlődés eredményét a fent megállapított criteriumok meg-
világításába helyezzük. 

Hogy a ker. kultusz depravatiojában milyen tényezők hatottak 
közre, erre — a dogma és a kultusz között szerves kapcsolat 
lévén — a dogmatörténet ad feleletet.4 Szerinte a dogma fejlő-
désének történetéből az apostoli kort követő századokban három 
jelenség válik ki különös élességgel. 1. Jézusnak és az apostolok-
nak az újtestamentomi kánonba kijegeczesedett igéje mellé, majd 
elé odanyomul a ker. speculatio, a hagyomány, az egyház a maga 
tanításával és tekintélyével;5 2. Krisztus és az ember közé oda-
furakodik a pap, az egyház a maga szertartásaival és paran-

1 Az Acta szerint a megdicsőült Jézus és a Lélek vezetik a gyülekezetet 
és az egyest : 1, 23—2B; 2, .,; 4, 8 ; 4, 3 l ; 6, 10; 8, 29; 9, t—9; 9, 31; 10, 44; 13,2; 
14, 27; 15, 4; 15, ; ; 15, 2s! e-7> '6> s—io> 14! 9; 19, 2(); 20, 23; 20, 28; 
2 ' , 11! 21, í9—20; 22, 6—u; 22, 18— 2); 23, l t ; 26, 15—18; 27, 23-26! 28, 2β· 

2 Fii. 2, 13 s rajta alapúi I. Kor. 3, 5—7. 
3 Forrásaink : Clemens Romanus, Plinius (sec.), Ignatius, .a Αιδαχή, Jus-

tinus, majd Tertullianus, Cyprianus, a Constitutiones apostolicae, a különböző 
liturgiák stb. A forrásokat kivonatban közlik: Clemen: Quellenbuch ζ. prakt. 
Theol. I. l.-o. Köstlin i. m. 19.-0., legrészletesebben tárgyalja a forrásokat 
Rietschel i. m. 1.242.-0. L. továbbá a Lietzmann-féle Kleine Texte 5., 6., 35., 61. 
számú füzeteit. — A későbbi, Jézustól elhajló fejlődés kiinduló pontjai pl. Herrn. 
S i m . 5, 3, 3 έάν δέ π α γ α θ ό ν ποιήσης εκτός ζης εντολής τοΰ θ-εοΰ, σεαυτφ περιποίηση 
δόξα ν περισσοτέραν κ α ι εση ενδοξότερος π α ρ ά τω θ-εφ οδ ε μ ε λ λ ε ς είναι . Β ο η -
wetsch: Dogmengesch. 24. ο. Ez már a theurgía alapvetése. A papság Krisztus 
helyébe lépését sejteti Ignatius, a mikor a kultusz középpontját a püspökben 
l á t j a : δπου αν φανή , δ επίσκοπος, εκε ί τό πλή9·ος έστω' ώσπερ όπου αν f/ Χριστός 
Ί η σ ο ϋ ς εκεί ή καθ-ολική εκκλησ ία . S r n y r n . 8 , 2 , B o n w e t s c h i. m . 28 . Ο. 

4 Th. Harnack: Prakt. Theologie. 1. 405. ο. 
5 J u s t i n i a n u s , N o v e l l . 1 3 1 : τ ω ν . . . αγ ίων συνόδων κα ί τ ά δ ό γ μ α τ α καθ-άπερ 

τάς θ ε ί α ς γ ρ α φ α ς δ ε χ ό μ ε θ α κ . τούς κανόνας ώς νόμους φυλάττομεν . B o n w e t s c h 
i. m. 101. ο. 
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csaival;1 3. az ember — egyrészt a Krisztustól való elválasztottság 
által késztetve reá, másrészt a pelagianismus, illetve semipela-
gianismus által fölbátorítva — a maga erejében akarja megiga-
zulását és üdvözülését eszközölni2. Ε folyamatok alakítják most 
már a kultuszt. Mindegyiknek megtaláljuk a kultusz történetében 
is párhuzamosát. Az apostolok bizonyságtételéhez kapcsolódó élő 
bizonyságtétel a Krisztusról és a benne lett váltságról egyre 
jobban elhallgat s helyét az igétől elszakított úrvacsora, mint a 
Krisztus áldozatának megismétlése foglalja el.3 Mivel a békéltetés 
eszközlője első sorban nem a Krisztus, hanem az egyház, a kul-
tusznak a gyülekezettel szemben első követelménye az egyház 
rendelkezései iránt való engedelmesség, a melyre nézve egyre gaz-
dagodó irodalom ad útmutatást.4 Részint ez, részint a pelagianis-
muson felépülő soteriologia megadván a theurgia lehetőségét, a 
kultusz egyre következetesebb theurgiává satnyul.5 

Ez a lefelé irányuló fejlődés két ágban halad. Az egyik a 
keleti egyháznak az üdvtörténetet megjelenítő symbolikus kultusz-
drámájában,6 a másik, a nyugati, a római egyház miseáldozatában7 

éri el betetőzését. Lényeg tekintetében mind a két kultusz szorosan 
megegyezik. Az ige csak mint liturgikus elem jut szóhoz, még 
keleten is a népnek jobbára érthetetlen nyelven. S a mennyiben 
szerepel is az ige hirdetése, csak kezdetleges és semmikép sem 
lényeges járuléka a kultusznak. A megbékéltetés eszközlője nem 
a Krisztus és váltsága Jézus és az apostolok igéje szerint, hanem 
Krisztusnak a kultuszban az áldozó pap által megismételt „vér-

1 Cyprianus az úrvacsorai elemek oblatiojáról szólva, teljes határozott-
sággal állítja: id, quod Christus fecit, imitatur (t. i. sacerdos) et sacrificium 
verum et plénum tum offert in ecclesia Deo patri. Bonwetsch i. m. 68. o. 

2 Még az eléggé szorosan Augustinushoz csatlakozó Nagy Gergely szerint 
is: praeveniente gratia et bona voluntate subseauente hoc, quod oninipotentis 
Dei donum est, fit meritum nostrum. Bonwetsch i. m. 129. o. 

3 Caesar. Arel. Hom. 12: Si diligenter attenderitis, cognoscetis, quod non 
tunc fiunt missae, quando divinae lectiones in ecclesia recitantur, sed quando 
munere offeruntur et corpus et sanguis domini consecratur. Nam lecliones 

etiam in domibus vestris ipsi legere . . . . potestis, conse-
crationem vero corporis et sanguinis Christi non alibi nisi in domo Dei 
audire vel videre poteritis. Caspari: Die gesch. Grundlage d. gegenw. ev. 
Gemeindelebens. 7. o. 

4 Kezdődik a folyamat a liturgia egyes részeinek, majd a teljes liturgia 
följegyzésével, folytatódik a liturgiák redakcziójával, egységesítésével, a litur-
gikus vitákkal s tetőpontját éri el a római egyház minden gondolatot, szót, 
mozdulatot megszabó liturgikus utasításaiban, mystico-asceticus kézikönyveiben. 

5 A tetőpont az, a mikor kialakul a miseáldozat tana. Christus pro nobis 
iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur, — mondja Nagy Gergely 
— nam quoties ei hosliam suae passionis offerimu toties nobis ad absolu-
tionem nostram passionem illius reparamus. Bonwetsch i. m. 130. o. Keleten 
a fejlődés ugyanide ért el a lényeg tekintetében. L. a IX. század előtti 
konstantinápolyi misének szövegét Baumstark kiadásában s ott főleg a 25. és 
26. szakaszt. Kleine Texte (ed. Lietzmann). 35. 10—14. ο. 

6 Köstlin i. m. 64.-0., Rietschel i. m. 1. 292.-0. 
7 Szövegét közli Clemen i. m. I. 9.-0., taglalja Rietschel i. m. I. 353.-0., 

Köstl in i. m. 95.-0. 
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telen" áldozata. A római egyház miséje tökéletes következetes-
séggel juttatja ezt érvényre, bár a dogmatikai alap, a liturgikus 
tendentia mind a kettőnél azonos. Innen van, hogy végeredményben 
mind a két kultusz következetes és leplezetlen theurgia. 

Ha tehát a Jézushoz joggal kapcsolódó kultuszt akarjuk vizs-
gálódásunk tárgyává tenni, akkor úgy a keleti, mint a római 
egyház kultuszát figyelmen kiviil hagyhatjuk. 

Az egyház és a theologia depravatioja magával ragadta a 
kultuszt is: az egyháznak és a theologiának a reformáczió által 
való megújulása magával hozta a kultusz megújulását is. A míg 
a többé-kevésbbé csupán a kultuszreformot szem előtt tartó 
mozgalmak többé-kevésbbé kudarczot vallottak1, addig az egy-
házat és theologiát megtisztító reformáczió végbe tudta vinni a 
kultusz reformáczióját is. A hol a reformáczió diadalmaskodott, 
ott az Írás lett újra a hit és élet zsinórmértéke s a Krisztus 
váltságán alapuló ingyen kegyelem lett a lelkek centralis élményévé. 
A kultuszban tehát újra érvényesülhetett, mert érvényesülnie 
kellett, Isten prioritása s a kultusz visszakapcsolódhatott az apostoli 
korhoz és rajta át Jézushoz. 

Teljes határozottsággal domborodnak ki a megújult kultusz 
alapfeltételei Luthernél. Az igét ő is, mint Jézus és az apostolok, 
élő hatalomnak tartja. „Eine allmächtige Kraft, so ein gross-
mächtiges Ding, dass es alles kann und vermag, es richtet alle 
Dinge aus." Az igének ez a hatalma nála is tartalmában gyökerezik. 
„Es bringt Vergebung der Sünden, es bringt Christum mit sich, 
darum wer es fasset und hält, der fasset und hält Christum und 
also hat er durchs Wort, dass er vom Tod ewiglich los wird." 
Az igét és a Szent Lelket szoros egység köti össze. „Der heilige 
Geist führet es selber." S ez az ige nem valami mystikus, hanem 
hallható, érzékekkel felfogható ige, az írás kánonába foglalt ige 
épen úgy, mint a hozzá csatlakozó igehirdetés. „Wir reden aber 
von dem äusserlichen Wort, durch Menschen als durch dich, mich, 
mündlich gepredigt." 2 Hogy az igének mennyire Krisztus és 
váltsága a tartalma, már ez a nyilatkozat is mutatja, de még 
kétségtelenebb bizonysága ennek Luthernek az epistolai perikopa-
sorozatról s főleg az újszövetségi kánonról, annak egyes köny-
veiről, igy pl. Jakab leveléről mondott ítélete. A ki az epistolai 
perikopákat összeválogatta, szerinte „insigniter indoctus et super-
stitiosus operum ponderator" lehetett, mert a Krisztusban való 
hitet sürgető páli szakaszok helyett leginkább ethikaiakat választott 
ki.3. Az újszövetségi iratok közül azok kedvesek Luthernek, „die 

1 Jellemzők e tekintetben a Hust megelőző cseh reformmozgalmak. L. Dr. 
Václav Flajshans: Mistr Jan receny Hus ζ Husince. 86. o. Különben maguk 
az előreformatorok sem voltak a szó teljes értelmében reformátorok. Épen 
ezért nem is hagytak a kultusztörténetben korszakalkotó nyomot. 

2 Luthardt: Kompendium d. Dogmatik. XI. kiad. 360. o . ' 
Formula Missae et Communionis pro Ecclesia Vuittembergensi. Clemen 

. m. I. 28. o. 
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Christum hell und rein dargeben" s mert ezt a mértéket nem 
iiti meg, Jakab levele „rechte stroherne Epistel." „Was Christum 
nicht lehrt, dass ist noch nicht apostolisch, wenns gleich S. Petrus 
oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum predigt, dass wäre 
apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Pilatus und Heródes 
thäte' . A szentségekkel kapcsolatban is teljes mértékben érvé-
nyesül az ige. Luthernél az igét és szentségeket újra szoros 
egység köti össze2. S csorbítatlan az ő értelme szerint való kul-
tuszban Isten prioritása. Kultusz csak akkor lehetséges, ha Isten 
igéje hirdettetik 3 s az ige hallgatása annyi, mint „audire Deum 
per testes suos ." 1 Világosan kidomborodik Isten prioritása a 
torgaui templom fölavatásakor adott definitióban: „dass dies Haus 
dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, denn 
dass unser lieber Herr selbt mit uns rede durch sein heiliges 
Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lob-
gesang." r' S Isten prioritásának ez a föltétlen elismerése magya-
rázza meg itt is, hogy Luther miért volt oly közönyös liturgikus 
kérdésekkel szemben". 

A lutheri reformáczió kultusza ezeken a meggyőződéseken 
épül fel. Jellemzi mindenek előtt a kegyelmi eszközökhöz való 
kötöttség. „Neque Patris, neque Filii voluntas est, ut quisquam 
praedicationem verbi negligat aut contemnat, et interim exspectet, 
donec a Patre absque verbo et sacramento trahatur.7 Jellemző 
továbbá — ezzel összefüggően — az ige és a Lélek egysége. 
„Verbo adest praesens Spiritus Sanctus, et corda hominum aperit, 
ut . . . diligenter attendant et ita convertantur sola gratia et virtute 
Spiritus Sancti"8. A Krisztusról való bizonyságtételnél nagy 
nyomaték van annak hangoztatásán, „quod homines non possint 
iustificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed 
gratis iustificentur propter Christum per fidem",9 mert „haec 
doctrina affért firmám consolationem conscientiis." "'Mindebből követ-
kezik a lutheri kultusz harmadik jellemvonása: Isten prioritásának 
minden következményeivel való elismerése s így minden theurgia 
kizárása a kultusz motívumaiból. A kultusz, a mely nem egyéb, 
mint az ige hirdetése, mindenek előtt a Szent Lélek ténye. „Ex 
promissione verbi Dei certo statuere debemus, quod verbum Dei 
praedicatum et auditum revera sit ministerium et organon Spiritus 

1 Luther i. k. VII. 13. o. 21. o. 24. o. 
2 L. Cat. minor IV. 2. 10., VI. 6., 8., 10. Müller: D. symb. Bücher d. e v -

luth. Kirche. X. kiad. 361. és 365. o. 
3 Von d. Ordnung d. Gottesdienstes in d. Gemeinde. Luther i. k. VII. 154. o. 
4 Achelis: Prakt. Theol. II. kiad. 562. o. 
5 Luthers Werke i. k. V. 520. o. 
6 Legjellemzőbb e tekintetben talán Buchholzerhez írt levele. Luthers 

Werke i. k. VIII. 442. o. L, még Rendtorff i. m. 22. o. 
• Form. Conc. II. XI. 76. Müller i. k. 720 o. 
β Form. Conc. I. II. 5. Müller i. k. 524. o. 
9 Conf. Aug. IV. 1. Müller i. k. 39. o. 

10 Ap. Conf. XXIV. 48. Müller i. k. 259. o. 
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Sancti, per quod in cordibus nostris vere efficax est et operatur." 1 

Az ember szerepe csak visszahatás az isteni hatásra. A sacra-
mentum adja meg a sacrificium lehetőségét.-

A svájczi reformáczió talaján kialakuló kultusz ettől a crite-
riumainknak megfelelő kultusztól lényegesen eltér. Igaz, az ige-
hirdetés Zwinglinél ép úgy, mint Kálvinnál a kultusz középpontjában 
áll; minden, imádság, ének, sőt — ez jellemző - még a szent-
ségek is csak alárendelt viszonyban vannak az igével szemben,3 

az ige és a Lélek között azonban meg van bontva az egység: 
nem a külső ige Isten tulajdonképeni eszköze, hanem a belső 4. 
Ez a spiritualismus a kultusztörténet további folyamán mind 
jelentékenyebben eltéríti a fejlődést helyes irányából. 

Egyáltalában a kegyelmi eszközöknek Lutherétől teljesen elütő 
értékelését találjuk a svájczi reformátoroknál. A kegyelmi esz-
közök Istennek csak esetleges, nem feltétlenül szükséges esz-
közei. „Dux autem vei vehiculum spiritui non est necessarium"5 — 
mondja Zwingli s Kálvin is csak párhuzamosságát ismeri el a 
Lélek és az ige munkásságának, nem egységét". Ennek a Luther-
től való eltérésnek gyökerét Isten kizárólagos okiságának 
abban a merev, minden következményeivel érvényesített hangoz-
tatásában találhatjuk meg, a melyből a praedestinatio tana sarjadt 
elő7. De a kálvini kultusz nemcsak a kegyelmi eszközök felől 
való vélekedésben tér el Luthertől. A kálvini kultuszt a lutheritől 
hasonló élességgel megkülönböztető sajátosság még a törvénynek 
az evangelium rovására való érvényesülése az igében8. Ezzel függ 
össze, hogy Kálvin liturgiájában a bűn nyomorúságáé a vezér-
hang. Ezért kerül oda ismételten a liturgia élére a tízparancsolat. 
Innen van, hogy a kultusznak erősen ótestamentomi a jellege. 
A gyülekezet a zsoltárokat énekli. Az igehirdetés alapigéit főleg 
az ótestamentom szolgáltatja. Ennek a sajátos jelenségnek is 
a praedestinatio tanában találhatjuk meg a magyarázatát, a mely 
minden más irányú intentiója ellenére is eltereli a figyelmet a 
Krisztusról és váltságáról9. A kálvini kultusz ezért nem olyan 
kizárólagosan christocentricus, mint a lutheri. A praedestinatio 

1 Form. Conc. II. II. 56. Müller i. k. 602. o. 
2 Ap. Conf. XXIV. 17—19., 24—26. meghatározásai értelmében. Müller 

i. k. 252—253. 
3 Achelis: Prakt. Theol. II. kiad. I. 539. és 542. o. L. általában a svájczi 

reformáczió kultuszára nézve Rietschel i. m. I. 412.-0. Köstlin i. m. 195.-0. 
Clemen i. m. 43. o. 

4 Helvetica Confessio Posterior I. 4. §. 
5 R. H. Qrützmacher: Wort u. Geist. 108. ο. 
6 i. m. 127.-0. 
' i. m. 130.-O. L. még Schlatter: D. christl. Dogma. 521. o. Az itt a 

praedestinatioból levezetett lehetőségek nem maradtak a későbbi fejlődés 
folyamán puszta lehetőségek. 

8 Achelis i. m. I. 5*1.-o. Kálvin törvényszerűségével szemben jellemző 
Agricola túlkapása: „decalogus gehört auf das Rathaus, nicht auf den Predigt-
stuhl." Luthardt i. m. 361. o. 

9 Schlatter i. m. 4 i. h. 
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azonban, mivel épen úgy lehet üdvre, mint kárhozatra való el-
rendeltség, bizonytalanságban hagyja az embert s ebben a bizony-
talanságban gyökerezik a kálvini kultusz harmadik jellemvonása. 
Mivel az üdvre kiválasztottság bizonyosságát a hitnek az életben 
való megnyilvánulása adja, a kultusz is alkalom lehet arra, hogy 
a kiválasztott kultikus vallástétele által kiválasztottságáról meg-
bizonyosodjék1. Theurgiáról nem lehet ugyan szó ennek a kul-
tusznak keretében, — a praedestinatio ténye következtében czél-
talan lenne — de Isten prioritása mégsem- érvényesülhet. A kul-
tusz nem alkalom arra, hogy Isten munkálkodjék rajtunk, hanem 
alkalom az embernek arra, hogy vallástétele által Istent dicsőítse2. 
S mivel a kultusz alanya nem Isten, hanem az ember, a kál-
vinismus a lutherismussal ellentétben egyáltalában nem közönyös 
a kultusz külsőségeivel szemben. Vagy puritán a végletekig, mint 
maga Kálvin, vagy átcsap ennek az ellentétébe, a Common 
Prayer Book merev szertartásosságába8 . 

A reformácziót követő három évszázad kora néhány ember-
öltő elmúltával csakhamar az egyre mélyebbre hajló kultikus 
depravatio kora lesz. A depravatioban két tényező hatott közre. 
Egyrészt a kegyelmi eszközöktől mindinkább eltávolodó Spiritua-
lismus, másrészt a felvilágosodás philosophiai áramlata. A Spiritua-
lismus legvégső consequentiáit levonja a quäckerek mozgalma : 
a kegyelmi eszközök teljesen fölöslegesek és nélkülözhetők 
számára1. De nemcsak a quäckerismusban, másfelé is, így a 
lutheri protestantismusban is uralomra jut a spiritualismus. Itt 
— akarata ellenére — a pietismus egyengeti útját, a mely tulaj-
donképen visszahatás akart lenni a reformácziót követő ortho-
doxia5 merevségére, de tényleg a spiritualismus és a fölvilágosodás 
együvé torkolásából keletkezett rationalísmusnak lett úttörője0. 
Előhírnöke ennek a fejlődésnek a kultusz kivetkőzése a refor-
máczió adta jellegéből. A pietismus, a mikor az ecclesia late 

1 Achelis i. m. I. 542. o. Schlatter i. m. 479. és 655. o. 
2 „Az egyház czélja nem bennünk, hanem Isten nevének megdicsőítésében 

rejlik. Innen az a szigorúan szellemi kultusz, melylyel a kálvinista a 
maga egyházában Istent tisztelni akarja." Kuyper: A kálvinismus lényege. 
75. ο. A kultusznak más czélja alig lehet. Már Zwingli szerint is: „Fides 
. . . iis datur, qui ad vitám aeternam electi et ordinati sunt, sic, tamen ut 
electio antecedat, et fides velut symbolum electionem sequatur". Grütz-
macher i. m. 103. ο. A kegyelmi eszközök, mint Istennek az ember üdvét 
munkáló eszközei s a köréjük csoportosuló kultusz számára itt nem marad 
feladat. 

3 L. az utóbbira nézve Rietschel i. m. I. 418. o. Clemen i. m. I. 67. o. 
4 Grützmacher i. m. 217. o. 
5 Hogy az orthodoxia kora nem tekinthető a maga teljességében a dep-

ravatio korának, hogy kegyessége jórészt egyenes vonalban leszármazottja 
Luther kegyességének, ennek többek között, mint erre Wernle is rámutat, 
kétségtelen bizonyítéka Gerhardt énekköltészete. L. Wernle: Einführung i. d. 
theol. Studium. 246. ο. 

6 A spiritualismus és rationalismus kapcsolatára nézve 1. Grützmacher 
i. m. 219. é s 281 . -0 . 
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dicta határain belül az ecclesia proprie dicta megvalósítására 
törekszik, igaz, az igének az addiginál szorgalmasabb és helye-
sebb használata által akarja ezt elérni1, de a mikor elhatalma-
sodik rajta a subjectivismus, az igétől és a szentségektől magát 
függetlenítő spiritualismus, a magahitt, törvényeskedő synergismus, 
istentiszteleti élete is hanyatlani kezd s az Írást hirdető ige elé 
a lélekvezette egyéniség vallástétele, a Krisztus mellé a megiga-
zításában közremunkáló ember s így az egész kultuszban Istennel 
szemben az ember kerül prioritásba2. A pietismust az egyházban 
és theologiában nyomon követő rationalismus már határozottan 
szembehelyezkedett a reformátori s így az apostoli és jézusi 
keresztyénséggel is3. Innen van, hogy a rationalismus kifejlő-
désének csúcspontja a ker. kultusz depravatiojának legmélyebb 
pontja. A rationalista kultusznak is az ige ugyan a középpontja, 
de ez az ige nemcsak hogy nem kapcsolódott Jézus és az apos-
tolok igéjéhez, hanem — mindenek előtt a Krisztus és váltsága 
tekintetében — teljesen meghasonlott vele1. Ez az ige az embert 
hirdette, a kinek van ereje, képessége arra, hogy magában az 
erényes embert kialakítsa0. Az igehirdetés csak annyiban akar 
segítségére lenni, hogy oktatásban részesíti s ebbe az oktatásba 
belefoglalja Jézus ethikájának bizonyos pontjait". S a mint az 
ige, úgy a szentségek is az oktatás czélját szolgálták s az igével 
együtt elvesztették az ige adta tartalmukat7. Theurgiává fajult 
ez a kultusz is8, bár következetlenül, mert hiszen a mint lehetet-
lennek tartotta a következetesen a deismusba beleolvadó rationa-
lismus Istennek az emberrel való érintkezését'J, úgy lehetetlennek 
kellett volna tartania az ember érintkezését is Istennel. S mivel 
a rationalismus számára a kultusz az ember ténye lett, fontossá 
lelt számára az, a mi iránt pl. Luther közönyes volt. Elvetette, a 

1 A bibliaóra történetében korszakalkotó a pietismus, L. Wurster : Die 
Bibelstunde. 26.-0. 

2 Wacker: Die Laienpredigt u. d. Pietismus. 50. o.; Köstlin i. m. 222.-0.; 
Schlatter i. m. 507.-Ο. 

3 Annyira ment, hogy végre még a „Mi Atyánk"-ot sem tartotta el-
fogadhatónak. L. Sintenis „Mi Atyánk"-fordításait Köstlín i. m. 234. o. 

4 L. pl. Luthardt i. m. 230. és 314. o. 
5 Nicht, als wollten sie sich schwächer fühlen, als sie sind; nein, nein, 

sie können viel für sich tun, aber — der Geist ist oft willig und das Fleisch 
ist schwach", — mondja egy ürvacsorai ima. Még jellemzőbb a következő 
distributioi fo rmula : „Geniessen Sie ein wenig Wein ! Tugendkraft liegt 
nicht in diesem Wein, sie liegt in Ihnen, in der Gotteslehre und in Gott 1" 
Köstlin i. m. 232.-0. 

6 „Der Hauptberuf eines ev. Pfairers (ist), dass er Lehrer werde". Köstlin 
i. m. 226. o. 

7 L. a. keresztelési és ürvacsorai formulát, amelyet Köstlin közöl i. m. 
227,- és 229.-0. 

8 „Lasset . . . uns . . . nicht zum Altare gehen um ein Sacrament daselbst 
in Empfang zu nehmen, sondern um unser Sacrament dahin zu bringen". 
Köstlin i. m. 229. o. 

9 Luthardt i. m. 96. o. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése. 2 3 7 

mit örökölt. Új liturgiát, új énekirodalmat, új zenei és építészeti 
stílust teremtett1. 

A rationalismusra a XIX. század első évtizedeiben bekövet-
kezett a visszahatás. Nem egészen jogosulatlan általánosítással 
mondható, hogy mind az egyház, mind a theologia szakított vele2 

s a mennyiben kereste, megtalálta újra a kapcsolatot Jézussal 
és az apostolokkal. Luther és a lutheri reformáczió is mind in-
kább egyre többek számára megbízható kapocsnak bizonyult. 
S a megújulás magával ragadta a kultuszt is. A rationalismus 
romjain új kultusz épült föl, a mely szintén mind tudatosabban 
és határozottabban veszi magára Luther bélyegét3. Igaz, ez az 
áramlat akkar is s napjainkban is, — a mely bizonyos tekin-
tetben még épen úgy a restauratio, mint az aedificatio kora, — 
más, tőle merőben idegen áramlatokkal párhuzamos, de bennünket 
a kultusztörténet, ha ugyan helyes kiindulásunk s útmutatása szerint 
való nyomozásunk, határozottan erre az áramlatra utal. Itt, ezen 
belül, a Luther értelme szerint való kultuszban találjuk meg azt 
a kultuszt, a melyet meggyőződésünk szerint — mint keresztyén, 
mint Jézushoz joggal kapcsolódó kultuszt — oly czélból kell 
vizsgálnunk, hogy lényegét megállapítsuk. Ez az a kultusz, a mely 
megüti a Jézus igéje alapján felállított, az apostoli korban, Luther-
nél s a lutheri reformáczióban érvényesült criteriumaink mértékét, 
mert ennek 1. középpontja Jézusnak és az apostoloknak igéje 
s a vele összeforrott szentségek s az igét és a szentségeket tekinti 
az egyedüli szervnek, a mely által Isten az emberrel érintkezik, 
mert 2. a feltétlen középpontjaképen uralt igének gyújtópontját 
a Krisztusban és váltságában látja, mert 3. minden mozzanatában 
teljesen és feltétlenül érvényesülni engedi az emberrel szemben 
Isten prioritását4. 

II. 

Már most az a feladatunk, hogy a fentebb meghatározott ker. 
kultuszt valláspsychologiai elemzés tárgyává tegyük s így állapítsuk 

1 L. pl. a pozsonyi gyülekezet történetére vonatkozólag Schmidt: Beiträge 
zur Geschichte d. ev. Kirchengemeinde Α. B. in Pressburg. 152. o. 

2 A theologiában Schleiermacher a kiinduló pont, az egyházban pedig 
az az ébredés, a mely a század eiső évtizedeiben Németországban (a napo-

leoni háborúk után), a skandináv államokban (Hauge), Finnországban (Paavo 
Ruotsalainen) új életet vitt a Protestantismus elsorvadt tagjaiba s a mely 
egyesülve máshonnan, így Angliából (Carey), kiinduló mozgalmakkal erőt adott 
a restauratio, a belmisszió és a kiilmisszió munkáinak megragadására és föllendí-
tésére. Magyarországot ennek az ébredésnek csak épen egyes hullámai érintették. 

3 j ellemzö, hogy a kultusz porosz restauratora, a református III Frigyes 
Vilmos király is Lutherben látta a megújulás normáját. „Wir müssen, — 
mondta egy izben — soll etwas aus der Sache werden, auf Vater Luther 
recurrieren". Rietschel i. m. 448. 

4 Kultusztörténeti átpillantásunkból következik, hogy a kultuszt a maga 
teljességében kell vizsgálat alá vennünk. Igehirdetését és annak tartalmát 
épen úgy, mint a szentségekkel kapcsolatos kultikus cselekvényeket. Jelleg-
zetes sajátosságai csak is így érvényesülhetnek. 

16 
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meg lényegét. A valláspsychologiáról adott meghatározásunk értel-
mében vizsgálódásunk anyagát a kultusszal kapcsolatos tudat-
állapotok szolgáltatják. Tehát mindenekelőtt azt a kérdést keil 
tisztáznunk, hogy ezeket a tudatállapotokat mikép közelíthetjük 
és ragadhatjuk meg. Ha megvan a vizsgálódást végző alanynál 
az a bizonyos tekintetben nélkülözhetetlen előfeltétel,1 hogy a 
vizsgálódás alapjául szolgáló tudatállapotok benne is végbe-
mentek, illetve folyamatban vannak, akkor első sorban az intro-
spectiv módszert kell alkalmaznunk, amely természetesen nem 
jelentheti a tudatállapotok egyidejű, hanem csupán az elsődleges 
és másodlagos emlékezés útján való megfigyelését.2 Ennek a 
subjectiv-individualis módszernek természetszerű egyoldalúságát 
ki kell egészítenie a subjectiv-comparativ módszernek.3 Mi szol-
gáltassa azonban ennek a comparationak anyagát? Végezhetnénk 
kísérleteket, de ezek — legtöbbször eléggé relatív értékű — ered-
ményének feldolgozása olyan körülményes, hogy erről a mód-
szerről dolgozatunk e részének szűk keretei miatt le kell mon-
danunk.4 Legczélszerűbb lesz, ha a kultusz irodalmához fordulunk 
anyagért. A kultusz irodalma a lehető legtágabb értelemben veendő. 
Az agendák, énekeskönyvek s a homiletikai irodalom ép úgy 
idetartoznak, mint a közvetlenül nem kultikus rendeltetésű iro-
dalom, továbbá életrajzok, vallomások s a kultusszal összefüggő 
dogmatikai kijelentések, már t. i. a mennyiben a valláspsychologia 
által feldolgozható anyagot nyújtanak. ! l Ezt az anyagot a vizsgáló 
alanynak átéléssel kell feldolgoznia, a melynek három mozzanata 

1 Faber: D. Wesen d. Religionspsychologie und ihre Bedeutung für d. 
Dogmatik. 111. ο. 

- Faber i. m. 102. ο. Az elsődleges és másodlagos emlékezetre való támasz-
kodást Maier (Psych, d. emotionalen Denkens) nyomán illeszti bele a vallás-
psychologia módszerébe. A tudatállapotok egymás helyébe nyomulnak ugyan 
tudatunkban, de nem tűnnek el rögtön teljesen. Hatásuk áthat a jelenlegi 
tudatrétegbe. S ha elvesztik is elevenségüket, megmaradnak mint az elsődleges 
emlékezet mindenkor felhasználható képzetadatai. Hátrább szorulnak ugyan 
ezek is, utánuk azonban maradnak bizonyos dispositiok. a melyekből 
megfelelő feltételek mellett hasonló képzetelemek fejleszthetők ki. Ezek a 
reproductiora alkalmas dispositiok alkotják a másodlagos emlékezetet. 

3 Faber i. m. 104,— és 110.— o. 
4 A kísérleti módszert alkalmazta Starbuck (Religionspsychologie, übersetzt 

ν. Beta I. 13., 23. ο.) L. reá vonatkozólag Faber i. m. 14. o. Flournoy (Beiträge 
ζ. Religionspsychologie, übersetzt von Regel) Starbuck (1. pl. 38. és 53. ο.) 
és James módszerét kombinálja. L. Faber i. m. 62. o. Ezt a módszert egyéni 
ábrázoló módszerré akarja kifejleszteni Molnár Jenő. 1. Prot. Szemle 1916. 
252.-0. A kísérleti módszerre nézve 1. még Faber i. m. 113. o. 

5 Mint a jelenkor vallásos életének egyik számottevő tényezőjét felhasz-
nálhatjuk a jelenkor épületes irodalma mellett az előző korok igehirdetőit és 
asceticus íróit is. Hogy a magyar protestanismus majdnem teljesen elvesztette 
a kapcsolatot a múlt irodalmával, olyan abnormis és egyedülálló jelenség, a 
mely nem lehet befolyással vizsgálódásunkra. A régi asceticus irók mai 
elterjedtségére nézv 1. Gross: Die alten Tröster c. művét. — Hogy a vallás-
psychologiának dogmatikai kijelentéseket is kell elemeznie, ez természetszerű. 
Példa erre James is. Igaz, ez a valláspsychologia helyzetét tekintve anti-
cipatio, de ép oly szükségszerű, mint a mikor az isagogika anticipálja az 
exegesis bizonyos eredményeit. 
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van: interpretatio, az adott anyag megelevenítése; divinatio, a 
pótlandónak következtetés által való kinyomozása s comparatio, 
az objective adottnak a mi subjectiv élményünkkel való összeve-
tése.1 Ha az adatgyűjtés minden mozzanata nem domborodhatik is 
ki fejtegetéseinkben, a feldolgozás alá kerülő anyag mégis ezeknek 
az ilyen modon tagozódó módszereknek eredménye lesz. 

Az első kérdés, a melyet föl kell vetnünk a következő: mi az 
a motívum, a mely a keresztyéneket Isten és a köztük való 
viszony nyilvánulásaképen ker. kultikus közösségbe gyűjti? 

Ez a motívum egy sajátos vágy, a mely három bizonyosságnak 
az eredője: az Isten felől, a váltság szükségessége felől, a Krisz-
tushoz tartozás felől való bizonyosságé. 

Az istenbizonyosság előfeltétele — lévén az viszonyulás Isten 
és ember között s viszonyulás csakis személyiségek között 
lévén lehetséges — az ember személyiségtudata.2 Ha ennek 
elemzéséből indulunk ki, azt találjuk, hogy tudatunkban folyto-
nosan alkalmazni kell magunkra a causalitas mindkét oldalát. 
Nemcsak ok, hanem egyben okozat is vagyunk. S az okozottságot 
vonatkc ztatnunk kell énünk egészére. Mindenestül egy fölöttünk 
álló ok okozatai vagyunk. S ez a bizonyosság okozottságunk, 
teremtettségünk felől egyre följebb és följebb hajt bennünket, fel 
nemzőinken át Istenig. A mindent tudó, ható és átfogó Istenben 
találjuk meg azt, a ki bennünket megismerő, ható, egységes 
személyiséggé teremtett. S a mint egységtudatunk arra késztet, 
hogy teremtettségünket énünk egészére vonatkoztassuk, úgy arra 
is kényszerít, hogy a teremtettséget mindnyájunkra vonatkoztassuk. 
Az istenbizonyosság már első csírájában gyülekezetté tömörít 
bennünket. — Az énünkön kivüllevő, a test által velünk össze-
kötött természet ezt az istenbizonyosságot kiegészíti és meg-
erősíti. Az énünktől idegen testtel és a természettel való össze-
kötöttségünk teremtettségünk, körülhatároltságunk, kormányzott-
ságunk tudatát teszi nyomatékosabbá. A természethez való 
viszonyunk segít ugyan rá bennünket Isten hozzánk való viszo-
nyának elgondolására (fölöttünk Isten, amint alattunk a természet), 
de másrészt az istenbizonyosság érteti meg velünk a természetet, 
a természetben a számot, a törvényt, a typust, a czélt s a teleo-
logikus rend felismerése által elvezet az isteni gondviselés felől 
való bizonyosságra. — De mivel az ember nemcsak a természetbe 
van belekapcsolva, hanem az emberiség közösségébe is, isten-
bizonyossága innen is kap tartalmat. Mivel az embert csak a 
közösségbe belekapcsolva ismerjük, tudjuk, hogy Isten a közösség 

1 Reischle (Die Frage nach d. Wesen u. Religion) nyomán illeszti be Faber 
a valláspsychologia módszerébe, i. ni. 108. o. 

2 A következő fejtegetésekre nézve 1. Schlatter: Das christliche Dogma 
23-, 27-, 41-, 55-, 65-, 87-, 93-, 104, 133, 145, 160, 188-, 213. ο. Mivel Schlatter 
empirikus theologus, a ker. dogmát tárgyaló müve széles psychologiai alapon 
épül föl. (1. D. christl. Dogma 21—303. o.) s így részint mint anyaggyüjtemény, 
részint mint az introspectio irányítója jó szolgálatot tehet a valláspsychologusnak. 

16* 
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megteremtője s igazgatója, atya és király1. — Az istenbizonyosságot 
megtaláljuk az ember tudatában, ha az értelmet, érzelmet és 
akaratot külön-külön elemezzük is. A megismerés és tudás is 
istenre utal. Tudásunk is okozat. Isten gondolkodása a prior, az 
én gondolkodásom a posterior, azért lehetséges ' és jogos. Isten 
felől való tudásunk is ezért bizonyosság. A mint minden ismeret 
a valóságra megy vissza, a mely reális vonatkozásban van velünk, 
úgy az istenismeret is Istenhez vezet, mert ő lép vonatkozásba 
velünk s ismerteti meg magát. Érzéseinknek is van részük isten-
bizonyosságunkban. Már csak azért is, mert passiv, okozóra 
visszamutató állapotok, a melyekben tehát szintén a causalitas 
érvényesül. Ha a gyönyör és a fájdalom az istengondolattal egye-
sülnek, abból az Isten iránt való hála, ebből az Isten akaratában 
való alázatos megnyugvás érzése bontakozik ki. Az igaz meg-
alázottság és fölmagasztaltság érzését Isten csodálata kelti föl. 
A békesség és békétlenség érzése jelzi, egy akaraton vagyunk-e 
Istennel, vagy meghasonlottunk vele. A boldogság és boldog-
talanság az Istenben való üdvösség és az Isten által való el-
vetettség tudatának tökröződése. Istenre mutat már akaratunk 
gyökere, a kívánás is. Magunkban nem, csak magunkon kívül 
laláihatjuk, végső eredményben csak Istenben találhatjuk meg 
azt, a mi kielégíthet. Ε nélkül a lehetőség nélkül irrationalis 
volna minden kívánás. S mivel akaratunk minden mozdulását 
nyomon követi a lelkiismeret ítélő szava, akaratunk is bizonyossá 
tesz bennünket a felől, a kinek akarata adta akaratunkat s szabta 
meg törvényét s a ki akaratának — egyesítve vele a magunk 
akaratát — engedelmeskednünk kell. Épen ezért világos számunkra 
akaratunk másodlagos volta. Akarunk, mivel magunk is akarat 
eredményei vagyunk. — A ker. kultuszban ez az istenbizonyosság 
a maga teljességében érvényesül. Nem fordul csupán a természet, 
vagy csupán a történelem felé. Nem csak az értelemmel, csak 
az érzéssel vagy csak az akarattal közeledik Isten felé. S a mint 
nem lesz a ker. ember magába visszavonuló mystikussá, úgy 
nem is vész belé egyéni életével a közösségbe, Az egyéniséget 
el nem nyomó, de mégis közösséget teremtő ker. közösségben 
teljes egyénisége teljes tudatával lép Istene elé, a mely tudatban 
a fent taglalt elemek a maguk helyén egy egészbe olvadnak.-

De épen akkor, ha c.z istenbizonyosság a maga teljességében 
érvényesülhet tudatunkban, vele együtt, vele összefonódva ép oly 

1 Ennek a bizonyosságnak egy változata lett döntő jelentőségűvé Rocholl 
német theologus életében. L. Hübner: D. Rudolf Rocholl. 32. o. 

2 Az istenbizonyosság rendszerint csíik más bizonyosságokkal (bűn-, 
üdvbizonyosság) együtt érvényesül a ker. vallásosságban és kultuszban. Pl. Petri: 
Der Glaube. 9—79. ο. Szerepel azonban egymaga is: Gerhardt : Ich singe 
Dir mit Herz und Mund. . . (ed. Willkomm 179. o.) ; Löhe: Samenkörner. 
43. kiadás. 93. ο. A természet adta bizonyosságot szólaltatja meg Gerhardt 
„Geh aus mein Herz und suche Freud" kezdetű éneke (ed. Willkomm 162. o.) 
Tisztán erre a bizonyosságra akart szorítkozni a rationalista kultusz. Köstlin 
i. m. 238. o. (Haupt indítványa). 
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határozottsággal jelentkezik egy másik bizonyosság: az istenellenes-
ségünk felől való bizonyosság.1 Istenellenességünkre kell vissza-
vezetnünk, ha szembeszállunk személyiségtudatunk alapvető 
tényeivel (causalitas), sőt megtagadjuk még személyiségtudatunkat 
is, csakhogy lehetővé váljék számunkra az atheismus; ha a ter-
mészettel szemben nem a szellem és természet helyes viszonya 
szabja meg magatartásunkat, hanem a természetben, az őserőben, 
őssejtben véljük megtalálni a teremtőt és fenntartót; ha akaratunk 
ellene szegül a közösségnek, harczot kezd vele s ennek követ-
kezményekép alkotójával és legfőbb urával is szembeszáll. Az 
istenellenesség megnyilvánul tudatunk minden tevékenységében. 
Gondolkodásunk nem igazodik istenszabta törvényei szerint. 
Alaptalan képzeteket alkotunk: tévedünk. Két képzetet egyformán 
megalapozottnak látunk s nem tudunk dönteni: kételkedünk. 
Tudatosan valótlan gondolatokat formálunk s ragadunk meg 
akaratunkkal: hazudunk. Érzéseinkben az élvvel szemben inkább 
a kin az uralkodó, inert az istenellenesség kínos feszültségben 
nyilvánul. Az elégedetlenség, a félelem, a gond s egyáltalában a 
békétlenségnek minden fajtája az istenellenességben gyökerezik. 
De ugyancsak benne van a gyökere annak az élvnek is, a mely 
a gonoszban gyönyörködik. Ilyen a káröröm, a bosszú gyönyörű-
sége, a látszatra szép gonosznak tetszése. A leghatározottabban 
nyilvánúl természetesen akaratunk istenellenessége. Mindenek 
előtt Isten ellen fordul ugyan, de az ember ellen is támad. A 
testnek, a természetnek ellenben meghódol. A lelkiismeret tilta-
kozása hiábavaló. S a mint az istenbizonyosságon felépülő 
istenesség a kultuszban nyilvánul, úgy alakul ki az istenellenes-
ségből, a mely lényege szerint szintén az istenbizonyosságból 
indul ki, az antikultusz, az imádság és az áldozat fordítottjával, 
a káromlással és a bűn szolgálatával.2 A mint az istenellenesség 
és az istenbizonyosság tudatunkban egyenlő erővel szembekerül-
nek, az istenellenességet az istenbizonyosság kényszere alatt 
bűnnek bélyegezzük.3 Énnek az ítéletnek kimondásával csak addig 
késlekedünk, a míg az istenbizonyosság nem teljes erővel érvé-
nyesül tudatunkban.4 A mint az istenbizonyosság mint a tapasz-

1 A következőkre nézve 1 Schlatter i. m. 27-, 47-, 71-, 122-, 145-, 155-, 
174-, 180-, 238-, 239-, 252-, 260-, 266-, 271-, 263-, 302. o. 

2 L. pl. Scriver: Seelenschatz (ed. Ev. Bücher-Verein). I. 149—154. ο. 
(4. §., 12. §.) 

3 Tisztán látja ezt Roscher: Geistliche Gedanken eines Nationalökonome 
69. ο. 75. ο. Ebben találja meg a Goethe és Shakespeare között levő ellentétet. 
76. o. 

4 Tehát abnormis psychikai állapot, a hol nincs meg a bűntudat. James 
valláspsychologiájának egyik fogyatkozása, hogy nem domborodik ki benne 
a „healthy-mindedness" abnormitásaés jogosulatlansága a „sick sóul", „divided 
self" ellenében. J a m e s : Varieties of religious experience. Twentieth impres-
sion. 78-, 127-, 166-, o. (James-Wobbermin: Die religiöse Erfahrung in ihrer 
Mannigfaltigkeit. II. Auflage 63-, 104-, 137-. ο.) A gyökere ennek James 
meliorismusa, a mely a bűnt a maga valóságában és következményeivel nem 
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talat adta, tapasztalatainkban újra meg újra elénk lépő s így 
ennek kényszere alatt mint teljes igenléssel tudatunkba befogadott 
tény áll előttünk, tisztán látjuk, hogy Isten akaratával ellentétes 
akarat irányít bennünket.1 Hogy az Isten akaratával való meg-
hasonlottság csak tudatunkban, potentialiter van-e meg, vagy pedig 
rajtunk kívül tetté formáló. ott-e, nem befolyásolja lényegesen 
ítéletünket. Nem az istenellenes akarat által végbevitt tett, nem 
a tett teremtette helyzet: akaratunknak Isten akaratával való 
szembeszegülése a döntő tény tudatunkban. Innen van, hogy az 
istenellenességet jelző kínos feszültséget - - a lelkiismeret nyug-
talanságát — nemcsak akkor érezzük, a mikor már cselekedtünk, 
hanem akkor is, ha még csak kívánunk, akarunk valamit. A mint 
a bűnt mint akaratunknak Isten akaratával való meghasonlott-
ságát megismertük, átértjük a bűn teremtette helyzetet is2. Isten 
elleneszegül a bennünket irányító akaratnak, mert az ellentétes 
az ő akaratával. Ez számunkra a magyarázata annak, hogy aka-
ratunk miért vall kudarczot, vagy — a mi ezzel lényeg tekin-
tetében egy — miért éri csak viszonylagosan el czélját s isten-
ellenes akaratunkat tápláló kívánásunk miért marad folyton 
viszonylag kielégítetlen. Az állandó kielégítetlenség következménye, 
hogy akaratunk teljesen ennek a kívánásnak hatalma alá kerül. 
De nemcsak életünknek egyes mozzanataiban vallunk kudarczot. 
Egész életünk kudarczczaí végződik. A kudarezok kudarcza 
számunkra halálunk. Ha istenbizonyosságunk által eljutottunk 
istenellenességünk tudatára, a halált mint Isten rólunk való ítéletét 
értjük. Isten akarata ellenszegül vele szembeszegülő akaratunknak 
s összetör bennünket. Meg kell halnunk, holott az élet vágya 
bennünk, a mely éles határt von e tekintetben köztünk s a 

ösmeri Erre jellemző James i m. 111. o. (James-Wobbermin 93. o.), a hol 
elösmeri az újjászületés lehetőségét ott, a hol nincs bűntudat. James melioris-
musára nézve 1. James-Jerusalem : Pragmatismus. 182. ο . ; továbbá Vorbrodt: 
Zur theol. Religionspsychologie. 39. ο. James valláspsychologiája különben 
szorosan össze van forradva philosophiájával. L. Busch: James als Religions-
philosoph. Hogy a kettőt egymástól elválassza, Wobbermin fordításában meg-
csonkította James valláspsychologiáját. Ezt Wundt, nagyon helyesen, elitélte. 
(Wundt Jamesről szól : Völkerpsychologie. VI. 516.-0.) A csonkítás nem ís 
érte el természetesen czélját. James „healthy mindedness"-theoriájara nézve 
1. még Schmidt: Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung und die 
Psychologie. 2 8 . - 0 . 

1 Többet a valláspsychologia nem állapíthat meg. Schlatter i. m. 279. o. 
A bennünket irányító istenellenes akaratban az ige a Sátán akaratát látja. L. 
pl. Hofacker: Predigten. 265. ο. Von des Teufels Reich. Az i. m. a legbe-
csesebb valláspsychologiai források egyike. 45. kiadását idézem! 

2 Ha a bűntudat nem bontakozhat ki, a bűn teremtette helyzet sem ért-
hető meg s az ember esetleg Walt Whitman, vagy a „mind eure", vagy a 
„Christian science" módszerét alkalmazza vele szemben James i. ni. 94. o. 
(James-Wobbermin 77.-0.) Schmidt (i. m. 42., 49.-0.) különben teljesen félre-
érti az angol eredetit, a mikor Jamest a „mind eure" hívei közé sorolja. L. 
James i. m. 121. o. a jegyzetet. 
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halandó természet között,1 nem éri be e halálhatárolta élettel.2 

A közösségteremtő szükségesség bűnösségünk tudatában ép úgy 
megvan, mint istenbizonyosságunkban. Tudjuk, mindnyájan meg-
hasoniottunk Istennel. Erre nemcsak annak megtapasztalása vezet 
reá, hogy másoknak szintén istenellenes akarata ellenünk fordul. 
Mindenek előtt onnan tudjuk, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, 
inert mindnyájan testben és a világban élünk.3 S az a tapasz-
talatunk, hogy a test és a világ az istenellenes akarat közvetítői. 
A test, a melylyel belső életünk oly szorosan egybe van kap-
csolva, az istenességnek akadálya, az istenellenességnek segítője. 
A világ, a melynek tagjai vagyunk, az Istennel meghasoníottak 
világa. Újra meg újra egy irányba vonja a maga akaratával akaratun-
kat: kísér ts mivel benne élünk, mi is kísértjük a körülöttünk levőket. 

Mivel tehát Isten akarata ellenünk szegül, hiába akarunk: 
akaratunk nem tud tetté formálódni. S ha tetté lesz is, a tett 
nem elégít ki. S ha nem érne is kudarcz kudarcz után, magának 
életünknek kudarcza kétségtelen, mert meg kell halnunk. Isten 
akaratának ez az ellenünk való szegülése a kín érzését kelti 
bennünk. A kín erre kívánást kelt, a kívánás megmozdítja akara-
tunkat s akaratunk a képzelet segítségével elénk vetíti a vágyat: 
hogy Isten ellenünk szegülő akarata össze ne törjön, újra szeretnők 
egyesíteni akaratunkat Isten akaratával. Az istenellenesség kínja 
tehát vágyat szül az istenesség élve után. Ez a vágy a megváltás 
után való vágy. S a mint az istenellenes kívánás magunk fölött 
való elhatalmasodásának tapasztalata nem engedi, hogy a meg-
váltást magunktól várjuk,4 úgy a test és a világ által az isten-
ellenességbe belerögzített voltunknak mindnyájunkat magába foglaló 
tudata viszont azt sem engedi, hogy egymástól várjuk. Csak Isten 
fölöttünk álló akarata egyesítheti akaratunkat a maga akaratával. 
A megváltás vágya tehát Istenre irányul.5 S természetesen ez a 
vágy is közösségbe fűz bennünket, mert közös mindazokkal, a 
kiket gyötör az istenellenesség szülte kín.6 

1 James 159. o. (James-Wobbermin 131. o.) Bunyan James említette (i. m. 
158. o., James-Wobbermin 130. o.) példáján kívül 1. J. M. Hahn vallomását: 
Baun : J. M. Hahn. 10. ο. 

2 James i. m. 140. o. (James-Wobbermin 114. o.) 
3 Seriver i. m. I. 82—83. o. 
4 A magamegváltás kudarczát leírja Pontus Wikner svéd philosophus. 

Skovgaard-Petersen-Bleibtreu: Das Buch der Jugend. 142. ο. 
5 Ez szólal meg Luthernek a 130. zsoltáron alapuló énekében: Aus tiefer 

Not . . . Luthers Werke i. k. VIII. 34. o. L. továbbá Kiefner: W. Fr. Thumm.34. o., 
a hol a megváltás vágyának fel, Isten felé való kanyarodását figyelhetjük meg. 

6 A megváltás után való vágynak fent adott psychologiájától lényegesen 
eltér Böhm Károly iskolájának kísérlete, a mely szintén megváltás után való 
vágyban látja a vallásos élmény gyökerét. L. Makkai Sándor: „Vallásos világ-
kép és életfolytatás" cz. tanulmányát a „Böhm Karoly élete és munkássága" 
cz. műben. III. 5. o.-s u. a. „A vallás lélektana". Prot. Szemle, 1914, 424.-0. 
Böhm megváltás-fogalma azonban egészen más, mint a mienk. L. „Az ember 
és világa". II, 194.-0. Hogy egyáltalában gyümölcsöztethető-e Böhm a vallás-
philosophia számára, erre nézve 1. Szelényi: Böhm Károly és a vallásphilo-
sophia. Theol. Szaklap. 1914. 122.-0. 
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A mint az istenbizonyosságba a megváltás szükségessége felől 
való bizonyosság, úgy kapcsolódik belé ebbe a Krisztushoz tar-
tozás felől való bizonyosság. Ez a bizonyosság adja meg az egyént 
a ker. kultikus közösségbe illesztő motívumnak a határozottan 
ker. jelleget. 

A Krisztushoz tartozás tudatának a megkereszteltség tudata 
az alapja. A keresztség tényében a ker. ember számára az a 
leglényegesebb, hogy — figyelmen kívül hagyva a ker. kultusznál 
nem, csak a ker. gyülekezet missziói tevékenységénél tekintetbe 
jövő kivételeket — a keresztség teljesen a saját akarati elhatá-
rozása nélkül lett életének meghatározó tényévé.1 S abban is 
hasonló születésének szintén akaratától független tényéhez, hogy 
a mint születése szülein át végeredményben a Teremtőre utalja, 
úgy keresztsége is a keresztségnél közreműködő tényezőkön át 
ahhoz utalja, a kinek akaratából végeredményben megkeresztel-
tetett: a Krisztushoz. S a keresztség által egy olyan közösség 
tagjává lesz, a mely a Krisztusban látja azt, a ki akaratát Istennel 
egyesíti s így megváltás után való vágyát kielégíti. A Krisztushoz 
tartozás tudatának ezek a körvonalai. Ezeken belül megtaláljuk 
egyeseknél a megkereszteltség tudatába beleolvadva a Lélek által 
való újjászülöttség tudatát, vagyis a megváltás vágyának teljes 
kielégülését.'2 Néha azonban a Krisztushoz tartozás tudata annyira 
elmosódott, hogy csak épen a tudatalatti rétegben3 lappang s csak 
onnan tör fel olykor-olykor a sejtése annak, hogy megváltás után 
való vágyának kielégülését a ker. egyházban kell keresnie az 
embernek.4 A keresztség teremtette állapot folytonosságának tekin-
tetében is többféle változattal találkozunk. Van ker. ember, a ki 
a keresztség teremtette állapotot megszakítatlannak látja a maga 
életében/· Van, a ki hosszabb vagy rövidebb megszakadás után 

1 Schlatter i. m. 459., 466. o. 
- L. pl. Starck: Tägliches Handbuch. 43 . -0 . Der gläubige Christ freuet 

sich seiner Wiedergeburt. Itt a keresztség ilyen értelmezése van alapul véve. 
3 A „subconscious region"-re való hivatkozás nem „asylum ignorantiae" 

(Schmidt i. m. 47. o., Makkai Prot. Szemle 1914. 431. o.) L. James i. m. 233.-0. 
(James-Wobbermin 189.-0.) és Schlatter 618., 375. ο. A „subconscious region"-t 
beilleszti a theol. gondolkodásba Vorbrodt: Zur Theol. Religionspsychologie. 
52. ο. Majdnem ugyanúgy, mint James, Vorbrodt a Myers-féle tudatalattit, 
illesztette be a theol. gondolkodásba Roc'noll a Hartmann-féle öntudatlant. L. 
Rocholl: Realpräsenz. 321-, 340-, 342.-0. 

4 Itt a gyökere és magyarázata az „egyháziasság" sajátos jelenségének, 
a mely láthatatlan szálakkal köti, vonzza az egyént az egyházhoz s nagy 
lelki éhség idején — pl. most a háborúban — megtaláltatja vele az utat az 
egyházhoz még akkor is, ha nem azt keresi is még, a mit az egyház nyújt 
neki. L. a háborús vallásosság valláspsychologiai magyarázatát a szerző „A 
háború tapasztalatai és egyházunk teendői" cz. dolgozatában. Belmisszió 1916. 
99. o. 

5 Többek között Löhe is vallotta magáról. L. Stählin: Löhe, Thomasius, 
Harless. 3. ο. Épen ezért nagyon érdekes gyermekkorának rajza önéletrajzi 
töredékében. Deinzer: Löhes Leben. 1. 3—41. ο. V. ö. pl.: a gyermek gyönyör-
ködik az úrvacsoraosztásban (u. o. 26. o.) s az asceticus író a lelki élvezet 
lehetőségét állítja. (Beicht- und Kommunionbuch. 250. ο.) 
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a keresztség teremtette állapot folytatódását látja életében vagyis, 
ha megkereszteltsége ellenére a megváltás után való vágy mint 
kielégítetlen jelentkezik benne, a mikor kielégítést nyer, ezt a 
tényt keresztségével kapcsolja össze.1 Mivel azonban ez az újra-
kielégülés az igét középpontjaképen uraló kultusz folyamán megy 
végbe, ennek megfigyelése már az igehirdetés (igehallgatás) meg-
figyelésének körébe tartozik. Hasonlóképen oda kell utalnunk 
mindannak megfigyelését is, a mit a ke., ember keresztségével 
köt ugyan össze (a kegyelem, a kegyelem hatásai), de a minek 
megtapasztalása az igével való kapcsolata révén a kultuszszal 
kapcsolatos. Itt elég, ha rámutatunk arra, hogy a ker. ember a 
ker. kultuszhoz hajtó motívumon belül is istenbizonyosságának 
és a megváltás szükségessége felől való bizonyosságának teljes-
ségét és elevenségét keresztségére vezeti vissza.2 Keresztségének 
hatásai ugyan a tudatalatti rétegen át jutnak tudatába — a vallás-
psychologia csak ennyit mondhat, a dogmatika a Lélek munkáját 
ismeri fel bennök, — de ő a tudatalattiban tudatfölöttinek hatását 
látja3 s ez teljesen beleilleszkedik megváltás után való vágyának 
abba a bizonyosságába, hogy csak egy fölötte álló akarat lehet 
megváltásának eszközlője. A keresztség megalapozta kielégiiltség 
tudata azonban nem feltétlenül állandó. Mivel a kielégülés után 
is a testben és a világban maradunk, ezeknek közvetítésével az 
istenellenesség ingere újra meg újra elhat hozzánk olykor negativ, 
olykor azonban positiv eredménynyel is.· Innen a megváltás után 
való vágynak az a módosulása, a mely a kielég ;lés után is jelent-
kezik s a kielégülésnek újra való átélését, a megbizonyosodást 
kívánja.4 Ha tehát nem tekintjük azt az esetet, a mikor kereszt-

1 L. a „vak Hansjörg" vallomását Baun: Der blinde Hansjörg. 5. ο. 
2 A „vak Hansjörg" vallomásából ez is megállapítható, i. m. 6.0. L. még 

Rocholl: Christophorus. 175. o. 
3 A tudatalatti jelenségek tudatfölötti eredetére nézve jellemző James i. 

művének egy kijelentése, a melyet, mivel Wobbermin közkézen forgó, meg-
csonkított fordításából hiányzik, nagy fontossága miatt teljes terjedelmében 
idézik: „The appearance is that in this phenomenon (the incursion from the 
subconscious region) something ideal, which in one sense is part of our-
selves and in another sense is not ourseives, actually exerts an infmence, 
raises our centre of personal energy, and produces regenerative effects unat-
tainable in other ways. If, then, there be a wider world of being than that 
of our every-day consciousness. if in it there be forces whose effects on us 
are intermittent, if one facilitating condition of the effects be the openness of 
the „subliminal" door, we have the elements of a theory to which the phe-
nomena of religious life lend plausibility. 1 am so impressed by the impor-
tance of these phenomena that 1 adopt the hypothesis which they so natu-
rally suggest. At these places at least, I say, it would seem as though trans-
mundane energies, God, if you will, produced immediate effects within the 
natural world to which the rest of our experience belongs". James i. m, 
523. o. L. még i. m. 242. o, (Janies-Wobbermin 196. o.) 

4 Az újraátélés lehetőségét akarja megadni az egyházi esztendő, a melynek 
első fele az üdvtörténetet, másik fele az üdvrendet tárja újra meg újra a 
gyülekezet elé. Az egyházi év kialakulásának (ünnepek létrejöttének) ép ez 
az újraátélést követelő szükségérzet adja psychologiai magyarázatát . Az egy-
házi évre nézve 1. Rietschel i. m. I. 172.-0. s 566.-0. Az újraátélés a vezér-
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sége tényével szemben tudatosan negativ álláspontot foglal valaki 
el s így tulajdonképen mint a maga részéről érvénytelenített 
keresztségű egyén áll szemben a ker. kultuszszal, a mely így 
számára vizsgálódásainkon kívül eső, reá irányuló missziói tevé-
kenységgé lesz,1 a keresztség az embert Krisztus gyülekezetéhez 
köti oly módon, hogy megveti alapját a Krisztushoz tartozás felől 
való bizonyosságnak, a minek következményekép a kielégületlenül 
jelentkező megváltás után való vágy Krisztusra irányul, 
hasonlókép a kielégiilt vágy is, a mely szükségét érzi a kielé-
gültség felől való újramegbiZonyosodásnak s a kielégültség bizo-
nyosságára vezető tapasztalatokat újraátéléssel meg akarja is-
mételni.2 

Feltételesen már az eddigiek alapján is megállapíthatjuk a 
ker. kultusz lényegét. A ker. embert a ker. kultuszban való rész-
vételre az Istennel való akarategyesülésnek keresztsége által 
Krisztusra irányított kielégülést, vagy a kielégülés új: aátélését 
óhajtó vágya készteti. A mikor a ker. ember a hozzá hasonlóan 
a keresztség által váltságvágyukkal Krisztushoz kötöttek, vagyis 
a keresztyének kultuszában részt vesz, ez a vágy tudatának 
középpontja.3 Az a kérdés "már most: a ker. kultusz megváltoz-
tatja-e ezt a tudatközéppontot? S ha igen, mi a ker. kultusz 
hatása alatt előállott új tudatközéppont? Ha a ker. kultusz meg-
adja annak a lehetőségét, hogy akaratunkat Krisztus által Isten 
akaratával egyesítsük s ezt az egyesítést újra meg újra átéljük, 
akkor a ker. kultusznak eredménye mint új tudatközéppont az 
Istennel való egyesülés, illetve újraegyesülés által kielégült vágy. 
Ha ezt megállapíthatjuk, megállapítottuk a ker. kultusz lényegét. 
Ha azt a tudatközéppontot emez a tudatközéppont váltja fel, 
akkor a ker. kultusz lényege az Istennel való egyesülés 
lehetősége. 

A ker. kultusz kizárólagos és egyedüli objectiv alkotó elemei — 
történeti vizsgálódásunk tanúsága szerint — az ige és a vele 
szoros egységet alkotó szentségek. Érvényre juttatja ezt már az 
á hely is, a hol a kultusz rendszerint végbemegy: a templom. 
Középpontjában az oltár, a szószék, a keresztelőkő, ezek köré 

gondolat abban a vasárnapi énekben, a melyet Lentz: Betkämmerlein. 124.0. 
közöl. A keresztségnek minden nap való újraátélésére az imakönyvekben 
gyakran találunk elmélkedéseket és imádságokat. Pl. Lentz: i. m. 6O.-0. Az 
úrvacsora ismételt vételét indokolja Siedel: Der Weg zur ewigen Schönheit. 
344. ο. 

1 L. Kliefoth: Theorie des Kultus der evang. Kirche. 45. o. 
2 Α hol más a kultuszmotivum, ott más, idegen motívumok hatnak közre. 

Pé lda erre Jenny Lind, a ki a kultusz középpontját az imádásban látja. Wilkens: 
Jenny Lind. 75. "ο. Nyilvanvaló itt az aesthetikai motívum szerepe. Jellemző 
ezzel szemben, hogy milyen motívumok hajtják Jenny Lindet az ige olva-
sására. U. o. 74. o. 

3 A tudatközéppont és annak változására nézve 1. James í. m. 196. ο 
231. ο. (James-Wobbermin i. m. 160. o. 188. o.) 
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gyülekeznek a kultusz résztvevői.1 S az egyház azt vallja és hir-
deti, hogy kultusza nem emberi akarat ténye. Szolgái Krisztus 
parancsát hajtják végre, a mikor hirdetik az igét, kiszolgáltatják 
a szentségeket. Tehát tulajdonképen a Krisztus akarata az, a mi 
az ig . és a szentségek köré összegyűjti a gyülekezetet. Krisztus 
azonban nemcsak összehívja a gyülekezetet, hanem jelen is van 
ott, a hol az ige hirdettetik s a szentségek kiszolgáltattatnak. 
Jelen van, láthatatlanul ugyan, de valóságban-. A mint jelen van 
az igében és a szentségekben a Lélek és munkálkodik általuk, 
úgy jelen van a Krisztus is. A Lélek munkásságának ép az a 
czélja, hogy a jelenvaló Krisztussal érintkezésbe hozza az embert. 
Az igehirdető, szentségkiszolgáltató tehát tulajdonképen csak 
eszköz3, szavában, cselekedetében a Lélek által a Krisztus lép 
a gyülekezet elé s a kultusz így alkalom arra, hogy az ember a 
láthatatlan, de valóságban jelenlévő Krisztussal találkozhassék4. 
Vagyis ennek alapján megállapíthatjuk: a ker. kultuszra vonat-
kozólag azt a bizonyosságot találjuk, hogy a ker. kultuszban 
Krisztusra irányított váltságvágyával résztvevő ember az igében 
és a szentségekben munkálkodó Lélek által a Krisztussal talál-
kozhatik. Hogy a vágy megtalálhatja-e a Krisztusnál a kielégülést, 
ezt az ige és a szentségek tartalmának, vagyis annak vizsgálata 
fogja eldönteni, a mit a Krisztus az embernek ad. 

Báró Podmaniczky Pál. 

1 Tehát a modern, psychologiai alapon nyugvó templomépítési stílust 
tartjuk szem előtt, a hol az oltárt uralja a templom, előtte a szószék (pl. a 
Zionskirche Drezdában, Chr. Kunstblatt. 1914. 7. ο.) s lehetőleg vele szerves 
összefüggésben a keresztelőkő. Teljesen psychologiaellenes azonban az or-
gonának az oltárral való egybeolvasztása. 

'-' Ha James nem a lelki élet beteges tüneteit, hanem az ubiquitas Christ! 
lutheri tánát vette volna kiindulópontul, a „reality of the unseen" felől való 
bizonyosságnak helyes értelmét is megállapíthatta volna. L. James i. m. 5 3 . - 0 . 
(James-Wobbermin i. m. 42.-0.) Schmidt i. in. 24.-0. A lutheri fölfogás, 
mindenek előtt az úrvacsorai tan, megdöntötte a scholastikus világképet (a 
melyet azonban a református theologia átvett) s egy vele ellentétes világkép 
alapjára fektette az ubiquitas tanát. Nem a coeluni empyreum fölött trónol 
az Ur s nem a transsubstantiatio multiplicatioja révén van jelen az oltárokon, 
hanem jelen van mindenütt, mert a nem cuantitativ, csak cualitativ távol-
ságban levő mennyben ül „az Atya jobbján" s így közel van mindenütt min-
denekhez, Csak szét kell lebbennie annak a függönynek, a mely eltakarja 
szemünk elől ama másik világot s beletekinthetünk a mennybe s láthatjuk 
az Urat. Igy értendők a megdicsőült Úr megjelenései. De ha ez a látás nem 
adatik is meg mindnyájunknak, az Úr közel van mindnyájunkhoz s érint-
kezhetünk vele. L. Rocholl: Realpräsenz. Főleg: 43-, 115-, 138-, 162-, 242-, 
275.-0. s a kultuszra vonatkozólag különösen 324.-0. A természeti világ 
mögött való láthatatlan vaióság meglátására is megnyílhat a szem. Kügelgen, 
Ludwig Richter, Oetinger ilyen látomásaira nézve 1. Knyphausen: Der Himmel 
unseres Glaubens. 6. és 59. ο. 

3 Jellemzők e tekintetben Dieffenbach-Miiller „Evangelisches Brevier" cz. 
lelkészek számára való imakönyvében a lelkésznek a kultuszt megelőző, ki-
sérő és befejező imádságai. L. i. m. 470.-O. 

4 A kultikus imák, énekek a példák erre. L. pl. Clausnitzer: Liebster Jesu, wir 
sind hier, dich und dein Wort anzuhören. . . Ters teegen: Gott ist gegenwärt ig . . . 



A Protestantismus továbbterjedése és egyházi 
különválása Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban 

(1542—1556).* 
(Vége.) 

Ez a Bánság területén kifejtett üldözés azonban csak néhány 
év múlva következvén be a debreceni részgyűlés protestáns-ellenes 
végzése után, semmiképen sem tekinthető az annak végrehajtására 
irányuló törekvésből folyónak. Annak alapján egyáltalában kevés 
eredményt érhetett is el György barát. De máskülönben sem volt 
hozzá elegendő ereje, hogy a közhangulat áramával bármikor is 
sikeresen szembeszállhasson. Úgy, hogy midőn 1551. december 
17-én áldozatául esett a Castaldo-küldötte orvgyilkosoknak, ez 
az egyébként fontos esemény lényegileg semmi változást nem vont 
maga után az egyházi viszonyokban. Erdélyben az 1550-ben meg-
adott vallásszabadságot az 1551. év utolsó napján, tehát már halála 
után összeült marosvásárhelyi országgyűlés újból megerősítette 
azzal a fentartással, hogy „mindenki tartozik a maga vallásában 
megmaradni", vagyis továbbra is tilalmazá a hittérítést és vallás-
változtatást1. Ugyanebben a szellemben határozott az ezt követő 
május 22-én Tordán tartott országgyűlés, mely egyedül a kölcsönös 
türelmességet kötötte ki mindkét fél részéről2. 

Arról sincs hiteles adat, hogy az erdélyi protestánsok maga-
tartásában valami módosulás történt volna a György baráttól 
való netaláni félelinök elenyésztével. A brassóiak humanista kép-
zettségű papja: Wagner Bálint, örökölvén Honterusnak az irodalmi 
szükségletek iránti érzékét és e téren szintén megnyilvánuló 
buzgalmát, már eddig is bátran és ezután sem merészebben 
dolgozott a gyakorlati szempontok és magasabb érdekek ebbeli 
kielégítésén. Görögnyelvű kátéjának mind állítólagos 1544-iki, 
mind fenmaradt 1550-iki kiadása a György barát életében történt, 
és ugyanerre az időre esik,, Praecepta vitae christianae" c. erkölcs-
tani irányú művének első ízben való megjelenése (1544.) s az 
általa szerzett és nyomtatásban Magyarországon közrebocsátott 
első vallásos színműnek a kiadása (1549.), viszont azután került 
ki sajtó alól latin kátéja (1554), (bilingvis (görög-latin) újszövetség-
kiadása (1557.), német énekeskönyve, erkölcstani művének új 
kiadása (1554.), egy pár asketikus irányú munkája, Melanchthonból 
vett több füzetkéje stb. Épenigy tett a kolozsváriak lelkes papja: 
Heltai Gáspár, ki már az 1550-iki törvény hatása alatt nyomdát 

* Az első közleményben előfordult sajtóhibák jegyzékét lásd a cikk végén. 
1 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
2 U. o. 55. 1. - Pokoly: i. m. I. 77. 1. 
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szerzett Kolozsvárra, mely ettől kezdve csak úgy ontotta a pro-
testáns egyházi élet fejlesztésére és a mindennapi szükséglet 
kielégítésére szolgáló könyveket, semmivel sem kevésbbé a György 
barát életében, mint azután. A maga-szerzette kisebb káténak 
magyar (1550.) és német (1551.) kiadása, agendájának első kiadása 
(1550.), többek közreműködésével készített magyar bibliafordítá-
sának első kötete (1551.), egy asketikus művének (Trostbüchlein) 
német kiadása (1551.), valamint a Jézus Sirah könyvének Zigericus 
Imre és Tövisi Mátyás által Tolnáról beküldött s Gyulai Istvántól 
átnézett magyar fordítása (1551.), az urvacsoráról Bucertől szerzett 
hitvallásnak és Brenztől irt levélnek együttes lenyomata (1550.) mind 
a hatalmas kormányzó életében látott napvilágot, és ugyanerről a 
nem is erősbödő, nem is lankadó hévről tettek tanúságot a követ-
kező két évben közrebocsátott kiadványai, u. m. kátéjának bővített 
magyar kiadása (1553.), egy ábécés kátéja (1553),1 asketikus mű-
vének magyar kidolgozása (Vigasztaló könyvecske, 1553.), biblia-
fordításának negyedik kötete (1552.), Bölcs Salamon királynak 
könyvei (1552.) és ugyancsak őtőle egy erkölcstani munka (A részeg-
ségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus, 1552.). 

Az ilyen lángoló buzgósággal végzett és széles körre kiterjedt 
tevékenykedéseknek nem lehetett megfelelő eredmény nélkül 
maradniok, de mindenesetre föl kell tennünk azt is, hogy nem 
egy azután megszerzendő, hanem első sorban egy már meglevő 
olvasóközönség pártfogására számítva dolgozott mind Wagner, 
mind Heltai. Hogy aztán ez az utóbbi az ő némely irányban conser-
vativ gondolkodásával, amelynél fogva p. o. mind kátéjában, mind 
agendájában még Honterus ellenére is három szentséget fogadott el 
(t. i. a keresztségen és urvacsorán kivül a Luther első álláspont-
jára helyezkedve az „ódozatot" is), próbált-e mérséklőleg hatni 
a gyökeresebb reformok és hamarosabb keresztülvitelök után 
vágyakozókra: arról nincs tudomásunk. Annyi azonban valószínű, 
hogy a mise cifraságain 1550-ben fontos változások estek, s talán 
a keresztelési szertartás is ment át némi módosításon,2 az meg 
egyenesen való tény, hogy a kolozsváriak 1551-ben két prédi-
kátoruk buzdítására3 a ferencrendieket is, a domokosrendieket 
is kikergették a városból, és ugyanakkor némi rombolások és 
egyéb zavargások kíséretében újra életbeléptettek egyes újítá-
sokat4. Az 1551. év legvégén tartott országgyűlés elrendelte a 
barátoknak régi helyökre való visszabocsátását3 , — Castaldo 
szintén ugyané tájban megfenyegette az előtte mentegetőző 
kolozsváriakat, hogy karhatalommal fogja azokat városukba 

1 Ezt megtalálója Ferenczi Zoltán református káténak tartja (Magyar 
Könyvszemle 1891. 57—9. 1.), de ez a vélemény csupán a kellő tájékozottság 
hiányából ered, annyira, hogy cáfolatot sem kiván. 

2 Dávid Ferenc: Rövid magyarázat 1567—1910. F. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
4 U. o. 1891. 440. 1. 
5 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
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bevitetni,1 utoljára pedig Ferdinánd király 1552. tavaszán kiadott 
rendeletével hasonló irányban intézkedett, a barátoknak nem-
csak beengedését hagyván meg, hanem káruk megtérítését és 
mindennek az előbbi állapotába való visszaállítását is meg-
követelvén2. Az ekképen ismétlődő rendelkezésekből arra lehet 
következtetni, hogy a kolozsváriak aligha siettek engedelmes-
kedni nekik, noha. a végén is kénytelenek voltak vele3. A 
reformáció tovább haladásának azonban nem állhatta útját semmi 
sem. A régebbi prédikátorok egy részének, p. o. az 1552-ben 
elhalt kettőnek4 a helyére újabb erők lépegettek időközben, mint 
Eszenyi Gervasius 1552. tavaszán5, Petrovics Péternek a volt udvari 
papja ugyancsak 1552-ben, akinek azonban nem ismeretes a neve0, 
továbbá Dávid Ferenc 1555. vége felé, miután már 1552. második 
fele óta ott működött a Vízaknai helyén7, és Derecskei Mihály.8 

Ezeknek és az 1556 elejétől ott tanárkodó Molnár Gergelynek 
nem csekély részök lehetett abban, hogy 1553-ban némely katholikus 
templomi szerelvények eltávolíttattak és egyes szertartások egy-
szerűsítettek'·1, majd 1556. március 15-én pedig a mindkét rendhez 
tartozó szerzetesek végleg elűzettek s másnap a képek és szobrok 
a két kolostorból kihányattak és tűzre vettettek, rögtön utána meg 
a fölösleges oltárok is eltávolíttattak az összes templomokból10. 

Marosvásárhelyre nézve is szükségessé vált az országgyűlés 
közbelépése, de itt épen ellenkezőleg a protestánsok előnyére 
történt az. A városi tanács üldözéseivel szemben fontos eredmény 
volt az, hogy az egyik templomot és a hozzátartozó papilakot 
némely körülírt feltételek mellett nekik adatta át az országgyűlés11, 
mely ezzel a végzésével annak az egyetemes érvényre jutott elv-
nek adott kifejezést, hogy a régi egyház tulajdonából bizonyos 
méltányos és arányos rész megilleti az elszakadtakat. Ám pár év 
multán fordult a kocka s akkor már a protestánsok kerekedtek 
felül, akik 1556. augusztus 6-án állítólag elfoglalták a várbeli 
templomot is, s ugyanakkor elűzték az ottani kolostor lakóit12. Ezt a 
kolostort alakíttatta át aztán az országgyűlés protestánsiskolává.13 

1 Történelmi Tár 1891. 440. 1. 
2 U. o. 1881. 675—6. 1. 
3 1554-ben is választott gvárdiánt a kolozsvári rendház élére a tartományi 

gyűlés. Κ. Ε. Ε. II. 520. 1. 
4 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
5 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
B Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
' U. o. 1898. 166. 1. 
s Teutsch: i. m. II. 19. I. — Haner: i. m. 210. 1. egy Omlatius nevűt is 

említ, de ez az adat néni látszik elég hitelesnek. 
'•> Dávid: i. m. u. o. Egyik adata sem megbízható minden apró részletében, 

amennyiben olyanokat is eltörülteknek mond már 1550-ről és 1553-ról, amelyek 
megtartasa mellett őmasja még 1558-ban is keményen harczolt kétségtelen 
hitelű adatokból kitetszőleg. 

10 Pokoly: i. m. I. 90. 1. 
11 U. o. 77—8. 1. — Zsilinszky: i. m. I. 55. 1. 
12 Marosvásárhelyi róm. kath. gimn. értesítője 1851—2. 
13 Zsiliuszky: i. m. I. 108—11. 1. 
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Az a körülmény, hogy Kolozsvár és Marosvásárhely reformál-
tatási folyamatának egyes nevezetes mozzanatairól csupán egy-egy 
összetűzésből kifolyólag nyerhetünk hiteles képet, igazolttá teszi 
azt a föltevést, hogy a többi, kevésbbé jelentékeny városokban és 
a körülöttök fekvő falvakban hasonlóképen jókora elterjedést ve-
hetett már ez időig a reformáció, csakhogy a legtöbb helyen 
egyáltalában nem idézve fel viharokat. Ezeket illetően mindössze 
annyit tudunk még a részletekből az előbb itt-ott előadottakon kivül, 
hogy 1554. táján Dézsen is megtisztították a templomokat a ka-
tholicismus maradványaitól és magyarul kezdték tartani az isten-
tiszteletet.1 Mindazáltal még sok más helyről megállapíthatjuk 
megnevezetten is, hogy a reformációhoz csatlakoztak, amennyiben 
ugyanis protestánsok voltak a lelkészeik. Ilyenekül a következők 
fordulnak elő forrásainkban: Dávid Ferenc, Wittenbergből vissza-
térte után először besztercei iskolaigazgató, 1551-től fogva péter-
falvai plébános, 1552 vége tájától Kolozsvár egyházi életének 
nagyra nőtt munkása, — Aurifaber (Leschinus) Vince, 1554-től 
muzsnai pap,2 — Mellembriger Jakab, ugyanezen idő körül szász-
sebesi pap, — Ramasi Klein Ágost, ki 1552-ben szenteltetett föl 
Wittenbergben s 1561. elején kacai lelkész és kosdi esperes volt,3 — 
Szegedi Lajos,ki régebben Székesfehérvárit reformátorkodott,később 
bécsi egyetemi tanári állást viselt, 1556-ban pedig már krasznai 
pap, — Kolozsvári Fodor (Crispus) Bálint tordai, — Kleyn Lőrinc 
szolnai, Costius Keresztély szászsebesi, István alvinci pap.4 Rajtok 
kivül is elég soknak ismeretes a neve, kivált a Wittenbergben 
fölszenteltek névsorából; ezek közül ebben az időben is arány-
talanul sokan jöttek később nyerendő lelkészi állásokra, a szük-
ségeltnél jóval többen állítólag Brassóba és néhányan olyanok is, 
akik megjelölt helyre készültek vissza hazájokba, de ezek is a 
legtöbben a reformációnak már korábban meghódított községekbe. 
Sokkal jelentősebb azonban az az emlékünk, mely 1557. közepe 
tájáról mutat fel egy csomó papot a lutherismus legtekintélyesebb 
híveiként, akiknek megelőzőleg vagyis a most tárgyalt időszak 
vége felé is múlhatatlanul protestánsoknak kellett lenniök, hogy 
ekkorra már kiemelkedő állást vívhassanak ki magoknak elvtársaik 
közt. Ekkor ugyanis a következők esperesi minőségben, tehát 
egyházmegyéik részéről is nyilatkoztak a lutherismus elvei mellett: 
Fabricius Miklós keresztyénszigeti lelkész a nagyszebeni káp-
talanból, Mátyás felsőlatini (!) lelkész a besztercei káptalanból, 
Gergely nagyapoldi lelkész a szászsebesi káptalanból, Alesius 
Dénes fenesi lelkész a gyalui káptalanból, Macerius Ambrus 
enyedi lelkész a küküllői esperességből, Hunyadi János teremii 
lelkész a székelyföldi esperességből, Borzási János magyarborzási 
lelkész a belsőszolnoki esperességből, Mocus Albert borsai lelkész 

1 Kádár: i. m. 42. 1. 
2 Haner: i. m. 203. 1. — 1557 közepén kétségtelenül ott volt még. 
3 Prónay Stromp: i. m. 11. 1. — Teutsch: i. m. II. 57. 1. 
4 U. o. 19—20. 1. 
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a dobokavármegyei esperességből, Jegenyei János tordai lelkész 
a tordavármegyei esperességből, Nagyfalui Mihály bánffyhunyadi 
lelkész a kalotaszegi esperességből.1 

Ezek a régi katholikus esperességek majdnem mindnyájának 
képviseletében nyilatkozó egyének óriási mértékű elterjedettségéről 
tanúskodnak a protestantismusnak és ugyanolyan mértékű szét-
züiléséről a katholicismusnak. Szintén erre mutatnak azok a 
panaszok, melyek minduntalan felhangzottak már előbb is a ka-
tholikus papok létszámának az illetőkre megdöbbentően ható csök-
kenése miatt, még pedig általánosságban az egész Magyarországra 
vonatkoztatva.2 Hiába került tehát Erdély is egészen a Ferdinánd 
hatalma alá, és hiába látszott immár egységes uralom alatt állónak 
a két magyar haza: a versenytárs nélkül álló király sem állhatott 
többé ellene a rohanó árnak, amelylyel szemben talán még akkor 
sem mehetett volna sokra, ha kezei nincsenek annyi felől meg-
kötve. Adhatta már ő utasításul az Erdély vajdájává általa kine-
vezett Báthory Andrásnak, hogy „minden erejével védje meg és 
javaiban tartsa meg a katholikus vallást, a lutheránus vallást 
pedig irtsa ki tehetségéhez képest."3: tehetsége nem volt hozzá sem 
neki, sem ennek. Ezt egyébiránt őmaga is érezte. Csaknem ugyan-
ekkor meg arra inté Castaldót, hogy „a hit dolgában az alatt-
valókkal szemben mérséklettel és körültekintéssel járjon el".4 És 
amidőn Báthorynak vajdai hivataláról való lemondása után az 
1553-ban helyébe kinevezett két vajda egyike, Kendy Ferenc nem-
hogy a lutheránusok üldözésére tett volna hivatali esküjében 
fogadalmat, hanem múltjához híven ellenkezőleg épen arra, hogy 
„az igaz, szent és az apostoloktól hátrahagyott vallást fogja ol-
talmazni", és hogy melyiket tartja annak, meg is mutatta egy-
idejűleg, mikor nem hívta a szenteket tanúbizonyságul5: ez a ha-
tározott állásfoglalás nem egy elszigetelt egyéni nézetnek vagy 
egy párttöredék külön elvének, hanem az ország nagy többsége 
közvéleményének volt illetékes és hű tolmácsa. 

Ilyen körülmények között semmiképen sem meglepő, hogy ez 
évek folyamán nem csak a szász, hanem a magyar lutheránusok 
is eljutottak önállósításuk legnevezetesebb mozzanatához, még-
pedig a gyulafehérvári püspöki megyének nemcsak az erdélyi, 
hanem az Erdélyen kivüli részében is. Ez a külön protestáns 
püspök választása volt. Először a szászok gondoskodtak róla, 
miután ők a legrendezettebb egyházi életre voltak már szervez-
kedve és így legjobban érezték főleg a papszentelés dolgában 
mutatkozó nehézségeket. Az a szokás, melyet a negyvenes évek 
eleje óta gyakorolgattak a lelkiismeretesebbek vagy a nagyobbra-
törők és amely szerint a nélkül, hogy egyúttal felsőbb tanul-

1 Teutsch: i. m. II. 19—20. 1. 
2 Κ. Ε. Ε. IV. 533. V. 6. és 352. 1. 
3 Pokoly: i. m. I. 76. 1. 
4 Történelmi Tár 1891. 654. 1. 
5 Pokoly: i. m. I. 80. 1. 
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inányokat végeztek volna ott előzőleg, kijártak Wittenbergbe 
fölszenteltetni magokat, sehogy sem fizette ki magát. Oly hosszú 
és terhes útat tenni kizárólag a fölszentelésnek a gyakorlatban 
fentartott, de elméletileg roppant leszállított jelentőségű szertartása 
kedvéért: időt és pénzt pazarló vállalkozás volt. A katholikus 
korból maradt papok folytonos fogyása egy-egy újabb intésül 
szolgált, hogyha már bármennyire változott hatálylyal és lényeggel 
is, de megtartották ezt a szokást, rendezzék is a szükséghez 
képest. Magától kínálkozó módozatnak látszott erre a német-
országi példa nyomán is a püspöki állás szervezése, amely akár-
mennyire alapellentétben állott és áll is a protestáns egyházalkot-
mány helyesen felfogott eszményi alakjával, egyéb szükségletek 
kielégítésére szintén a legalkalmasabbnak tünt fel előttök. Össze-
kötő kapocsnak, az egység és önállóság megpecsételőjének is ezt 
tekinthették leginkább, és azt a reménységet ugyancsak egyedül 
beléje vethették, hogyha történetesen be fog még töltetni valaha 
a katholikus püspöki állás, azzal lesznek képesek ez ellenében a 
harcot fölvenni. Akként gondolkozhattak, hogy ha akkorra már 
bevégzett ténynyé válik az ők azzal jelképezett függetlenségük, újra 
beolvasztásuknak még talán a kísérleteit is csirájokban elfojthatják. 

Természetesen jól meg kellett választani reá az alkalmas 
személyt. A jövő eshetőségeire való tekintettel először is mellőzni 
kellett azt az öt káptalant, melyek formailag még akkor is füg-
gési viszonyban állottak a gyulafehérvári püspökséghez. Csak így 
remélhették, hogy megválasztott püspökük a katholikus püspöknek, 
mint semmiesetre sem feljebbvalójának, ellensúlyozhassa ellenök 
irányzott törekvéseit. Csupán a barcasági és a nagyszebeni káp-
talan papjai jöhettek ennélfogva szóba ezúttal. Amazok közül az 
irodalmi tevékenységéről nevezetes Wagner Bálint, az utóbbiak 
közül a Nagyszebenben nem régen plébánossá választott, egykori 
laibachi kanonokságából elüldözött külföldi eredetű Wiener Pál 
szerepelhetett legkomolyabb jelöltképen. Nem tudni, mi okból? 
talán minthogy a püspökválasztó zsinatot Nagyszebenben tartották 
s ennélfogva az odavaló káptalan papjai könnyebben többségre 
juthattak, Wienert választották meg. 

Ez 1553. február 6-án történt1 és természetszerűleg ugyan-
ekkor kellett megtörténnie az arra vonatkozó szabályzat megalko-
tásának is, hogy minő kellékek kívántatnak meg a fölszentelen-
dőkben. Egy nem közvetlen adat2 ugyan a püspökválasztás 
megejtésével egyetemben némileg korábbi időpontra: az 1552. 
évre teszi ezt is, de szintén azzal egyidejűleg megtörténtnek állítja 
és nem is szól ellene semmi érv, hogy egyszerre elintézettnek 
vegyük a két együvé tartozó ügyet, ha megbízhatóbb följegyzés 
alapján kénytelenek vagyunk is határidejét későbbre áthelyezni. 
A hat pontra terjedő szabályzat képzettség tekintetében még 

1 Teutsch: i. m. II, 3. 1. 
2 Haner: i. m. 217. 1. 
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felette szerény követelményekkel lép fel, de a katholikus papság 
zömének túlságosan alacsony színvonaláról a magasabbhoz való 
átmenet első fokául nem is lehetett többet várni. Lényegében 
annyi volt az egész, hogy a káté (bizonyosan nem más, mint a 
Lutheré) ismeretét, tételeinek a szentírásból való igazolni tudását 
és anyanyelvükön való megmagyarázási képességét kívánták meg, 
ezenkívül azt, hogy a katholikusok, sacramentariusok, anabaptisták, 
antitrinitariusok stb. ellenében a biblia alapján meg tudják állapitni 
a helyes felfogást, meg, hogy elő tudják sorolni az ó- és újszövet-
ségi könyveket, végül pedig, hogy Ígéretet tegyenek ezeknek és 
a belőlök vett hitvallási iratoknak, u. m. az ágostai hitvallásnak és 
apológiájának; a Luther két kátéjának s a schmalkaldeni cikkeknek 
a további tanulmányozására. Wiener e szabályzat értelmében meg is 
kezdte hivatalos működését, mindjárt a következő hónapban, március 
22-én több jelentkezőt és megvizsgáltat szentelvén fel lelkészekül. 

Épen legfőbb ideje volt a püspöki állás ilyetén felállításának, 
mert alig pár hónap elteltével uj püspököt állított Ferdinánd király 
a gyulafehérvári egyházmegye élére. Ez Bornemisza Pál volt, 
akinek azonban a katholicismus uralmának helyreállítására ki-
fejtett buzgólkodása épenugy észrevehető siker és hatás nélkül 
maradt, mint előbb a György barát meg-megpróbált erőszakos-
kodása. 1554-ben az erdélyi városok panaszára maga a király 
tiltotta el a szászokkal egyetértő egyházak üldözését.1 Az 1554. évi 
medgyesi országgyűlés pedig annyira tiszteletben tartotta a két félnek 
már megállapított jogegyenlőségét, hogy még tábori papokat is külön-
külön rendelt részökre,2 az 1555. április 14-én Marosvásárhelyen tartott 
országgyűlés pediga felekezetközi viszályok kiküszöbölésére és a sé-
relmek orvoslására kifejezetten az 1550. évi juniusi országgyűlés 
végzését újította fel, mintegy alapelvül jelölvén meg az abban körül-
írt tűrelmességet. Sőt már a szakadás külső jeléül szolgáló önálló 
szervezkedést is jó részben szentesítette ez az 1555-iki ország-
gyűlés, midőn a vallás ügyében már megszűntnek tekintette a katho-
likus püspökség hatáskörét a lutheránus papok felett, arra köte-
lezvén el ez utóbbiakat, hogy a gyulafehérvári vikárius megkere-
séseinek mindenben engedelmeskedjenek, kivéve a vallásügyet.3 

Maga a papság kevésbbé tudta vagy merte belétalálni magát 
az uj alakulatba. Wiener Pálnak 1554. augusztus 16-án bekövet-
kezett halála folytán csupán másfél esztendőre terjedő püspökös-
ködése teljességgel nem volt elegendő hozzá, hogy a régi álla-
potot annyira kiölje a nagy többség tudatából, hogy ne tekintse 
többé rendjén való dolognak a katholikus püspök fölötte való 
jurisdictióját. És ennélfogva, midőn Bornemissza 1554 második 
felében egyházmegyei zs natra hívta őket, ha megelégedett volna 
egy egyszerűen a meghívásra szorítkozó körlevéllel, talán szó és 
ellenvetés nélkül engedtek volna neki, miután épen akkor ürese-

1 Századok 1874. 183. 1. 
2 Pokoly: i. m. 1. 80—81. 1. 
3 Zsilinszky: i. m. 1. 72. 1. 
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désbe is jutott volt nálok a püspöki hivatal. Csakhogy túllőtt a 
célon. Egyszersmind tévelygéseik miatt erélyes dorgálással támadt 
rájok a régi jogon alája rendeltekre, ami már érzékenyen érin-
tette a meggyőződésöket is. Ezt azután magától érthetőleg nem 
lehetett szó nélkül hagynia mindenkinek még a függés érzetében 
sem. így történt, hogy a besztercei szász káptalan papsága a 
mellettök és közelökben élő protestáns gondolkozású magyar 
papokkal együttesen zsinatot tartott 1554. november első öt 
napján, melyből két kiméletés bár, de határozott hangú fölter-
jesztésben válaszolt a püspöknek, egyikkel a dorgálására, másikkal 
a meghívására. Részletes fejtegetések során védekeztek bennök 
mindenféle vád és gyanú ellen, közlék hittételeiket a vitás kér-
dések tárgyában, hivatkozva e mellett a Honterus-féle munká-
latokra, valamint az egyetemesebb jellegű hitvallási iratok leg-
mérsékeltebbjeire: az ágostai hitvallásra, ennek „apologiá"-jára és 
„repetitio"-jára (az 1551. évben szintén Melanchthon által szerzett 
„Confessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum"-ra). Mindazáltal ki-
fejezetten felsőbb hatóságuknak, főpásztoruknak ismerték el apüspö-
köt, alárendeltjeinek vallották magokat .Έζ lehetett az egyetlen gyógyír 
Bornemiszának arra a sebére, melyet a valószínűleg nem csupán 
erről az egy helyről kapott visszautasítás ejtett térítői buzgalmán. 

A papságnak a püspöki méltóság irányában való megaláz-
kodása, hozzája könnyű szerrel alkalmazkodása hozta magával 
azt, hogy a szász „egyetemnek" ugy az 1554. évi november 25-én, 
mint az 1555. évi március 17-én tartott gyűlése eredménytelenül 
utasította a városokat a káptalanoknak a superintendens-választás 
végett való buzditgatására.2 A városi hatóságok mindenesetre 
eleget tehettek az utasításnak, de a papok a katholikus püspök 
ottlétének igézete alatt egyelőre óvakodtak az ily irányú cselek-
véstől. És ki tudja, meddig maradtak volna amannak a hatósága 
alatt, ha az állami viszonyok olyan fordulatot nem vesznek, mely 
maga után vonta Bornemiszának Erdélyből való eltávozását. Az 
osztrák és török uralom két malomköve között őrlődő kis ország 
rendei mindinkább meggyőződtek róla, hogy a Ferdinánd ural-
kodása végjetes csapásként súlyosodik rájok, és hazájok meg-
mentésére legokosabban teszik, ha visszahívják János Zsigmondot 
és vele Izabella királynét. 1556 elején meg is tették ezt, és emezek 
visszatértéig Petrovics Pétert bízták meg az ország kormányzásával. 
Ez a maga buzgó protestáns voltában és a Szapolyai-házhoz 
való erős ragaszkodásában már március 8-án a szászsebesi 
gyűléssel az elé az alternativa elé állíttatta Bornemiszát, hogy 
vagy csatlakozik a János Zsigmond híveihez, vagy elhagyja az 
országot. És hogy nyomatékot dobjon a mérleg egyik serpenyő-
jébe, ugyanakkor kimondatta a gyulafehérvári püspökség tizedeinek 
lefoglalását.3 így aztán Bornemiszának csakugyan nem volt többé 

1 Jakab Elek: i. m. 11 — 15. 1. — Archiv des Vereins. . . Ν. F. I. 375—83. 1. 
2 Teutsch: i. m. 1. 72. 1. 
3 Pokoly; i. m. I. 84. 1. 
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mit keresnie Erdélyben, s junius első felében tényleg és végleg el is 
hagyta. Ekkor aztán a szász lutheránus papok sem halogatták tovább 
az uj superintendens beállítását. Már junius 25-én megválasztották 
ilyenül Hebler Mátyás nagyszebeni plébánost, immár a második 
alkalommal is olyat, aki nem szász eredetű, nem közűlök való volt.1 

A magyar lutheránusok a szászoknak „nemzeti" alapon való 
szervezkedése és ilyen módon tőlök egyházi téren is különválása 
következtében magokra maradtakvolt. De elgondolhatólag nekik 
is érezniök kellett a megfelelő szervezkedés szükségét. Meg is 
érezték egészen hamar és cselekedtek is ahhoz képest. Nehezen 
tételezhető fel ugyanis, hogy a katholikus püspöki szék betöltött 
volta idejében választották voliia meg superintendensökké azt a 
Tamás nevű volt szerzetest, aki mint a magyar egyházak „praesese" 
az 1554-ben vagy legkésőbb 1555 kezdetén tartott széki zsinat 
tanácskozásait vezette.'2 Neki tehát a Wiener megválasztása és a 
Bornemisza kineveztetése közé eső pár hónap alatt kellett e tisztét 
elfoglalnia. Hivataloskodásának minden egyéb mozzanata isme-
retlen és így tartama felől is teljes bizonytalanságban vagyunk. 
Egy azonban bizonyos: az, hogy utódja, Dávid Ferencz csak a 
Hebler megválasztása után jutott e tisztségébe, még abban az 
esetben is, ha már 1556 folyamán történt az. 

A gyulafehérvári katholikus püspökség harmadik alkotórésze 
— a székhelytől számítva meszesentúlinak mondott magyarországi 
— szintén nem sokáig késlekedett, hogy reálépjen az erdélyiektől 
kijelölt útra. Ám ez már csak akkor következett be, amikor Bor-
nemisza ott ült a püspöki széken. Vidéköknek távoli fekvése és 
az a körülmény, hogy az erdélyi hitsorsosoknak két superintendense 
a katholikus püspök működése idején is végezhette teendőit, már 
magában véve is bátorságot adhatott erre a lépésre a szatmár-
vidéki papoknak. A protestantismushoz csatlakozott földesuraik 
biztatása pedig egyenesen kötelességökké tette az adott példák 
követését. 1554. március 13-án a szatmárvármegyei Óváriban 
gyűlt össze az a zsinat, mely az önálló szervezkedésnek ezt a 
fontos tényezőjét, a superintendenst beállította e vidék protestáns 
egyházi életébe. Annak a Báthory Annának a birtoka volt ez a 
mai állapotához képest jóval jelentékenyebb község, aki egykor 
Drágfy Gáspárnak, majd Homonnai Drugeth Antalnak, ekkor pedig 
Báthory Györgynek volt a felesége. Az ő és férje pártfogása mellett 
gyülekezett össze ide a szomszédos vidékekről az a nyolcvannyolc 
lelkész, akik több nemesnek a jelenlétében kilenc, előlegesen 
körvonalozott kérdésre megadták általában lutheránus szellemű 
válaszukat. Az urvacsorára nézve egy kissé ingadozó, önmagoknak 
is majdnem ellenmondó3 tanban, az urvacsorai kenyérre nézve 
annak kovásztalanságában, az oltárok és képek lerombolásának 

1 Korponán született. 
2 Schesaeus tesz róla mint praesesről említést, Dávid (Dialysis . . .8 . Β. 1.) 

pedig egyenesen superintendensnek mondja. 
3 Erről egy későbbi fejezetben lesz még szó. 
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a világi hatóságtól való függővé tételében, továbbá a magán ab-
solutiónak, a keresztszülők keresztelésnél való jelenlétének, az 
egyházkelésnek, a házasságra lépők esketésének és az addigi 
ünnepeknek1 a fentartásában állapodtak meg, végűi pedig el-
határozták a superintendensi és esperesi hivatal szervezését, helye-
sebben fentartását a tanban és szertartásban való egyetértés és 
a fegyelemtartás céljából. Meg is választották superintendensökké 
a helybeli lelkészt, Tordai Demetert, aki kilenc évvel azelőtt az 
erdődi nevezetes zsinaton szintén részt vett volt. A többi itt jelen-
voltak közül, mint tekintélyesebb lelkészeknek, a következőknek 
a neve maradt emlékezetben: Károlyi Boldi Sebestyén, volt gyula-
fehérvári kanonok, ekkor erdődi lelkész, Lippai Kristóf, akinek 
ennél korábbi tiszántúli szerepléséről már volt, de lesz is még 
szó, Tövisi Mátyás, előbb talán tolnai tanító, Horváth Mihály, 
előbb csaholyi, ekkor már valószínűleg hadadi lelkész és szilágy-
sági esperes, Gyulai Imre, Mediomontanus (Felsőbányai) János 
és Miletinus László. Ugy ezek, mint a többiek is mind a nyolc-
vanan kétségen kívül kellő buzgósággal ápolták és terjesztettek 
a magok körében a protestantismus eszméit. 

Hogy tetemes többségűk e tájban még szilárdan állhatott a 
lutheránismus legfőbb eszméi mellett, arról bizonyságot tettek 
nem egészen egy év elmultával, midőn az 1555. február 24-én 
Erdődön tartott zsinatukon a helvét irányhoz pártolt püspökük, 
Tordai Demeter eljárásának helytelenítésével egyidejűleg egy 
csomó olyan végzést hoztak, amelyekben ismét meg ismét meg-
nyilatkozott a lutheri álláspont, noha inkább közvetítő jelleggel 
minden irányban. Urvacsora-tanukban ugyanis szó sincs az ubi-
.quitasról, a gyónás már alternative vagy köz vagy magán, és ez 
utóbbiban most sem kívánták meg a bűnök előszámlálását, a 
papok házassága csak mintegy kisegítőként szerepel a nőtelenség 
el nem bírása esetére, a szertartásokra nézve általában a régihez 
ragaszkodás a fő elv, de a feltétlen egyöntetűséget nem tartották 
szükségesnek, a papszentelésre - ugy látszik jogot adtak a 
püspökön kívül más papoknak is. Érdekes sajátságuk e kánonoknak, 
hogy már a gyakorlati életre tartozó, egyházigazgatási jellegű 
utasításokat szintén foglalnak magokban. Bizonyosan hasonló 
szellemtől áthatva folytathatták tárgyalásaikat az ugyanazon évi 
junius 24-én Óváriban tartott zsinatukon is, melynek végzéseiről 
azonban nincsenek adataink s csupán azt tudjuk róla, hogy ekkor 
már az állhatatos lutheránus Károlyi Boldi Sebestyén erdődi pap 
volt a püspökük.2 Ez aztán Erdődről nemsokára Krasznabéltekre 
ment át papnak s helyébe3 Csanádi Imre jött el Líszkáról.4 

1 De semmieset re sem a régi katholikus ünnepeket értet ték ezalatt , hanem 
az általok már bizonyára előzőleg elvégzett rostáláskor megtar tot takat , s z e m -
ben a további t isztogatást követelőkkel. 

" Kemény Lajos : A reformáció Kassán. 1891. 64—5. 1. 
3 Teu tsch : i. m. II. 20. 1. 
4 P rónay-St romp: i. m. 11.1. szerint 1551-ben oda szenteltetet t fel Wi t ten-

bergben. 
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A tiszántúli részeken ezalatt másfelé is rohamosan hódított a 
reformáció. A György barát halálával gazdátlanná vált nagyváradi 
püspökség területén ujult erővel csapott fel a hitjavítási buzgalom 
lángja. Varkocs Tamás, ki előbb egri várkapitány volt, ekkor 
Biharvármegye főispáni tisztét vitte és minthogy a püspöki javak 
kormányzóságát ugyancsak ő nyerte meg, kétféle hatáskörben is 
támogathatta a protestáns igehirdetőket. Támogatta is annyira, 
hogy munkálkodásuk eredményeként igen rövid idő alatt több 
plébániát elfoglaltak a püspökség területén, melyekből elűzettek 
a régi hitű plébánosok. Sőt magában Nagyváradon is tért fog-
laltak 1552 nyarára azok a protestánsok, kiket a megelőző évben 
Pankotáról elűzött volt Losonczy István. Ezek semmiesetre sem 
töltötték haszontalanul az azóta eltelt hónapokat sem, de ekkor 
meg olyan erővel és olyan sikerrel léptek fel a püspök hiányában 
is hatalmas káptalannak a közvetlen közelében, hogy ez meg-
riadva folyamodott Oláh Miklós egri püspökhöz, mint kancellárhoz 
a király közbelépésének kieszközléséért.1 A Pankotáról jötteknek 
segítségökre sietett az ezen a vidéken működő reformátortársaik 
közül Lippai Kristóf is, aki épen akkor Köleséren hasonlóképen 
nagy mozgalmakat támasztott. Nagyváradon sem kimélte a szót, 
de nem a katholicismus tanait sem2. Itt tehát egy nagymérvű 
tevékenység indult meg, melynek elősegítői és védelmezői közül 
még két Csákynak: Pálnak és Lászlónak ismeretes a neve.3 

Debrecenben sem akadt meg a reformációi munkásság a Radán 
és Kálmán csehi távozásával. Az 1550. év vége.felé előforduló István 
pap, az 1556-ban szereplő Agárdy Mátyás és az 1564-ben régebben 
elhaltként említett Gellért pap mindannyian ezeket az éveket tölt-
hették ki müködésökkel, melynek zajtalansága a protestantizmus-
nak már megszilárdult állapotára és biztosított helyzetére vall.1 

A protestantismus szellemétől lehettek áthatva azok a papok 
is, kik tanukként szerepeltek a Varkocs Tamásné Zólyomy 
Klára végrendelkezésénél, t. i. Tolnai Balázs székelyhídi és 
Gáspár jankafalvai plébános5 s velők együtt talán még az a 
Jakab nevű domokosrendi barát is, aki mint ilyen, ekkor 
még kolostorában lakott, alighanem egymaga régi társai közül. 
És a reformáció hivei-közé tartozott az a Tordai Benedek körös-
ladányi pap is, aki magyar versekbe foglalta a 30 zsoltárt," de 
1551-ben valami főbenjáró bűnt követett el, melyért ki is járt 
volna neki a halálbüntetés, ha földesurai, a Nadányiak meg nem 
kegyelmeznek neki azzal a feltétellel, hogy sem a nagyváradi, 
sem az egri dioecesis területén nein fog tartózkodni az ők 

1 Századok 1887. 3 9 7 - 8 . 1. 
2 U. o. 398—9. 1. 
3 Borovszky: i. m. I. 282. 1. 
4 S. Szabó József: Debreceni és sárospataki papok 19. 23. 24. 1. Gellért-

nek özvegyéről és árváiról van szó a városi jegyzőkönyvben. 
5 Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
6 Régi Magyar Költők Tára. II. 246. 1. 
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engedélyük nélkül.1 És hány meg hány lehetett ezenkívül, akiknek 
nevét még a véletlen sem mentette meg számunkra! Erre mutat 
az a körülmény is, hogy hiteles tudomásunk van a felől, hogy 
bizonyosan itt is rendszeresen tartott zsinataik ebben az időben 
határozott protestánsok voltak, amennyiben t. i. egy és ugyanazon 
papi testületnek egy 1551. évi debreceni és egy 1552 elején össze-
jött püspökladányi zsinata protestáns egyházi ügyekben tárgyalt, 
még pedig ahogy a jelek mutatják nem kevés számú tag részt-
vételével.-

A most említett zsinatokat tartó protestáns egyházvidékkel 
szomszédos területeken működött egy ideig Szegedi Kis István, 
aki Temesvárról 1551-ben elüldöztetvén, ekkor Mezőtúrra került, 
hol tanítói alkalmazást kapott. Innen pedig hozzávetőleg egy év 
multán Békésre ment hasonló tisztre, a melyben azonban alig egy 
félévet töltött keserves viszonyok között, mig aztán Tolnára nyert 
meghívást. Békésen való hivataloskodása kétségtelenné teszi, hogy 
ott ekkor is, tehát a városnak pár évtizeddel előbb történt reformál-
tatása óta föltehetőleg megszakítás nélkül, fennállott a protes-
táns egyház. Majdnem tökéletes bizonyossággal állítható ez a 
folytonosság Gyulára vonatkozólag, melynek földesura Fatóczy 
Ferencz egészen 1552 áprilisában történt haláláig erélyes párt-
fogója volt a reformációnak. Utána az oda telepedett királyi hadak 
kapitánya, Horváth Bertalan e tekintetben szintén az ő nyomdo-
kain haladt,3 azután meg Mágócsy Gáspár, mint 1554-től egy 
személyben kapitány és várkormányzó nemkülönben teljes buzgó-
sággal őrködött a reformáció érdekei felett. Hozzá ugyan már 
kezdetben abban az irányban jött volt rendelet, hogy védje meg 
a papokat és szerzeteseket a katonák és mások zaklatásaitól,1 

ám azért bizonyára az ő és Ferencz nevü papja működésének 
tulajdonítható, hogy végre is sikerült 1556-ban eltávolítani a 
ferencrendieket és ugyané tájban egészen protestánsá tenni a 
várost. Ennek 1560-ban az a Valkai Kelemen volt a birája, aki 
1545-ben a protestáns vallásos költészet terén is fáradozott.5 

Mágócsy a saját nagykiterjedésű birtokain mindenütt végre-
hajtatta a reformáció munkáját, illetőleg, ha már megindult bennök 
előzőleg, mindent elkövetett a megszilárdítására, igy p. o. Mágó-
cson, ahová már 1551-ben fölszentelték Wittenbergben lelkészül 
Szintai Kalmár Vincét0. Megkönnyítette ebbeli fáradozását az a 
körülmény, hogy birtokai jobbára a Békéssel határos vármegyék-
ben, így a mainál, akkor sokkal nagyobb területet magába ölelő 
Csanádban feküdtek melyben már hatalmas arányokban tért fog-

1 κ. Ε. Ε. V. 579. 1. 
2 Κ. Ε. Ε.' V.' 5 9 6 - 7 . 1. Századok 1887. 399. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 654. 1. — Karácsonyi: Békésvármegye története 

I. 189. 1. 
4 Karácsonyi: i. m. I. 192. 1. 
5 Régi Magyar Költők Tára. II. 271. 470. IV. 286. 1. 
6 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
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lalt volt a Protestantismus, ρ. ο. Toronyon, az 1549-iki és 1550-iki 
zsinatok helyén, valamint Makón, ahol e tájban protestáns iskola-
mester volt alkalmazva.1 Ebben a vármegyében Mágócsyn kívííl még 
özvegy Jaksics Péterné Csáky Katalin és leánya Jaksics Anna, 
előbb Bánffy Gáspárné, majd Kendy Antalné,2 továbbá a később 
Nagyváradon is buzgólkodó Csáky Pál és László működött közre 
hathatósan a Protestantismus javára.3 Biharvármegyében még 
Csáky Farkas, aki azonban 1552 után nemsokára meghalt, és a 
vele sógorságban álló Telegdy Miklós szintén mindent elkövetett 
annak érdekében, sőt odáig mentek állítólag, hogy szolgáik szá-
mos ferencrendi és pálos szerzetest leöltek4. Annyi tény hogy 
Telegdy Mezőtelegden és más birtokain már ekkor is protestáns 
papokat alkalmazott5. Gávai Lukács pedig, aki már 1548-ban elő-
segítette egy magyar protestáns munka sajtó alá kerülését", a 
VarkocsTamásék legbizalmasabb környezetébe tartozván7, semmi-
képen sem mulasztotta el ezután sem a protestantismus ügyének 
felkarolását. 

Mit tehetett volna velők és egyetértő társaikkal szemben az 
1553-ban, tehát a gyulafehérvári püspökkel, Bornemiszával egy-
korulag kinevezett nagyváradi püspök: Zabardy Mátyás? Meg-
lehet, hogy az ő kegyetlenségig menő erélyével vethetett némi 
akadályt itt-ott a reformáció tovább terjedésének útjába, de az 
ország általános helyzetében ő sem gátolhatta meg, hogy az 
legalább is megmaradjon előbbi állapotában, mikor a hatalmas 
földesurak a saját teriiletökön olyan nagy fontosságot tulajdoní-
tottak a hitjavítás diadalra juttatásának, hogy érette mindenre 
képeseknek mutatták magokat. 

Ez utóbb említett területek egynémelyike ettől az időtájtól 
kezdődőleg már török uralom alatt állott és velők együtt több-
kevesebb ideig az országnak egy igen tekintélyes része. Ebben 
az u. n. hódoltságban absolut és zsarnoki hatalma körén belül 
a török viszonylagosan érvényben tartotta a felekezeti türelmes-
ség és szabad vallásgyakorlat elvét, még pedig általában véve 
sokkal inkább a protestantismushoz csatlakozottak, mint a katholi-
cismushoz ragaszkodók irányában. Már 1542-ben8 engedékeny-
séget tapasztalt a budai protestáns lelkész az oda való basa ré-* 

1 Thuri Pál : Idea christianorum ungarorum sub tyrannide turcica. Oppen-
heim. 1616. 7. 1. 

- Ők ketten neveltették fel Balsaráti Vitus Jánost. 
3 Borovszky : i. m. I. 282. 1. 
4 Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete. II. kiad. 1915. 126. 1. 
5 Bunyitay: A váradi püspökség története. I. 431. 1. 
6 Székely István: Zsoltárkönyv. 1548. 
' Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
8 Melanchthon: Opera IV. 652—3. 1. Itt 1541. szeptember 6-áról van kel-

tezve MelanchthonnakQoldstein Kiliánhoz irt levele, melyben hírül adja emennek 
az itt elbeszélt eseményt, de minthogy a török csak épen pár nappal előbb ju-
tott Budának birtokába, lehetetlenség volt az elbeszélt esetnek ekkor tör-
ténnie s a róla szóló hírnek Melanchthonhoz jutnia. Az l -es és 2-es számok 
akkori írásmódja könnyűvé tette az ujabbkori közlőre nézve a tévedést. 
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széről. Ez ugyanis, magához hivatta és kikérdezte őt, hogy mire 
oktatja hallgatóit. Ő aztán előadta, hogy a keresztyén tan cikkeire, 
amelyek szerint p. o. a földi országok sorsától független az egy-
házé, ugy, hogy ennélfogya arra buzdította őket, hogy engedelmes-
kedjenek a tényleges hatalomnak és ne támaszszanak ellene láza-
dást. A basa megdicsérte érte és bántatlanul bocsátotta el. Mi-
dőn pedig ugyanott 1546-ban viszály tört ki a katholikus és luthe-
ránus pap között, s ezt eldöntésre a basa elé vitték, ez ugy nyilat-
kozott, hogy nem tartozik a hatáskörébe vitáik eldöntése, de e 
mellett látszott rajta, hogy jobban tetszik neki a protestáns fél 
álláspontja1 . Igazságosan oldotta meg közöttök a templom-kér-
dést is, midőn a jóval népesebb protestáns gyülekezetnek egy 
régi templom főhajóját, az egynéhány katholikusnak pedig ugyan-
azon templom chorusát (a főoltár környéke) engedte át isten-
tiszteleti helyűi-. 1549-ből is arról van hír, hogy Budán zavartalanul 
lehetett hirdetni a Protestantismus tanait.3 így aztán magától ért-
hetőleg ekkor is szépen terjedt a budai polgárok között a 
lutherismus, minek folytán, miként 1550-ből tudva van, népes 
gyülekezet hallgatta ott az evangelium igéit4. 

A budai basa nemcsak ott helyben, hanem általában az összes, 
hatalma alatti vidékekre nézve is kedvezéssel járogatott el adott 
alkalmakkor a protestánsok ügyeiben. így p. o. midőn a katho-
likus papok 1543-ban egy Jászberény vidékén működő protes-
táns papot bevádoltak előtte, ennek részletes kihallgatása után 
tanait a józanészszel inkább megegyezőknek találván, mint az ellen-
kezőket, őtmagát azzal a megjegyzéssel bocsátotta szabadon, hogy a 
Krisztusról szóló felfogásán is módosítnia kellene5. Azután meg 
mikor a tolnai bíró" 1549 júniusának második felében kísérletet 
tett a megvesztegetésére, hogy elkergettesse vagy kivégeztesse a 
protestáns papot, épen ellenkezőleg azt érte el, hogy a basa 
Tolnát illetőleg is kifejezetten szabadságot adott a lutheránus 
tanok hirdetésére0. Utódjánál sem ért el több sikert 1553-ban a 
plébános, Józsa barát, ki panaszra ment hozzá a lutheránusok ellen. 

Hasonlóképen cselekedett a szegedi basa is 1545-ben egy 
hitvita alkalmával, mely egyfelől az odavaló szerzetesek, más-
felől pedig az odavaló protestáns papi és tanítói tisztet a maga 
személyében egyesítő Abádi Dimper Benedek között folyt le, ki 
1544 őszén Wittenbergben történt fölszenteltetése óta munkál-
kodott ott. Ez a basa szintén a szerzeteseket hallgattatta el, sőt 
megfenyegette őket, hogy rövid időn belül mindnyájokat ki fogja 
űzetni a városból7. És Szeged városában tényleg addig tartott a 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 521. 1. 
2 Történeti Szemle 1912. 57. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 188. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 405. 416. 1. 
5 Protestáns Szemle 1915. 690. 1. 
6 Κ. Ε. Ε. V. 189. 1. 
' Κ. Ε. Ε. IV. 451. 522. 1. 
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protestáns egyház virágzása a meddig háborítatlan volt benne a 
török uralom, vagyis mig 1552 elején egy különben múló szeren-
cséjü ütközetben a Ferdinánd hajdúi ki nem verték belőle a törö-
köt, és vele együtt a protestáns lelkészt meg gyülekezete tagjait. 

A török hatóságok egyébként rendszerint a protestánsoknak 
fogták pártját, ha a katholikusokka! gyűlt meg a bajuk1 . Más-
különben is eléggé türelmesek voltak irántok vallási tekintetben. 
Erről általában több izben tanúságot tettek időnként az egykorúak. 
Így már 1544-ben azt az értesülést kapta Melanchthon, hogy 
megengedik a népnek a saját tetszése szerinti papok hívását, s 
miután ennélfogva sokfelé hívnak protestáns papokat, biztonságot 
Ígérnek részökre2 . Ugyanőt tudósítá Gyalui Torda Zsigmond 
1545-ben a felől, hogy a törökök területein mindenütt szabad 
az evangeliumi tant prédikálni, és hogy akárki szabadon elmehet 
országrészökre bárhova papnak vagy tanítónak3, 1551-ben pedig 
szintén ez a felől, hogy teljes szabadságot adnak a protestáns 
hitelveknek a templomokban való hirdetésére és nyilvánosan 
való vallására4. Ugyanerről értesíté 1546-ban Blarer Tamás 
Majnafrankfurtból Konstanzban működő testvérét Ambrust, 
arról is megemlékezvén, hogy Wittenbergben jártak némelyek 
papokat keresni a hódoltságba3 . 1555-ben hasonlóan arról vett 
hírt Melanchthon, hogy a török uralom alatti protestáns egyházak 
csendességben és békeségben élnek6. Bullingerrel pedig ugyan-
ebben az évben szintén azt tudatta Fejértói János, hogy a török 
uralom alatt jobban terjed az evangeliumi tan, mint ahol a katho-
likus főpapoknak még tart a hatalmok7. 

Ámde mindez a türelmesség és támogatás csak viszonylagos 
volt. Elvégre érdekében állott a töröknek, hogy ne lakatlan pusz-
taságok felett uralkodjék, hanem lakott és megművelt vidékeken, 
mert hiszen adóalanyok és adótárgyak nélkül, na meg alattvalók 
nélkül egész uralma a levegőben lógó, értelmetlen és tárgytalan 
képzelődés lett volna, miért is nem hogy elvadítására, hanem 
inkább odacsalogatására kellett iparkodnia az embereknek. Az 
is elgondolható, hogy az egyedül Istent imádó és a képek tisz-
teletét szintén elvető protestánsokat magához és hitéhez valamivel 
közelebb állóknak érezte, mint a katholikusokat, bármennyire 
megvetette is egyébként az egész keresztyén vallást mindenestül. 
S hozzá a katholikusok ellen még azt a gyanút is nem épen 
alaptalanul táplálta, hogy a Habsburgok uralmára áhítoznak, már 
csak a saját érdekükben is. 

1 Sztárainak hozzáírt levele alapján Fejértói János is ezt jelenté Bullinger-
nek 1551-ben. 

2 Κ. Ε. Ε. IV. 361. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 596. 1. 
5 Prot. Szemle. 1913. 427. 1. 
6 Századok 1874. 182. 1. 
; Erdős Károly: Bullinger Henrik és Fejértói János levelezése. 12. 1. 
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Ámde mindemellett is önkényuralmat gyakorolt ő valamennyi 
alattvalója felett, kegyetlenségének és zsarolásának minden 
pillanatban ki volt téve akárki kivétel nélkül. Az uralkodó vallás 
jogait is érvényesíté minden mással szemben. így történt aztán, 
hogy míg magában Konstantinápolyban elnézte, hogy Szegedi 
Picus Ferencz népes gyülekezetek előtt hirdesse az Isten igéjét, 
— el* hogy a fogoly Török Bálint és Majlád István naponta 
protes táns prédikációkat hallgasson1: addig másfelől az iszlámita 
ünnepeken nem volt szabad senkinek sem dolgozni, még tanítással 
foglalkozni sem2, — a templomok építése vagy akár javítása is 
rengeteg nehézségbe került s csupán torony, óra és harang nélkül 
volt megengedve, bármily sok sáp elosztogatásáva! járt is együtt 
az engedély megszerzése3 , —· és a mellett a lelkészek is gyakori 
veszedelemnek voltak kitéve, már aztán akár szeszélyből, akár 
valami látszólagos vagy igazi okból. Megesett 1544-ben, hogy a 
budai basa négy protes táns lelkészt hurcoltatott Konstantinápolyra4 . 
Elzáratták és botoztatták még a papokat is személyválogatás nélkül 
akárhányszor", és általában véve rájok sújthatott az önkénynek 
valamennyi megnyilvánulása. Ürügy természetesen könnyen akadt 
mindig, ha ilyen módon akarta kedvét tölteni valamelyik apróbb 
vagy nagyobb török hatalmasság. Sztárai Mihályt háromszor akarták 
kivégeztetni0, Szegedi Kis Istvánt később mintegy két évig tar-
tották keserves fogságban 7 ; — és ha a legelsőkkel, a legkiválób-
bakkal így bántak, miért bántak volna különbül a k isebbekkel? 

Azonkívül a török hatóságok nem vetették meg még a térítői 
munkát sem. Kihirdettették ugyan, hogy nem törődnek az alatt-
valók vallásával, csak az adót fizessék, de azután azt is tudo-
mására hozták a lakosságnak, hogy aki töiökké vagyis iszlámitává 
lesz, minden teher alól felszabadul és büntet lenséget fog élvezni. 
Minthogy a keresztyéneket majdnem elviselhetetlen adókkal és 
súlyos büntetésekkel sújtották, ez a bíztatás nem is maradt hatás 
és siker nélkül, annyira, hogy az ötvenes évek folyamán egy 
tolnai protestáns tanító is áttért a Mohammed vallására. Egy tolna-
vidéki protestáns papot pedig erőszakkal kényszerítettek hitökre, 
csupán abból folyólag, hogy véletlenül fejére tette a török patyo-
latot8. 

Gondolni lehet, hogy efféléknek nem igen kivánták kitenni 
magokat a protestáns papok és ez állapotok ismeretében meg-
lehetősen idegenkedtek a hódoltságban való szolgálattól. Különösen 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
2 Thuri Pál : i. m. 8. 1. 
3 U. o. 8. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. IV. 356. 1. 
5 Thuri Pá l : i. m. 10. 1. 
6 U. o. — Thuri nem nevezi meg Sztáiait, hanem csak mint „püspö-

künket" említi. 
' 1561-től 1563-ig. 
8 Thuri: i. m. 6—7. I. 
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a Wittenberget megjártak, mint már polgárosodottabb élethez 
szokottabbak vonakodtak tőle1. Ezért kényszerűit a budai basa 
mindjárt kezdetben a törökök szokása ellenére magának a szul-
tánnak az utasítása folytán elnézni, hogy baranyai ifjak a távoli 
Abaujvármegyében levő szántói iskolát keressék fel ismereteik 
gyarapítása céljából2, — és ezért kényszerűit ugyancsak a budai 
basa még a toborzásra és kecsegtetésre is ráfanyalodni, hogy a 
pap nélkül élni nem tudó nép kivándorlását, illetőleg elszökdösését 
meggátolja. Ez 1551-ben történt olyképen, hogy levelet küldött 
a debrecenvidéki papok Debrecenben egybeült zsinatához, melyben 
a kormányzata alatti területre hívogatta őket az ott mutatkozó 
paphiány enyhítése végett, nemcsak biztonságot, hanem még 
jutalmat is helyezvén számukra kilátásba. Ez aztán nem is tévesz-
tette el a hatását, amennyiben jó sokan vállalkoztak sorsuk ilyetén 
változtatására3. 

Mindezekből megállapítható, hogy a török hatalom alatti állapot 
csak aránylag volt kedvező. Annyiban t. i., hogy a katholicis-
mussal szemben szabaddá lett a verseny, mert a felsőbbség nem 
állott útjába, hogy győzzön a jobb. Ezért nincs semmi feltűnő 
abban a rohamos gyorsaságban, melylyel a hódoltság egyes 
vidékein elterjedt és többségbe jutott a reformáció. Gyér számú 
adataink közül felette kevés az, ami a Duna és Tisza közének 
ekkori egyházi viszonyaira vet világot. Az általános jellegű ada-
tokból bátran lehet azt következtetni, hogy itt is szépen terjedt 
a javított hit, és ha a töröknek akár betörése, akár kiverése olyan 
borzalmas pusztulással nein járt volna együtt, bizonyosan rész-
letes adatok is kimerítően megmutatnák ugyanezt. Szórványos 
adatainkból nem is lehet megbízható képet alkotni a helyzetről, 
mert hiszen azon kivül, hogy 1543-ban Jászberény környékén 
hirdette egy kiváló pap a protestantismus megkülönböztető el-
veineknémelyikét1 ,- hogy Bogdásai András 1546-ban a wittenbergi 
egyetemről, miután ott fel is szenteltette magát, Vácra jött' lel-
késznek5, - - meg hogy Ráczkeve is az evangéliumi tanokhoz csat-
lakozott 1551-re6: mindössze Czeglédre vonatkozólag rendelkezünk 
egy pár, többé-kevésbbé bizonyos adattal. Itt munkálkodott ugyan-
is 1545-től fogva7 Szegedi Kis István tanítói minőségben 1547-ig, 
itteni tanítványai közül pedig Bakonyi Albert állítólag 1554-tőí 
lelkészi hivatalban, miután már máshelyütt meg tanítói tisztet 

1 Κ. Ε. Ε. V. 189-90 . 1. 
2 Prot. Szemle 1915. 6 8 9 - 9 0 . 1. 
3 Κ. Ε. Ε. VI. 5 9 6 - 7 . 1. 
4 Prot. Szemle 1915. 690. 1. — Ez a protestáns pap már csak azért sem 

lehetett Dévai, mert egy, Wittenbergben annyira ismert egyénnek a nevét 
semmi esetre sem hallgatta volna el épen oda irott levelében Batizi. 

r' Prónay-Stromp: i. m. 7. 1. 
6 Erdős Károly: i. ni. 20. 1. 
' V. ö. erre nézve Prot. Szemle 1916. 42—4. 1. 
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viselt1. Ugyancsak Czegléden, Váczon és Ráczkevén kivül Hatvan 
adott hallgatókat szülöttjei közül a wittenbergi egyetemnek ez 
idő alatt. 

Baranyavármegyéről és a vele szomszédos dunántúli, részben 
drávántúli vármegyék közelebb fekvő részeiről, vagyis körülbelül 
a püspök nélkül maradt pécsi püspökségnek megfelelő területről 
viszont már közvetlen adataink is azt jelentik, hogy ott meg-
lepően nagy hódításokat tett a reformáció ezekben az években. 
Felsőbaranya egy részében, Siklós vidékén állítólag Siklósi Mihály 
fejtett volt ki reformátori munkásságot, azonban ennek az idő-
pontja - még ha valóság is hozzávetőleg sem határozható 
meg, viszont Kopácsi Istvánról bizonyos ugyan, hogy Wittenbergbe 
1542-ben történt menetele előtt valamikor tanítói állást viselt 
Siklóson, de semmi adatunk nincs rá, hogy már ekkor a Protes-
tantismus szellemében működött volna. Ellenben Alsóbaranya 
nagyobbszabásu reformáltatásának kezdő évét egész pontosan 
lehet 1544-re tenni. Mert ha Kákonyi Péter herczegszőlősi protestáns 
pap netalán azelőtt is töltött volna már ott valamennyi időt, mi-
előtt megkezdte volna tudtunkkal szintén épen 1544-ben a vallásos 
költészet terén buzgó működését-: e vidék reformálását mégis a 
Sztárai Mihály lankadást és félelnut nem ismerő buzgalma haj-
totta végre, már pedig ő az 1544. évben lépett be a laskói pap-
ságba3. Közelébe, Vörösmartra került 1546 kezdetén Zigericus 
Imre, akivel egy összejövetelen nemsokára megbeszélést folytatott 
a hirdetendő tanokról és tökéletesen meg is egyezett vele, ugy 
hogy kettőjök egyirányú tevékenységének, a délszláv nyelvben 
való jártasságuk segélyével is, rövidesen sikerült az evangeliumi 
elveket egészen a Száváig terjeszteni4. Ez azonban a kivívott 
eredménynek pusztán a külső terjedelmét mutatta, a belterjes 
oldalára Sztárainak az a jelentése vetett világosságot, mely szerint 
1551-re százhúsz egyházközséget sikerült alapítnia, illetőleg 
protestánssá tennie a Dráva jobb és bal partján5 . 1548 ősze 
tájától Zigericus Tolnára távozta miatt már nem vehetett részt 
ebben a munkában, de részt kellett vennie utódjának, egykor 
wittenbergi tanulótársának: Prodanisinus Györgynek,6 és részt 
mindazoknak, kik időközben sorakoztak a Sztárai által kibontott 
zászló alá7. 

Elképzelhető, hogy sokat kellett küzdeniök és hogy sok vesze-
delmen mehettek keresztül, rnig odáig jutottak, hogy befejezett 

1 Földváry László: Adalékok a dunanielléki ref. egyházkerület történeté-
hez. I. 65. 1. 

2 Régi Magyar Költők Tára. II. k. 277-314 , 1. " 
3 Κ. Ε. Ε. V. 543. 1. 
4 U. o. 188—9. 1. 
5 U. o. 543. I. 
6 Ez 1545 márciusában iratkozott be, mig Zigericus 1544 decemberétől 

időzött ott Förstemann: Album academiae Vitebergensis. 1841. 218 és 220. 1. 
szerint. 

' Κ. Ε. Ε. V. 543. I. 
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tényképen megállapíthatta Sztárai ezt a hatalmas sikert. A katho-
likusnak maradt papok nem egykönnyen engedték át a tért s 
válogatás nélkül minden eszközt megragadtak birtokállományuk 
megvédelmezésére1. Nyilvános hitvitában is nem egyszer kény-
telenek voltak síkra szállni és ellenfeleikkel megmérkőzni Sztáraiék, 
és kénytelen volt legelső sorban bizonyára őmaga. Az 1550. évi 
április 20-án Vaska(ma Dráva)szentmártonban egyenesen a török 
hatóságok parancsára és jelenlétében rendeztek egy ilyen hit-
vitát sokak résztvécelével. Ez alkalommal főképen a papok nőtelen-
ségére és a böjtre vonatkozó katholikus tételek szolgáltak a vita 
tárgyaiul, melyekkel szemben az ezekről minden protestánssal 
közösen vallott lutheránus elvek természetszerűen mind szóba 
kerültek egyúttal, ezek képezvén viszont a katholikusok táma-
dásainak tárgyát. Végre is a protestáns felfogás mellett foglalt 
állást a török hatóságoknak magát döntésre hivatottnak érző 
képviselete, még pedig olyan erélylyel, hogy az ellenkező nézetet 
valló kéméndi és belközi plébánosok, majd példájok nyomán a 
hetényi, bátai, danóci, mohácsi és tolnai plébánosok is átállottak 
protestánsoknak. Hogy nem mindnyájan meggyőződésből, hanem 
inkább a helyzet-sugalta félelemből, annak nyilvánvaló bizony-
ságát adta közűlök az az Antal nevű hetényi plébános, aki otthon 
ezentúl is ugyanazt hirdette, amit Vaskaszertmártonban már el-
ismert megcáfoltaknak-. Sztárai mindenesetre e hitvita alapján és 
hatása alatt írta még abban az évben megjelent egyik polémikus 
irányú drámai művét „Comoedia de matrimonio sacerdotum" latin 
címmel, de máskülönben teljesen magyar szöveggel3. 

A következő 1551. évben pünköst hetében, tehát a május 17-ét 
követő napokon szintén tartottak egymás után két hitvitát, de 
ezeket már az illető egyházvidékek évi zsinataival kapcsolatban, 
azoknak az alkalmából. Az egyiket a verőczevármegyei Valpó, a 
másikat a szerénvármegyei Vukovár városok környékén, minden-
esetre párnapi különbséggel. A katholikus tanokat hangoztatok 
ekkor szintén szégyenletes vereséget szenvedtek, de ugy látszik, 
csak legyőzetésök, nem pedig meggyőzetésök következett be, mert 
hiszen ez utóbbi esetben nem lett volna szükséges elrejtőzniök 
és menekűlniök, ami épen ekkor eléggé mulatságos alakban 
sikerült nekik4. 

Avaskaszentmártoni hitvitán jelenvolt és áttérésre szintén vállal-
kozott tolnai plébánosnak ekkor már bőséges alkalma nyílhatott 
volna otthonában is a lutherismushoz való átpártolásra. Itt ugyanis 
a tolnai tanítóságból, de még nem a protestáns egyház szolgála-
tából 1544-ben Wittenbergbe ment és 1545 vége felé oda protes-

1 U. o. 544. 1. — „Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lőtt 
dolgokból" c. bibliai elbeszélése záradékában is megemlékszik felőle. Régi 
Magyar Költők Tára. V. k. 135. 1. 

2 Prot. Szemle 1913. 425—39 és 475—87. 1. 
3 Töredéke a Régi Magyar Költők Tára. V. 136—9. lapjain. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 544. L 
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tánsul visszatért Zigericus már akkor próbát tett volt a hittérítésre, 
de még alig talált hármat-négyet az egész Tolnán, akik helye-
selték a reformáció eszméit. Az viszont már aránylag szépszámú 
protestáns gyülekezet volt, mely őt 1548 őszén visszahívta oda 
a város szélén levő templomba. Hogy ki vitte át a lakoságnak 
ezt a részét a közbeeső pár év alatt a reformációra, az meg-
közelítő bizonyossággal sem tudható. Nem lehetetlen, hogy az a 
Mucreius vagyis Tövisi Mátyás, aki épen akkortájt ment onnan 
Wittenbergbe, mikor Zigericus visszajött, és akit 1549 nyarán 
ugyanide várt Zigericus az egyházi teendőknek vele való meg-
osztása végett. Ö ugyanis 1549 tavaszán protes táns 'skolát nyitott, 
melyben mintegy hatvanan tanultak, de a mellett körülbelül öt-
százra menő hallgatóihoz hasonlóképen hivatásának tartotta ujakat 
szerezni. A latinban, görögben és héberben járatos Tövisi tényleg 
társul szegődvén, 1551-ig valószínűleg tanítóságban fáradozott 
közösen Zigericusszal, együttes munkásságuk emlékét megörökít-
vén a Jézus Sirah könyve magyar fordításával is (Kolozsvár, 1551.)1 

Tövisinek vagy állítólagos halálával vagy pedig távozásával2 meg-
üresedett helyére Beremendi János lépett, inig Zigericust, illető-
leg a helyette lelkészszé lett Beremendit a tanítói hivatalban 
1552 végén Szegedi Kis István, a lelkészségében hamarosan el-
halt Beremendit pedig 1553-ban Sztárai Mihály követte ebbeli 
tisztében. 

Az 1550-iki p lébános körűibeiül csakugyan szavának állhatott, 
mivel nemsokára más plébános ellen kellett küzdeniök mindezek-
nek. Az 1551 végén még Padovában időző, Józ a nevű domokos-
rendi barát 3 volt ez, aki 1552-ben ment Tolnára a katholikus 
egyház vezetőjévé4 , csakhogy az előbbitől nagy mértékben eltérő 
helyzettel került szembe, mert már a felszaporodott lutheránusok 
is a fő templomban tartották istentiszteleteiket. Iskolájok szintén 
gyors fej lődésnek indult, amennyiben 1556-ban már két tanter-
mök volt tele tanulókkal s ehhez képest valószínűleg ketten vol-
tak már a tanítók is. Hasonló fejlődési folyamaton mehettek át 
még jó sokan a Tolna környékén levő községek közül. Hiteles 
adatunk ugyan egyetlenegyről bizonyítja ez t : Decsről, melynek 
papja már a negyvenes évek második felében protes táns volt. 

Sztárai az általa reformált egyházakat egyszersmind szervezte 
és rendezte is, természetesen a régi egyházi kötelékek között 
amint nyilván mutat ja az a tény, hogy zsinataikat azután 
is épenugy megtartogatták, még pedig nem nagyobb vidékről 
társulva a protestáns hitre tértek, elváltán a katholikusoktól, hanem 

1 Ugyanerre az eredményre jutottam volt már 1887-ben e könyv fordítói-
nak kilétét kutató tanulmányomban is, de abban még némely ponton elfogad-
ván a régebbi állításokat, belékeveredtem egy pár, a dolog lényegét nem 
érintő tévedesbe. 

2 Egy Tövisi Mátyással az 1554. évi óvárii zsinaton találkozunk. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 603. 1. 
4 Régi Magyar Költök Tára V. 308. 1. 
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az előbbi határok között, elegyesen a régi és uj hit követői. Azonban 
Sztárainak is éreznie kellett a beállott hiányosságokat, első sorban 
pedig a papszentelés kérdésének rendezetlen voltát, mi aggodal-
makkal tölthette el a jövő fejlődés lehetősége iránt. Gyökeres 
újításra semmiesetre sem gondolt, s nem is igen gondolhatott 
volna az akkori felfogás-uralta viszonyok között. Előtte is egyetlen 
módozat mutatkozhatott célszerűnek: a németországi. Ám egyelőre 
várakozó álláspontra helyezkedett, még azután is, midőn Karancsi 
Pap Gábor Wittenbergben nyert fölszenteléssel tért vissza Baranya 
valamelyik községében kapott lelkészi állomására1. Midőn azonban 
értesült róla, hogy Erdélyben már választottak is püspököt hit-
sorsosai, nyomban elhatározta a közeli példa sürgős követését. 
Még abban az évben, tehát 1553-ban megírta „Az igaz papság 
tűköre" cz. polémikus irányú drámai munkáját2, melyben alkalmat 
keresett és talált reá, hogy népszerűvé tegye a protestáns püspöki 
hivatal felállításának eszméjét. Mikor aztán ez uton is előkészítette 
a sikert és bizonynyal egyéb módot is felhasznált törekvése kivitelére, 
végül is megtörtént valószínűleg még az 1553. év lefolyta előtt 
püspökké választatása. Tolnára is alkalmasint azért mehetett még 
abban az évben, hogy püspöki minőségében annál sikeresebben 
hirdethesse e népes helyen az evangeliumi tanokat, és lutheránu-
sokká szervezhesse ezen a vidéken is az egyházközségeket, lassan-
ként a pécsi püspökségnek lehetőleg egész területére kiterjedően, 
természetesen a saját kormányzása alatt. 

Azonban közbejött valami. 1554-ben még meglátogatta „az ő 
Baranyáját"3, csakhogy eddigi kerülete közelebb lakó püspököt 
óhajtott s ezért választották meg az 1554 elején Laskóra utód-
jául ment Szegedi Kis Istvánt „az egész Baranya" püspökévé. 
Igy aztán Sztárai ezentúl már csak a Tolnavármegyében s leg-
feljebb még Baranyának az északi részében fekvő egyházak felett 
vitte tovább a püspöki hivatalt. 

A Duna túlsó oldalán fekvő vidékeken, azaz a Tisza és Duna 
között hasonlóképen ugyanezen időpont körűi, még pedig vala-
mivel később fejlődhetett ki a superintendensi hivatal, melynek 
itt először Bakonyi Albert ceglédi papot bízták meg a viselésével. 

A reformáció munkája pedig most már kerületenként egységes 
vezetés mellett haladt tovább a hódoltság területén is, mind 
több-több hódítást jegyezhetvén fel, sajnos! csupán az egyesek 
velők végképen elmúló emlékezetének táblájára, nem pedig mara-
dandóbb és meg is maradt kéziratoknak a lapjaira. 

Debrecen. 
Zoványi Jenő. 

1 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
2 Közölve a régi Magyar Költők Tára V. 210—40. lapjain. Ε mü különben 

csak 1559-ben jelent volt meg. 
3 Skaricza kifejezése a Szegedi Kis István életrajzában. 
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Sajtóhibák „A protestantismus továbbterjedése és egyházi különválása 
Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban (1542—1556.)" czimű közlemény 

első részében. 

176. 1. alulról a 19. sorban : „mindjárt" és „a" szavak közé „az" pótlandó 
176. 1. alulról a 14. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó 
176. 1. alulról a 10. sorban : „W" helyett „10" olvasandó. 
177. 1. alulról az 5. sorban : „Egyház történelmi" helyett „Egyháztörténelmi" 

olvasandó. 
177. I. alulról a 2. sorban : „VI" helyeit „IV" olvasandó. 
178. 1. felülről a 16. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
178. 1. alulról a 7. sorban : „a munkálatából" helyett „aztán a munkálatból" 

olvasandó. 
179. 1. felülről a 20. sorban : „bárcasági" helyeit „barcasági" olvasandó. 
179. 1. alulról a l l . sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
179. I. alulról a 12. sorban : „az" helyett „ez" olvasandó. 
179. I. alulról a 13. sorban : „is" kihagyandó. 
179. 1. alulról a 2. sorban : „menedéklevélel" helyett „menedéklevél" olva-

sandó. 
: „7-ike," és „az" szavak közé „s" pótlandó. 
: „ennelfogva" és „semmi" szavak közé „nincs" 

pótlandó. 
: „Bárcaságtól" helyett „Barcaságból" olvasandó. 
: „költövényi" helyett „höltövényi" olvasandó. 
: „A colloquium" helyett „A colloquiumon" olva-

sandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „1647-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „1525-ben" helyett „1545-ben" olvasandó. 
: „1537-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „Heins" helyett „(Heins)" olvasandó. 
: „67" helyett „57" olvasandó. 
: „menedő" helyett „menendő" olvasandó. 
: „mindenre" helyett „mindenikre" olvasandó. 
: „ellentéteteket" helyett „ellentéteket" olvasandó. 
: „alávett" helyett „alávetett" olvasandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „az" kihagyandó. 
: „sót" helvett „sőt" olvasandó. 
: „beállott" helyett „beállított" olvasandó. 
: „kútfőre" helyett „kútfőre," olvasandó. 
: „tizenégy" helyett „tizennégy" olvasandó. 
: „Möller" helyett „Müller" olvasandó. 
: „amelynek" helyett „amelyeknek" olvasandó. 
: „Egész" helyett „Egészen" olvasandó. 
: „igazságról,-" helyett „igazságról," —" olvasandó. 
: „ismételteten" helyett „ismételten" olvasandó. 
: „megszentelését" helyett „megszentelését," olva-

sandó. 

187. 1. felülről a 13. sorban : „tárgyakban" helyett „tárgyuakban" olvasandó. 
187. 1. felülről a 14. sorban : „gyakorol" helyett „gyakorolt" olvasandó. 
187. 1 alulról a 4. sorban : „Pronv" helyett „Prónay" olvasandó. 
187. I. alulról a 4. sorban : „D" helyett „E" olvasandó. 
188. 1. felülről a l l . sorban : „távozásara" helyett „távozásra" olvasandó. 
188. 1. felülről a 19. sorban : „táján" helyett „fele táján" olvasandó. 
188. 1. alulról a 6. sorban : „Kölcséren" helyett „Köleséren" olvasandó. 
188. 1. alulról a 3. sorban : „1546- t. 1." helyett „1546-tal" olvasandó. 
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179. I. alulról az 1. sorban 
180. 1. felülről a 10. sorban 

180. 1. felülről a 19. sorban 
180. 1. felülről a 22. sorban 
180. 1. felülről a 27. sorban 

180. 1. felülről a 28. sorban 
180. 1. alulról a 8. sorban 
181. I. alulról a 12. sorban 
181. 1. alulról a 9. sorban 
182. 1. felülről az 1. sorban 
182. 1. felülről a 6. sorban 
182. 1. alulról a 7. sorban 
182. 1. alulról a 6. sorban 
182. 1. alulról az 5. sorban 
184. 1. felülről a 15 sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 21. sorban 
183. 1. felülről a 24. sorban 
183. 1. felülről a 29. sorban 
183. 1. alulról a 6. sorban 
184. 1. felülről a 2. sorban 
184. 1. felülről a 11. sorban 
184. 1. alulról a 3. sorban 
185. 1. felülről a 4. sorban 
185. I. alulról a 16. sorban 
186. I. felülről a 3. sorban 
186. 1. felülről a 13. sorban 
186. 1. alulról a 12. sorban 
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189. 1. felülről a 7. sorban : „(— esperesség)" helyett „ ( = esperesség)" 
olvasandó. 

189. 1. felülről a 19. sorban : „megbecsülésével" helyett „megbecsüléssel" 
olvasandó. 

189. I. alulról a 23. sorban : „képnek" helyett „képeknek" olvasandó. 
189. 1. alulról a 14. sorban : „elmeniök" helyett „ehnenniök" olvasandó. 
189. 1. alulról a 3. sorban : „Magyar" helyett „magyar" olvasandó. 
190. 1. felülről a 9. sorban : „irányban" helyett „irányában" olvasandó. 
190. 1. alulról a 4. sorban : „csökkenek" helyett „csökkennek" olvasandó. 
191. 1. felülről a 15. sorban : „Petrovils" helyett „Petrovics" olvasandó. 
191. 1. alulról a 18. sorban : „mert" helyett „mert a" olvasandó. 
192. 1. felülről a 4. sorban : „a" helyett „nem a" olvasandó. 
192. 1. felülről az 5. sorban : „elintézésre" helyett „elintézésére" olvasandó. 
192. 1. felülről a 6. sorban : „elnök" helyett „ellenök" olvasandó. 
192. 1. felülről a 13. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
192. 1. felülről a 17. sorban : „távolról" helyett „de távolról" olvasandó. 
193. 1. felülről az 1. és 2. sorban : „kiszolgáltatásukat és eredményeinek" 

helyett „kiszolgáltatásuk és eredményeik" 
olvasandó. 

193. 1. felülről a 11. sorban : „egyedül" helyett „az egyedül" olvasandó. 
193. 1. felülről a 20. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
193. 1. felülről a 22. sorban : „fejéről szólván" helyett „fejéről" szólván" olva-

sandó. 
193. 1. alulról a 17. és 18. sorban : „kiszolgálását" helyett „kiszolgáltatását" 

olvasandó. 
193. 1. alulról a 14. sorban : „hivallással" helyett „hitvallással" olvasandó. 
194. 1. felülről a 14. sorban : „kiválóbb" helyett „kiválóbb reformátorok" olva-

sandó. 
194. 1. felülről a 15. sorban : „alárókul helyett „aláírókul" olvasandó. 
194. 1. felülről a 22. sorban : „szülőföldjén;" helyett „szülőföldjén:" olvasandó. 
194. 1. alulról a 11. sorban : „a erdődi" helyett „az erdődi" olvasandó. 
194, 1. alulról a 9. sor a felülről számított 11. és 12. sor közé helyezendő. 
194. 1. alulról a 9 sorban : „jános" helyett „János" olvasandó. 
194. 1. alulról a 3. sorban : „hasonlító" helyett „hasonlító" olvasandó. 
195. I. felülről a 2. sorban : „biró" helyett „Biró" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „szilágysági" helyett „szilágysági" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „valamelyiként" helyett „valamelyikén" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 11. sorban : „bátorsággai" helyett „bátorsággal" olvasandó. 
195. 1. felülről a 13. sorban : „lett5" helyett „lett1" olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „életét6" helyett „életét2" olvasandó. 
195. 1. felülről a 16. sorban : „kitűzütt" helyett „kitűzött" olvasandó. 
195. 1. felülről a 26. sorban : „hitvallásszerö" helyett „hitvallásszerű" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 27. sorban : „hitvitának1" helyett „hitvitának3" olvasandó. 
195. 1. alulról a 16. sorban : „viszálkodott2" helyett „viszálkodott1" olvasandó. 
195. 1. alulról a 12. sorban : „1547-ban" helyett „1548-ban" olvasandó. 
195. 1. alulról a 10. sorban : „1557-ben" helyett „1547-ben" olvasandó. 
196. 1. felülről az 1. sorban : „már," helyett „már" olvasandó. 
196. 1. felülről a 10. sorban : „évek" helyett „évek vége" olvasandó. 
196. 1. felülről a 13. sorban : „egészében, buzgó" helyett „egészében,, buzgó" 

olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „tanulásában3" helyett „tanulásában"3" olvasandó. 
196. 1. alulról a 10. sorban : „egy Benedictis" helyett egy „Benedictio" olva-

sandó. 
196. 1. alulról a 8. sorban : „szavait" helyett „szavai" olvasandó. 
196. 1. alulról a 7. sorban : „tanácskozi" helyett „tanácskoz" olvasandó. 
197. 1. felülről a 2. sorban : „a hivataloskodó" helyett „hivatalos <odó" olva-

sandó. 
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197. 1. felülről a 4. sorban : „nagybirtokos,1" helyett „nagybirtokos1" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 15. sorban : „superintendest" helyett „superintendenst" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 23. sorban : „Petrovics" helyett „Petrovics 1551-ben" olva-
sandó. 

197. 1. alulról a 14. sorban : „után" helyett „utána" olvasandó. 
197. 1. alulról a 13. sorban : „Szegeti" helyett „Szegedi" olvasandó. 
.197. 1. alúlról a 12. sorban : „rendelkezni" helyett „rendelkező" olvasandó. 

A többi hibákat könnyen kijavíthatja akárki. 

17* 



A magyar ev. tanárképzés múltjából. 

magyarországi felekezeti tanügy történetében leginkább az 
1868. évi XXXVIII. és az 1883. évi XXX. törvénycikkek al-

kotnak fordulópontot. Míg az első az elemi iskolák, addig az 
az utóbbi a középiskolák szervezetébe nyúlt be elhatározólag és 
ezzel együtt a középiskolai tanárok képesítésére nézve is oly 
követeléseket állított fel, melyeknek teljesítése elől a hitfelekezetek 
többé nem térhettek ki. Ez az ú. n. középiskolai törvény döntötte 
el végleg a tudományos és pedagógiai előképzés elválasztását a 
teológiaitól, mellyel a tanári kvalifikáció a százados hagyomány 
folytán össze volt kötve és általa meg volt alkotva a „középiskolai 
tanári rend". A törvény továbbá nem csak az államvizsgálatot 
írja elő a középiskolai tanári állomás elfoglalásának az előfel-
tételéül, hanem a leendő tanárok tervszerű tudományos előkép-
zésére és didaktikai iskoláztatására nézve is megfelelő utasításokat 
ad, bizonyos elméleti szakképzést és gyakorlati kiképzést kívánván 
meg tőlük, bár ez utóbbi-—mint általánosan tudva van — a nagy 
átlagnál ma sem mintaszerű, vagy legalább is hiányos. 

A protestáns felekezetek nehéz szívvel, de beleegyeztek, bele-
nyugodtak a törvény intézkedéseibe, tudva azt, hogy ezzel autonó-
miájuk tulajdonképen megszűnt, de meghozták ez áldozatot a 
nemzeti állameszme, a nemzeti nevelés szent ügye érdekében, 
így tehát 1883 óta protestáns, tehát ev. tanárképzésről szoros 
értelemben többé nem lehet szó. Akadt ugyan azután is fel-
szólalás elég, mely az ev. tanárképzés felkarolását és rende-
zését, illetőleg az ev. szellemű tanárképzés megvalósítását sürgeti 
a középiskolai törvény korlátain belül, csakhogy ezek a szózatok 
célhoz nem vezettek és nem adtak alkalmat oly intézmények 
létesítésére, melyek az állam követeléseinek és az egyház érde-
keinek egyaránt megfeleltek volna. Azonban a múltba néző pedagógus 
nem szorítkozhatik csak a tényleg létesült intézmények regisztrá-
lására, hanem vizsgálódása körébe kell vonnia az elméleti törek-
véseket is, azokat az eszmeharcokat, melyek egy-egy ügyért 
folytak és melyekből talán csak az anyagi alap hiánya miatt nem 
kristályosodott ki mindig valamely konkrét alkotás. Egy szóval, 
nemcsak a tényleges állapotok, hanem az azok jobbítását célzó 
tervezetek és javaslatok is érdekelnek bennünket, mert fényt 
vetnek az ev. iskolákban élő pedagógiai közszellemre, nevelői 
közvéleményre, az időnként felmerülő reformvágy irányára. Milyen 
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volt tehát az ev. tanárképzés a reformációtól kezdve a közép-
iskolai törvény életbeléptetéséig? — Valljuk rneg, hogy sem az 
elméleti, sem a gyakorlati kiképzés tekintetében nem szabad túl-
nagy követelésekkel fellépnünk. Annyit már tudunk, hogy jó 
sokáig a lelkészek és tanárok (tanítók) képzése és képesítése 
teljesen egyforma volt a protestánsoknál , annak is kellett lennie, 
hiszen a szószékhez való út az iskola katedráján át vezetett. A 
megválasztott és működő tanár pedig gyakran lelkészi funkciókat 
végzett és köztük idővel igen sokan felcserélték bizonytalan jöve-
delmű tanári ál lomásukat a rendesen jobban dotált lelkészséggel. 
A lelkész ugyanis különösen faluhelyen javadalma egyik részét 
természeti szolgáltatásokban kapta, ezeknek pedig az a jó oldaluk 
van, hogy mindig a pénz értékével emelkednek és sülyednek, 
de teljesen soha el nem értéktelenednek. Részben ez az oka a mult 
sok tanárváltozásának. A lelkészképzés pedig hosszú ideig nem volt 
valami széleskörű és inkább elméleti téren mozgott. A tanulmányozás 
ú t ja -módja rendesen az volt, hogy a tudományos pályára lépő 
ifjak elvégezték a latin iskola (gimnázium) valamennyi osztályát. 
Ez rendesen 5 osztályból, 10 évfolyamból állt, és a legfelsőbb 
osztályokban már teologiai, filozófiai és jogtani előadásokat is 
hallgattak. Amit pedig e hazai intézetek meg nem adhattak, azt 
megadta a külföld. Azért jártak ki az ev. ifjak nagy számmal, 
kivált a németországi egyetemekre, hol 1—2—3 esztendőt is töl-
töttek. Természetes, hogy erről sem szabad túlsókat képzelni. A 
szorgalmas diák ugyancsak felhasználta az itt neki jutott időt, 
de volt akárhány, aki a könnyebbik végét fogta a dolognak és 
nem nagyon törte magát a tudománnyal. Általában azonban jó 
hirük volt a magyarországi ev. ifjaknak. Ezt bizonyítja az a számos, 
a külföldi egyetemeken részökre tett alapítvány és az is, hogy 
ők a németországi ifjakkal azonos kedvezményekben részesültek. 
Hogy aztán a szorgalmas és tehetséges tanulók külföldi iskola-
látogatása az ev. tanügyre, sőt a nemzeti művelődésre mily jó-
tékony hatással volt, arra nézve alig térnek el a nézetek. Ezért 
nemcsak a protestánsokra, hanem az egész magyar közművelő-
désre is nagy csapás volt, mikor az uralkodók a XVIII. század 
utolsó 2 évtizedétől kezdve a küldföldre menetelt mindinkább 
megszorítják, megnehezítik, végre pedig egészen eltiltják. Az evan-
gélikusok most itthon voltak kénytelenek leendő lelkészeik kép-
zését befejezni, tették pedig azáltal, hogy a gimnázium legfelsőbb 
osztályát az ú. n. primát teologiai tanfolyammá alakították át. 
Ebből állottak elő organikus fejlődéssel az azóta is fennálló ev. 
teologiai akadémiák. De ez mind elméleti képzés volt, melynél 
csak annyiban voltak tekintettel az iskola igényeire, hogy a fő-
iskolai jellegű tanfolyamon némely helyen neveléstant is előadtak, 
de a gyakorlati kiképzés hiányát azért sokan észrevették. A 
leendő tanár ugyanis külföldről hazatérve csak annyiban készült 
életpályájára, hogy 1—2 évre nevelőül ment egy-egy nemesi vagy 
főnemesi házhoz. Ez ugyan éppenségge l nem volt megvetendő 
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gyakorlat pedagógiai szempontból, mert mégis csak gyakorlati 
tanítás volt és a tanárjelöltnek ugyancsak össze kellett szednie 
magát, hogy főnöke kívánalmainak megfeleljen. Csakhogy mégis 
egyoldalú gyakorlat volt, mely a tömegtanításra nem képesített 
és egész osztályok tanításának technikájára és metodikájára alig 
készített elő. így felkészülve és megfelelő hivánnyal ellátva jelent-
kezett a jelölt az illető kerület püspökénél és az előtte meg-
állott vizsgálat és azt követő felavatás papi és tanári működésre 
egyaránt képesítette. Ilyen volt a középiskolai tanárságra lépő 
egyének képesítése a XVII. és XVIII. században, de hasonló lehetett 
a XVI. században is. 

A képesítés ezen módja bár idővel szokássá, hagyománnyá 
lett, mégsem elégített ki mindenkit. Voltak, akik észrevették, hogy 
a gimnáziumi tanárnak a teologiai műveltségen közül más, még 
pedig szakképzettségre van szüksége. Lehet „teologusviselt" ember 
is, ez biztosítja protestáns öntudatát, de e mellett szakszerű 
képzettséget is kell szereznie. Kiváló figyelmet érdemel a nevezetes 
rózsahegyi zsinat (1707) tárgyalásai alatt Szirmay Miklós, az 
eperjesi kollégium fáradhatatlan gondnokának, a felszólalása, 
aki azt kívánta, hogy a tanári pályára hivatást érző ifjak egy 
pár évig a gimnáziumoknál alkalmaztassanak, tehát gyakorlatilag 
működjenek, legalább 2 évig nőtlenek maradjanak, hogy aztán 
annál könnyebben mehessenek ki a külföldre. Csak ha onnét 
kellő bizonyítványokkal ellátva visszatértek, tegyenek képesítő 
vizsgálatot1. Nevezetes nyilatkozat történt a kerületi felügyelőknek 
1769. szeptember 14-ét Pesten tartott értekezlete alkalmából is. 
Minden előtt megkívánták, hogy a hazai négy prot. főiskola (pozsonyi, 
soproni, eperjesi és késmárki) rektorai és professzorai a lelké-
szekkel egyenlő rangba helyeztessenek és hogy a felsőbb osz-
tályokban a tanárok szaporíttassanak. Ez utóbbi cél elérése végett 
szükséges volna, hogy azon felsőbb osztályú tanulóifjak, kik a 
tanári pályára hajlamot és kedvet mutatnak, már itthon előkészíttet 
nének az egyet, tanulmányok azon csoportjára, melynek magukat 
szentelni akarják. Ha pedig tanulmányaik befejezése végett aka-
démiákra mennek, még egyszer akkora ösztöndíjban részesülnének 
mint a teologiára készülők, de ennek fejében 3—4 évig marad-
nának az akadémiákon. (Teologusok, 2 vagy legfeljebb 3 évig). 
Visszatérvén onnan hazájukba, mielőtt alkalmazást kapnának, 
pedagogusokul alkalmaztassanak8. Gyakorlati foganatja azonban e 
kívánalomnak nem volt. De maguk a pedagógusok is mindsűrííbben 
kezdik hangoztatni a gyakorlati kiképzés szükségességét. így 
Perlaki Dávid komáromi esperes kijelenti: „Valamíg oskclames-
tereket nevelő semínáriumaink nem lesznek Magyarországban, 
mindaddig nem is reményelhetjük, hogy jobb oskola mestereink 
legyenek s a gyermekek is jobb módjával tanítattassanak. Mert 

1 Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története. Budapest 1889. 48. 1. 
2 Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv, ev. líceum története. Pozsony 

1896. 277. 1. 
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hogyan tanítson az, aki azt se tudja — és soha nem is tanulhatta: 
mit s mi módjával tanítson"1. Ugyanezt kívánja a Salzmann in-
tézetében megfordult Glatz Jakab is névtelenül megjelent mun-
kájában (Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vater-
land. Teutschland 1799; Nur ein einziges Mittel gibt es, diesen 
Mangel abzuhelfen, nämlich die Errichtung eines gut organisierten 
Schullehrerseminariums. 257, lap). Ε 2 utóbbi férfi által felvetett 
eszme azonban csak mintegy 50 évvel később annyiban valósul 
meg, amennyiben az első igazi elemi iskolai tanítóképző (szemi-
nárium) Felsőlövön 1845-ben alakul meg Wimmer buzgólkodása 
folytán. A középiskolai tanárok képzése ellenben továbbra is a régi 
marad. Változás csak annyiban történik, hogy a Schedius-féle 1805-ki 
és azayugróci (1842) tanterv a 3 illetőleg4 grammatikai és 2 humáni-
tási osztályhoz 2 osztályból álló liceumi tanfolyamot csatolnak, mely 
utóbbiban 2 évi bölcseleti, 2 évi jogtanári és 2 évi hittani „pályát" 
különböztetnek meg, ezek látogatására nézve pedig a zayugróci 
tanterv előírja: „Az egész bölcseleti pálya s a jogtaninak első 
éve bevégzése ntán ebbe (t. i. a hittanba) jönnek az ifjak". 36. 
A gyakorlati képzésről azonban Schédius többet mond. (1. Theo-
logiai Szaklap 1915 140. lap). Csak érintve Tavassy fel-
szólalását (Nevelési Emléklapok 1848 V, V) kimondhatjuk, hogy 
sem az első, sem a második Ratio educationis nem jelent válto-
zást ez irányban, csak a nagy eréllyel végrehajtott „Entwurf"  
(1849) készteti megfelelő intézkedések megtételére az ev. egyház 
vezető tényezőit. Minden előtt a főiskolai 3 tanfolyam közül csak 
a hittani maradhatott meg. Majd az 1852. évi november hó 25-én 
kelt rendelet a középiskolai képesítő vizsgálatot kiterjesztette a 
magyarországi középiskolák tanáraira is, de a már hivatalban 
állóknak engedett némi könnyítést, amennyiben csak az 1848 után 
alkalmazott tanároktól kivánta meg2. Az ev. gimnáziumok sok 
mindenben engedtek az „Entwurf" rendelkezéseinek, de a tanár-
vizsgálat ügye talán a legfájóbban érintette őket, bár annak a 
szükségét elvileg elismerték. Szerencséjök volt, hogy ép e pont 
végrehajtásában leglanyhábban jártak el az illetékes közegek. 
Közben pedig kitisztult a politikai látóhatár és az októberi diplo-
mával az ev. egyház visszanyerte autonómiáját. De okult a mul-
takból és a mulasztottakat tőle telhetőleg pótolni igyekezett, (pesti és 
acsai tanterv!) így különösen a középiskolai tanárképesítő vizs-
gálatot 1860-tól kezdve állandóan felszínen tartja3. A tárgyalások 
eredménye az 1863. szeptember 23—26 napjain tartott egyetemes 
egyházi közgyűlés 14-ik sz. határozata: A mult évi jkv. 44-ik 
pontjára a tanévi vizsgálatban! eljárás végett kiküldött bizottmány 
javaslatát bemutatván: — ez azon hozzáadással elfogadtatott s 

1 Perlaki: A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás. Komárom 
1791. 54. lap. 

2 Schwicker: Die ungarischen Gymnasien. Budapest 1881. 63. lap. 
3 Lásd: A magyarhoni ág. hitv. ev. 4. egyházkerületi egyet, egyházi köz-

gyűlésének jegyzőkönyveit: 1860, 14 p. 1861. 23 p. 1862, 18* és 44 p. 
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megállapitatott, — hogy azok is, kik már a lelkészi vizsgát le-
tették, tartozzanak magokat a tanári vizsgának alája vetni, ha 
mint tanárok kívánnak alkalmaztatni és hogy minden megvizsgált 
és képesnek talált tanár az őt tanárnak megválasztó testület előtt 
a következő esküt tartozzék letenni. (A hivatali eskü közlését 
mellőzhetőnek tartom) . . . Az ezennel megállapított tanári vizs-
gálati szabályok pedig a következők: 1. A tanári vizsgálatot, az 
egyetemes egyház nevében, minden superintendentiában eszközli 
a részére megválasztott bizottmány. 2. A tanári vizsgálatot letenni 
akarók már húsvéttáján jelentkezzenek Írásban az illető super-
intendensnél, kinyilatkoztatván a szakot, melyre vagy meghivattak, 
vagy melyben tanítani szeretnének. 3. A superintendens néhány 
tagból alválasztmányt nevez ki azon témák kidolgozása végett, 
melyekből az írásbeli vizsgálatra szolgáló munkákat kidolgozni 
fogják s mely témákat mindjárt a bejelentés után az alválaszt-
mány vagy a superintendens úr, mindenik jeletkezőnek elküld. 
Egyik téma szolgál élő, különösen azon nyelvbeli munkára, a 
melyen az illető tanítani fog, s ebből Ítéltetik meg az általános 
miveltség; — a második téma latin munkát követel, mely szinte 
az általanos miveltségre tartozik; a többi témák a szakbeli tudo-
mány felmutatása végett lesznek feltéve. 4. Az illető jelentkezők 
tartoznak az Írásbeli munkákat 3 héttel az egyházkerületi köz-
gyűlés előtt, a superintendens úrhoz beküldeni, hogy azoknak 
megvizsgálásáról ideje korán lehessen intézkedni. 5. A tanári 
vizsgálat 2 nappal az egyházkerületi gyűlés előtt tartassék, hogy 
a vizsgáló választmánynak ideje legyen mindent, a bizonyítványokat 
is, tökéletesen elkészíteni s hogy az mindenről tudósíthassa az 
egyházkerületi gyűlést. 6. A vizsgálat maga legyen háromféle: 
úgy mint az általános ismereteket és tudományt illető, melyek és 
mely nélkül egy tanár sem lehet el, akár az al- akár a felgim-
náziumban tanít s akármely szakra készült is; a szakbeli vizs-
gálat; végre a gyakorlati próbatét a tanításban. Az általános 
vizsgálatnál a vallás (illetőleg hittudomány) és egyházi történelem, 
az egyetemes és hazai történelem, a latin, német, magyar és az 
illetőkre nézve a szláv nyelvben és irodalomban való jártasság; 
a természettudomány legszélesb jelentésben, amennyit azokból a 
gimnáziumi terv szerint tudni kell, a matematika hasonlókép ily 
értelemben; végre a pszichológia és logika jönnek leginkább tekin-
tetbe. — A szakbeli vizsgálat az illető szakot tekinti, abban a 
terjedelemben, melyben azt szakbeli tanárnak tudnia kell. A 
gyakorlati próbatét egy gimnáziumi osztályban történik, mely 
alkalommal az illető megmutatja, mint tud tanítani. 7. A történt 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálatról pontos jegyzőkönyvet 
készít a választmány, mely a levéltárban őriztetik, a melyből a 
tanári képességet tanúsító bizonyítvány, vagy inkább oklevél az 
illetők számára készíttetik. 8. Dijjak a tanári vizsgálatért nem 
járnak. 9. Évről-évre tudósítják a superintendens urak az egye-
temes gyűlést a történt tanári vizsgálatokról nemcsak a végett, 
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hogy az egyformaság és egyenlő szigor fenntartassák, hanem a 
végett is, hogy tudomása legyen az egyetemességnek a meg-
vizsgált és alkalmazható tanárokról". — Ez a szabályzat több 
szempontból figyelmet és méltánylást érdemel. Mindenekelőtt azért, 
mert bár a tanártól is teológiai képzettséget kiván, mégis el-
választja a lelkészi képesítést a tanári képesítéstől; továbbá 
nemcsak szak- de általános képzettséget kiván minden közép-
iskolai tanártól (gondoljunk Kármán kívánalmára: „kívánatos volna, 
hogy annyit, amennyit a gimnáziumban tanítunk, minden professzor 
tudjon, hogy alkalomszerűen az összevetésnél figyelembe vehesse". 
Adalékok: 22. lap) végül, hogy a próbatanitást is megkívánja, 
ami előfeltételezi, hogy a jelölt előzőleg gyakorlatot igyekezett 
szerezni szakmája tanításában. Egyébként részletes utasításokat 
a vizsgálatra való készülésre nem ád, bár más tekintetben e 
szabályzat később több pótlást nyert. Igy 1865. jkv. 10. pont ja 
szerint rendes hivánnyal csak a vizsgát kiállott tanárok láthatók 
el; 1866. jkv. 13, pont ja szerint „a hitjelölti vizsgát kellő sikerrel 
kiállott vagy 2 egyetemi tanévet kedvező eredménnyel végzett 
egyéneknek az általános képességi vizsga mellőzésével csak a 
szaktudományokból leendő niegvizsgáltatásuk indítványoztatott, 
de ez határozatba nem ment1 és helyesen, mert visszaesést jelentett 
volna. Már az 1867. jkv. 14. a) pontja azt a határozatot tartal-
mazza, hogy a tanári hivatal fontossága és méltósága tekintetéből 
a tanári pályára lépni kívánótól akár bel- akár külföldi tanin-
tézetekben végzett teljes akadémiai kurzus (triennium academicum) 
követeltessék; b) pontja pedig, hogy az általános tanári vizsga 
tárgyai közé a gyakorlati előadási képesség is soroztassék. Az 
1868-ik évi egyet, közgyűlés 43-ik határozata a tanári vizsgálatra 
vonatkozó szabályzatot a következőkkel bővíti: „Az ú. n. általános 
műveltséget tanúsító vizsgán kívül, mely a nevelés és oktatástan 
és a tannyelv tudományos és alapos ismeretére szoríttatiK, az 
egyes szakoknál legalább kettőből követeltetik a vizsgatétel és 
pedig a következő egybeállítással: ó klasszikai nyelvek, görög-
latin régiségtannal és görög-latin történelemmel, magyar nyelv 
és irodalomtörténet és bölcsészet vagy történelem; — német nyelv 
és történelem vagy egy klasszikai nyelv; — természetrajz és 
matézis; — földrajz és történelem és segédtudományai ; — böl-
csészet és magyar nyelv és történelem. Egyébiránt 2—2 szakot 
máskép is összeállítani az illetők választására bizatik". Végül 
az 1876-ik évi közgyűlés egy felmerült esetén kapcsán kimon-
dotta (9. pont), hogy oly egyén, ki az állami bizottság előtt a 
tanárképesítési vizsgálatot letette (az 1875. okt. 28. 26.077. sz. a. 
kelt min. rendelet értelmében) és ettől tanári oklevelet is nyert, 
nem köteles az ev. egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt is 
vizsgázni, ha az ev. egyház kebelében f lkalmaztatni óhajt. Csak 

1 Klamarik János: A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása. 
Budapest 1881. 430 lap, tehát téved, ha e javaslatot határozatnak veszi. 
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azon esetben szükséges, hogy az illető új vizsga alá vettessék, 
ha az állami bizottság előtt a vizsgát csak egy bizonyos szakból 
tette volna le s utóbb más oly szakra kívánna képesíttetni, melyből 
tanári oklevele nincs. Már ezen határozatból is kitűnik, hogy az 
egyetemes egyház az 1883-ki törvénynek a tanárok képesítésére 
vonatkozó rendelkezését nagyobb emóció nélkül fogja tudomásul 
venni, hiszen 1868 óta mind nagyobb tért engedett az állami 
fennhatóságnak, először az elemi, majd pedig a középoktatás 
terén. 1880. április 22-én a képviselőházhoz intézett kérvényében 
(a gimnáziumi és reáliskolai oktatásról szóló tőrvényjavaslat egy 
némely pontjának módosítása tárgyában) csak azt kéri, hogy 
az egyház szabályzata szerint képesített tanárok, egyenlő állásban 
legyenek azokkal, kik a miniszteri bizottság előtt tettek tanári 
vizsgát. Mivel ezt a kedvezményt meg nem nyerte, de az 1883-ik 
évi törvény legalább a már hivatalban lévő tanárokat jogosítot-
taknak ismerte el, belenyugodott a megválíozhatatlanba és így 
az ev. tanárvizsgálat rendszere az 1883-ik évvel megszűnt. Az 
utolsó, ki az egyet, bizottság előtt képesítést nyert (1883. évi 
jkv. 22. p.) „Péter Károly volt, aki a magyar és német nyelv és 
irodalomból, történelemből és földrajzból felgimnaziumra képes í -
tetett". Azóta az ev. középiskolák tanárai is állami oklevelet 
.szereznek. Ezzel az ev. tanárképesítés külső története le is zár-
ható. Láttuk, hogy ebben 3 korszak veendő fel: az első és leg-
hosszabb, midőn a tanári képzés azonos a lelkészivel, a második 
(1863—1883-ik) mikor külön tanárvizsgálat van érvényben és 
végre a harmadik, midőn külön ev. felekezeti tanárképzés nincs. 
Azonban mindig voltak, akik vagy az előírt vizsgálatot nem tar-
tották elegendőnek, vagy pedig 1883 után sem akartak teljesen 
lemondani a prot. szellemű tanárképzésről. 

Az első kategóriába P e t z G y u l a 1 szarvasi tanár, majd niező-
berényi lelkész igen figyelemre méltó munkája tartozik: A d a -
l é k o k t a n á r k é p z é s i t e r v e z e t h e z g i m n á z i u m á i n k s z á -
m á r a . (Szarvasi főiskola 1864/65. évi értesítője). Tanulmánya első 
felében ismerteti a porosz gimn. tanárok képeztetését azok vég-
leges alkalmaztatásáig. Azután tér át arra a kérdése, hogy mikép 
képeztessenek itthoni gimnáziumaink leendő tanárai? A kérdést 
3 részre osztja: 1. Miből álljon a leendő tanárok előkészülése 
tartalmára és terjedelmére nézve? 2. Miféle intézetek, módok, 
szervek igénybe vételével történjék az? 3. Miféle „próbatétek" 
(vizsgálatok) által mutassák be készültségöket? — A leendő taná-

1 P e t z G y u l a a 50—60-as évek egyik legkiválóbb ev. pedagógusa 
Nagyobb munkája ugyan nem jelent meg, de több tartalmas cikke. Ilyenek a 
következők : K o m e n i u s A. k ö z é p t a n o d a i r e n d s z e r e . (Egyház és os-
kola. Zsebkönyv 1852). M i é r t n e m c é l s z e r ű a n é p i s k o l á k b a n a d e -
k á n a t u s . Néptanítók könyve 1855. A g i m n á z i u m f e l a d a t a . Nev. emlék-
lapok III.—IV. füzet. 1847. T a n í t ó k é p e z d e é s z e n e i s k o l a felállítása 
kapcsolatban a főtanodával. (Szarvasi főiskola 1860—61. évi értesítője. V. ö. 
Uj Magyar Athenás 330. 
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rok az érettségi vizsgálat megállása után már készülésökben tar-
toznak egyfelől mindazon ismereteket elsajátítani, melyek nélkül 
sem a gimnáziumi feladat egészben, sem az egyes szakok egye-
temes elveikben, összefüggéseikben tudományosan átértheíők s 
kezelhetők s ugyanígy a növendékeknél is, koruk és látköriik 
mértékéig, tudattá emelhetők nem lennének; másfelől azonban 
mivelésök s előadásuk különösebb mezejéül a gimnáziumi tanok 
egy-egy összefüggőbb csoportozatára szorítkozni, hol aztán tano-
dailag s irodalmilag kiválóbb látatja lehessen munkájuknak. (15 
lap). Innen a leendő tanároktól kettős készültség kívánható: álta-
lános és szakképzettség. Három szakcsoportot lehet fölvenni: 
l .Túlnyomólag a klasszikai nyelvtudomány és irodalom, kiegészítve 
történelemmel és földrajzzal. 2. Túlnyomólag történelem és föld-
rajz, kiegészítve bizonyos fokú jártassággal a filológiában, 3. 
Matematika és természettudomány, kiegészítve egyik vagy másik 
műveltebb élőnyelv (német, francia, angol) körében való szak-
tanitósággal. jó lenne mindhárom főszakban az egyszerű (algim-
náziumi) képességfok mellett egy magasabb képességfokot meg-
különböztetni. A szaktárgyak mellett mindenkitől az „általános 
készület tárgyai" kívánhatok meg. Ezek a következők: 1. Jártasság 
a pedagogában és didaktikában s a tudomány történetében, úgy-
szintén a tanításban alkalmazásában. 2. A szorosb értelemben vett 
bölcsészeti tanok, különösen a logika, lélektan és bölcsészettörté-
nelem. 3. Tudományos és gyakorlati avatottság élőnyelvekben: 
igy mindenesetre a haza köznyelvében, továbbá azon hazai éiő 
nyelvben, melyen esetleg tanítani fog s ha e nyelv nem volna a 
német, úgy a német nyelvben való jártásság is. 4. Végre a líceumi 
tanfolyam tárgyai (17). A második kérdésre, hogy a megkívánt 
készültséget hol és hogyan szerezze meg, szerzőnk azt feleli, 
végezzenek tanárjelöltjeink honi líceumaink valamelyikén 3, vagy 
legalább 2 évet, továbbá töltsenek valamely németországi egye-
temen 2, vagy legalább 1 évet. A líceumi tanulmányozás bizto-
sítaná az összhangban maradást az ev. egyház tanaival és belső éle-
tével; a németországi egyetemen töltendő 1—2 év pedig alkal-
mat adna a jelölt ismereteinek minden irányban való kiegészítésére. 
Itt ugyanis hallgatna megfelelő előadásakat, ezek irányítása szerint 
használná a könyvtárt, a pedagógiai és a szakja szerinti szemi-
náriumokba rendkívüli hallgatóul járna el; helyben és az egye-
temi szünidő alatt másutt is látogatná vendégként a gimnáziumok 
tanóráit s megtekintené az egyes intézetek taneszközzel való fel-
szerelését; végül mint a szemináriumi hallgatás mint a gimná-
ziumok látogatásáról naplót írna. Ennyibői állna a túlnyomólag 
elméleti előképzés. Hátra lenne befejezésül 2, legalább egy gya-
korló vagy segédi év, melyben a tanári képesség túlnyomólag 
gyakorlat által állapíttatnék meg (20).1 

1 A gyakorló év még az 1863-iki szabályzat után is többnyire abból állt, 
hogy az illető németországi útja előtt vagy után magán nevelőül állott. A 
Vandrák A.-tói összeállított „Szervezés" (1870) erre nézve ezt mondja: „Rendes 
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Befejezésül (3) szól a vizsgálatokról. Kettőt ajánl. Az első a 
liceális és külföldi egyetemeken szerezte készültségre vonatkoznék 
s a képeseknek ítélteket tanárjelölti bizonyítvánnyal látná el, melynek 
folytán mint ideiglenes segédek megfelelő intézeteken nyernének 
alkalmazást; a második vagy tanári vizsgálaton a képzettség 
gyakorlati tekintetben volna igazolandó és a kikérdezésnek arra 
kell irányulnia, hogy az első vizsgálat alkalmával tapasztalt hé-
zagok miként töltettek ki. Egyébként ez a vizsgálat is, mint az 
első formájára nézve háromféle: 1. Szóbeli. 2. Írásbeli. 3. Próba-
leckei. 

Petz munkálata részben hatott a gyakorlatra is, legalább 
a tanárvizsgálati szabályzat pótlásainál az ő eszméi tűnnek fel. A 
maga korához képest becses és magas követeléseket állít fel a tanár-
képzésre vonatkozólag, pedig nem járhatott el egészen a lelkében élő 
eszmény szerint hanem kénytelen volt megalkudni a fennálló viszo-
nyokkal is. A képzést ugyanis (úgy gyakorlati mint elméleti értelem-
ben) már a gimnáziumok liceumi tanfolyamában akarja megkezdeni, 
ezért kívánja, hogy már ott a neveléstan tanára lássa el a tanárságra 
készülő ifjakat megfelelő neveléstudományi munkákkal, buzdítsa őket 
metodikai és pedagógiai tárgyak feldolgozására és folytasson velők 
eszmecserét rendes havi összejöveteleken, végül hasson oda, hogy 
a tanórákon időnként hospitáljanak és utasítsa a vállalt magán-
tanítások lelkiismeretes és módszeres vitelére (i. m. 19). Bizonyára 
igen praktikus és könnyű módja ez annak, itiikép lehet a tanítás 
számos fogását elsajátítani. A vizsgálatok tekintetében is többet 
követel, mint az 1863-ki szabályzat. Lényegesebb változtatások 
ezen a szabályzaton azonban alig történtek, pedig tökéletesnek 
nem volt mondható. Különösen a szaktudományokba való elmélye-
désre nem igen adott útbaigazítást. Bizonyára meg volt a jó oldala 
is a tanárjelöltek sokoldalú műveltségének, de idővel a mindenhez 
értés a lehetetlenséggel határos voit és első sorban bizonyos 
szakban való alapos jártasságra kellett törekedni. H o g y ez az 
e g é s z b e n v é v e k i v á l ó n a k m o n d h a t ó t a n á r i n e m z e -
d é k a r á n y l a g o l y c s e k é l y t e r j e d e l m ű i r o d a l m i m ű -
k ö d é s t m u t a t f e l , b i z o n y á r a e z z e l a s o k f é l e e l f o g -
l a l t s á g g a l é s t a n u l m á n n y a l f ü g g ö s s z e . A szakképzés 
hiányát később szóvá teszi igen rövid cikkben W é b e r S a m ú 
szepesbélai ev. lelkész.1 Nagyon érdekes ellenben a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület „Rendezetének" javaslata Farbaky Józseftől (Nyír-
egyháza, 1882), melynek egész szakasza foglalkozik „bölcsészeti 

tanárságra jogosító vizsgálatot tehet, ki a fenálló rendszer szerint teljes gim-
náziumot végzett, kielégítő érettségi vizsgát tett, a honi vagy külföldi egye-
temet s jelesb gimnáziumokat látogátta vagy azokban már pótló vagy segéd-
tanári szolgálatokat tett, vagy ezek helyett gimn. pályára mint magán nevelő 
jó sikerrel s legalább 2 éven működött és mindazokat bizonyítványokkal 
igazolhatja." i. m. 17. 

1 A prot. tanárok képzéséről. Magyar Tanügy 1874. 756 s. k. 
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fakultással közép tanodai tanárképzedével egyesítve" (77-ik lap), 
de ez az egész részlet az elfogadott „Rendezetből" kimaradt! 

Uj javaslatok csak az egyetemes egyház ev. teol. akadémiá-
jának Pozsonyban történt meg szervezése (1882) illetőleg az 1883-ki 
törvény életbeléptetése és annak kihatásai kapcsán merültek fel. 
A vezető embereket akkor az a gondolat lelkesítette, hogy a 
tudományos követelményeknek megfelelőleg szervezett és fakul-
tásnak szánt pozsonyi intézetet tanárképző intézetté kellene bőví-
teni.1 Ε fontos kérdéssel legbehatóbban és legalaposabban 
S c h n e l l e r I s t v á n foglalkozott.2 Schneller készséggel elismeri 
az alkotmányos nemzeti államnak azt a jogát, hogy a kultura és 
közoktatás vezére és főintézője, főfelügyelője legyen, de az ujabb 
tanügyi politikának alaphibája szerinte az, hogy az állam mindenható-
ságát kívánja érvényesíteni a nevelésügy monopoliuma által, pedig 
alkotmányos országban ép a tanszabadság absolut következése az 
állam alapelvének. Ezért az ev. egyház meggyőződése az, hogy 
egyformán szolgálja a valódi kulturállam, nemzeti nevelés és igaz 
tudomány érdekeit tanárképző és képesítő intézet felállításával, 
annál is inkább, mert a felekezeti tanárképzés joga az 1883-ki 
törvényben nincs tagadva, hanem határozottan el van ismerve, 
(i. m. 140.). Schneller kijelenti, hogy eszmény lebeg a szeme előtt, 
de a keresztülvitel kérdésénél a történeti és anyagi tényezőket 
kell irányadókul elfogadnia . . . A tanárképzőintézet a tanárképzést 
általában a vizsgálatokra való tekintettel három fokozatban végzi. 

Előkészít az alap, szak- és pedagógiai vizsgálatra. A Pozsonyban 
felállítandó tanárképzőnél egyelőre csak az alapvizsgálatra való 
előkészítést lehet célul kitűzni. Ami pedig a szakcsoportokat illeti, 
természetes, hogy csak azok a tárgyak jöhetnek tekintetbe, melyek az 
akadémián már bizonyos mértékben képviselve vannak. Ilyen 
szakok a klasszikai és élőnyelvek s a történeti és szorosb ér-
telemben vett bölcsészeti tudományok (i. m. 143.) Ε célból a 
fennálló 6 tanszék mellé legalább 2 új tanszék (klasszika-filológiai 
és magyar nyelvi és irodalmi szak) volna felállítandó. A tanár-
képző kurzusa pedig 2 évre terjedne és egyes előadásait a böl-
csészek a teologusokkal hallgathatnák, másokat pedig külön. 
Bizonyos ugyan, hogy ily csonka tanárképző intézet arra nem 
tarthatna igényt, hogy a miniszter a kebelében tanárképesítő 
bizottságot szervezzen, de annyit bizonyára ki lehetne eszközölni, 
hogy a tanárképző intézet hallgatói, kik 2 éven át rendszeresen 
foglalkoztak szaktárgyukkal és az alapvizsgálathoz követelt többi 

1 V. ö. M a s z n y i k E n d r e : Tanárképzésünk ügyében. Ev. Egyház és 
Iskola, 1883, 11-ik lap. 

2 „Állítsunk fel tanárképző intézetet" és „Tervezet középiskolai tanár-
képző felállításához" c. eikkeiben. Beszédek és a teol. akadémia fejlesztésére 
vonatkozó dogozatok. Pozsony, 1891. 119—153. lap. V. ö A felső oktatásügy 
Magyarországon, Budapest, 1896. 719—723. Továbbá a pozsonyi teol. aka-
démia szervezetének és ügyrendjének 14-ik pontját, mely expressis verbís a 
teol. akadémiának esetleg tanárok képzésében nyilatkozó feladatát említi meg. 
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tantárgyakkal, azonnal az alapvizsgálatra is léphessenek (i. m. 152.) 
Schneller ezen életrevaló és nem is sokat követelő eszméjét két 
ízben 1888-ban (Prot. Egyház és Isk. Lapban) és 1891-ben hir-
dette, de mint annyiszor az ev. egyház életében, az eszme papíron 
maradt és nem öltött testet. Újra megismétlődött az ev. egyház 
életében lépten-nyomon megjelenő hiba, hogy folyton új inté-
zeteket létesít, a helyett hogy a fennállók belső gyarapításáról 
és kifejlesztéséről gondoskodott volna. Schnellernek Pozsonyból 
való eltávozásával pedig az ev. tanárképzés ügye is hosszú időre le-
került a napirendről. Legújabban, mikor az evangélikusok egy 
régi, több mint egy százados óhaja ismét aktuálissá vált t. i. az 
ev. teol. fakultás felállításának a kérdése, a háttérben újra meg-
jelent az ev. tanárképzés ügye is, de nagyobb eréllyel alig szor-
galmazza valaki. Az ev. egyháznak felekezeti szempontból bizo-
nyára az volna az érdeke, hogy prot. szellemű és hivatásuk 
tudatára emelkedett tanárokkal lássa el középiskoláit, ami csak 
úgy lehetséges, hogy ha tanárai képesítését a kezében tartja, 
azonban története folyamán „a maga szervezetével, törekvéseivel, 
lelkével mindjobban a magyar nemzeti kultúrának szolgálatába 
állt" és felekezeti érdekeit készséggel feláldozta a köz érdekében. 
Így alig várható, hogy a szó szorosabb értelemben vett ev. tanár-
képzés még valaha megvalósuljon. De a magyarországi ev. 
egyház története arról is világos bizonyságot tesz, hogy mindig 
nagy gondot fordított iskoláira, hogy nem riadt vissza a leg-
nagyobb áldozatokból sem, hogy iskoláit a kor követelésének 
megfelelőleg fejlessze. Ezt mutatja az ev. tanárképzésnek e sorok-
ban elmondott vázlatos története is, mely egy-egy érdekesebb 
tanulságot szolgáltat napjainknak bonyolultabb viszonyai között is. 
Különösen Petz javaslatában a külföldi egyetemek látogatása, a 
magánnevelés szokása, a képesítő vizsgálaton az általános kép-
zettségről való számadás és a próbatanítás, oly mozzanatok, 
melyeknek felkarolása ma is szép gyümölcsöket teremhetne. Még 
az algimnáziumi és felgimnáziumi képesítés közti különbségtétel-
ben is megnyilvánul az a racio, hogy az első alkalommal alsóbb-
rendű képesítést nyert jelöltet a szakmájába való komolyabb 
elmélyedésre serkentse, továbbá ez a kétféle fokozat talán vilá-
gosabb képet adott az illető tanár készültségéről, mint a ma 
divatos 5-féle érdemjegy. 

Dr. Szelényi Ödön. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" 1916. évfolyamából az 1—9· 
szám jelent meg. Az első számba az idén is megint Bezzel H-
bajor főkonzistoriumi elnök írta meg az újévi elmélkedést, amely 
visszapillant az elmúlt évre és sok megszívlelésre méltó gondo-
latot vet fel a jövőre nézve is. Azután a háromnegyed évfolyam 
legnevezetesebb cikkei Bachmcmn F. erlangeni tanár dolgozata: 
„Lehre und Leben", mely három számon át fejtegeti thémáját, 
elismervén az életnek, de a tannak is a jogát s feltüntetvén a 
korlátokat is, melyeket főleg az élet hangsúlyozásánál a modern 
korban sokszor figyelmen kiviil hagynak.A^/ta« T. fősuperintendens 
a theologia tudományos jellegéről ír. Ihmels lipcsei tanár pedig 
Jellinghausnak, a közösségiek híres dogmatikusának tanát a 
megszentelésről méltatja nagy igazságszeretettel, de nem gyen-
geséggel. 

A francia róm. katholikusok tudvalevőleg a háború folyamán 
egy munkát adtak ki, melyben Németországot gyalázva, Francia-
országot szeretnék a hitük védőjének felüntetni. Ez ellen több 
német róm. kath. theologus, politikus, történész, a német róm. 
katholikusok védelmére kelt egy gyűjteményes műben, melyben 
Kiefl fogalkozik a protestáns theologia és a katholicismus viszo-
nyával. Ezen dolgozatban a positiv prot. theologia igen mostoha 
elbánásban részesül, miért is Dunkmann greifswaldi tanár folyó-
iratunk harmadik füzetében ezen egyoldalúság ellen síkra száll. 
Bossert stuttgarti lelkész s jeles történész érdekes cikket írt a 
zenéről Németországban a középkor végén. Lic. Lauerer bajor 
lelkész tanulságosan fejtegeti ezt a kérdést: van-e haladás? 

Folyó év április havában volt 300 éve, hogy Shakespeare 
meghal.t. A háború nem riasztotta el a németeket attól, hogy e 
napot ünnepeljék. Ök Shakespearet a magukénak vallják. Folyó-
iratunk is szentelt a nagy költő emlékének egy tanulságos cikket. 
Vollert gerai gimn. tanár irta „Shakespeare és a biblia" cím alatt. 

Ki kell emelni aztán néhány hosszabb cikket, mely több szá-
mon át folytatódik. így ir Schröder lipcsei lelkész a keresztyén 
kijelentéshit s a keresztyén egyház viszonyáról, Griitzmachcr 
erlangeni tanár a régi és az ujprotestantismusnak az egyházra vonat-
kozó felfogásáról és Böhmer lipcsei tanár az anglikán egyházról 
és a protestantismusról. Ez utóbbi cikk igen alapos tanulmányon 
alapszik és minden célzat nélkül, de annál világosabban mutatja 
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mily nagy mértékben hódította meg az (angol és amerikai) püs-
pöki egyházban az u. n. magas egyházi irány a legszélesebb 
köröket és tette a valamikor protestáns egyházat valóságos (csak 
pápa nélküli) pápás egyházzá. Az ember ezen felvilágosítás után 
megérti, miért oly csekély Angliában a protestáns solidaritás 
tudata. Azért, mert Anglia lényegében már nem is protestáns. 

Figyelemre méltó cikket találunk a 6. füzetben Hilbert ros-
tocki tanár tollából az „egyházi népmissióról." A cikk azóta ön-
álló könyv alakjában is megjelent. A belmissió barátja az egy-
háznak a háború után való teendőire nézve megszívlelésre igen 
méltó ujjmutatásokat talál. Érdekes Walther rostocki egyház-
történész cikke is Luthernek mint bibliafordítónak vetélytársairól 
1525-ig. 

Természetes, hogy ó és uj szövetségi cikkek is találhatók 
folyóiratunkban. König Ε. bonni tanár világos, tudós modorában 
ír az ó szövetség bölcseségtanárról,/7>to kiéli magántanár pedig 
az isten nevéről Gen. 2,4—3,24-ben. Újszövetségi kisebb cikkek 
sorozatát kezdi meg Wohlenberg Gy. erlangeni tanár a 9. füzet-
ben „Neutestameníliche Miscellen" cim alatt. Ez alkalommal azt 
a kérdést fejtegeti, ki volt az uj szövetségbeli vérfolyásos asszony? 

A „Neu kirchliche Zeitschrift"1) ezúttal is tudományos szín-
vonalú folyóiratnak bizonyul, mely élénk kontaktusban igyekszik 
maradni az egyházi (s nemzeti) élet korkérdéseivel, gyakorlati 
szükségleteivel. 

Mint máskor, most is rámutatunk még folyóiratunk társára, a 
„Theologie der Gegenwart" 2) című kritikai lapra. Hat füzetben 
ismerteti e lap az utolsó év theol. irodalmának újdonságait. Ez 
ideig öt füzet jelent meg. Az elsőben ismerteti Grützmacher a 
rendszeres theologia irodalmát, beleértve a philosophiát, psycho-
logiát, vallástörténetet is. A második füzetben szól Uckeley königs-
bergi tanár a gyakorlati theologia irodalmáról, melyben jó sok 
háborús irodalom is foglaltatik. A harmadik füzetben ismerteti 
Grützmacher münsteri tanár az ó- és középkori, a negyedik 
füzetben Jordan erlangeni tanár az újkori egyháztörténeti irodal-
mat. Végül az ötödik füzet tartalma az ó-szövetség magyaráza-
tával foglalkozó irodalom, melyet Wilke bécsi tanár ismertet. 

Ugy a „Neue kirchliche Zeitschrift," mint a „Theologie der 
Gegenwart" a positiv theologia organuma. Ily szellemben s a 
kor tudományának színvonalán állva szolgál mindakettő olvasói-
nak. Mindakét folyóiratot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Daxer Gy. 

4) Neu kirchliche Zeitschrift, herausgegeben von D. Wilh. Engelhardt. 
XXVII. Jahrgang 1—9. Heft. Leipzig. A Deichertsche Verlagsbuchhandlung 
Werner Scholl. 1916. Ára 'U évre 2 50 Mk., egész évre 10 Mk. 

'-) Die Theologie der Gegenwart. X. Jahrgang. 1—5. Heft. Leipzig. A 
Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Ára 3'50 Mk. 
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Szemle az újabb magyar pedagógiai irodalom terén. — Az az 
örvendetes lendület, melyet pedagógiai irodalmunk már a háború 
előtti utolsó évtizedekben vett és a mely új folyóiratok létesíté-
sében és a rendszeres pedagógiai, valamint a pedagógia történe-
tének művelésében egyaránt megnyilvánult, szerencsére nem 
szakadt meg a ránk lesújtott világkatasztrófával sem, hanem ellen-
kezőleg az értékek átértékelése a pedagógiát is új feladatok elé 
állította — akárcsak a teológiát. Ε gazdag termésből csak néhány 
— teológiailag is érdekes vagy más szempontból figyelemre méltó 
és újszerű — munkát mutatunk be. Kezdjük a neveléstörténelemmel. 
Első helyen Findczy Ernő ily című munkáját említjük: 

A középkori nevelés története. - (Budapest, 1914 Ára fűzve 
8 korona.) 

Folyóiratunk megszabott terjedelme miatt csak röviden emlé-
kezhetünk meg erről a maga nemében klasszikus munkáról, de 
mulasztást követnénk el, ha fel nem hívnók reá protestáns köreink 
figyelmét. A magyar kritika e munkát egyhangú helyesléssel 
fogadta, ami szintén ritka eset minálunk, alig is tettek kifogást 
ellene, de ezek e kifogások is alig állják meg a helyöket. Igy az 
egyik a keresztyénség meghatározását keveselte, de a középkori 
keresztyénségről lévén szó, mi helyesnek tartjuk az ott adott 
definíciót és ismerve a szerző szigorú tárgyilagosságát, biztosak 
vagyunk felőle, hogy a következő kötetében a protestáns keresz-
tyénségnek is teljes igazságot fog szolgáltatni. Nem tartjuk helytálló 
kifogásnak azt sem, hogy a magyar vonatkozásokat szerző elha-
nyagolta. A szerző az egyetemes neveléstörténet álláspontjára 
helyezkedett, ebben pedig nem jutván vezérszerepe a magyar 
nevelésnek, a szerző nem tehetett mást, minthogy az illető helyeken 
oda beillessze. 

Szerző egyébiránt oly kiterjedt forrástanulmányok alapján 
dolgozott, hogy munkája nemcsak a pedagógust, hanem a kuluir-
historikust is érdekli. Nagyszerűen rajzolja meg az egyes idő-
szakok műveltségi helyzetét, vezéreszméit és ebbe illeszti bele a 
nevelést; a gazdag szemelvények pedig egyenesen a kor lelkébe 
vezetnek. Az evangelium pedagógiája után (Jézusnak mint a neve-
lőnek a jellemzése sokkal jobban sikerült mint pl. a Rein-féle 
nagy enciklopédiának hasonló fejezete!) megkapó rajzát adja a 
görög és latin egyházatyák pedagógiájának. Hasonló szép fejezetek 
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foglalkoznak a népvándorlás alatt is fennmaradt műveltséggel. 
Nagy Károlylyal, az egyházi iskolázással, a lovagok és iparosok 
nevelésével, a skolasticismussal és egyetemekkel, a keresztyén 
nőneveléssel és nem feledkezik meg a muszlimek és zsidók 
nevelésügyéről sem. És mindezeket oly szeretettel, hozzáértéssel 
és vonzó előadásban mondja el, hogy az olvasó figyelme egy 
percig sem lankad. Meg kell még említenünk azt is, hogy néhány, a 
neveléstörténeti kézikönyvekben még mindig kisértő tévedést 
eloszlat. így pl. a latin egyházatyáknál szembeszáll azzal az 
uralkodó nézettel, mintha azok mind ellenszenvvel viselkedtek 
volna a klasszikus műveltség iránt. Megállapítja, hogy Nagy Károly 
udvari iskolája gyermekek iskolája volt. Kimutatja, hogy Walafried 
Strabo állítólagos naplója a XIX. század közepe táján készült. 
Nézetünk szerint helyes álláspontot foglal el az egyetemes nevelés-
történet egyik legvitásabb kérdésében: a közös élet testvéreinek 
iskoláit illetőleg is. — Valóban, e szép könyv németre fordítva 
és esetleg megfelelő illusztrációkkal ellátva, a külföldi irodalomban 
is számot tenne. 

Fináczy után említjük dr. Kemény Gábor három tanulmányát 
a francia középiskolákról, bár egyik sem egészen történeti, hanem 
mintegy átvezet a másik csoportra. (A francia középiskolák szer-
vezete. Kolozsvár 1915. A francia középiskolák szelleme. Budapest 
1915. Párisi tanulmányati észrevételek. U. ott 1916.) Mi a félre-
vezetett francia népet nem követjük mostani paroxizmusába, 
hanem szívesen olvassuk, amit középiskoláiról egy oly jó meg-
figyelő, mint szerző volt, róluk elmond. Nagyon sok érdekeset 
hallunk a klasszikus nyelvek tanításáról, melynek célja a formai-
képzés; a fegyelmezésről, túlterhelésről, a párisi életnek a közép-
iskolákra való hatásáról, az internátusi rendszer ellen felmerült 
újabb kifogásokról, az 1902. évi tantervről stb. Az ilyen rövid 
tanulmányutak ugyan sokszor annak a veszedelemnek vannak 
kitéve, hogy egyoldalú általánosításra ragadják a szemlélőt, de 
Kemény oly meggyőzően ír, hogy mindenben igazat szeretnénk 
neki adni és helyes utalásait a magyar nevelés terén is értékesíteni. 

Amíg a szimpatikus szerző csak nem rég tűnt fel az irodalom 
mezején, addig Szitnyai Elek annak régi, érdemes munkása, 

•amennyiben közel 25 éves működésre pillanthat vissza. Szitnyai 
szép sikerrel fáradt azon, hogy a filozófia és pedagógia többé-
kevésbbé biztosabb eredményeit élvezetes formában és közérthetően 
szélesebb köröknek tegye hozzáférhetővé. Ilyen legújabb munkája 
is. „Miért vagyunk jók vagy rosszak?" Budapest, 1915. Ára 2 Κ 
80 f. - Ε téma bizonyára felette érdekes és megoldása céljából 
szerzőnk a fiziológiához folyamodik, hangsúlyozván a szoros össze-
függést szervezetünk uiinden része és erkölcsi cselekvéseink, tehát 
jóságunk, rosszaságunk között. „Őseink erényei és bűnei azok a 
Párkák, melyek erkölcsiségünk fonalát már születésünk előtt 
fonják. Ennek folytán — szerinte — a nevelés igen sokat tehet 
az ismeretnyujtás terén, ellenben az erkölcsiség terén hatása 
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sokkal csekélyebb, hiszen nein tud megfelelő agysejteket, érző 
szivet, jó tüdőt, érzékeny idegrendszert, jól fungáló májat, belet 
gyomrot adni . . ." Nyilvánvaló, hogy Sz. elmélete kissé egyoldalú, 
definíciói ellen is lehetne szót emelni, (pl. az akaraté ellen), de 
oly széleskörű tudással és világos eszmemenetben adja elő nézeteit, 
hogy mindvégig figyelemmel olvassuk. Minden sorából pedig a 
tapasztalt, munkája nehézségeit jól ismerő és még sem csüggedő, 
nemes, megállapodott világnézettel biró pedagógus szól hozzánk. 
Hogy ép e napokban a nevelés korlátaira, az öröklés határaira 
figyelmeztet — sajnosan — oly időszerú, mikor a háború rémes 
jelenetei sokszor az ősembert juttatják eszünkbe. De Sz. azért 
nem esik sötét pesszimizmusba, hanem biztos arról, hogy mégis 
mindig lesznek hősök, akik az emberjavítás sisyphusi munkájára 
vállalkoznak. — Imre Sándor neve e folyóirat olvasói előtt is 
jó ismerős. Ezúttal három rövid felolvasását tesszük szóvá. (A 
magyar nevelés feladatai és a református iskolák. Debrecen, 1914. 
A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység. Budapest, 1915. 
A háború és a pedagógia, u. ott.) Mind a hármon mint vörös fonál 
végighúzódik a szerzőnek nagyarányú működését irányító alapeszme: 
a nemzeti jövő gondolata. Ennek biztosítása céljából — szerint — 
a nevelés minden tényezőjének át kell éreznie a maga külön fel-
adatának az egészszel való kapcsolatát és egyetemes értékét, 
vagyis létre kell jönnie a belső egységnek. „A nemzetnevelés 
eszméje egységesnek kivánja a művelődési politikát és az iskolai 
nevelés aprólékos munkáját." Ebbe a keretbe kell beilleszteni a 
ref. iskolák munkáját is. „A ref. iskolának különleges feladata 
nincs, mert az övé az egyetemes nevelési feladat." — Ebben az 
egyben nem követhetjük teljesen a kiváló írót. Mert vagy van a 
ref. és így a prot. iskolának különleges hivatása, az egyetemes 
nevelési feladat munkálása közben, vagy — nincs is létjogo-
sultsága. Más alternatívát mi nem látunk. Lehet azonban, hogy 
szerzőnk csak a rendelkezésére állott idő rövidsége miatt nem 
adta meg a feleletet erre a súlyos problémára. Utolsó cikkében 
eszmegazdag fejtegetésben ismerteti a nevelési tennivalókat a 
háború folyamán. — Terjedelmes, szép könyvvel ajándékozta 
meg pedagógiai irodalmunkat Molnár Oszkár. (Szociális pedagógiai 
intézmények. Kolozsvár 1915. 220 lap, ára 4 K.j — A szociális 
pedagógián ma mást is értünk ugyan, mint a szerző, de ő nem 
e fogalom elméleti oldalával foglalkozik, hanem az ide sorozható 
intézményeket ismerteti és teszi ezt oly széles olvasottsággal, 
pedagógiai érzékkel és alapos hozzáértéssel, hogy a legnagyobb 
elismeréssel kell neki adóznunk e gazdag tárgykörről való minden 
irányú tájékoztatásáért. A pedagógia jelen állása és a szociális-
pedagógia meghatározásai után ismerteti a népjóléti, népvédelmi 
és népművelési intézményeket. Az egyes fejezetek során a patro-
názs intézmény ép úgy megyilágításra talál, mint a gyenge gyer-
mekek számára létesült szanatoriuinszerű intézmények (gyógy-
pedagógiai intézmények, erdei iskola) és a szabadoktatás minden 
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neme. Szerzőnk érdeme az is, hogy a hazai és külföldi alkotásokat 
egyaránt ismerteti. A ki e kérdésekben gyorsan tájékozódni óhajt 
— és ki lehetne irántuk közömbös — annak nem ajánlhatunk 
megbízhatóbb kalauzt Molnár könyvénél. 

Sajátságos munka szerkezetére nézve, de tele van ember-
szeretettel, élet és főleg pedagógiai tapasztalattal jeles veterán 
pedagógusunk Gyertyánffy István·. Theano c. műve. (Budapest, 
Lampel 1915. ára 4 Κ 50 fill. 184 lap, Három részből áll. Az első 
kettő a 60-as ézekből való. Az első Wieland: „Die Pythagoreischen 
Frauen" c. értekezésének a fordítása. (Theano tudvalevőleg P. 
felesége volt.) Ez adott szerzőnek alkalmat arra, hogy a hazai 
nőnevelésünk reformjáról elmélkedjék. Igy ez a 2-ik fejezet főleg 
történeti szempontból érdekes. Ez azonban nem összefüggő fej-
tegetés, hanem naplójegyzetek, aforizmaszerű följegyzésekből áll. 
Az utolsó részt pedig senki sem fogja megindultság nélkül olvasni. 
Szerző itt legszemélyesebb emlékeit tárja fel, anyja és nővére 
„theanoizmusának ( = az igazi önfeláldozó nőieséget jelenti) állít 
örök emléket. — Ne rójjuk fel a becsületben megőszült szerzőnek 
a rendszertelenséget, mikor így is annyit tanulhatunk tőle. 

Legutoljára hagytuk (de hangsúlyozzuk, hogy last not least) 
a „Néptanítók könyvtára"-nak két legújabb kettős füzetét, (dr. 
Bárány Gerő: Etikai előadások és Claparéde-Weszely: Gyermek-
pszichológia és kísérleti pedagógia. Budapest. 1915. Ára egy-egy 
kötetnek 2 K.) Mióta dr. Weszcly Ödön e vállalat szerkesztésé} 
átvette, friss, modern szellemet vitt abba bele. Ezt tanúsítja az 
eddig megjelent munkák egész sora. Modern írók Jevons, James, 
Walter Crane, Devey stb. szerepelnek benne egy-egy munkájukkal, 
mert dr. Wesszely Ödönnek, a modern magyar pedagógia ezen 
jeles munkásának, finom érzéke van az iránt, hogy a mai taní-
tónak, illetőleg pedagógusnak mire van szüksége. Ilyen jellegű a 
legújabb két munka is. Az egyiket maga a szerkesztő ültette át 
franciából, a kitűnő Payot után, tehát Claparéde-ot szólaltatja 
meg nyelvünkön nagy hasznunkra, mert a gyermek pszichológia 
és kísérleti pedagógia megint oly szakmák, a melyek iránt min-
denkinek érdeklődnie kell. 

A másik munkát is örömmel üdvözöljük. Végre egy modern 
etika, vagy azt is mondhatnók, „pedagógiai etika" magyar nyelven, 
mert a pedagógia igényeire van tekintettel. Oly nagy szükségünk 
volt már erre, hiszen eddig nyelvünkön csak elavult munkák vagy 
egyes értekezések és iskolakönyvek álltak az érdeklődő rendel-
kezésére, Kármán nagy etikai rendszere pedig kéziratban maradt. 
Bárány ez új munkájával csak növeli eddigi irodalmi tevékenyke-
désének a sikerét. Igen sajnáljuk, hogy ezúttal be kell érnünk ez 
általános megjegyzésekkel. Figyelemkeltésre különben ez is elegendő. 

Az ismertetett munkák pedig némi halvány sejtelmet adhatnak 
arról a gazdag, sokoldalú munkásságról, mely magyar földön a 
pedagógia terén folyik. 

Szelényi Ödön. 
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D. Dr. Daxer György·: Das Kreuz Christi. A „Biblische Zeit 
und Streitfragen" 10. sorozatának 8. füzete. U. az Die Bergpre-
digt und der Krieg. Leipzig. 1916. Ára 1 korona 50 f. (Kapható 
a pozsonyi diakonisszaház könyvraktárában). 

A hadi kegyesség tartalma : Az Istenben, az isteni gondvise-
lésben, az emberi lélek értékében és így az istenfiúságban való 
hit, szóval az első hítágazat. Ebből a tényből most már kétféle 
következtetést vonnak le a teologusok. A „liberálisok" ebben 
a kegyességben látják azt az alapot, amelyre támaszkodva a 
keresztyénségnek érthető erkölcsi egyetemes vallássá kell átala-
kulnia, amint hogy ők ezt eddig is hirdették és aminek beigazoló-
dását most világosan látják. — Az egyházias teológusok viszont 
egyedüli normának a szentírást tekintik és ennek magaslatára 
kell a fogékony, de most még csak a „természetes" ember vallá-
sos vágyódásait istápoló lelkeket felemelni. Érthető keresztyén-
ség megteremtése, vagv pedig a második hítágazat elfogadása 
legyen-e a jövő feladat? Ezt a két kérdést vetette fel a háborús 
időben keletkezett teológiai vita. 

Ezen két kérdés közé akarom beiktatni D. Dr. Daxer munká-
jának ismertetését, mert megvilágítja mind a kettőt. 

Szerző a kereszt és a keresztre feszítésnek kortörténeti fejtege-
tései után lélekben a kereszt alá áll, és onnan szemléli az üdv-
bizonyosságnak sokféleképen felvett alapjait. Megállapítja, hogy 
a kereszt botránkoztatása nem új dolog, tehát nem a mai felvilágo-
sodás és kultura eredménye, hanem „a" természetes ember 
gondolkodási módja. 

A kereszt mysteriumától való idegenkedés miatt a modern 
ember elveti a többi hítigazságokat is. Ennek megakadályozására 
a vallástörténetiiskola engedményeket tesz. Jézús isteni termé-
szetét és a helyettes elégtételt elejtik. Jézus természetes ember 
volt, de próféta, aki az isteni mivoltot kijelentette, és az erkölcs 
ideális magaslatáig küzdve fel magát örök vezérünkké és eszmény-
képünkké lett. Hogyha ezen eszményképnek fényében gyönge-
ségünk tudata nyom is, im hirdeti Jézus, a vezér, az Istennek bűnt 
megbocsátó szeretetét és mivoltát, „Igy lett az evangéliumetikus 
váltság vallássá, központjában áll az (emberi) jó akaratban való 
hit, mely akaratot a bűnbocsánat megszabadított békóitól".(Bousset). 
Itt azután felveti a szerző a kérdést, hogy vájjon a keresztyén 
hit támadóit ezen megoldással megnyerjtik-e és vájjon, ami pedig 
a legfontosabb, megnyugtatja-e bűnös lelkiismeretünket és békes-
séget ad-e? 

A ritschliánusok sem szüntetik meg a kereszt botránkoztatá-
sát. Bár az e helyen részletesen idézett képviselők közelednek 
az egyházi felfogáshoz, Krisztus istenségét elismerik, a keresztben 
váltságot is látnak. A kereszt szemlélete közben ugyanis bennünk 
a bűnbánat érzete támad és ezen sajgó bűnbánat keletkezésében 
áll a büntetés is. Tehát nem Isten szentségének megóvása miatt, 
hanem az emberek szempontjából volt szükséges Krisztus kereszt-
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halála. Mi bűnös emberek tekintjük csak halálát elégtételadásnak, 
Isten azonban nem. 

Mindezekre szerzőnk következőleg válaszol. 0 Krisztus ke-
resztje alatt állva szemléli ezen kérdéseket. Akiben a bűn és egy-
úttal a felelősség tudata él, annak lelkiismerete retteg Isten bünte-
tésétől. Két módja van a szabadulásnak: vagy jóvá tesszük a 
bűnt, vagy pedig elszenvedjük büntetését. Az utóbbi kárhozatot 
jelent, ezért lehetetlen elszenvednünk, de előbbire is képtelenek 
vagyunk. Amennyiben egyik hibánkat jóvá akarjuk tenni, újakat 
csatolunk hozzá. így nemcsak hogy eleget nem tettünk bűneinkért, 
hanem közben erkölcsi törekvésünket is megbénítjuk. Ez szerző 
felelete a vallásbölcseleti felfogásra. — A Ritschl-féle iskola sem 
elégíti ki lelkiismereti nyugalmunkat. Nemcsak cselekedeteink, de 
lelkünk érzelmei, belső rezdülései sem tisiták. A bűnbánatnak árnya-
latnyi fogyatékossága is megdöntheti a bűnbocsánat bizonyosságát. Ε 
bizonyosságalapja tehát nem lehet mibenn iink,hanem csakis aKrisztus 
kereszthalálában. Halála nemcsak emberi, szubjektív szempontból 
megváltás, hanem a bűn reális voltánál fogva Istennek kiengesz-
telése is. Ha erről bizonyosak vagyunk, ha az erkölcsi világrend 
ha Isten szentsége érvényben marad, csak akkor vagyunk a 
bűnbocsánatról is bizonyosak. Ezt pedig megszerzi nekünk, a 
XX. század emberének is Krisztus váltsághalálának objektiv 
ténye: a helyettesítő elégtétel sem Isten változhatatlanságát nem 
zárja ki, sem pedig a jogi- és vallásos felfogás ellentétét nem 
hozza létre. 

A füzet szorgalmas, tudományos munkálkodás eredménye. 
Nyugodt, az eltérő felfogások intencióit megérteni tudó tárgyi-
lagos hangját dicsérjük és hazai polemikus irodalmunk számára 
követendő példának állítanók. Nyelve világos és szép. Aki az 
üdvbizonyossághoz vezető utat e nagy szelle.i.i kavarodásban 
tisztán akarja látni és másokat is oda vezetni, annak melegen 
ajánljuk Daxernek a Krisztus keresztjéről szóló eme hittanát. 

Aki pedig a világháborút követelte öldöklés és a keresztyén 
szeretet és megbocsátás között fel-feltörő feszültség közepette a 
saját és a mások lelkiismeretét megakarja nyugtatni, annak ajánljuk 
ugyancsak Daxernek erkölcstani füzetét. „Die Bergpredigt und der 
Krieg" cimmel. 

A harcoló keresztyén embernek a háborúhoz való viszonyát 
a szerző csak elméleti szempontból kivánja tárgyalni, mert gyakor-
latilag már megoldotta azt minden vitézül és híven harcoló keresz-
tyén katona. 

Az elméleti megoldást megnehezíti a hegyibeszéd követelése. 
Mát. 5. 20—48. Mindeme követelések vádolhatják a harcoló keresz-
tyéneket. És mégsem vádolják, mert Jézus — amint a szerző 
Mát. 5. 20—48. szakaszainak alapos magyarázata alapján kimu-
tatja — nem új törvény magyarázó a törvényt hamisan és mere-
ven magyarázó írástudókkal szemben. „Példáival" szeretetből 
fakadó érzületet kíván, de esetről-esetre vonatkozó törvény-szaka-
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szokat nein állít fel. Ezen törvény magyarázata elsősorban a tanít-
ványainak szól, akik a makarizmusok szerint — Isten országának 
iagjai. Emellett azonban a természetes életnek és így az államnak 
ts tagjai. Itten ellentét csak akkor állhatna fenn, ha Jézus a földi 
élet viszonylatai ellen állást foglalna. Jézus azonban nem tagadta 
meg a földi élet követeléseit, mint azt Baumgarten, Feine és 
Naumann állítják. Elismerte az állam isteni rendeltetését, az állami 
törvényeket, sőt elfogadta a zsidó állami élet természetes erkölcsi-
ségét, amely „a természetes élet saját törvényszerűségéből fakadt". 
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak 
— tehát a gyakorlati zsidó állam-élet — eltörlésére". így hely-
ben hagyta a zsidó törvénynek a háborúra vonatkozó rendeléseit 
is és így a háborút is. — A háború csak is az állam dolga. 
„Csak a szervezett hatalom, melyet államnak mondunk, amely 
fölött magasabb birói hatalom nem ítélkezik, kerülhet abba a 
helyzetbe, hogy más államokkal való peres ügyeit háború útján 
rendezze". Ha most az áilam, amely miként a birtok, a munka, 
a jog stb., szintén a „teremtés alaprendjeihez" tartozik, háborút 
visel, akkor a keresztyén ember nyugodt lelkiismerettel foghat 
fegyvert, mert Jézus nem tiltotta meg, másrészt pedig a felsőbb-
ség, amely Istentől való (János 19. 11.), parancsolja azt. Egy dologra 
azonban vigyázni kell: a hegyibeszédben követelte alapérzület 
megóvására, amely a természetes erkölcsiséget nem szünteti meg, 
hanem áthatja, megszenteli és amelynek így a háború fergetegében 
sem szabad elnémulnia, hanem annak borzalmait enyhítenie kell. 
A keresztyén alapérzület azonban nem igen érvényesül mosta-
nában. Ez természetesen nem jelenti a keresztyénység csődjét, 
hanem az igazi, élő keresztyének aránytalanul csekély számát. 
Ép a háború bizonyítja, hogy mily nagy a csak névleges keresz-
tyének száma itt is — túl is. Ép ezért munkálkodnunk kell, amíg 
nappal vagyon, hogy ezen állapot megjavuljon. Igv ezen hábo-
rúból is áldás fakadhat. 

A tudományos módszerrel, de azért érthetően, egyszerűen írt 
tanulmányt haszonnal olvashatja mindenki. Különösen a gyakorló 
lelkészeknek ajánljuk, akiknek oly textusokat is kell magyarázniok, 
amelyek a keresztyén etikának a háború etikájával való ellen-
tétét feltüntetni látszanak. 

Duránd. ^ Wagner György. 

Újabb tudományos vállalatok. — A világháború vérfagyasztó 
izgalmai között jelent meg a Református Egyházi könyvtár 3 
újabb díszes kötete bizonyságául annak, hogy a háború zaja talán 
megbénítani, de megsemisíteni nem bírta a magyar tudományos 
törekvéseket. De ez a nagyszabású vállalat mostanában azért is 
érdemel külön felemlítést, mert éppen 10 éve múlt annak, hogy 
megindult, tehát ép e történeti időkben ért fennállásának nevezetes 
fordulópontjához. Tudós és országos hírnévnek örvendő szerkesz-
tője dr. Antal Géza valóban teljes megnyugvással, a jól végzett 
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munka tudatával pillanthat vissza erre a 10 esztendőre, mert 
vállalatának színvonalát úgyszólván kötetről-kötetre emelni, idő-
szerűvé és a felmerült szükségleteket mindig jobban kielégítővé 
tudta tenni. Mutatja ezt az eddig megjelent kötetek időrendben 
való felsorolása. Mivel a Protestantismus, ha akarná sem tudná 
elszakítani azokat a szálakat, melyek a múlthoz fűzik, — hiszen 
akkor megszűnnék keresztyén-vallásos világnézet, a világot átala-
kítani törekvő szellemi hatalom lenni, — az első kötetek e dicső 
múlt feltárásának vannak szánva. Varga Lajos :A keresztyén egyház 
történelme c. bevált munkáját kapjuk új kiadásban, melyet ismert 
szakavatottsággal Zoványi Jenő rendezett sajtó alá. Beosztása ez: 
I. kötet. A reformáció előtti korszak. Sárospatak 1906. 566. lap. 
II. kötet. A reformáció utáni korszak. Sárospatak. 1906. 863. lap. 
III. kötet A reformáció utáni korszak, folytatás 1814-től 1890 92 
tájáig. Sárospatak 1908. 746. lap, Ebből a kötetből maradt ki 
Zoványinak az egyháztörténelmi tudomány újabb haladását feltün-
tető fejezete, de megjelent e folyóirat hasábjain. (1909-ben), Refor-
mátus vállalatról lévén szó a következő kötetek a nagy genfi 
reformátornak vannak szentelve. Még pedig Kálvin életét. 2. kötet-
ben megírta a magyar Kálvinismerők egyik legjelesbike : Pru-
zsinszky Pál. I. kötet. Pápa 1909. 438. lap. II. kötet. Pápa 1912. 
547. lap. Az. V. és VI. kötet Kálvin János korszakos Institutió-ját 
adja Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv gondos fordításában. (A 
keresztyén vallás rendszere I. kötet. Pápa 1909. 696. lap. II. kötet 
Pápa 1910. 948 lap). A IX. kötet tartalmazza ugyancsak Ceglédi 
Sándor teol. tanár hű fordításában Kálvin kisebb müveit a rend-
szeres teológia köréből. 776. lap. Közben a körültekintő szerkesztő 
más igényeknek és érdekeknek is igyekezett megfelelni. Igy jelent 
meg az 1911-ben mint VII. kötet dr. Erdős József előnyösen ismert 
tollából az Újszövetségi bevezetés. 

A legújabb kötetek egyszerre jelentek meg, mindenik 
más-más szempontból hézagpótló és a legnagyobb mértékben 
felkelti a tudományos érdeklődést. A kötetek ezek : X. Bölcsészet-
történet. 1. Az ókori filozófia története. Irta dr. Horváth József 
Pápa. 1914. 816. lap. XI. A gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Homi-
letika) írta dr. Ravasz László. Pápa 1915. 497. lap és az utolsó 
XII. Az ókori keleti népek művelődés története különös tekintettel 
a bibliára írta dr. Varga Zsigmond. I. kptet. Pápa 1915. 512. lap. 
Amidőn a szerkesztőt és munkatársait szívesen köszöntjük 
a vállalatot jelentős határkőhöz jutattó 12-ik kötet megjelenése 
alkalmából, készséggel megígérjük, hogy e monumentális vállalat 
újabb köteteiről legközelebb szakszerű ismertetést is hozunk. 
E)icséret illesse továbbá a sárospataki, illetőleg pápai főiskola 
nyomdáját, mely a gazdag tartalomnak megfelelő díszes kiállí-
tásban bocsátotta közre az egyes köteteket. Végül azonban el 
nem fojthatunk egy fájdalmas gondolatot. Nem lehetett volna, 
kérdjük, e nagy művet a 2. protestáns testvérfelekezetnek közös 
erővel kiadnia? Amilyen elismerést és bámulatot érdemel a ref. 
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egyház, hogy ilyen vállalatot a mag erejéből is megbír, ép oly 
sajnálatos, hogy a testvérfelekezetek irodalmi kooperációja is oly 
nehezen valósul meg! Ε szép vállalattal egy kedvező alkalom 
ismét elmúlt, kérdés lesz-e még hozzá hasonló? 

A jelentős vállalatot azonban igy is irigység nélkül minden-
kinek figyelmébe ajánljuk. 

Ε szorosan teológiai irányú vállalat mellett 2 más jellegű 
kiadványcsoportra is hívjuk fel olvasóink figyelmét. Ε vállalatok 
látszólag távol esnek a teológiától, de igazán csak látszólag, hiszen 
a teológia a filozófia mellett a legegyetemesebb tudomány és 
tudományos volta csak úgy maradhat meg, ha állandóan ébren 
tartja azokat a kapcsoló pontokat, melynek a többi disciplinához 
hozzáfűzik. Így az igazi teológus jelszava a tudomány terén is 
„Nihil hurnani a me alienum puto". 

Ebből a szempontból utalunk ez alkalommal az „Erdélyi Mu-
zeum Egyesület jog- és társadalomtudományi szakosztályának" 
kiadványaira. Csak egészen fiatal vállalatról van szó, mert 1911-ben 
indult meg, de már igen szép kiadványai jelentek meg dr. Farkas 
Lajos kolozsvári egyetemi tanár és szakosztályi elnök és tudós 
munkatársai jóvoltából. A teologust az I—II. és VI. füzet érdekli 
különösen. Az I. füzet az 1909/10. évi felolvasások és előadásokat 
közli; melyek közül, kieinelendők. Hammurabi és kora Kmoskó 
Mihálytól, Hammurabi törvénykönyve jogiszempontból Meltzl 
Balambértől. Papyrusok és jogtörténelem Bochkor Mihálytól, 
Telekkönyv az ókorban, Kiss Gézától stb. A II. füzet Hammu-
rabi törvényeinek magyar fordítását adja a jeles budapesti asszirio-
logus Kmoskó Mihálytól. Mahler Ede (Asszíria és Babilónia c. 
munkájában Budapest 1906) ugyan hozzáférhetővé tette már 
magyar nyelven e 4 ezer éves törvénykönyvet, de Kmoskó érdeme, 
hogy e törvények új fordításához hozzácsatolta az u. n. sumir 
családi törvényeket is, és ami fő, mindezeket szakavatott jegyze-
tekkel látta el. Igy a Babel-Bibel kérdés egyik fejezetéről bárki 
mintegy autopsziával könnyű szerrel tudomást szerezhet a fel-
sorolt cikkek révén. A két füzet ára együtt 6 korona. A VI. 
füzet Manu törvényeit tartalmazza, melyeket szanszkritból bő 
szemelvényekben fordított Büchler Pál, szakszerű bevezetéssel 
pedig Bochkor Mihály egyetemi tanár látott el: (Budapest. Benkő 
Gyula 1915. 262 lap, ára 4 korona). Ε híres indus törvénykönyv a 
maga anyagát 12 könyvre (fejezetre) osztva tárgyalja. Mivel csak a 
VIII. és IX. fejezet tartalmaz szoros értelemben vett jogszabályokat, 
a szakosztály csak e két fejezetet ültette át egészen magyarba, 
a többi fejezetnek pedig csak kivonatát adja a fordító, de igy 
is a vallástörténelem kutatója igen sok tanulságot meríthet belőle. 
A teológust különben már az egész törvénykönyy jellegzetes teoló-
giai beállítása érdekli, az egész k tet ugyanis Manu revelációjakint 
tűnik fel. Egyes kérdésekre is pl. a lélekvándorlásra a meglevő szemel-
vények is kellő világosságot vetnek. A jogtörténeti szempontból felette 
fontos vállalat tehát a teológusok részéről is meleg pártolást igényel. 
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Ugyanezt mondhatjuk egy harmadik vállalatról is, mely a 
filológiai és kulturtörténelmi tanulmányok felé hajló teológusokat 
fogja vonzani. Címe : „Német filológiai dolgozatok" és e címen 
1912. óta már 17. füzet jelent meg. Már maga ez a nagy szám is 
nagy várakozással tölt el a vállalat jövője iránt, megbízhatóságát 
pedig a szerkesztők tudományos hírneve garantálja. Az egyes 
füzetek ára 1 K. 50 fillértől 5 koronáig emelkedik és tárgyuk 
első sorban a magyarországi német nyelvjárástanulmány, a magyar-
német kulturális érintkezések körébe vág, azonban van olyan is 
mely általánosabb érdekű. Ezek közül kettőt említünk fel ez alka-, 
lommal. Az egyik Csáki Richárd dolgozata: Hontems János néme. 
iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Budapest 1912Í 
Ára 1 K. 50 f. 45 lap. Ebben pontosan megállapítja H. német 
nyelvű iratainak a forrásait és a Chorographia Transylvaniae és 
a Reformáció Könyvecske alapján foglalja össze H. jellemző 
nyelvi sajátságait viszonyítva azokat Luther nyelvéhez és helyes-
írásához. A másik jóval nagyobb terjedelmű dolgozat Zuber 
Marianne irodalomtörténeti tanulmánya e címmel: „A hazai 
németnyelvű folyóiratok története" 1810-ig. Budapest 1915. 121. 
lap. ára 4 Korona. A szerencsés kézzel mindig a lényeget kihá-
mozó szerző szigorúan tudományos módszerrel és világos föl-
osztással egy darab kultúrtörténetet tár elénk a pozsonyi, budai, 
pesti folyóiratok tartalmának ismertetésével. Szemlélhetően látjuk, 
miként jutottak be a német irodalmi- és kulturális törekvések 
Bécs közvetítésével közénk, és hogyan hatottak az itteni szellemi 
életre. A tanulságos műveket melegen ajánljuk. 

Szelényi Ödön. 

Pröhle Henrik: Útravaló az élet kenyeréből. Pozsony 1915. 
A diakonissza intézet kiadványa. Ára 1.20 (árengedménnyel). 

Németországban már régóta újból meghonosodtak a házi isten-
tiszteletek, nálunk azonban még mindig visszatartja a lelkeket a 
racionálistnus óta visszamaradt és a mai felvilágosodás hatása 
alatt támadt kegyeskedési vádtól, — mások ítéletétől való tartóz-
kodás. Pedig ma is vannak vallásos lelkek, vallásos családok, 
ahol a családfő bizonyára bevezetné a házi áhítatosságot, ha 
tudná a módját. Németországban sok oly kalauz van, amely útba 
igazítást ad a magán- és házi istentisztelef tekintetében. Nálunk, 
evangélikusoknál mindezideig hiányzott. így hézagpótló munkát 
végzett Pröhle Henrik, amidőn Útravalóját, az első magyar evang. 
áhítatos kalauzt megírta. „Minden napra van benne egy-egy 
bibliai mondat a nap jeligéjeképen. Utána egy-egy fohásszerű 
összefoglalása a jeligének. Azután egy-egy .énekvers". Végül 
egy-egy bibliai szakasz megjelölése az esti áhítatossághoz. A 
második részben találjuk a mozgó ünnepekre és egyéb alkal-
makra vonatkozó hasonló beosztású szakaszokat. A könyvecske 
végén pedig a szokásos vasárnapi- és ünnepi perikopák táblá-
zatát. — A bibliai jeligék valóban jó útravalóul szolgálhatnak 
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egész napra. A fohászok rövidek, talán túl rövidek, de amenyi-
ben az idézett bibliai helyek alapos megértéséből és hivő meg-
éléséből fakadtak, alkalmasak a további elmélkedésre. Az énekek 
kiválasztásában is gondos munkát végzett a szerző. 

Örömmel fogadjuk és ajánljuk a könyvecskét. Ez időszerint 
először is küzdő vagy sebesült, és beteg testvéreinkre gondo-
lunk, akikhez ritkán jut el a tábori lelkész. Ε könyvecske nyo-
mán lelküket vigasztaló és bátorító istentiszteletet rendezhetnek. 
Nagy szolgálatot tehet tanúló ifjúságunknak is, mely kalauz nél-
kül nem igen nyul a vaskos bibliához és így az igével nem élve 
a vallásórákat nyűgnek tartja, és főiskolára jutva vallásos vér-
tezés hiányában oda dobja magát a vallást kigúnyoló felvilágo-
sodást mímelő körök áradatába. Ezért a vallástanárok figyelmét 
fölhívjuk e könyvecskére. De szükséges, hogy a családok is él-
jenek az élet kenyerével. Nekik is, főleg nekik szól az Útravaló. 
Ne legyen a keresztyén életrend csak a faliképeken, hanem hadd 
legyen meg a valóságban is az imádkozva dolgozás, hasonlóan 
ahoz a sok helyen sajnos már elfelejtett keresztyén szokáshoz, 
amely szerint az anyaföldet bevető földmíves az estharang szavára 
leveszi kalapját, és a rög körűi magasba küldi áldási kérő fohászát. 

Wagner György. 

Győr fy Is tván „Az ember." Templomi beszélgetések. Kolozs-
várott. 1916. 

Tizennyolc beszédet tartalmazó igen érdekes füzet. Minden 
beszédén végig vonul a mostani nagy világháború szele, mely a 
szerző szerint új kort hoz e földi világra s eltűnik „mint jégből 
való olvadó szobor". A mult elpusztul a mindent tönkretevő, nagy 
viharban, vérözönben, hogy romjain új élet támadjon. Nagy, fényes 
reményei vannak a szerzőnek a jövő emberiséget illetőleg. 

De nem ez az, ami leköti figyelmünket, teljes valónkat, ha 
végig olvassuk e könyvecskét, hanem az, hogy hiszen ő már meg-
kezdte eme nagy munkát, melyet látnók szemei a jövőben elkép-
zelnek, megkezdi annak újra alakításával, a mi előttünk legdrágább 
vallásunk, nem jól mondtam: dogmáink új mezbe való öltöztetése 
által. Lehetetlen, hogy ezt részletesen itt ismertessem, mert hisz 
ez lapokat követelne magának, csak röviden összefoglalom 
beszédeit a dogmatika szempontjából! A „Mélységek felett", 
„Próféták" és „Isteni gondviselés" c. beszédekben főkép a teolo-
giát dolgozza fel. Egybefoglalva a tanát Jos. 24 u -ben találhatjuk: 
„Hányjátok el az Isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok" . . . 
„Isten szüntelen uj formákban munkás körülöttünk." (64. old.) 
Következnék az antropologia, mely a legbővebben van tárgyalva, 
legkivált azonban, az „Ember I. II.", „Mária", „Legyetek erősek", 
„Élet terhe", „Az élet hősei" és „Az isteni gondviselés", c. be-
szédekben. Egybefoglalva tana: „Hiszek az emberben, abban a 
rejtett mélységben, mely mint az isteni élet olthatatlan lángja ég 
benne. Hiszem, hogy az élet vizének új bőségesebb áradata fog 
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ömleni belőle." (5 o.) „Egyes emberek sajátos munkáiból ujul 
meg a világ s halad az emberiség a tökéletesedés utján." (65.) 
A krisztologiaban érdekes, meglepő tant hirdet, mely első hallásra 
szinte eretnekségnek nevezhető, a mikor t. i. azt mondja az em-
bernek: „Én azt mondom, ha övéi akartok lenni . . . ne kövessétek, 
ne utánozzátok őt. Ne legyetek írot t . . . parancsai betűinek szol-
gájává. Övéi csak akkor lehettek, ha korotok Nazaréti Jézusai 
vagytok." (73. o.) Természetesen máskép fogja fel az ember e 
merész állítást, ha mélyebben tanulmányozzuk krisztologiáját, ámbár 
így sem „a szegény názáreti zsidót" (62. o.) vallja Krisztusának, 
hanem annak életéből eszményített Krisztust, aki azért lett azzá, 
amivé, „mert volt bátorsága, önbizalma, hogy magát az ember 
királyi jogaiba beiktassa." Legmeglepőbb azonban eschatalogiája, 
amikor kimondja: „nincs feltámadás, kit egyszer eltemettek, soha 
életre nem kél." (76.) „Csak ámítás a jövő élet hirdetése . . . 
emberi érdekeket szolgál." Az egyén elpusztul, csak az élet 
marad meg, „mely öröktől fogva volt, amely soha egy pillanatra 
meg nem szűnik." (78. o.) „Az ember a maga egységében . . . 
(tehát az abstrakt ember) nem halhat meg, csupán változik." (78 o.) 
Érdekes téma, én is sokat boncolgattam e tant. Nem vagyok 
hivatva, hogy bírálatot mondjak e beszédekről, ezt a szakembe-
reknek engedem által, célom és rendeltetésem az ismertetés vala; 
azt azonban bátorkodom állítani, hogy e beszédek, bár Kolozsvár 
művelt közönsége előtt mondattak el, mégis igen erős adagok 
voltak ezek számukra. Vájjon meg birták-e emészteni? S most, 
hogy közkincscsé tétettek, vájjon mit fog a.atni emez elhintett 
magvakból a szerző? 

Tarczay Andor. 

Ürmösi József, homoródszentpáli unit. lelkész: A lelkipásztori 
gondozás és a gazdasági szociális kérdés. Budapest, Kókai Lajos 
bizománya. 8°, 113. 1. Ara 2 kor. 

A szerző lelkesedik a szociális kérdésnek, különösen a föld-
kérdésnek keresztény szellemben való megoldása mellett. Bizonyos 
szociologiai elemet akarna érvényesíteni a lelkigondozásban s 
ezért szükségesnek tartaná a szociologia előadását a teologián. 
De ez szerencsétlen és végzetes kísérlet lenne. A teologiát nem 
szabad oly mezőkre vinni, a hol a talaj bizonytalan. Nem a gyakor-
lati teologiában van helye a szociologiai kérdések tárgyalásának. 
Azokat alapos egyháztörténet előadásánál meg lehet érinteni. 

A szociologiai kérdések is érdekelhetik a lelkészt — de őriz-
kedjék erre a térre lépni aktualisan — mert az politikai kérdés 
és a lelkész hivatásától távol áll. Nekünk a szociologiában, mint 
mindenben fő szempontunk, forrásunk a Krisztus. Az ő szellemétől 
és elveitől áthatott ember szociálisan is helyes irányban fog mű-
ködni; mert nem az önzés lesz tetteinek rugója, hanem a fele-
baráti szeretet. 
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A szociologia nagy átalakuláson fog átmenni a világháború, 
után mely egész multunkat, gondolkodásunkat, kulturánkat 
alapjában megrázkódtatja. 

Henry George, kit a szerző keresztény világnézete folytán 
magasztal, azt hitte, hogy megtalálta a szociális bajok alapforrását. 
De ily „nagy felfedezés" nem szokott beválni. Az ő elmélete is 
csak hipotézis marad — igaz, értékes hipotézis. 

A szerző komoly tanulmányáról, igaz érdeklődéséről és nagy 
olvasottságáról tesz tanúbizonyságot a szépen megírt és csinosan 
kiállított füzet. 

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond. 

A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi konferenciájának emlék-
könyve; szerkesztette Dr. Kovács J. István ref. teol. professzor. 
Ára 4 korona. 

A Kálvinszövetség igen életrevaló eszmét valósított meg, mikor 
a lelkészkonferenciákat rendszeresítette. A háború sok jó vállalko-
zástól visszatartotta egy ideig az embereket, az egyházakat is. 
De nemsokára felhagytak ama tévhittel, hogy a háború még a jó 
szándékok elrontója is s az élet fokozott eréllyel megint a szokott 
mederbe terelődött; az egyházak életében is igy volt. 

Ekkor merészelt nagyot és jutott bátor elhatározásra a Kálvin-
szövetség vezetősége, mikor egy lelkészkonferencia össze-
hívását határozta el Budapestre. Áz elhatározás megvalósúlt és 
meglepő sikerre vezetett. Álivel a szövetség tagjai nagyjában 
mégis csak megegyeznek a kálvinismus vallásos ereje gyümölcsöz-
tetésének meggyőzödésteljes hangoztatásában, az értekezlet elég 
szép belső harmóniában is folyt le s szép szellemi sikert ara-
tott. Erről tanúskodnak a fentidézett kötetben összefoglalt elő-
adások is. A szövetség vezetősége igen helyesen cselekedett, 
mikor azokat kiadta. 

Nehéz volna azon a szűk helyen, mely rendelkezésünkre áll, 
az előadásokat egyenként ismertetni s a legjobbakat kiemelni. Ha 
természetesen az előadások állításaival nem is érthetünk mindenütt 
egyet, mégis megmondhatjuk, hogy azok komoly dolgozatok, 
melyek alkalmasak a kálvinismusért lelkesíteni, a kálvinismus 
önérzetét erősíteni. 

Hogy a budapesti konferencia mennyire sikerült, mutatja hogy 
a losonci nemsokára követte. A Kálvinszövetség szép feladatot 
oldott meg e konferenciák rendezésével; ezért mi evangélikusok 
csak irigyelhetjük. Ily egyházhoz s hitünkhöz hű lelkészkonferen-
ciára nekünk is nagy szükségünk volna. Azért, hogy a konferencia 
előadásait gyűjteményben kiadta, köszönet illeti a Kálvin szövet-
séget a ref. egyház részéről, de minden olvasó részéről is. 

Dr. Daxer György. 
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A háború vallásos irodalma. 

VI. 

110. Papp Géza: Egy tábori lelkész harctéri naplója. Debrecen 
1916. Ára kötve 1 Kor. 80 fillér. 

111. Kónya Gábor: Szeretet a harcmezőn. Beszédek.Mezőtúr 1916. 
112. Pálmai Lajos: Gondolatok a ker. vallás és háború körül. 

Győr 1916. 
114. Vásárhelyi József: Jézus Krisztus háborús világa. Kolozs-

vár 1916. 

» Új könyvek. . 

Román Ernő: Tudakozzátok az Írásokat! Közönséges ünnepi 
és alkalmi egyházi beszédek. Debrecen. Hoffmann és Krono-
witz. 1916. 

Dr. Oppel Jenő: A pénzszerzés az újkor elején. Bpest. 1916. 
Zoltán Angyal: Ursachen, Verlauf und Ergebnis des Aufstan-

des Bocskay Budapest 1916. 
Szekfű Gyula: Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? 

Budapest 1916. Ára 2 kor. 50 f. II-ik kiadás. 
Szövényi Gusztáv: A vándorló harangok. Szepesi életkép a 

prot. világból. Iglón 1915. 
Ludwig Rácz: Montesquieu in Ungarn. (Külön lenyomat az 

Ung. Rundschau-ból. 
Zsil inszky Mihály: Visszapillantás a hazai ev. egyháznak 

XVI. szazadbeli zsinataira. Pozsony 1915. 
Dr. Kún Bé la : A debreceni m. kir. tudomány-egyetem alma-

nachja az 19I4jl5. tanévre. 
Dr. Boros György: Az unitárius teológiai akadémia szerve-

zete, szabályai és fejlődésének története. Kolozsvár 1916. 
Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule. Nagy-

szeben 1915. 
Hamvas József : A visszatért üstökös. (Költem.) Pozsony 1916. 
Dr. Kemény Gábor: A francia középiskolák szervezete. 

Kolozsvár 1915. 
U. az. A francia középiskolák szelleme. Budapest 1915. U. a. 

(Párizsi tanúimányi észrevételek). Budapest 1916. 
S. Szabó József : Debreceni és Sárospataki papok a refor-

máció szazadában. Debrecen 1916. Ára 1 Korona 20 fillér. 
Az egyetem és teol. fakultás kérdése. Kiadja a Tiszai 

ágostai ev. h. egyházkerület. Eperjes 1916. 
Payr Sándor: Fláciánus lelkészek Magyarországban. 

Pozsony 1916. 
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Dr. Szelényi Ödön: Tessedik Sámuel élete és munkássága. 
Budapest 1916. 

Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Kolozsvár 1916. 
Kókai Lajos bizománya. Ára 1 korona 50 fillér. 
Dr, Horváth Ödön: Apróságok Bredeczkyről. Eperjes 1916. 
Dr. Králik Lajosné: A nők szeretetmunkája a kiskorú bűnö-

sökért. Budapest 1916. 
Kovács Sándor: Protestáns Esték. III. kötet. Felolvasások 

a vallás, nevelés, irodalom stb. Köréből. Ára 12 K. Budapest 1916. 
Dr. Kovács J. István: A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi 

konferenciájának emlékkönyve. Budapest 1916. Ára 4 korona. 
T a n k ó B é l a : Kant vallásfilozófiája. Debrecen 1916. Ára 80 fill. 
Dr. Makkai Sándor: A hit problémája. Vallásfilozófiai tanul-

mány. I. Rész. Budapest 1916. Kókai bizománya. Ára 4 korona. 
Imre L. Makkai S. Révész J. Vásárhelyi J.: Jézus Krisztus 

jó Vitéze. Baráti útmutató a ref. lelkipásztori pálya előkészületei-
hez, Kolozsvár 1916. Ara 1 kor. 20 f. 

Kiss Ferenc: Magyarázatos biblia. Új szövetségi rész. Kiadja 
az O. R. L. E. Debrecen 1916. 

Dr. Szlávik Mátyás: A tiszai ev. egyházkerület eperjesi 
Kollégium teol. Otthonának tíz éves története. Miskolc 1916. 

Dr. Czakó Ambró : A katholikus papság lélektana. Buda-
pest 1916. Ára 4 korona. 

J á n o s i B é l a : Schedius Lajos eszthétikai elmélete. Budapest 
1916. Ára 1 korona 50. fillér. 

Dr. Masznyik Endre: Uj testámentom azaz Istennek uj szövet-
sége. Fordítás I. kötet. Evangelium. Pozsony 1916. 

Vásárhelyi József: Pál apostol. Tanulmány az őskeresztyén 
vallástörténet köréből. Kolozsvár 1916. Ára 5 korona. 

Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola ref. vallásoktatásá-
hoz az I. és II. osztályban. Sárospatak 1916. Ára 3 korona 80 f. 

Hetvényi Lajos: Az ev. keresztyén világnézet. Sopron 1916. 
Ára 2 korona. 

Dr. Révay J ó z s e f : A gimnáziumi latin olvasmány. Budapest ' 
1916. Ára 50 fillér. 

Georg W a g n e r : Wie dünkt Euch um Christus? Antritts-
predigt. Durand 1916. Szerző sajátja. Ára 60 fillér. 

(Ismertetni fogjuk.) 





1916. június 2-ikától október 10-ig bezárólag fizettek: 

Dr. Argay György, Klenác. XIV. — Alsóborsodi egyházmegye, Miskolc 
XIV. — Biszkup Béla, Magyargurab XIV. — Bachát István, Szombathely XIV. 
— Csernák Béla, Berettyóújfalu XIV. — Csizmadia Lajos, Pápa XIV. — 
Draskóczy Lajos, Eperjes XIII. és XIV. — Ev. lelkészi hivatal, Győr XIV. — 
Ág. h. ev. I. egyház, Eperjes XIV. — Ev. egyházi pénztár, Lőcse XIV. — 
Eösze Zsigmond, Tolnanémedi XIV. — Ev. líceumi könyvtár Késmárk, XIV. 
— Fazékas Gyula, Karcag XIV. — Lic. Fizély Ödön, Aranyosmárót XIV. — x 

Forgács Gyula, Pécel XIV. — Gyurátz Ferenc, Pápa XIV. — Gálfi András, 
. Tordatúr XIV. — Hetvényi Lajos Sopron XIV. 

XIV. — Hüttl Ármin, Budapest XIV. — Dr. Imre^Cajós' Kolozskaza XIV. — 
Juhász György, Ipp XIV. — Kaczián János, Budapest XIV. — Kallath Károly, 
Szepestótfalu XIV. — Kálmán Rezső, Orosháza XIV. — Kiss Ferenc, Debrecen 
XIV. — Dr. Kováts J. István, Budapest XII!. — Kókai Lajos, Budapest XIV. — 
(7 előfizető után). — László Levente, Lábatlan XIV. — Margócsy István, Acsa 
XIV. — Magyary Miklós, Kapolcs XIV. - Mayer Endre Eperjes, XV. — 
Miklós Géza, Székesfehérvár XIV. — Nagy Béla, Sárospatak XIII. — Németh 
Gyula, Szekszérd XIV. — Dr. Obál Béla, Eperjes XIV. — Petrovics Soma, 
Szentes XIV. — Petró Elek, Gömörpanyit XIV. Lic. Rácz Kálmán, Pápa 
XIV. — Rátz Vilmos, Pozsony XIV. — Ref. főgim. könyvtár, Karcag XIV. — 
(3 k.) Ref. főgim. Mezőtúr XIV. Ref. teol. akadémia, Budapest XIV. - Réz 
László, Rozsnyó XIV. — Szalay Mihály, Gyékényes XIV. — Szilassy Aladár, 
Budapest XIV. — Szontágh Sándor, Szepesváralja XIV. — Szíits Gábor Buda-
pest XIV. — Soproni alsó ev. egyházmegye, Vadosfa XIV. — Theol. aka-
démiai könyvtár, Eperjes XIV. — Tarján István, Répcelak XIV. — Tóth 
Sándor, Bácsfeketehegy XIV. — Unitárius egyházközség, Sepsiszentgyörgy 
XIV. O. Weress Sándor, Harasztos XIV. — Zatkalik Károly, Bánk XIV. — 
Zsilinszky Károly, Nógrádszentpéter XIV. — Ziermann Lajos, Sopron XIV. 
Grünwald Dezső, Ruszkin XIV. — Horváth Sándor, Budapest XIV. — Márton 
Lajos, Budapest XIV. — Povázsay Endre, Karaszkó XIV. — Szügyi Dániel, 
Dévaványa XIV. Ezenkívül: Adamovits Sándor, Binder Lajos, Bottyánszky 
János, Dérer János, Dianovszky János, Kiss Kálmán, Neczkár Lajos, Ottmár 
Béla, Péter jános, Szeberényi Zoltán, Szlancsik Pál, Sztolár Miklós, Vecsey 
Viktor. 

A Theologiai Szaklap tartalékalapjára ujabban adakoztak: Kiss Jenő 20 K, 
Szüts Gábor 4 K. 

Kérjük az előfizetési díjak sürgős 
beküldését! 



MOST JELENT MEG! 

PROTESTÁNS ESTÉK 
FELOLVASÁSOK 

a vallás, nevelés, irodalom, történelem és társa-
dalom köréből 

A reformáció 400 éves emlékünnepére szerkesztette: 
KOVÁCS SÁNDOR, theol. akad. tanár 
Ára 12 korona 111. kötet. Ára 12 korona 

Kar ható: 

KÓKAI LAJOS - B U D A P E S T 
könyvkereskedés 

IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 3 
Legcélszerűbb az összeget postautalványon vagy levélhez mellékelve 
bélyegekben beküldeni Portora 20 fillért kérek 

h á b o r ú s idők imádságos könyve 
Irta Szolnoky Gerzson, hajdúböszörményi ref. lelkész 
9. kiadás. Debrecen 1916. kis 8". 176 1. Ára l kor. 20 Ml . 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR KÖNYVKIADÓHIVATALA 
DEBRECEN 

Hogy egy Istentől áldott imádkozó tehetség és egy mindent áldozni tudó 
kiadó közös munkája, mit tud még ma is eredményezni, arra példa 
Szolnoky imádságom köryve. Rövid idővel ezelőtt jelent meg sok ezer 
példányban s ma már a 9-ik kiadás fekszik előttünk. Eddig a lelkészek 
számára irta szépen sikerült imádságait, most egy teljesen új mezőn 
jár ugyanazzal az irói vonásokkal és sikerrel, mely eredménye volt 
eddig is munkásságának. Az új kiadás az eddigi imádságokon kivül 

a következő új imádságokat tartalmazza; 
Hadbavonult imája szülők halálakor, — felesége halálakor, 
— gyermeke halálakor. — Hadifogságból v isszajött imája. 
Szüle imádsága idegen földön fia sírjánál, — mikor fia haza-
hozott holttestét itthon eltemeti, — mikor mindenik fiát elvesz-
tette. Fe le ség imádsága idegen földön férje sírjánál — mikor 

férje hazahozott holttestét itthon eltemetik. 
Melegen ajánljuk könyvét a lelkészek figyelmébe. — A könyv kiállítása 
nagyon szép, dicséretére válik a Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalának. 
Megrendelhető l apunk k i a d ó h i v a t a l á b a n is. Portora lOfill. küldendő. 
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