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E L Ő S Z Ó H E L Y E T T . 

Amely közösség nem becsüli meg a múltját, nem érdemel 
jövendőt. A múltjában rejlenek minden emberi közösség számára 
a jelen és jövendő tanulságai és a jövendő fejlődés és haladás 
gyökérszálai. Ez áll egyházi vonatkozásban is S ez indított arra, 
hogy mint a nagykiterjedésű Tolna-baranya-somogyi evang. egyház-
megye szülötte, kutassam és gyűjtögessem ezen esperesség kelet-
kezésére és történetére vonatkozó adatokat. Elszórtan hevernek 
ezek még az egyházközségek ládáiban, oltárfiókjaiban, ánjaköny-
veiben sárgult, sokszor foszladozó lepokon s ismeretlenek a 
magyarhoni evang. egyház történelme előtt. Pedig gazdag és tanul-
ságos ennek az esperességnek is a története és érdemes a feldol-
gozásra. 

Kutatásaim közben elevenedett meg lelkem előtt szenicei 
Bárány Györgynek az egykori tolnai egyházmegye atyjának, 
megszervezőjének és első főesperesének nagy és tiszteletre méltó 
alakja s arra indított, hogy emlékét e kis munkábaif· megörökítsem. 
Tettem abban a tudatban, hogy szenicei Bárány György esperes-
nek a ma számára is van mondanivalója s abban a szerény 
reménységben, hogy e nagy férfiú életrajza szíves fogadtatásra 
fog találni mindazoknál, akiket érdekel evang. egyházunk múltja. 
Ezt tekinteném munkám legértékesebb jutalmának. 

Nem bocsáthatom útra e szerény kis füzetet anélkül, hogy 
hálás köszönetet ne mondjak mindazoknak, akik annak megjele-
nését lehetővé tették. Mindenekelőtt áldassék a jó Isten, aki erőt 
és kedvet adott a munkához! Hála legyen a tolna-baranya-somogyi 
evang. egyházmegye 1939 évi közgyűlésének és lelkészegyesüle-
tének, akik anyagi támogatással tették lehetővé e kis munka kia-
dását. Fogadják hálás köszönetemet mindazok, akik azzal támo-
gattak, hogy hozzáférhetővé tették számomra az idevonatkozó for-
rásokat és feljegyzéseket. 

Végül azzal a fohásszal bocsátom útra szerény kis munkámat, 
vajha adná Isten, hogy hozzájáruljon ez is evang. egyházunk sok 
küzdelemről, megpróbáltatásról, de sok példás lelkesedésről és 



áldozatkészségről is tanúskodó történelmének a gazdagításához, az 
evang. öntudat és egyházszeretet ápolásához s erősítéséhez mind-
azoknál, akik azt majd olvassák. Akkor e kis munkán keresztül 
szenicei Bárány György esperes, kinek egész élete misszió volt 
küldetést teljesítene haló poraiban is. Áldja Isten, úgy legyen! 

Györköny, 1939 augusztus 15-én A sze rző . 



I. 

Szenicei Bárány György élete, 

a. 

Bárány György származása és ifjúsága. 

Szenicei Bárány György, a pietista theologiai irány e kiváló 
magyarországi képviselője, az 1713. alakulni kezdett Tolna-baranya-
somogyi egyházmegyénknek megalapítója, atyja és első esperese 
a sopronmegyei Beledben 1682. vagy 1683-ban magyar nemesi 
családból született. Családja nemesi előnevét bizonyosan a nyitra-
megyei Széniétől (később Szenásfalu) kapta. Ez volt a család 
ősi fészke és birtoka. 

Szeniczey Pál katonatiszt (1779 - 1825) naplója szerint a 
Bárány-család ősei közül a magyar nemességet János, Pál és 
György testvérek kapták 1626-ban II. Ferdinándtól s 1635 okt. 
2-án hirdették azt ki Nyitramegye közgyűlésén. Szenicen és 
Berencen volt birtokuk'). 

Más feljegyzés szerint „Bárány Ferenc, Miklós és János 
testvéreknek II. Ferd. Bécs 1628 nov. 22, armales litterae adatott s 
1631 Exaudi vas. után 3. Nyitrán a megyegyűlésen kihirdettetett"2) 

A Bárány-családra vonatkozólag még a következő adatok 
ismeretesek. 1659-ben Bárány Márton és felesége, Hurouich 
Dorottya Nyáry Lajostól Szenicén egy házat és egy Dyla nevü 
szántóföldet szereznek3). 

1756. nov. 10-én, 1757. jan. 19-én és 1763. okt. 10-én 
Győrmegyétől kap a Bárány-család nemesi bizonyságleveleket, 
melyeket 1765. április 26-án és 1803. máj. 4-én Tolnavárme-
gyében hirdetnek ki4) 1820. márc. 10-én a Bárány-család Tolna-

1) D. Payr S. Források és adatok c. kézirata, Sopron II. K. 390. 1. 
2) Sopron városi levéltár kat. 427. 1. D. Payr S. i. kézirata II. 390. 1. 
3) Nemz. Múz. Törzsanyag. Daróczy Zoltán, Nemesi évkönyv 1925-1926 

évf. 274. 1. 
4) Tolnavárm, jzőkve 1765, 453. 1. Daróczy Zoltán e. m. 274. 1. 
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vármegyétől nyer nemesi bizonyságlevelet, melyet 1841. nov. 
20-án Pestmegyeben mutatnak be. Daróczy Zoltán szerint ekkor 
igazolják a Bárányok hogy a „Báránynév" csak „ragadvány név" 
s igazi nemesi nevük a „Szeniczey" név. Az utóbbi nevét hasz-
nálja ettől az időtől fogva a család5). Több mint valószínű azonban, 
hogy a Szeniczey-ek ősi családi neve a „Bárány"-volt, miután 
ez a név már a XVI. században is szerepel a felvidéki evang. 
egyház történetében. Bárány György néven már 1554. tanul 
egy magyar ifjú Melanchton Fülöp rektorsága idején a witen-
bergi egyetemen, kiről nincs kizárva, hogy Bárány György espe-
resnek valamelyik elődje volt6). 

A Bárány-család később használt címere: kék mezőben, 
zöld pázsiton jobbramenő eziístszinü bárány, felemelt jobb lábával 
hosszúnyelü vöröskeresztes fehér zászlót tart (néha vörös zászló 
fehér kereszttel), jobbról aranyfélhold, balról hatágú aranycsillag. 
Sisakdisz: a pajzsalak. Takarok: kék-arany, vörös-ezüst. Néha a 
családi címerben a bárány helyett vörös mezőben zöld pázsiton 
ágaskodó aranyoroszlán szerepel, mely jobbjában görbe kardot 
tart7). 

A családra vonatkozó feljegyzések szerint Bárány esperes 
édesatyja, György (II.) 1629 körül született (1629. vagy 1631.) a 
családi birtokon, tehát Szenicen vagy Berencen. A már említett 
Szeniczey Pál naplófeljegyzései szerint tótul beszélt s magyarul 
csak törve. Résztvett a törökök elleni háborúban. Rokona, 
Szeniczey István veszprémi püspök eleinte téritette, majd ül-
dözte. Ezért elbujdosott és igy került a sopronmegyei Beledre, 
elvette az itteni Takáts-család egyik leányát, kinek birtokán 
gazdálkodva békén élt 1691-ig. Daróczy Zoltán szerint 1689 körül 
halt meg. Állítólag magas, száraztermetü férfiú volt. Tőle szárma-
zott Bárány György (III.) esperes, ki korán árvaságra jutott s 
semmi vagyona nem maradt. Egy ideig Énesén Milinarik Jere-
miásnál és nejénél, Borbély Évánál nevelkedett, majd Győrbe 
került iskolába*), 

5) U. o. 
6) Hornyánszky, Beiträge. 253 stb. 1., I. S. Wébety Nachrichten, Leipszig-

Ofen, 97. 1. 
7) Daróczy Zoltán, Nemesi évkönyv 1925-1926. évf. 275. 1. 
8) D. Payr S. i. kézirata,' Daróczy Z. í. m. 274, 1. családfa. 
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A fentiek szerint Bárány esperes édesanyja Takáts-leány lett 
volna. Daróczy Zoltán viszont egy Takáts-leányt tett meg a 
Szeniczey-család leszármazási táblájában 'Bárány^György esperes 
első feleségének. Ez azonban tévedés. Az egyházi források és 
anyakönyvek semmitsem tudnak Bárány esperesnek két házas-
ságáról. 

A fenti feljegyzésekben alighanem monda és valóság keve-
redik. A valóság az, hogy a Bárány-család II. Ferdinándtól bizo-
nyosan a törökök elleni háborúban szerzett érdemekért nemes-
séget és nemesi birtokot kapott. Mint sok más nemes család a 
Bárányok is leszegényedtek a 150 éves török hódoltság ideje alatt. 
Bizonyos továbbá, hogy Bárány György esperes atyja, ugyancsak 
György evang. pap volt s Beled- ben száműzetésben élt. Ezt 
alább hiteles adatokkal fogjuk igazolni. 

Érdekes és érdemes tudnunk, hogy nem egy a Dunántúlon 
evang. egyházunk szolgálatában érdemeket szerzett felvidéki ere-
detű evang. család kapott a törökök elleni kiváló vitézkedéscrt 
annak idején magyar nemességet. Ilyen az 1527 óta mint nemesi 
család ismert thomkaházi Thomka- és falkusfalvi - Thomka-
család. Eredetileg egy család voltak s Turócmegyéből szóródtak 
szét az ország minden részébe"). Elődeik már a XVI. század óta 
álltak az evang. egyház szolgálatában. Ugyanilyen volt a szenicei 
Bárány György esperessel rokonságba került Mokry-család. A 
Mokryak egy idejig a Hajnótzy-nevet használták, 'mely nemesi 
előnevük volt, Szenicey Bárány György veje, Hajnótzy Sámuel 
majosi „bábsütőlegény, később tiszttartó, a Mercy-ek kölesdi ura-
dalmában, 1754. igazolja Tolnavármegye nemesi bizottsága előtt, 
hogy ő egyenes leszármazottja a III. Ferdinánd király által 1651-
ben nemességre emelt Mokry Jánosnak. A bizottság elfogadja 
az igazolást és Hajnótzy Sámuel ettőlfogva Mokry Sámuel 
néven szerepel az anyakönyvekben, ugyan úgy mint ezelőtt, 
Bárány Erzsébet feleséggel10). 

Ez a kis családtörténeti .kirándulás nemcsak azért érdekel-
het benünket mivel a Hajnótzy-család rokonságba került a mi 
Bárány Györgyünkkel, hanem azért is, mivel kétségtelenül ebből 
a családból származott Hajnótzy József, (szül 1750. V. 3. Modor-

9) Nagy Iván: Magyarorsz. nemesi családai címerekkel, XI. 174-179. 1, 
10) Tolnavárm. jzőkve 1754. okt. 28. 115. 1. 
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ban) Hajnótzy Sámuelnek a sok viszontagságot és szomorúságot 
megért volt majosi, berzsenyi, csánki, aszódi majd duna-
egyházai evang. papnak a fia, a Martinovics-féle összeesküvés-
nek tiszteletre méltó szerencsétlen áldozata. Ο a fentiek szerint 
magyar nemes volt s nem, amint Szekfü mondja, jobbágyszárma-
zásu pórfíu. De ugy látszik Hajnótzy József maga sem tudott, 
vagy nem akart tudni nemességéről11). 

Vallási üldözések miatt a XVII. és XVIII. század fordulóján 
nem egy felvidéki evang. család került a Dunántúlra, majd az 
1713. alakulni kezdett tolnai esperességbe s játszott itt előkelő 
szerepet egyházunk történetében. így kerültek Bárány György 
szülei is Beledbe mint száműzöttek, ahol atyja, György pap lett. 
Egy Darótzy Zoltán által a Szeniczey-család „levelesládájáénak 
adatai alapján összeállított családfa szerint Bárányunk elődei voltak: 
Bárány N„ Bárány György I. Bárány György II. akitől született 
a mi Bárányunk. A levelesláda adatai szerint Bárány Györgyünk 
atyja 1689 körül halt meg. 

Miután azonban a Daróczy Zoltán paksi birtokos által 
kés/.itett és az általa szerkesztett „Nemesi-évkönyv"-ben is 
közzétett Szeniczey-családfa Bárány György utódaira nézve sem 
pontos, azért az ősökre nézve sem bizhatunk teljesen annak hi-
telességében. 

Bizonyos az hogy áz id. Bárány György beledi pap volt, 
Liptay Ferenc pali plébános, a dunántúli evangélikusok állítólagos 
zavargása ügyében 1680-ban rendezett tanúkihallgatás alkalmával 
vallja, hogy Beledben Bárány György prédikátor és Mihály pré-
dikátor is ott laknak és titokban „exerceálják" tisztüket. Kuzmich 
Péter mihályü plébános is tudja, hogy mihelyt a németek elmen-
tek, azonnal akadt két prédikátor Beledben, u. m. Bárány György 
és Horváth György volt mihályü prédikátor, kik most is „ott 
vágynak". Bárány György szolgált a tanú szerint mindazoknak, 
akik hozzájöttek1-). 

A mi Bárány Györgyünk tehát az említett időben Beledben 
száműzetésben és szegénységben látta meg először e mulandó 
világot. Fia, Bárány János a felpéci lelkész és püspök, atyja 

11) Hóman-Szekfü. Magy. Tört. V. 63. és 92. 1. D. Payr S. Hajnótzy 
Sámuel és fia, József. 

12) Szőts F. Stromp László, Egyháztört. adattár III. évf. 10 és 1(?, 1, 
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születésének körülményeiről igy emlékezik meg az annak halálá-
ra irt emlékversben: 

Beledben születtél szomorú Ínségben, 
Vizek, havak között laktál gyengeségben, 
Török futás miatt nehéz szegénységben 
Nevelkedtél fel és sanyarú ínségben13). 
Bárány Györgynek már gyenge gyermekkorában kellett hoz-

zászoknia az élet küzdelmeihez. Gyermek- és ifjúkorában éppen 
úgy, mint férfikorában sok és nehéz küzdelem s megpróbáltatás 
várt az Istennek eme kiválasztott emberére. 

Az ismeretek első elemeit Bárány György bizonyára édes-
atyja mellett szerezte meg, ill. a családi hagyomány szerint,'Enesén. 
Majd a győri iskolában folytatta tanulmányait. Itt először a győriek 
kiváló lelkészének, Lőwey Balázsnak, majd Fekete Istvánnak a 
házában inaskodott, amiért élelmet és ruházatot kapott a szegény 
kis diák. De nem örülhetett sokáig eme aránylag szerencsés hely-
zetének. Gazdái gyávának ítélték és elbocsátották' szolgálatukból. 

Érdekes, hogy a később annyi bajjal és küzdelemmel meg-
próbáltatással és veszedelemmel oly bátran és férfiasan szembe-
szálló Bárány Györgyöt gyermekkorában gyávának* ismerték meg. 
Pedig már ekkor is nagy erkölcsi bátorságot és akaraterőt árult 
el a gyermek Bárány magatartása. A gazdái által való elbocsátta-
tás után sem esett kétségbe s tanulmányait sem hagyta abba. Jö-
vője érdekében kemény küzdelmet folytatott. Nehéz testi munká-
tól sem riadt vissza, hogy megszerezze a tanulmányai folytatásához 
szükséges anyagi eszközöket. Nyáron arat s két keze kemény-
munkájának az eredményén tanult tovább télen s pótolja azt, amit 
nyáron mulasztott. Joggal mondja róla fia: 

Győri oskolában verétek kenyéren, 
Tanultál két kézzel szerzett nehéz béren, 
A nyári mulatást helyrehozván télen, 
Oskolatörvény volt az a Magyar félen14). 
1705-ig maradt Bárány György Győrben. Győr volt ebben 

az időben Dunántulon a pietismus egyik központja s Bárány itt 
már kis diák korában került a-pietismus befolyása alá s ennek 

13) Payr S. Egylitört. eml. 360. 1. 
14) Payr S. Egyhtört. eml. 360. 1, 
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az irányzatnak komoly és gyakorlatias kegyeségre törekvő szelle-
mének a hatása alatt nőtt fel. Nagy hatással volt reá különösen 
a hires pietista győri pap, Torkos András, kivel később benső 
barátságra jutott. Egykorú satyra is Bél Mátyás és Bárány 
György mellett Torkos Andrást mondja a pietismus fejének. 
Bárány György már Győrben szintén megkapta a „pietista" csúf-
nevet, mellyel ebben az időben minden olyan diákot illettek, aki 
a latin nyelv mellett a görög és héber nyelvvel is foglalkozott s 
értette ezeket is,B). 

1705-ben Bárány Győrből Pozsonyba távozik a szintén 
pietista Büttner Μ. alatt felvirágzott itteni iskolába, amelybe a 
pozsonyiak 1705. hívták meg Büttnert reklornak Haliéból, a 
pietisták hazájából. Büttner Györgynek, a pietista énekköltőnek 
volt a fia, Csak 2 évig volt maradása Pozsonyban. Az iskolai 
elöljáróság azzal az indokolással, hogy „szenteskedő pietista,, 
elbocsátotta Büttnert a rektorságból. Oroszországba került ahol a 
szentpétervári egyetemen (Ribini szerint a moszkvai egyetemen) 
lett tanár és itt is halt meg10), 

Bárány György is csak 2 évet töltött Pozsonyban Büttner 
lábainál aki igen mély hatást gyakorolt a fiatal ifjú lelki életére. 
Nemcsak a héber és görög nyelvet tanította Büttner nagy alapos-
sággal, hanem általában is a megtérést hangsúlyozó pietista szel-
lemben nevelte tanítványait. Bárány György még fiatalon aligha-
nem itt élte át a pietismus értelmében való megtérést s itt ébredt 
fel lelkében az az elhatározás, hogy pap lesz. Emellett szól János 
fia emlékverse, melyben Büttner érdemeire utalva igy szól édes-
atyja pozsonyi tartózkodásáról: 

Te is odamentél az Istent esmerni, 
Ott tanultál hozzá szivedből megtérni, 
Mert nem csak nagy észre akart az késérni, 
De arra is, Istent mint kelljen dicsérni17). 
Büttner elbocsátását hálás tanítványa, Bárány Gy. annyira 

a szivére vette, hogy ö is 1707. otthagyta Pozsonyt és Eperjesre 
távozott, ahol ebben az időben Rezik János volt az iskola rektora, 
(1705-1709). Itt Bárány theologiát és filozófiát tanult. Itt is hama-

15) Payr S. A piet. paodogogikája, 99-100. t. 
16) Magy. prot. egyhtört. adattár 1906 évf. $1 és 90. 1. 
17) Egyhtört. eml. 360. 1. 
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rosan a pietismus vádja alá került, Megtudták róla, hogy Pozsonyt 
a pietista Büttner elboc sátása miatt hagyta el 18), Emlékeztették a 
i-ózsahegyi zsinat alkalmával pietismusa miatt letett 2 lelkész 
esetére s őt is hasonlóval biztattáki9), A felvidéken ugyanis az 
1707. évi rózsahegyi zsinat óta, amilyen Krminn Daniel püspök 
befolyására tévelygésnek bélyegezték a pietismust hevesen üldöz-
ték annak hiveit. Bárány Györggyel szemben a gyanút az is 
táplálta, hogy nagy jártasságot árult el a görög nyelvben. Amikor 
tanára egy alkalommal felszólította, hogy egy elébe adott szent-
helyet olvasson el a Bibliából, Bárány a kezénél levő görög uj 
szövetségből egész folyékonyan latin gyelven olvasta fel azt. 
Ezzel betetézte magával szemben a pietismus gyanúját. Miután 
Bárány szomszédjának árulása folytán a tanár megtudta a dolgot 
elkérte Báránytól az újszövetséget s látva, hogy az tényleg görög 
nyelven van írva, megkérdezte tőle, hol tanult görögül. Bárány 
kijelentette, hogy Pozsonyban. Ekkor az áruló diák és társai nagy 
ámulatára a professzor megdicsérte Bárányt s rámutatott arra, 
hogy mily fontos a theologusnak a görög és héber nyelv ismerete, 
sokkal inkább mint a logika és metafizika, amelyek miatt neki 
kell folyton vesződnie velük. Szemére vetette tanítványainak, hogy 
nekik a görög és héber nyelvvel szemben süket füleik vannak s 
inkább a meddő logika és metafizika érdekli őket. Elszégyelték 
magukat a diákok s többé nem bántották Bárányt. Sőt akadtak, 
akik melléje szegődtek s tőte tanultak görögül és héberül. Már itt 
is missziót teljesített a fiatal Bárány, kinek egész élete küldetés 
volt. 

Eperjesen Bárány alaposan kimélyítette theologiai és filozó-
fiai ismereteit. Szorgalmával és tudásával ki is vivta magának 
nemcsak professzorainak hanem az iskola barátainak is az elisme-
rését és tiszteletét. Ennek jóhasznát is látta. Tanárai a híres és elő-
kelő Róth- és Zimmermann- családokhoz ajánlották nevelőnek. 
Roth Mihály a rózsahegyi zsinat tagja, előbb eperjesi városbíró 
majd alispán volt s méltó ivadéka vértanúságot szenvedett előde-
inek. Ez fiait már Eperjesen bízta Bárányra, majd külföldi aka-
démiákra is ő vele küldte őket. Eperjesen különösen a Zimmermann 

18) Payr S Egyhtört. eml. 367. 1. 
19) Dr. Bruckner Gy. A reformatio és ellenreformatio a Szepességben 

439. 1. 
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család, a külföldi akadémiákon pedig a Róth-család támogatta 
Bárányt. Ez viszont hálából kiadott munkáit ajánlotta a családnak. 
Hogy Bárány Gy. később a legelőkelőbb urak előtt is tiszteletet 
tudott magának szerezni kifogástalan uri megjelenésével és maga-
tartásával, azt veleszületett egyéniségén kívül csakis annak köszön-
hette, hogy ifjúságában az emiitett előkelő családokkal állt össze-
köttetésben20), 

A Róth- és Zimmermann-fiukkal Bárány 1708. először 
Jénába megy. De az akkor igen neves Francke hire Haliéba 
vonzotta. Itt két esztendőt tölt el a nagy mester lábainál. Ezen-
kívül Breithaupt Antal, Michaelis és Lang voltak Bárány mes-
terei, „kikről terjedt mindenfelé nagy hir és hang". 

Hallei tartózkodása döntő befolyással volt Bárányra. Pietis-
tikusirányu theologiája és vallásossága itt alakult ki teljes hatá-
rozottsággal. Amint majd látni fogjuk itt sajátított el pietista téve-
déseket is noha nem esett bele a németországi irány túlzásaiba. 

Halléban különösen azon indult meg egy ízben nagyon 
fiatal Bárányunk, hogy Freilinghausen katechizációja alkalmával 
egy 8 éves gyermek a végén felszólításra az egész katechizácíót 
együgyü, de oly szép imába foglalta, „hogy őneki ezen a haja is 
borzadozott és magában elszégyenült, kivált azután kitanulván hogy 
a gyermek nem tanult reá előre hanem ugy voltak gyakorolva, 
hogy mindenkor akármelyik is hasonlót cselekszik, holott már 
koros legény lévén, fejét arra nem vethetné s végbe nem vihetné 
s attól fogva kezdette magát a szívből folyó imádságban gyakorolni, 
melyben nagy ajándéka is lett". Bárány György és hivei a pietís-
tikus irányhoz hiven többre becsülték a hirtelen szívből fakadt 
rögtönzött imádságot, mint a könyv szerint való vagy határozott 
formába foglalt imádságot. Nagy súlyt helyeztek a hosszas és sza-
badon való imádkozásra. (Herzensgebet). 

Halléban Bárány nemcsak szorgalmasan tanult, hanem itt 
kezdte meg irodalmi munkásságát is. Kiadta itt első jelentősebb 
munkáját „Oktatás a gyermeknevelésről" cimen, mellyel mint 
kész programmal tért vissza hazájába. Azzal az elhatározással 
jött haza, hogy ő is úgy fogja a gyermekeket vallásra, hitre nevelni, 
mintahogy Halléban látta. Mielőtt hazatért 1711. Halléban fel-
avattatta magát Breithaupt Antal által lelkésszé. Erre a lépésre 

20) Payr S. Magy. pietisták a XVIII. században, 121. 1. 



17 

Bárányt az a körülmény indította hogy, a dunántúli kerületnek 
ebben az időben nem volt püspöke és a candidatusoknak felavat-
tatásuk végett a felvidékre kellett járniok a pietismus ellenfelei-
hez és ellenségeihez. Hogy ne kelljen itthon magát valamely pie-
tistaellenes püspökkei avattatnia, még odakünn avattatta magát 
lelkésszé. 

Hazatérése után 1711. Győrben conrecktor lett Bárány, 
tehát abban az° iskolában, melyben egykor tanult. Kiss Péternek 
és Vázsonyi Mártonnak lett a tiszttársa. Kiss Péter 1702. volt a 
hallei egyetemen s 1710 óta volt győri tanár. Bárány Gy. mint 
conrector egyúttal Torkos Andrásnak, a kiváló győri papnak, a 
káplánja volt. Mind a három tanár a hallei pietista iránynak volt 
a hive Torkossal együtt. Benső barátjuk volt még Sartoríus (Szabó) 
János, a kiváló nemescsói pap valamint az ósgyáni származású 
Fábry Gergely is, aki 1731-1736. volt szintén győri tanár, majd 
vadosfai lelkészés püspök. A magyarországi pietisták körét kiegé-
szítette még Sipkovits Tóth János ki téti lelkész és esperes majd 
püspök volt, ki szintén 2 évet töltött Halléban és Breithaupt Antal 
házábanlakott. 0 is hazatérése után 1707-1709. győri tanár volt, 
majd rektor és diakónus2!). Bárány esperes pietista baráti köré-
hez számíthatjuk János fiát is, a felpéci papot majd későbbi es-
perest és dunántuli püspököt (1716-1758), ki minden tekintetben 
hasonló és méltó volt édesatyjához. 

Bárány György éppen a dühöngő pestis idején tért haza s 
bizony nehéz szolgálatot kellett végeznie. De az egykor gyávának 
itélt Bárány nem rettegett semmiféle veszélytől, hanem bátran 
nézett szembe a halállal is. 1713-íg működik Bárány Győrött mint 
tanár és segédlelkész s már itt vezetett be egyes reformokat az 
iskolában, amiket azután 1713. Nagyvázsonyba kerülvén papnak, 
ott folytatott. Reformjai egyeseknél ellenzésre találtak. 

Győrben ismerkedett meg Bárány György Varga Annával, 
η éh. Varga Márton leányával, kivel 1713-ban házasságra lépett s 
mint papnét Nagyvázsonyba vitt. 

21) Payr S. A piet. paedag lOO-lOi. 1. 
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b. 

Szenicei Bárány György első lelkészi állomásain: 

Nagyvázsonyban, Gyönkön, Györkönyben. 

Nagyvázsonyban Bárány György a legnagyobb valószínű-
ség szerint mint Hegyfalusi György utóda 1713-1718 lelkészkedett. 
Itt felhasználta németországi és győri tapasztalatait s a maga szelle-
mében szervezi át az iskolát. Kérő leveleket bocsát ki a balaton-
melléki iskolák jobblábra állítása érdekében. Bevezette a pietisták 
paedagogiai módszerét s nagy súlyt helyezett a katechizációra. 
Képzettsége, buzgalma megszerezte számára úgy a gyülekezet 
tagjainak mind másoknak a tiszteletét. Kiválósága mellett bizonyít, 
hogy Zichy Imre gróf reá az egyszerű lutheránus papra bízta le-
ányainak nevelését és oktatását. Ez bizonyosan anyagi előnyt is 
jelentett a fiatal nagyvázsonyi papi párnak. Jól is érezték volna 
magukat Vázsonyban. De az isteni gondviselés máshová szánta a 
Krisztus egyházának eme buzgó szolgáját. Arra volt kiszemelve, 
hogy az 1713. alakulni kezdett tolnai esperességet szervezze meg 
s legyen annak egy emberöltőnél tovább atyja és vezetője. 

Érdekes Sz. Bárány György utja Tolnába s hogyan vezette 
őt az isteni gondviselés ebbe az újonnan keletkezett egyházme-
gyébe és pedig Gyönkre az 1713. elsőnek megalakult tolnamegyei 
magyar gyülekezetbe. Néhány vallása miatt üldözött s a veszprém-
megyei Csótról menekült jobbágycsalád alapította azt magával 
hozván lelkészül Várpalotáról a „részeges Molnár (Molitoris) 
Andrást." Miután ez nagyon hanyagul teljesítette tisztét, hivei 
1717. túladtak rajta s miután senki sem fogadta el meghívásukat, 
árván maradtak. 

Ebben az időben utazott keresztül Tolnán és Gyönkön 
Bárány György. Utja Péterváradra irányult, hogy ott egy a török 
háborúban megsebesült főtisztet gyóntasson meg. Azért hívták 
Bárány Györgyöt a beteg főtiszthez a Péterváradtól messze fekvő 
veszprémmegyei Nagyvázsonyból, mivel a Duna mentén fel 
egész Vázsonyig nem találtak lutheránus papot, de még lutheránus 
embert sem. Addig mentek tehát a főtiszt megbízottai, mig talál-
tak egy lutheránus papot, s elhívták Bárány Györgyöt. S ő enge-
dett a hívásnak és ment. Megtartotta fogadását, melyet még diák-
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korában tett. Egyszer ugyanis, mikor az akkori szokáshoz hiven 
Bárány György is „könyvecskével" adományokat gyűjtött, eljutott 
bá-ó Pjtróczy Istjinnéhoz, a rózsahegyi zsinat nagynevű elnöké-
nek az özvegyéhez is, kinek ura Thököly Imre mellett török-
országi száműzetésében halt meg. Thökölyék annak idején szám-
űzetésükből kérték az összes magyarországi superintendenseket 
és espereseket, hogy küldjenek nekik egy lutheránus lelkészt, 
hogy ne kelljen ugy élniök, mint a „barmoknak." ígérték, hogy 
aki papként hozzájuk jön, azt ők el fogják tartani. De nem akadt 
egyetlen lutheránus pap, aki teljesítette volna a kérést s elment 
volna, hogy a szegény hontalan bujdosóknak lelki gondozója legyen. 
Ezen Petróczyné annyira felháborodott, hogy megfogadta, hogy 
többé semmiféle akadémiát nem fog egy fillérrel sem segélyezni 
és támogatni. Azért Bárány Györgynek is azzal küldte ki köny-
vét, hogy étel t- i tal t és szállást ad neki, de az akadémia segélye-
zésére egy fillért sem, mivel azt tapasztalta, hogy egyetlen diák 
„sem tanulna valóságosan Istenért, hanem csak a könnyű életért." 

Bárány György annyira a szivére vette ezt az esetet, hogy 
megszégyenülve csendben megfogadta „hogyha szinte Tatárországba 
esne hivatala mégis elmenne ha mindjárt nagy nyomorúságára is 
fogna szolgálnil)." Azért nem tagadta meg a beteg lutheránus 
főtiszt kérését sem, hanem elment hozzá, noha nagyon veszedel-
mes volt ebben az időben az utazás az egész országban, de külö-
nösen a Duna mentén, ahol lakóház sem volt sehol sem található. 
Ez a fogadása járult hozzá ahhoz is, hogy Bárány Gy. Nagyvá-
zsonyból eljöjjön papnak Tolnába, a gyönki jóbbágyhivekhez. 

Péterváradi útjában talált rá Bárány Gy. a gyönki maréknyi 
sereg lutheránusra. Biztatta őket, hogy hívjanak papot. Azt felel-
ték, hívnának ők, de nem jön hozzájuk senkise. Erre Bárány 
megígérte, hogy ír majd ügyük mellett támogatás céljából az 
espereseknek. Ha pedig nem kapnának senkit, akár ő is eljön. 
A gyönkieknek annyira megtetszett Bárány, hogy őt és csak őt 
akarták papjuknak. Ezért tehát követeket küldtek Nagyvázsonyba 
és meghívták Bárányt papjuknak. Bárány meghökkent, mert erre 
még sem számított. Azért mégis közölte a gyönkiek által való 
meghivatását híveivel abban a reményben, hogy azok nem fogják 
elengedni. De a vázsonyiak abban a hitben, hogy Bárány csak 

1) Egyhtört. eml. 368. 
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tréfál velük, vagy pedig arra akarja őket rávenni, hogy fizessék 
meg neki 4 évi hátralékaikat, feleletre sem méltatták papjuk 
közlését. Bárányt bántotta híveinek ezen mngatartása s azt vélvén 
hogy ő „kelletlen únt ember a vázsonyiak közt", megígérte a 
gyönkieknek, hogy meghívásukat elfogadja, csak jöjjenek érte. A 
jó gyönkiek ennek nagyon megörültek s azt mondogatták, hogy 
ha nem mennének érte, Bárány gyalog is eljönne hozzájuk. No 
de elmentek szekereikkel érte. Csakk ekkor neszültek meg a jó 
vázsonyiak, mikor megérkeztek papjukért a gyönkiek szekerei. 
Először könyörgésre fogták a dolgot s kérlelték Bárányt, hogy 
maradjon. Szövetségesre találtak papnéjükben, aki könnyes szemek-
kel kérte urát a maradásra. Miután mindez nem használt, a Zichy 
grófok segítségével erőszakkal akarták visszatartani papjukat. De 
Bárány nem akart a gyönkieknek csalódást okozni, s noha tudott 
volna ürügyet találni a maradásra, mégis állta szavát s éjnek ide-
jén valósággal úgy szökött meg a gyönkiekkel. Vázsonyi hívei 
még egyet próbáltak meg. Visszatartották erővel Bárány feleségét 
és gyermekeit s minden jószágát. Azt hitték, hogy így vissza 
tudják csalni. De Bárány hajthatatlan maradt, noha csak fél év 
múlva bocsátották utána a vázsonyiak feleségét gyermekeikkel 
és jószágukkal, mikor látták, hogy Bárányt igy sem tudják vissza-
hozni. „Isten küldetésének tekintettem - mondja Bárány - hogy a 
tolnai híveket összetartani elmenjek." Tehát híven teljesítette 
egykori fogadását. Nem „Tatárországba lett ugyan hivatala", de 
felette nehéz helyen és nehéz időben kellett teljesítenie hivatását. 
Utóda Vázsonyban Hegyfalusi György lett (1718-1721), ki előtte is 
ott működött. 

Tolnában ekkor kezdtek leginkább telepesekből alakulni új 
magyar és német lutheránus gyülekezetek. Egyetlen szervezet 
gyülekezet nem volt sehol, Egész Tolnában nem volt egyetlen 
evang. lelkész, sőt evang. tanítóról sem tudunk. Az egyetlen lel-
kész, aki 1718 előtt már itt működött az egyházmegye területén, 
(Molnár A. Gyönkön) tisztére méltatlan volt s híveinek tűi kellett 
adniok rajta. Ekkor jelent meg 1718 tavaszán itt Bárány György, 
mint próféta a sivár pusztában, s kezdte összegyűjteni és megszer-
vezni a lutheránus gyülekezeteket. Igaz, amit püspök fia ir róla: 

De Isten még messzebb akart vinni, 
Ahol nem látni, de szükséges volt hinni, 
A Pusztán kellett a szt. magot hinteni, 
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S ami nem volt, azt mint valót előhívni !2) 
171S. márc. 24.-én érkezik meg Bárány György Hidvégre, 

(Kölesddel szemben a Sárvíz mellett) a Sióparthoz, hogy a Sárvíz 
és Sió alkotta mocsáron csónakon átkeljen. S itt nagy öröm éri. 
Két másik lutheránus pappal találkozik, akik szintén át akarnak 
kelni a Sión. Az egyik Velits Péter, akit a tabi tótok hívtak meg 
papjuknak, a másik Krmann János, aki a keszii (Magyarkeszi, 
Tolnám.) magyar-tót gyülekezethez igyekszik. Bárány szerencsés 
előjelet látva e találkozásban, bizodalmas szívvel kel át a Sión s 
foglalja el őrhelyét a kisded, gyönki gyülekezetben s nagy buzgó-
sággal fog hozzá ennek talpraállitásához és lelki gondozásához, 
Nagy segítségére van kicsi gyülekezetének nagy áldozatkészsége. 
A gyönkiek büszkék voltak arra, hogy ők hívtak mint elsők lutherá-
nus papot e megyébe. Noha Bárány György fizetés tekintetében 
nagyon szerény volt, mégis nagy áldozatot kellett hoznia a 13-14 
családnak, akik főként vadászatból éltek, hogy papjuk megélheté-
sét biztosítsák. Lakásról is kellett számára gondoskodniok. 

Bárány György Gyönkön nemcsak a saját gyülekezetének, 
hanem az egész környék lutheránusainak volt a papja. Szétszór-
tan voltak ilyenek ez időben már Zombán, Kölesden, Medinán, 
Györkönyben, Vajtán stb. Bárány Gyönkön is bizonyára kezdett 
anyakönyvet vezetni, ez azonban elveszett. A buzgó Bárány Isten 
segítségével egy év alatt annyira rendbehozta a gyönki gyüleke-
zetet, hogy nyugodtan hagyhatta Dénes Istvánra (1719-1738) s 
1719 tavaszán elfogadhatta a györkönyi magyar-német gyülekezet 
meghívását, hogy megszervezze azt is. 

Györkönyben 1718 tavaszán alakult meg német (Hapauer) 
és magyar lutheránus telepesekből egy kis leánygyülekezet. A 
magyarok a felsődunántúli vidékről, (Győr-, Vas-, Veszprémm.) a 
németek pedig 1722 előtt főként a Fertötó vidékéről (Moson-, Sop-
ronra.) érkeztek ide. Az utóbbiak voltak az u. n. „Heidebauer"-ok. 
Ezekhez érkeztek 1721 után hesszeni eredetű telepesek. Első ta-
nítója a kis gyülekezetnek 1718-1726. a késmárki származású 
Zagrovszky Ephraim volt, aki innen a wittenbergi egyetemre távo-
zott, A gyülekezet még kicsiny volt, mikor Bárány György az 
élére állt 1719 tavaszán. Hisz 1722-ben is még csak 197 lutherá-
nus lélek lakik itt 35 kalvinista és 13 katholikus mellett.3) 

2) Payr S. Egyhtört. eml. 361 1. 
3) Brüsztle József i. m. III. 186.) 
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Györkönyben is Bárány kezdi meg a gyülekezet tulajdon-
képpeni megszervezését. Azonnal kezd anyakönyvet vezetni, mely-
nek első lapjára ezt jegyzi fel : „Martricula Ecclesiastica Tripar-
tita Renatorum, Copulatorum, Mortuorum Györkönyiensis, azaz 
Olly Ecclesiai könyv, amelyben a Megkereszteltettek Hiteztettek 
s Megholtak feljegyeztettek 1718. esztendőnek Szt. György havá-
tól fogva épülni kezdett Evangelica Lutherana Ecclesiaban s hoz-
zá hallgató némely vidékségében, melyet 1719 esztendőtől fogva 
legeltettem a poenitentianak és hitnek beszédével, Én az Úr 
Jézusnak méltatlan szolgája, Bárány György V. D. M." (verbi 
Domini minister.)* 

Bárány Györgyre Györkönyben, ahol 3 esztendőt (1719-1722) 
töltött, nem könnyű feladat várt. A két nemzetséget, magyart és 
németet, egy gyülekezetté szervezni márcsak nyelvi okok miatt is 
szinte lehetetlen volt. Nem is sikerült ez teljes mértékben Bárány-
nak. Mindegyik nemzetség külön paplakot és külön imaházat épí-
tett. Csak a lelkész volt közös. Emellett tanúskodik az anyakönyv, 
melybe Bárány eleitől fogva úgy a magyar, mint a német hívek-
nél előforduló születési s egyéb eseteket egyaránt bevezeti. Még 
1744-ben is csak personalunio áll fenn a magyarok és németek 
között a lelkészt illetőleg. Az emiitett évben végzett Qgyházláto-
gatás alkalmával rendeli el Sipkovics Tóth János püspök, hogy a 
lelkész lakjék a magyar parochián és a németek látogassák a ma-
gyarok templomát. 

Első dolga volt Báránynak Györkönyben, hogy paplakot 
építtetett a Meszlényi János által adományozott helyen, ahol a 
mai paplak is áll. A paplek a középkori templomnak akkor még 
látható romjaitól keleti irányban, a középkori temetőben épült fel. 
Ezt a paplakot az 1722. évi kat. egyházlátogató bizottság már 
felülvizsgálja és leírja. 

Valószínűleg akart Bárány Gy. közös imaházat is építtetni. Ez 
azonban nem sikerült. 1722. ugyanis még a saját lakása nagy 
szobájában tartja a könyörgéseket. Alighanem az imaház építteté-
séből keletkezhetett az a viszály magyarok és németek között, 
mely Báránynak is sok keserűséget okozott. S ez lehetett az oka 

*) Ez Tolna-Baranya-Somogy első és legrégibbb evangélikus anyakönyve. 
Erről is az van feljegyezve, hogy 1725-ben nagy tűzvész alkalmával elégett. Pe-
dig nem. Az első bikácsi anyakönyvbe kötve pihent 200 évig, míg ott e sorok 
írója fel nem fedezte. „Habent fata sua libelli." 
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annak, hogy még 1722-ben Bárány György személyesert elkérte 
Mercy Claudius gróftól lőrinci pusztáját s 8 magyar családdal el-
hagyva Györkönyt, ott alapította meg a mai sárszentlőrinci gyüle-
kezetet, melynek λ év kivételével (1726-1729) egész élete végéig 
(1757) lelkésze maradt. Györkönyből való távozásáról fia így em-
lékezik meg: 

Györkönyben egy néhány jobb hallgatóival. 
Háborgattatván ment Szt. Lőrincre által. 
A háborgattatás csak a magyarok és németek között kelet-

kezett viszályból eredhetett, mert hiszen a földesúr, Meszlényi 
János, a legnagyobb türelemmel viseltetett lutheránus alattvalói 
iránt s biztosította számukra a teljes vallásszabadságot. 

Bárány György Györkönyben igen buzgó igehirdetői és lel-
kipásztori munkát végzett. Bevezette a ma is szokásban lévő 
mindennapi könyörgéseket, bibliamagyarázattal összekötve. Lelki-
pásztorilag gondozta az idehallgató vidékséget is. Vajtára. Nagy-
dorogra, Kajdacsra gondolhatunk itt. De kereszteltetnek Györ-
könyben Medináról, Zombáröl s Cecéről is gyermeket. 

Mint györkönyi papot érte Bárányt az a kitüntetés, hogy 
1720 jan. 27-én kelt levelében Krmann Dániel felsőmagyarországi 
püspök, miavai lelkész, a pietisták erősen orthodox nagy ellenfele 
a tolnai Contuberuium esperesévé nevezi ki. Ez mutatja Bárány 
György kiválóságát. Krmann Dániel, a pietismus heves ellensége, 
noha tudta, hogy Bárány György is pietista, mégis esperessé nevezte 
ki. A Dunántúlon ugyanis csak 1742 óta van püspök Sipkovics 
Tóth János személyében, ki 1742. a vadosfai gyűlésen erősiti meg 
Bárány Györgyöt esperesi tisztében4). Az egyházmegye alkot-
mányos formák szerint 1743 jun. 10-én egyházmegyei gyűlés kere-
tében választja Bárányt főszeniorrá. Ezt a választást Sipkovics 
Tóth János püspök 1744 májusában erősiti meg Sárszentlőrincen. 
Mindez azonban már csak alkotmányos forma volt. 

Györkönyben érte Bárány Györgyöt 1722 tavaszán a 
Nesselrod Vilmos pécsi püspök által elrendelt és Bohuss Imre 
pécsi kanonok által vezetett „canonica visitatio." Március 1-én 
jelent meg Györkönyben a bizottság. Bárány Gy. nem tekinthetett 
valami könnyű szivvel a látogatás elé. A látogatók a legtöbb 
helyről elűzték a prot. lelkészt és tanítót. A szomszédos Nagy-

4) Hrabovszky Gy. Scrin Anlíqu. XIII. 
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dorogról is ekkor űzik el a keresztség tekintetében vallott felfogása 
miatt Mocsay Jánost, a református papot, Különösen a keresztségre 
vonatkozó felfogását a prot. papoknak firtatták a katholikus egy-
házlátogatók. Bárány Györgynek később is voltak még vitái a 
keresztség felett Berényi Zsigmond pécsi püspökkel. 

A katholikus egyházlátogató bizottság Györkőnyben mindenek-
előtt a paplakot vizsgálta felül. A lelkipásztorra nézve a látoga-
tási jegyzőkönyv a következőket jegyzi meg. „Ezt a gyülekezetet 
1718 óta az előrelátó és körültekintő Bárány György administ-
rálja, aki 39 éves és aki a szászországi Halléban tanult" Bárány 
György tiszteletre méltó alakja előtt megtorpant a vakbuzgóság és 
üldözési düh. Míg más lelkészeket elüldöztek állásukból, különösen 
a reformátusokat, addig a kiváló györkönyi lutheránus papot nem 
merték bántani s a legnagyobb tisztelet hangján emlékeznek meg 
róla még a pápista klérus tagjai is. De előnye volt Báránynak az 
is, hogy nemes volt. A nemes embert az üldözők kevésbbé mer-
ték bántani. 

Miután Bárány György látta, hogy Györkőnyben a kétféle 
nemzetség érdekeit nem tudja összeegyeztetni, néhány békesség 
után vágyódó magyar családdal 1722 őszén átköltözött Sárszent-
lőrincre s megalapította az egyházmegye életében sok és fontos 
szerepet játszott ottani gyülekezetet. Györkőnyben utóda kistatai 
Tatay István lett. (1722-1747). 
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c. 

Szenicei Bárány György Sárszentlőrincen 1722 - 1726 

és 1 729-1757. — Dörgicsei száműzetése 1726- 1729. 

Bárány Györgynek Lörincen is teljesen újonnan kellett kez-
denie minden szervezési munkát. A középkorban virágzó község 
helyén, melynek 1334. Egidíus Sincti Laurentii személyében már 
parochusa volt, az elvonult törökök szintén csak romokat és pusz-
taságot hagytak vissza. Az emiitett néhány magyar evang. család 
előtt ugyan már telepedtek le Lörincen először magyarok, aztán 
katholikus németek. De ezek ismét tovább vándoroltak. A Györ-
könyből ideköltözött 8 evang. család azonban végleg itt marad. 
A Hőgyészen 1722 jul. 27-én kelt telepítési szerződés tanulsága 
szerint köztük volt Gál Mihály (a szerződésen Gáli), Molnár István, 
Fördös György és Varga István családja. Egytől-egyig szabadosok 
voltak. 

Nyolc családdal kezdi meg Bárány György a gyülekezet szer-
vezését. Nem volt sem imaház sem paplak. Mindkettőt Báránynak 
kellett leiépíttetnie. Különösen sürgős volt a paplak építése, mert 
hiszen közeledett a tél. Bárány családtagjai is segítettek az épít-
kezésnél. De nyomban megkezdte Bárány a gyülekezet belső 
építését is. Szept. 8-án, Kisasszony napján tartja az első istentisz-
teletet. Itt is azonnal megkezdi az anyakönyv vezetését s külső 
lapján ezt jegyzi fel: Alatrícula Ecclesiastica a vagy ollyan Egy-
házi Lajstrcm, mellyben az ujjonszülettek, szentházasságra össze-
köttettek éz halál által kiköltöztettek a Szt. Lőrinci Evang. Ekk-
lesiaban 1722 Esztendő Augusztus havától fogva feljegyeztetlek 
Bárány György azon Ekklesiának Lelkipásztora által." 

De a búzgó Bárány György alig segítette át a gyülekezetet 
a kezdet legelső nehézségein, megindult a vármegye és a mögötte 
álló klérus a pécsi püspök volt ekkor még a megye örökös főis-
pánja - üldözése, melynek célja az volt, hegy fürdőjében fojtsák 
meg a csecsemőt. Alighogy összeszedte magát egy kicsit a vár-
megyében a katholikus egyház, azonnal belefogott a másvallásuak 
üldözésébe. Egyes esetekben már eddig is elűzték a gyülekezet-
ből a lelkészt. Molnár András gyönki lelkész már 1717 előtt is 
szenvedett üldöztetést. Varsádról 1722-ben űzik el Schwarzwälder 
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Jeromost, Majosröl pedig 1724-betl Widder András Kristófot. 
1725-ben azonban egy általános halálos csapást akartak a megye-
beli protestáns gyülekezetekre mérni. Szept. 24. napjára az összes 
megyebeli lutheránus és református lelkészeket köztük Bárány 
Györgyöt is, a vármegye akkori székhelyére, Simontornyára idéz-
ték. A református lelkészeket a hétköznapi könyörgések és 
vasárnapi perikopaolvás kivételével mindennemű más lelkészi 
működéstől eltiltják. A lutheránus papoknak pedig 2 heti időt adtak 
hogy ezalatt mind hagyják el az országot. Ezúttal Száraz György 
protestáns vallású királyi tolmács közbenjárása elhárította a vesze-
delmet a protestáns gyülekezetek feje felöl. Áldozatul esett mégis 
a majosi, faddi és nagyszékelyi gyülekezet. Majosröl Kun Ferenc 
űzi el már másodszor a lutheránus lelkészt. Bárány ezúttal még 
a helyén maradhatott. A Mercy uradalmakban levő evang. gyüle-
kezeteket már a hatalmas grófra való tekintetből sem merték bántani. 

A vármegye és a klérus azonban nem nyugodott bele az 
1725-iki kudarcba. 1726-ban uj rohamra indul a protestáns gyüle-
kezetek ellen a két szövetkezett hatalmasság A vármegye 1726. 
egy névjegyzéket készit ama gyülekezetekről, melyekben beszün-
tetendő a vallás szabad gyakorlata. Az evang. gyülekezetek közül 
a következőkre volt kimondva a halálos ítélet: Keszi, Nagyszokoly, 
Lápafő, Lőrinc, Kölesd, Kalaznó, Kistormás, Zomba, Cikó stb. 
Tehát köztük volt Sárszentlőrinc is. Különösen Bárány György-
személye lehetett szálka a katholikusok szemében mivel „munkás 
volt gyülekezeteinknek a megyében való szaporításában" irja 
később Balassa János lőrinci lelkész (1812-1842) a gyülekezet 
Krónikájában. Bárány az 1726 évi üldöztetések elöl kénytelen 
menekülni s 1729-ig Dörgicsén száműzetésben élni. Ugylátszik 
Mercy gróf valahol távol lehetett, különben nem engedte volna, 
hogy az ő „kedves Bárányát" elűzzék Lőrincről. Mig Bárány 
Dörgicsén élt, a Várpalotáról Lörincre került Böclő Mihály és 
kistatái Tatay István györkönyi lelkész gondozták a gyülekezetet1). 

A sárszentlőrincíek nem nyugodtak bele minden további 
nélkül lelkészük elüzetésébe. Fördős György és Gál Mihály elu-
taztak Eszékre és elpanaszolták az esetet Mercy Claui grófnak, 
mint Lőrinc földesurának és pártfogójának, s kérték, hogy tegye 
lehetővé Bárány György visszatérését. 

1) Gyiilek. levtár, Lőrinc; Várm. jzőkv, 1726. II. K. 



25 
ι 

Α nagyhatalmú gróf nyomására a vármegye vissza is hivja 
Bárányt. Dalmata János, vármegyei főszolgabíró, 1726 jul, 14-cn 
ir ebben az ügyben levelet Bárány Györgynek Simontornyáról. 
Egyebek között írja: „Annak okáért, ha meg nem utált Kegyelmed 
bennünket, maga visszajövetale 1421 kedv j s és kellemetes volna 
et solitas quoqua acceptaret" Milyen kedves és engedékeny lett 
egyszerre a vármegye, amikor a „kiskirály" Mercy gróf emelt 
szót kedves embere érdekében. (Gyülek. levtár, Lőrinc) Bárány" 
azonban miután megígérte a dörgícseieknek, hogy legalább 3 évig 
náluk marad, ezúttal még nem enged a hívásnak. Most is állta 
szavát. Dörgicsén is kezdett Bárány anyakönyvet vezetni. Ennek 
címlapja szerint 1726 április 2-án foglalta el dörgicsei állását. 
Gondozta Alsó- és Felsődőrgicsét és Akaiit2). 

Mikor azonban 1729-ben Mercy gróf visszatért Högyészre s 
megtudta, hogv az ő „kedves embere" még mindig nem tért vissza 
Lörincre, olyan haragra gerjedt, hogy első fellobanásában statári-
umot akart ülni az alispán és főbíró felett. Jogtanácsosának a 
csitítására és a következményekre való utalására ettől elállt ugyan, 
de megparancsolta a lőrincieknek, hogy Bárányt azonnal hozzák 
vissza. Ok ezt szívesen meg is tették. Mercy is bizonyára kérte 
Bárányt, hogy térjen vissza. Eárány most n.ár engedett. 

A Mercy grófok igen szerették és nagyrabecsiilték Bárány 
Györgyöt és családját. Mercy Clandius gróf az első találkozásra 
(1722) megszerette Bárány Györgyöt, ugy tudományáért, mint er-
kölcseiért és külső megjelenéséért. Bárány tanácsára népesítette be 
Mercy többi pusztáit is. Bizonyosan része volt Báránynak abban 
is, hogy Mercy egy és ugyanazon községben nem engedte meg 
különböző felekezetűek letelepedését, hogy elejét vegye a vallási 
villongásoknak. Bizonyosan Bárány tanácsa szerint szóltak bele a 
Mercyek a birtokaikon levő evang. gyülekezetek dolgaiba is a 
jórend fenntartása érdekében. 

Tehát 1729-ben Bárány ismét visszatér lőrinci paróchíájára 
s a Mercyek oltalma alatt folytatja gyülekezetének gondozását és 
az egész egyházmegye megszervezését. Teljes nyugalma azonban 
ekkor sem volt. 1731-ben is ezt jegyzi fel egy haláleset alkalmá-
val az anyakönyvbe: üldözés és tilalom miatt énekszóval 
temettetett."3) 

2) Akv. Dörgicse. 
3) I. Akv. Lőrinc. 
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Bárány Györgynek nemcsak a maga gyülekezete okozott 
dolgot és gondot. Vállára nehezedett az egész mindinkább nagyob-
bodó esperesség szervezése és gondja. Különösen Tolnában egy-
másután keletkeznek az evang, gyülekezetek. Nincsenek lelkészek, 
sem megfelelő tanítók. Számos a gyülekezetekben előforduló vi-
szály. Elűzött lelkészek és ianitók keresnek Báránynál tanácsot 
és támogatást. Lőrinc lesz lassanként az egyházmegye központja 
s idejárnak az egész egyházmegyéből gyülekezetek, lelkészek és 
tanítók tanácsért és segítségért. 

Közben mint Damokles kardja állandóan ott függ a gyüle-
kezetek feje felett az üldözés veszedelme, amely közbe Bárány 
Györgyöt és gyülekezetét sem kímélte meg. Különösen akkor pró-
bálkozik a pécsi püspök Sárszentlőrincen is a templom elfoglalá-
sával, amikor Mercy Claudius gróf már nem él (fl734), utóda, 
Mercy Antal, pedig távol van Hőgyészröl. Az utóbbi is (fi767) a 
legnagyobb határozottsággal szállt szembe a pécsi püspökök és 
vármegye üldözési kísérleteivel. A legveszedelmesebb volt Berényi 
püspök 1742. évi templomfoglalási kísérlete Lőrincen. Berényi 
Zsigmond pécsi püspök (1739-1748) ugyanis különösen 1742-43-
ban járta végig a vármegye hajdúival és egy sereg plébánossal 
gyülekezeteinket. Erőszakkal elfoglalja a templomokat, iskolákat, 
parochiákat, elűzi a lelkészeket és tanítókat s katolikus tanítókat 
s plébánosokat kényszerit a gyülekezetekre. Ilyen szándékkal je-
lent meg 1742. Berényi püspök Sárszentlőrincen is. Veszedelem-
ben forgott a lelkész és gyülekezet. A gyülekezet ellenállásra 
készült. Azért Bárány Györgyöt a templom kulcsokkat együtt jó-
előre a szigetben rejtették el a hívek, hogy bántódása ne essék s 
ne legyen felelősségre vonható az esetleges következményekért. 
Aztán felkészült a gyülekezet arra, hogy erőszakra erőszakkal 
felel. Két Fördös kivont karddal kétfelől feláll a templomajtónál 
s halállal fenyeget mindenkit, aki erőszakkal próbál az imaházba 
belépni. Ellenállásra sorakozik fel a falu egész férfinépe s úgy 
fogadja a püspököt és kíséretét. Az asszonynép pedig fülsüketítő 
lármával és szitkokkal tiszteli meg az érkezőket. Bizonyos, hogy 
— ami nem egyszer esett meg — verekedésre s esetleg vérontás-
ra kerül a sor, ha Berényi püspök elő nem szedi a jobbik eszét 
s kíséretével kereket nem old. A harciasabb természetű, forróvérű 
magyarok között a templomfoglaló pápista papok néha bizony 
alaposan megjárták. Nem egy esetben véres verekedésre került a 



27 

sor. De történtek néha humoros dolgok is, Csöngén 1733. egy 
prépostot, amikor be akart hatolni aζ evang. iskolába, a bennlévő 
4-5 asszony „ganajba és más impuritásba" mártott pcmcttcl fo-
gadta. Egyik asszony „nyakon is loccsantotta az illatos pemettcl" 
a prépostot. A mögötte álló katona erre így szólt: Pí ilyen te-
remtette, bezzeg megesék Atyaságodnak", mire a nyakonloccsan-
tott prépost azt felelte: „Semmi e fiam, csak nyerjünk".4) Taben 
meg 1746-ban Sulyovszky Andrásné nemes földesasszony vezér-
lete mellett az evang. asszonyok seprővel, rokkanyéllel s egyéb 
asszonykézbe illő fegyverrel űzték ki az evang. paplakból az abba 
erőszakkal betolakodott Menykő Mihály andocsi szerzetest s min-
den holmiját kiszórták az utcára. Egyéb baja is esett volna sze-
gény szerzetesnek, mivel olyan titulussal illette a tisztes Sulyovszky-
nét, amelynél sértőbbel tisztességes asszonyt már nem lehet illetni, 
ha megrettenve könyörgésre nem fogja a dolgot. ) Nem egyszer 
vállalkoztak ilyen nem valami dicső szerepre a templomfoglaló 
katholikus papok. 

Berényi Zsigmondot és kíséretét Lörincen valószínűleg az 
előbbieknél komolyabb veszedelem érhette volna, ha idejében 
kereket nem old gondolván, hogy „szégyen a futás, de hasznos," 
így Bárány Gy. visszatérhetett s tovább gondozhatta nyáját. A 
gyülekezet a feletti örömében, hogy szerencsésen elmúlt feje felöl a 
veszedelem, a mai u. n. „papszigetet" javadalma kiegészítéséül oda-
ajándékozta Báránynak. Ma is a lelkész javadalmához tartozik az6). 

Bárány György természetesen Lörincen is bevezette az egy-
házi és istentiszteleti életben valamint az iskolában a maga pietista 
reformjait. Szokásba hozta a mindennapi könyörgéseket. Nemcsak 
reggel, hanem este is tartott könyörgéseket. Adventtől a böjti idő-
szak végéig a könyörgéseket irásmagyarázattal tartotta. A böjti 
irásmagyarázatok tárgyát Jézus szenvedéstörténete alkotta. Nem-
csak nagy ünnepen, hanem advent és böjt első vasárnapján s min-
den „újhold" első vásárnapján is osztott úrvacsorát. Bevezette a 
a Luther kátéja szerint való katechizációkat s az alapos conlir-
matióoktatást, mely legalább 6 hétig tartott. Mindezt már előbb 
Györkönyben is bevezette s ennek nyomai megvannak ma is a 
gyülekezet istentiszteleti életében. Fel kell tennünk hogy mindezen 

4) Payr S. Egyhtört. eml. 283. 1. 
5) Egyet. egyh. levtár, Bpest. Ia. 15, 25 1. 3. 
6) Gyülck. levtár. Lőrinc. 
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reformokat Bárány Gy. mint esperes az egyházmegye összes gyü-
lekezeteiben is bevezette. Ha aztán elgondoljuk egyes gyülekeze-
teink mai istentiszteleti életét s annak szegénységét, akkor látjuk 
csak, hogy a pietismust követő rationalismus milyen pusztítást 
végzett ezen a téren is. 

Különösen lőrinci pap korában fejtett ki Bárány György lel-
készi és esperesi teendői mellett igen élénk és gazdag irodalmi tevé-
kenységet is. Egymásután adja ki kisebb - nagyobb munkáit, 
melyekről külön fejezetben szólunk. Hitvitákat folytat, miután 
theologiai és egyházjogi álláspontja miatt számosan támadják. A 
vitában részt vesz fia, János, a felpéci pap és esperes és egyik -
másik barátja. Részt vesz Bárány a kerület életében. Széleskörű 
levelezést folytat. Még a halálát megelőző 1756. esztendőben is 
részt vesz még mint 75 éves agastyán a nemesdömölki kerületi 
gyűlésen, melyen János fiát (ápr. 7.) püspökké avatják. Hire-neve 
az akkori egész magyarországi lutheranusság előtt ismeretes volt. 
Mint lőrinci lelkész s mindvégig főesperes. 1757 jun. 26-án fejezi 
be áldásos életét. Hamvai a lőrinci temetőben, ismeretlen sírban 
várják, a feltámadás napját. 

Ha csak így külső lefolyásában is tekintünk csupán szenicei 
Bárány György életére, akkor is már egy buzgó, Istentől különö-
sen megálldott, tevékeny, szigorú erkölcsű és nagytudásu lelki-
pásztor nem közönséges alakja bontakozik ki a lelkünk előtt. De 
még nagyobbnak fogjuk látni Bárány György alakját, ha - amennyi-
re az ma még lehetséges - megrajzoljuk férfiúi, lelkipásztori és 
esperesi egyéniségét s részletesen áttekintjük sokoldalú és sok-
irányú munkásságát. Előbb azonban szenteljünk egy fejezetet 
Bárány Gy. családi életének és családjának. 
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II. 

Bárány György családi élete és családja. 
Bárány György utódai. 

Evangélikus egyházunknak minden korban, egyik drága kin-
cse volt az igazi evangelikus papi család és papi ház. Az igazi 
ev. papiházból mindenkor beleragyogott és belefénylett nemcsak 
az ev. egyházba, hanem az egész keresztyénségbe az igazi evan-
geliumszerü keresztyén családi élet példaképe. Az evang. papiház 
nem egy értékes férfiúval és nővel ajándékozta meg már a világot. 
Felbecsülhetetlen szolgálatot tenne magyarhoni evang. egyházunk-
nak az, aki kimutatná hazai vonatkozásban, hogy mennyi áldás 
indult ki az evang. papi házakból, a magyar nép és nemzet életébe. 

Az áldott emlékű magyar evang. papi családok között is 
magasan áll szenicei Bárány György, a tolnai esperes és lőrinci 
pap, családja és családi élete s mintaképül szolgálhat ma is min-
den evang. papi háznak. 

Családot szenicei Bárány György 1713-ban még Győrben 
alapitolt mint 31-32 éves férfiú a hozzá minden tekintetben méltó 
Varga Annával. Házasságkötésük a győri gyülekezet anyakönyvé-
be ekként van bejegyezve: „1713, jan. 13. tiszt. Bárány György 
uram ezen helységünkben l tvő oskolánk érdemes conrectora néhai 
Varga Mártonnak meghagyott leányával, Pannával copulaltatott"') 

Többet, mint amennyit ez az anyakönyvi feljegyzés elárul, 
Varga Anna származásáról nem tudunk. Daróczy Zoltán szerint 
1696. körül született.2) Bizonyos, hogy apátlan árva volt. Atyja 
vagyonos győri kereskedő vagy mészáros, esetleg más valamilyen 
iparos lehetett. Az ilyenek leányait szokták ugyanis feleségül venni 
a győri káplán-conrectorok. Találunk ebben a korban az iparosok 
között igen sok előkelő nemesi származású családot is. Győrbe 
ebben az időben messzebb vidékről is eljártak a lutheránus papok 
menyasszonyért. Reichardt János Károly, a németországi eredetű 
varsádi pap (1724-1732), is győri leányt vett feleségül. De szegény 
feje nem volt olyan szerencsés, mint Bárány György, menyasszonya 
megválasztásában. Fel kell tennünk, hogy Varga Anna is a Győrben 

1) Hat. akv. Győr, 1713. 
2) Daróczy Z. í. m. 274. 1. családfa. 
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akkortájt uralkodott pietistikus, komoly vallásos szellemben nőtt 
fel. Ellenkező esetben a már érett és szigorú pietista erkölcsű 
Bárány György nem kívánta volna élettársul maga mellé. S csak 
az előbbi feltevés alapján gondolható el az a 44 évig tartó (1713-
1757) harmonikus, boldog, szép családi élet, melyet Bárányék 
folytattak. 

A Bárány házaspárt a legtisztább hitvesi szeretet fűzte egybe. 
Erre kell következtetnünk már azokból a követelésekből is, me-
lyeket Bárány György a lelkészek és tanítók családi é'etével 
szemben felállít. A nagyvázsonyiak is azzal próbálják a gyönki-
ekkel „megszökött" papjukat visszacsalni, hogy gyermekeivel 
együtt visszafogják a feleségét. Számítottak rá, hogy Bárány vissza 
fog térni a párjához, mert tudták, hogy papjuk igazán szereti a 
feleségét. Ha csak Báránynak a hitveséhez való szeretetén s nem 
igen erősen kifejlődöti hivatástudatán múlt volna, talán be is vált 
volna a vázsonyiak számítása. De Bárány mindenkor mindennek 
fölibe helyezte a hivatásának ismert kötelességének teljesítését. Csak 
így tudott egy és fái évig hitvass ás g y e m a k e i nálkül Gyönköa élni. 

De Bárány Györgyné tisztelendő asszony, ki valószínűleg a 
tolnai esperesség első lutheránus papnéja, de mindenesetre első 
főesperesnéja volt, meg is érdemelte, hogy egy olyan kiváló fér-
fiú, mint papi hitvese, szive mélyéből szeresse és megbecsülje. 
Hűséges szeretettel állt hitvese oldalán. Szerető szívvel és hűsé-
ges lélekkel osztotta meg férjével küzdelmes, fáradságos nem 
egyszer veszedelmektől fenyegetett életének minden munkáját, gond-
ját és örömét. Igazi hitvesi hűséggel gondozta férjét s páratlan 
anyai szeretettel számos gyermekét, kikkel Isten megáldotta házas-
életüket. Luther Márton hitveséhez, Bóra Katalinhoz hasonló, eré-
lyes, gondos és takarékos háziasszonynak kellett lennie Bárányné 
tisztelendő asszonynak, aki nagy körültekintéssel és gonddal ve-
zette ura gazdaságát. Merthogy Bárány Gy. sokoldalú munkássága 
mellett azzal nem törődhetett, az bizonyos. Hűséges hitvese vál-
lára nehezedett ez a feladat. S Bárányné derekasan megállta a 
helyét mint gazdaasszony is. Ha nem így lett volna, Bárány 
Györgynek sok könyvkiadásai mellett, melyekre nem egyszer rá-
fizetett, a sok vendég mellett, aki papi házában szíves, keresztyé-
ni fogadtatásra talált s a sok gyermek mellett, akik asztalát körül-
ülték, nem telt volna annyi jótékonyságra és mások megsegítésére, 
mint amennyit saját feljegyzése szerint ilyen célra fordított. Isten 
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áldása mellett a jól gazdálkodó, takarékos tisztelendő asszony 
érdeme volt, hogy Bárány Györgyről fia ezt írhatta : 

Kevés jövedelmed, csuda mint győzhette 
A nagy adakozást, de Isten érette 
Házadra áldását nagy bősségel tette, 
S tapasztalhattad, hogy igaz Ígérete3). 
Bárányné háziasszonyi kiválósága mellett tesz tanúbizony-

ságot az is, hogy olyan előkelő úr, mint Mercy gróf, unokaöccsét 
és örökösét egy esztendőre a lőrinci lutheránus paplakba adva 
Bárány esperesre bízva nevelését és oktatását. Hogy, Mercy ezt 
megtette, ebben nemcsak Bárány kiválóságának, hanem derék hit-
vese háziasszonyi jóhirének ís volt része. Tudott ő előkelő grófi 
sarjat is nevelni ápolni, és gondozni. S hogy Mercy Claudius gróf 
Bárányt nemcsak tudományáért és elkölcséért, hanem külső, úri 
megjelenéséért is becsülte és szerette, abban is része volt a fér-
jét hűségesen gondozó hitvesnek. Nem tartozott azok közé a pap-
nék közé, kiknek mindegy, hogy férjük külsőleg is hogyan jelenik 
meg a világ előtt. Hogy Bárány János azt írhatta atyjáról: 
„Szennyesség nélkül volt tiszta öltözete", ennek nemcsak Bárány 
esperesnek a belső lelki tisztasággal rendszerint velejáró külső 
tisztaság és rendszeretete volt a magyarázata, hanem Bárányné 
tisztelendő asszony tisztaság és külső csíny iránti érzéke is. Jó 
híre volt a lőrinci papné házának az egyszerű hívek körében is. 
Cselédlányait egyiket a másik után viszik el a keze alól feleség-
nek. J ó bizonyítvány volt egy leány számára az, ha egy ideig 
Bárányné tisztelendő asszony házában szolgált. 

De nem csak mint hitves és háziasszony, hanem mint édes-
anya is minden tiszteletet és megbecsülést megérdemel Bárányné. 
A jó Isten bőven adott neki alkalmat édesanyai hűségének és 
szeretetének a megbizonyítására. Házaséletét az anyakönyvek 
tanúsága szerint 11 gyermekkel áldotta meg az Isten. Beszédes tanú-
bizonyság ez Bárányék házaséletének tisztasága mellett. Bárányné 
tisztelendő asszony nem félt a gyermekáldástól, sem hiúságból, 
sem kényelemszeretetből. Minden második vagy harmadik évben 
megszaporodott eggyel Bárányék házában a gyermekfejek száma. 
Gyermekeik nevük, születési évük és szülőhelyük szerint a követ-
kezők voltak: 

3) Payr S. Egyháztört. eml. 363. 1. 
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1. János 1716 Nagyvázsony, 
2. István 1717 1 t Μ 
3. Erzsébet 1719 Györköny 
4. Rozina 1722 11 11 

5. József 1723 Sárszentlörínc 
6. Zsófia 1727 Dörgicse 
7. Erzsébet 1729 Sárszentlörínc 
8. György 1731 11 11 

9. Mária 1733 11 11 

10. Pál 1736 • » II 
11. Zsuzsanna 1737 „ 4] 
Bárány Györgynét a jó Isten nemcsak szép lelki tulajdonok-

kal, hanem egészséges és erős fizikummal szinte csodálatos szer-
vezettel is megáldotta. Tizenegy gyermeknek adott életet, legalább 
tizet táplált saját testével és vérével, sokat küzdött, fáradt, izgult 
és szenvedett testileg és lelkileg s Isten kegyelméből mégis leg-
alább is 73 éves volt, amikor teljes 10 évvel később mint férje, 
1767 jan. 25-én Sárszentlörincen elhunyt s megtért az égiekhez. 

Sok és nagy öröme telhetett a jó Báránynénak gyermekeiben. 
De sok gonddal, aggodalommal is járt a nevelésük különösen ab-
ban a korban még, amikor egy-egy kitört ragály rövid napok alatt 
egész családokat ragadott a halálba s egy-egy gyermekbetegség 
rövid idő alatt elnémította nem egy házban a víg gyermekhango-
kat és gyermekkacagást s sötétséggé változtatta itt is, ott is a 
család napsugarát. Bárányné szép, virágos gyermekkertjébe is be-
letiport a halál fekete angyala. A tizediknek született Pál fíucs-
kájuk 2 napos korában halt meg. De legfájdalmasabb volt Bárányék 
számára a Györkönyben harmadiknak született leánykájuknak, 
Erzsikének, 5 éves korában való korai elvesztése. Nem is tudták 
elfelejteni s ezért elvesztése után született legelső leánygyerme-
küket ugyancsak Erzsike névre keresztelik mintegy kárpótlásul 
fogadva azt Istentől elvesztett Erzsike leánykájukért. A dörgicsei 
száműzetésükben született Zsófikát (1727) viszont 2'/a éves korá-
ban úgylátszik váratlanul ragadta el a halál. Szegény Bárányné 
valami oknál fogva nem is volt otthon, mikor kisleánya meghalt, 
s mikor visszatért, már csak sirhalmát kereshette fel a csendes 
temetőben. De a mélyen vallásos Bárány házaspár* az ilyen fájó 

4) Szül. akv. Nagyvázsony, Györköny, Dörgicse, Sárszentlörínc. 



33 

keresztet is Isten akaratán megnyugvó lélekkel s keresztyéni meg-
adással viselte el s annál nagyobb gonddal ápolta, nevelte meg-
maradt gyermekeit. Már mint özvegy 1758. egy évvel férjének 
halála után érte meg Bárányné a,.t a szomorúságot, hogy János 
fiát, a felpéci lelkészt és püspököt kellett látnia sirbaszállani fér-
fikorának teljességében, 42 éves korában. Éppen legfiatalabbik fi-
ának születése napján halt meg s gyermekének első sírása lett az 
ő halotti éneke. 

Amily hűséggel és szeretettel gondoskodott a jó Bárányné 
férje és gyermekei testi jólétéről, ugyanannyi hűséges szeretettel 
gondozta a buzgó Bárány lelkileg hű párját és gyermekeit. Aki 
annyi hűséggel és nyomatékkal buzdította és intette lelkésztársait 
a családjukkal naponként való házi istentisztelet tartására, bizo-
nyára naponta gyűjtötte maga köré bibliaolvasásra és imádkozásra 
családját. Bárányt, aki annyi hűséggel gondozta a reábízott híveket, 
csak ugy tudjuk elgondolni, mint övéinek is hűséges lelkipásztorát, 
így a Bárány-gyermekek mind kegyes, istenfélő szellemben növe-
kedtek fel s nemcsak testben, hanem lélekben is napról-napra 
gyarapodtak. Örömük telhetett Bárányéknuk gyermekeikben ké-
sőbb is. Megérhették azt, hogy lejidősebb fiúkat, Jánost, a felpéci 
papot, esperessé majd a kerület püspökévé is megválasztották 
1756-ban István f.uk k'stor.nási majd varsídi lelkész leit. Egyházme-
gyéié 1746-ban előbb al spartssé, 1 768-ban pedig főasperessé is meg-
választotta. Ennek fia Gábor is (szül. Sárszentlőrincen 1737) kis-
tormás! lelkész volt 1764-69. így Bárányék unokáiból is került lelkész 
sőt esperes is. Bárány János püspöknek a fia, ugyancsak János, 
(szül. Felpécen 1758. I. 15.) előbb a győrmegyei Felpécnek, majd 
1789 őszétől számos éven át a tolnamegyei Bálaapátinak volt a 
lelkésze. Tekintélyes könyvtárának és kéziratgyűjteményének az 
egyházmegyének való odaajándékozásával ő lett a bonyhádi fő-
gimnáziumban őrzött egyházmegyei könyvtárnak és levéltárnak a 
megalapítója. Ennek testvérbátyja, Pál, (szül. Felpéc 1748. I. 22., 
megh. Varsád 1806. nov. 20.) 1772-1778 Várpalotának, majd 
1778-1806 Varsádnak volt a lelkipásztora. Őt is alesperessé vá-
lasztotta meg egyházmegyéje (1796-1806.), sőt rövid ideig a főes-
percsi tisztit is viselte. Balogh Ádám püspök halála után 1771-ben 
Perlaky Gábor nemeskéri és Vidos Imre kertai lelkészek mellett 
Bárány Pál püspökjelölt is volt"). Az ő felesége volt Nagy István 

5) Hrabovszky Gy. Dunántúl prédikátorai 18. 1. 
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püspök, sárszentlőrinci lelkész Rozinka nevű leánya (szül. Várpa-
lota 1758. VII. 4., megh, Varsád 1787. IV. 4). Fiukat, Bárány Pál 
fiscalist tette meg Nagy István püspök tekintélyes vagyonának 
örökösévé. Ε Nagy-vagyonhoz tartozott a paksi határban fekvő 
értékes hegyespusztai földbirtok, Boronkán (Somogy m.) egy 16000 
frt. értékű birtok és Balatonfüreden egy értékes, szép szöllő, 
Szeniczey Pál fiscalis (szül, Varsádon 1779 jún. 14.) feleségével, 
csáfordi Tóth Borbálá-val lett a megalapítója a későbbi evang. 
vallású, paksi, előkelő Szeniczey-birtokoscsaládnak, melynek tagjai 
a paksi evang". gyülekezet és a tolna-baranya-somogyi evang. 
egyházmegyének, valamint Tolnavármegyének az életében is elő-
kelő szerepet játszottak. Szeniczey Pál fiscalis fia, Ferenc Sándor 
(szül. Pakson 1813. V. 19., megh. Paks 1891. IX. 24.) ugylátszik 
házasság révén is gyarapította a Nagy püspöktől származó va-
gyont. Felesége Nemeskeéri Kiss Katalin volt (szül. Paks 1821. 
XI. 24., megh. Paks 1896. I. 7.) Birtokai voltak Pakson, Hegyes-
pusztán, Csámpán, Biritón, Faluhelyen, Gerjenben és Kehidán, 
amely utóbbi helyen Deák Ferencnek, a haza bölcsének is volt 
birtoka. Ez a körülmény járulhatott hozzá, a szabadelvű gondol-
kodásban való megegyezés mellett, ahhoz a bensőbb viszonyhoz, 
melyben Deák Ferenc a Szeniczey-családdal volt s amelynél fog-
va mint vendég megfordult a paksi Szeniczey-kúríán, amit ma is 
emléktábla hirdet az ódon kúria falában. 

Szeniczey Ferenc Sándornak a fia, Ödön (szül. Paks 1838.) 
Tolnamegye főszolgabirája, majd országgyűlési képviselő is volt. 
Szerepet játszott a paksi ev. gyülekezet életében is. Felesége 
Géist (ma GőzsyJ Ilki volt. Szeniczey Ferenc Sándor és Nemes-
keéri Kiss Katalin Jozefa leáiyát (szül. 1816. Lőrinc), Balassa 
Jánosnak, a kiváló sárrzentlőrinci ev. lelkésznek fia és Balassa 
Jánosnak, az európaihirű budapesti orvostanárnak az öccse tette 
feleségévé. Az ősrégi magyar nemesi családból származó király-
daróczi Daróczy Tamás, paksi földbirtokos, noha maga katholikus 
volt, szintén az ev. Szeniczey Ferenc Sándor leányai közül vitt 
feleséget, Szeniczey Stefániát, (szül. Pakson 1846., megh. 1918. 
u. ott.) Ennek húgát Friderikát (szül. Paks 1849. megh. Bpesl 1921.) 
viszont bojári Vigyázó RÍZSŐ, paksi birtokos, nyug. császári királyi 
huszárszázados és takarékpénztár vezérigizgi'.ó, v'jtte feleségül. 
Ε Szeniczey-leányok egyik öccse, Ákos, ki szüleinek nyolcadik 
gyermeke volt, (1855-1919.) belügyminiszteri titkár lett. Még grófok 
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is vittek feleséget szenicei Bárány György esperes utódai közül, 
Szeniczey Ödön főszolgabíró Ilona leányát (szül. Paks 1840., megh 
Szarvas 1913.) gróf Bolza Géza vette nőül. 

Szeniczey Ferenc Sándor gyermekei közül a negyedik, Cecília 
(1842-19Í8) és a tizedik, Géza Dezső, (1858-1912, Paks) családot 
nem alapítottak. Vagyonuk nagy részéből családi alapítványt léte-
sítettek testvéreik leszármazottai részére (kivéve Ödön ágát) 
„Szeniczey Otthon" néven. 

Szeniczey Géza Dezső több éven át a tolna-baranya-somogyi 
ev. egyházmegyének felügyelője volt. Híres volt a környéken 
nagyszerű fogatairól és hegyespusztai csillagvizsgálójáról Ö volt 
az utolsó paksi Szeniczey-birtokos. 1912-ben bekövetkezett halála 
után birtok-ú eladásra kerültek s Nagy István püspök egykori he-
gyesi birtokán ma egyes kisebb birtokosok vetnek és aratnak.6) 

S:e liczey Bárány György esperes vére csergedezik még a 
Noszlopy,- vessei Vessey-családok egyes ágainak ereiben. A 
Bárányok eredeti nevüket, melynek az elődök pedig annyi becsü-
letet szereztek, később elhagyták és csak a Szeniczey nevet 
használták. 

A Szeniczey-család egyik tagja az 1848/49-iki szabadság-
harcban is részt vett. 1848. szept. 23-án vonul Csapó Vilmos 
vármegyei őrnagy rendelkezéséből egyik Szenícey 3000 felkelő 
élén mint vezér Sárszentmiklósról Sárkeresztúron át Székesfehér-
vár felé Jellasich tábornok ellen. A fentemlített Szeniczey Ferenc 
Sándor lehetett csak.') 

A fentiek szerint tehát előkelő utódoknak lett az őse szenicei 
Bárány György, a lőrinci lutheránus pap és tolnai esperes, hűsé-
ges hitvesével, Varga Annával. De nemcsak János fiuk, hanem 
többi fiaik révén is előkelő családokkal kerültek Bárány esperesék 
rokoni viszonyba. Fiaik egymásután előkelő családokból nősültek. 
János fiuk felesége a Felpécen született N. Falaky Erzsébet volt. 
István fiuk első felesége Nemes Domokos Anna, Nemes Domokos 
Sámuel, nagyvázsonyi földbirtokos, és Nemes Kisfaludy Zsuzsanna 
leánya volt. Másodszor nőül vette Sartorius Szidónia Zsuzsannát, 
Sartorius Dávid „von Rtndsnau" tescheni sóhivatalnok és Palfoúr 
Sarolta Ehonora Beata bárónő leányát. Harmadik hitestársa 
Bárány Istvánnak pedig Fábry Zsuzsanna volt. István fiuk két első 

6) Daróczy Zoltán, Nemesi évkönyv 1925-26 évf. 276-277. és 336. 1. 
7) Dr. Kiss István : Simontornya krónikája, 217. 1. 
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feleségének korai halála által is nagy szomorúság érte Bárányékai, 
kiket gyermekeikhez és családjukhoz mindvégig a legbensőbb 
szeretet kötelékei fűztek 

Bárány esperesék egyéb gyermekeiről a következőket tudjuk. 
Egyik leányukat, a Lőrincen 1729. született Erzsébetet, 1745. 
Hajnótzy Sámuel „majosi bábsütőlegény" veszi feleségül, kit ké-
sőbb bizonyosan apósa kedvéért a Mercy grófok kölesdi gazda-
tisztjükké fogadtak meg s ki 1754-től Mokry néven szerepel. A 
Mokryak ereiben tehát női ágon szintén csergedezik Bárány 
György esperes vérébői. Bárányék egy másik leányát az 1722. 
Györkőnyben született Rozinát, Ratkóczy (Temlin) Miklós nagy-
szokolyi lelkész vette feleségül 1738. Sárszentlőrincen.8) 

A Szeniczey-család levéltárának adatai szerint Bárány espe-
resék 1723. Sárszentlőrincen született József fiuk Németországba 
került. Megemlít Daróczy Zoltán, a kései paksi Bárány-utód, egy 
András fiút is, mint Bárány esperesék figyermekét, akiről azt 
tudja, hogy orvos lett. A Daróczy Zoltán készítette nemzetségtábla 
szerint ez az András Bárányék István (szül. 1717.) és József 
(szül. 1723.) fiai között született volna, tehát 1717-1723 között. 
Ezen időközben születik azonban Bárányék Erzsike leánya 1719. 
Györkőnyben és Rozina 1722. ugyanott. András fiúról agyörkönyi 
akv. nem tud. Ez az András legfeljebb 1718. Gyönkön születhe-
tett volna s így születése az ottani elveszett anyakönyvbe lett 
volna bejegyezve. De ez esetben fel kell tennünk, hogy Bárány-
éknak 4 éven keresztül minden esztendőben született egy gyer-
mekük. Erre az András fiúra nézve Daróczy Zoltán családfája 
— mint másutt is — alighanem téves'·1). 

Bárányék 1731. született György fia a Szeniczey család 
levelesládájának az adatai szerint gazdatiszt lett. Bizonyára a 
Merczy grófok fogadták fel valamelyik uradalmukba s így segí-
tették Bárány esperest, ki kedvelt emberük s a legifjabbik 
Merczy grófnak nevelője is volt, számos gyermekének elgon-
dozásában.10) 

Bárány esperesék 1733. Lőrincen született Mária leányát 
egy Fördős István veszi feleségül.11) Ilyenformán az úzdi Fördősök 

8) Esk. akv. Kistormás 1745; esk. akv. Lőrinc 1738. 
9) Daróczy Z. i. m. 274. 1. családfa. 

10) Payr S kéziratos hagyatéka. Daróczy Z. i. m. 274. 1. családfa. 
11) Daróczy Z. i. m. 274. 1. családfa. 



is leányágon szintén Bárány esperes utódai, így eddig csak 
Bárányék két legifjabb gyermekének, Pálnak és Zsuzsannának 
további sorsáról nem tudunk. 

Menyeikkel Bárányék a legbensőbb viszonyban éltek. Ezért 
a Bárány-fiúk ieleségeiket nehéz óráikra rendesen hazaküldik 
Lőrincre, édesanyjukhoz. Itt édesanyjuk gondos ápolásában jó 
helyen tudják hitveseiket és várt reménységeiket. így nemcsak jó 
néhány Bárány-gyermek, hanem több Bárány-unoka is Lőrincen 
látta meg először a napvilágot, egyik másik korábban mint 
Bárányék utolsó gyermekei. Volt Bárányéknak saját gyermeküknél 
idősebb unokájuk. Később is nagyszüleik házában találjuk a Bárány-
unokákat. Az ugyancsak Lőrincen született Gábor unokájuk (István 
tormási lelkész fia) önéletrajzában is megemlíti, hogy ö a tudomá-
nyok elemeit Lőrincen, nagyapja, Bárány György esperes házá-
ban sajátította el.12) 

A sok saját gyermek és unoka mellett hajlékot és szeretetet 
találtak Bárányék házában elhagyottak és árvák. A györkönyi 
anyakönyvbe 1722. ezt jegyzi be Bárány György: Dorogon lakozó 
Kőmives György vette feleségül Ilona leányzónkat, kit ötödfél 
esztendőtől fogva örökben tartottunk.'3) Kiss Péter, a később szo-
morú sorsra jutott vajiai mester feleségét is, miután korán árva-
ságra jutott, Bárányék adták férjhez. 1725-ben így jegyzi ezt be 
Bárány a lőrinci anyakönyvbe: „ . . . feleségül adtuk Kiss Péter 
vajtai mesterhez Sebestyén Mihály árvaságra jutott leányát."14) 
Kiss Pétert később a katholikusok elűzték állásából s Lőrincen 
halt n e j mint szegény pákászlegény. 

A lőrinci jóságoslelkű papi házaspár családi köre messze 
túlterjedt a paróchia falain és a saját családtagokon. Itt talált ott-
hont egyidőre nem egy adásából elűzött tanító vagy lelkész csa-
ládja, míg a családapa megint el tudott valahol helyezkedni. Sok-
szor télvíz idején kergették ki hajlékából valamelyik lelkészt vagy 
tanítót a családjával a kegyetlen üldözők. Akadtak, akik még a 
gyermekágyas iránt sem voltak könyörülettel. Mint családtagokhoz 
jöttek Lőrincre Bárányékhoz az egész egyházmegyéből lelkészek 
és tanítók tanácsért és segítségért. Magyaros és igazi keresztyéni 
vendégszeretetben volt része mindenkinek, aki átlépte Bárányék 

12) Egyet. egyh. levtár, Bpest V. 109. d. 
13) Esk. akv. Györköny, 1722. IV. 22. 
14) Esk. akv. Lőrinc 1725. 
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küszöbét, Bárány elitélte a zajos és sok evéssel · ivással egybe« 
kötött vendégeskedéseket, de gyakorolta az igazi keresztyén ven· 
dégszeretetet. Különösen üldözöttek, szegények, elhagyottak és 
árvák számára mindenkor nyitva volt Bárány ék szíve és háza. 
Joggal írhatta szülei házáról Bárány János e sorokat: 

Szeretettel is volt hited munkálódó, 
Házad nyitva állott mint vendégfogadó, 
Mindenkinek, aki lett hozzád folyamodó, 
Mint másvevő, voltál te boldogabb adó.'5) 
Gyakran jártak ki-be Bárányéknál híveik is. Hiszen az anya-

könyvek tanúsága szerint majdnem minden ötödik újszülöttnek ők 
voltak a keresztszülei. Ez sűrű és benső összeköttetést jelentett 
a gyülekezet népével is. 

így messze ismeretessé vált Bárányék házának híre, jó neve 
s ismeretessé lett szép keresztyéni családi életük. Követendő pél-
da gyanánt és felszólításként ragyogott az bele a gyülekezet min-
den hajlékába és az egész egyházmegye minden paróchiájába, 
mint amelyben valósággá tették Bárány György esperes és hűsé-
ges élettársa, Varga Anna, a szent fogadalmat: „Én és az én há-
zam szolgáljuk az urat." így családi élete által is missziót telje.··ített 
szenicei Bárány György. 

15) Payr S. Egyhtört. eml. 363. 1. 



Bárány György irodalmi munkássága. 
Kiadott munkái s azok rövid ismertetése. 

A magyar pietismus képviselői a külföldi példák nyomán 
(Francke, Spener, Breithaupt, Anton stb) szintén élénk irodalmi 
tevékenységet fejtettek ki. Az orthodoxiával ellentétben nem any-
nyira a pontosan és világosan formulázott egyházi tan, mint in-
kább a tannak bensővé és gyakorlativá tevése érdekelte őket. 
Ezért nem annyira rendszeres, hanem inkább gyakorlati természetű 
és célú munkákat irtak. A magyar pietisták közül a legélénkebb 
és legtermékenyebb irodalmi munkásságot szenicei Bárány György 
esperes fejtette ki. 

Szinte csodálatraméltó, hogy a minden irányban annyira te-
vékeny és elfoglalt s annyi irányban igénybevett Bárány György 
még arra is talált erőt, időt és alkalmat, hogy oly gazdag irodalmi 
munkásságot fejtsen ki s ezen a téren is teremtsen értékeset és 
maradandót s végezzen úttörő munkát a magyar theologiai iroda-
lomban. Magyar nyelven írja munkáit] s ezzel ő lesz a magyar-
nyelvű theologiai irodalom megteremtője. 

Első munkáját Bárány még Németországban 1711. adja ki 
s ezzel mintegy kész programmal jött haza Haliéból s foglalta el 
tanári állását Győrben. Ez az első munkája neveléstani mű. 
Francke: „Kurzer einfältiger Unterricht" c. munkájának a magyar 
fordítása és a magyar viszonyokra való alkalmazása a Wirth 
Ambrus-féle átdolgozás szerint. Teljes címe a munkának: „Augusz t 
Herrmann Franckenak Sz. Ir. Prof. és Prédikátornak Oktatása 
a gyermeknevelésről. Az igaz Isteni félelemre és kegyességre mint 
intessenek a kis Gyermekek: Közbeszélgetésbe foglaltatott Wirth 
Ambrus: Norimb. Prédikátor által, most pedig szükséges voltáért 
és a közönséges haszonért kérdésekbe foglalva Magyar nyelvre 
fordíttatott: Mely munkával minden valláson levők alkalmasan 
élhetnek, mert itt a hit dolgairól nem disputáltatik. Hanem kivált-
képpen a kegyes Szüléknek és hív Pracceptoroknak jó és kegyes 
tanáts adatik, mint viseljék magukat jó lelkiismerettel a gyerme-
kek körül, hogy az ő tisztekben az Istennek bőséges áldását vár-
hassák magukra. Nyomaitatott Hallaban Orbán István által 1711."1) 

1) Payr S. A pietismus paeHagokikája, Pozsony, 1908, 103. 1. 
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Bárány György ezen 12, rétíí, 12Ö lapos mtirkája ma már 
igen rilka. Egyes példányokon elhagyta Bárány a Francke és 
Halle nevet és „Chrysologus Theophllus" s „Philadelphia" költött 
hevekkel helyettesítette. Ez ethikai szempontból n j a i helyeselhető 
félrevezetése akar lenni a Magyarországon az 1717. évi rózsahegyi 
zsinat óta rossz hírben álló pietismus ellenfeleinek, hogy már a 
cím elolvasásakor ne dobják sutba a könyvet. Az a megjegyzés 
a hosszú címben, hogy „itt a hit dolgaíró' nem disputáUatik" s 
hogy e munkával „minden valláson levők alkalmasan élhetnek" a 
másvallásuakat akarja a munka elolvasásához megnyerni. 

Bárányék általában kerülték a felfogásbeli különbségek kié-
lezését és a hitvitákat. Bárány János is azt írja Ribini János 
soproni tanárnak egyik hozzáintézett levelében, hogy ő már gyer-
mekkorától fogva sem szenvedhette a vitákat, mivel keresztyén 
emherhez méltatlanok és terméketlenek. Ribinivel is csak az ő és 
atyjának a jóhírneve érdekében száll vitába. Ez az ironikus törek-
vés Helmstedt tanára, Calixius György, nyomán lett a pietisták 
sajátsága s a „calixtimismus" vádját termette meg a számukra. De 
Bárányék mégsem tudták elkerülni a hitvitákat, mivel, amint látni 
fogjuk, a orthodox irány hívei egy-némely pietista tévedéseikért 
megtámadják őket. 

Bárány Györgyöt neveléstani munkájának a kiadására az in-
dította, hogy ő is, mint általában a pietisták, egész helyesen nagy 
fontosságot tulajdonított a gyermeknevelésnek. 1 udta Bárány, hogy 
az emberiség erkölcsi előbbrehaladása a helyes gyermekneveléstől 
függ. Másrészt látta, hogy Magyarországon ezzel törődtek legkevésbbé. 

Bárány Gy. munkájának fejezetei a következők : I. A gyer-
meknevelés méltóságáról. II. Az elmére való gondviselésről. III. 
A kegyességre vezető eszközökről. IV. A három virtusokról (igaz-
ság, szeretet, engedelmesség) V, Az evangéliumi módi ól, amely 
szerint a gyermekek a Krisztusban igazságra vezettetnek. 

Báiány Gy, a nevelés központjába helyesen α vallást állítja. 
Szerinte a helyes nevelés első feltétele a jó tanító. Mivel éppen 
ilyenekben volt igen nagy hiány s mivel gyakran tapasztalta, hogy 
a szülők nagyon is alkalmatlan tanítókra bízzák gyermekeik taní-
tását, azért inti őket, hogy óvatosak legyenek a tanítók alkalma-
zásában, Nemcsak a magyar, hanem a német gyülekezetekben is 
szükség volt erre az intésre. Tudatlan, feslett erkölcsű embereket 
alkalmaztak itt is tanítókul. „Holott Pharaó az ő barmait sem akarta 
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egyebekre bízni (í, Mózes 17, 6), hatietticsak akiket arra alkalmas· 
nak talált, minálunk olyanokat vesznek néha oskolamestereknek, 
akik semmire sem alkalmasak s erre a szent munkára elegeknek 
kell lennie nékiek", irja Bárány joggal. A pietismus hatása alatt 
némileg javult is a helyzet. De tolnamegy-ei német gyülekezete-
inkben ez az áldatlan és visszás helyzet nemcsak Bárány György 
főesperessége alatt, hanem még később is fennállt. Még Nagy István 
főesperes is (1775-1796) panaszkodik a püspöknek a tanítók mű-
veltségének és erkölcseinek az alacsony szintje miatt. Szerinte az 
egyházmegye iskoláiban „mind paraszt és tudatlan mesterek vá-
gynák."2) Bárány György idejében egész egyházunkban még rosz-
szabb volt az állapot s így komoly intelme teljesen jogosult volt. 

A gyermekeknek kegyességre való vezetése céljából ajánlja 
a példaadást, a kátéban való alapos oktatást, a bibliaolvasást és 
bibliai mondások betanítását, a keresztyéni intéseket, a virtusok 
és vétkek példáinak „előmutatását", az ígéreteket és fenyegetése-
ket, a könyörgést és a gonosz társaság eltávoztatását. 

Erősen kárhoztatja Bárány a gyermekeknek a Jézuskával 
való bolondítását. Még jobban kikel a tótok között divó Balázs-
napi ugrálások ellen, mint amelyeket igaz keresztyén csak hely-
teleníthet. Minden ehhez hasonló szokást kárhoztat. 

Helyteleníti Bárány, ha a gyermekek a cselédektől vagy 
másvalakitől meséket hallgatnak, ami által megszokják a hazudo-
zást, amely ellenkezik az igazság erényével. Nem engedhető meg 
a gyermekeknek komédiák és egyéb játékok nézése, amivel csak 
haszontalan képeket és phantasiakat vernek a fejükbe. 

Az ötödik fejezetben Bárány a vallástanításra nézve ad a 
tanítóknak részletes utasításokat. Rövid tankönyveket követel, 
hogy a gyermekek meg ne unják azokat, hanem örüljenek, ha 
újat kapnak a kezükbe. Nyomatékosan sürgeti a magyar nyelv 
tanítását és a magyar nyelven való tanítást. Azt mondja: „Nem 
nagy szívfájdalom nélkül írom ezeket, emlékezvén a mi magyar 
iskolánkban levő praxisról, holott csak a deák nyelven fordul 
elő minden Innen a nyavalyás gyermekek mennyi nyakcsapásokat 
és vesszőzéseket szenvednek. Minek okáért sokan elvadulnak és 
elhagyják az oskolát. Javaslom azért minden tudós és nemes ta-
nítóknak tanácsokból sőt egész nemzetek példájokból, hogy se oly 

2) Protoc. Contubcrnii, 51θ· 1. 
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korán ne fogják a gyermekeket diák nyelvre, minek előtte t, i, a 
ker. vallás fundamentomában és az anyák nyelvén is alkalmasan 
hem proficiáltak, de nemcsak a katekizmus vagy más compendí-
um, hanem még a grammatica, syntaxis, história, geographia etc is 
magyar nyelven magyaráztassanak nekik, epistolákat és más ma-
gyar elaboratiókat csináljanak, hogy mindenek felett a magyar 
nyelvet tanulják meg tisztán " 

Bárány György tisztában volt azzal, amit a paedagógusok 
az idők folyamán mellékérdekből sokszor szem elöl tévesztettek, 
hogy t. i. a gyermeknek a lelke mélyéig ható vallás-erkölcsi ne-
velés, sőt a tudományokban való alapos oktatás is csak akkor 
lehetséges, ha az a gyermek anyanyelvén történik. Tisztában volt 
azzal, hogy abban az esetben, ha éppen a legerősebb fejlődés 
korában, amikor a gyermek a szavakat fogalmakat kezd össze-
kapcsolni s a szellemi és lelki világnak az alapja kristályosodik 
ki benne, az anyanyelvet egy idegen nyelvvel keresztezik, csak 
szellemileg és erkölcsileg roncsok kerülhetnek ki az iskolából. 
Azért hangsúlyozza a fiatal Bárány oly nyomatékosan az anya-
nyelven való tanítást. 

Munkája végén Bárány számos idézetet közöl az általa mon-
dottak alátámasztására más pietistáktól. Locke-ra hivatkozva szól 
a testre való gondról is. A táncot elitélí a váradi zsinatra és a 
régi mondásra hivatkozva : „Saltus est circulus, cuius centrum est 
diabolus." A tánc olyan kör, amelynek a központja az ördög. 

Ε munkájában hangoztatott követeléseinek legtöbbjével Bá-
rány György teljesen a reformatio alapján áll, amely szintén föli-
be helyezte az értelmi nevelésnek a vallás-erkölcsi nevelést. Az 
anyanyelv használatának a követelése, a tanító személyével szem-
ben hangoztatott feltételek reformátori gondolatok. Luther maga is 
követelte, hogy legyen elsősorban maga a tanító újjászületett e-
gyéniség. Sürgette a népnevelést s nagy súlyt helyezett az anya-
nyelv tanítására. A gyakorlati kereszténység követelése is arefor-
mátióval egyező. De sem nem reformátori, sem nem evangelium-
szerű a virtusok és vétkek példáinak, valamint az ígéretek és fe-
nyegetések, büntetés és jutalom túlságos hangoztatása. 

Nagy érdeme Bárány Györgynek, hogy ő irta az első ma-
gyarnyelvű neveléstant, amely üdvös utmutatást ad ahhoz, hogy 
hogyan kell a magyarságból uj, istenfélő, erkölcsös és hazafias 
nemzedéket nevelni. Erre ebben az időben nagyon is nagy szük-
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ség volt, A 150 évig tartó török háborúk, a kuruc Szabad· 
ságharcok folytán igen eldurvultak és elszilajodtak az erkölcsök. 
Olyan erkölcsök Uralkodtak az országban, hogy netn volt bátor1 

ságos az utazás. Nem volt élet és vagyonbiztonság. 
Hogy milyen erdurvult erkölcsök uralkodtak egyes magyar 

gyülekezetekben arra nézve igen jellemzőek Nóvák János Jakab 
nagyszokolyi lelkésznek gyülekezetére vonatkozó s az 1780-as évek-
ből származó feljegyzései, nem kevésbbé a gyönki gyülekezetre 
vonatkozólag fennmaradt feljegyzések. Bárány György idejében még 
rosszabb volt a helyzet3). 

A Németországból érkezett evang. telepesek is nem egy eset-
ben hoztak magukkal durvaerkölcsöket. így a Bárány által hang-
súlyozott és a gyakorlatba is átvitt szigorúbb vallás-erkölcsi neve-
lés csak jótékonyan hathatott. 

Magyar nemzeti szempontból Báránynak halhatatlan érdeme, 
hogy a magyar nemzeti nyelv és szellem teljes elnyomása idején 
nemcsak magyar nyelven adott ki neveléstani munkát, hanem 
azáltal főként, hogy oly nyomatékkal hangsúlyozta a magyar nyelv 
tanítását és a magyar nyelven való oktatást és nevelést. Ezzel 
majdnem egyedül áll a maga korában. S az ő befolyása alatt 
evang. iskoláinkban, a magyar szellemnek III. Károly és Mária 
Terézia alatt való elnyomatásának eme korszakában evang. lel-
készeink és tanítóink magyar nyelven oktatták és nevelték a 
gyermeksereget. Ezzel olyan szolgálatot tettek a magyar nemzeti 
ügynek és olyan érdemet szereztek maguknak, amely a magyar 
nemzet részéről a mai napig sem talált kellő elismerésre és méltatásra. 

A magyar piétisták u. m. Bél Mátyás, Torkos András, Bárány 
György, Bárány János és Bod Péter magyar nyelven folytatott 
irodalmi munkássága már magvetés volt a következő korban erő-
teljesen ébredő magyar nemzeti szellem számára. S e tekintetben 
a pietistákkal egy úton halad azok heves theologiai ellenfele, az 
orthodox Ribiní János is, aki nyomtatásban is megjelent értekezé-
sében (Oratio de cultura linguae hungaricae. Sopron 1751.) a ma-
gyar nyelv szépségeiért lelkesedik s annak „pallérozása" és 
„csinosítása" érdekében száll sikra4.) 

3) Egyet. egyh. levéltár, Bpest, III. e. 19, 106 1. (Levéltár, Gyönk). 
4) Pokoly József: A protestantizmus hatása a magyar állami életre, 

(464-465. 1.) 
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Bárány Györgynek még külföldön kiadott első neveléstani 
munkáját követték a többi a nevelés ügyét szolgáló művei. 1733-
ban a gyermekek részére kiadja a „Pcinopliát" melynek teljes 
cime: Panoplia catholica azaz Lelki Fegyverház minden keresz-
ténynek de kiváltkép az Oskolában járó Gyermekeknek felfegyver-
keztetésekre. (16 r. 122. 1.) Szentirásbeli helyek gyűjteménye ez. 
Az iráshelyek a káté és ker. hittan föltételei szerint s ezek bizo-
nyítására vannak összeválogatva. Ennek kiadására Bárány Györgyöt, 
János fia szerint az indította, hogy nem volt semmiféle olyan 
könyv, melyet a gyermekek kezébe lehetett volna adni. Ezért 
atyja a saját költségén, 150 frton, kiadja ezt a „Dictomos könyvet". 
Legtöbbnyire ingyen osztogatta s 150 frt. költségéből alig térült 
meg valami. így írja Bárány János 1751 XI. 1.-én Ribini János 
soproni tanárnak s azt akarja ezzel bizonyítani, hogy édesatyja 
mekkora anyagi áldozatot is hozott, hogy az iskolákban és csalá-
dokban jó könyveket olvassanak. Saját kijelentése szerint Bárány 
Gy. a „Dictomos könyvbe" 3 évi fizetését ölte bele5.) 

Harmadik munkája Bárány Györgynek 1735. kiadott kátéja, 
melyhez Rambach Jakab „Der wohlunterrichtete Katechet" c. 
munkája nyomán csatolta első Katechetikáját. Ebben az a helyes 
felismerés vezette, mely szerint a sikeres nevelés első feltétele a 
jó katecheta. A csatolt kis munkában fejtegeti a katechesis fon-
tosságát s részletes katechetikai szabályokat közöl. Leírja milyen-
nek kell lennie a tanítónak minemüségére, ajándékaira, tisztére nézve. 
Sürgeti a szorgalmas katechesíst mint az úrvacsorára alkalmas 
és szükséges előkészítést. Ajánlja, hogy minden esztendőben 5-6 
hétig a gyermekek minden nap kétszer katchizáltassanak s így 
készíttessenek elő méltóképen az úrvacsorához. Tehát Bárány Gy. 
a német pietisták példáját követve ismét felélesztette a confirmatio 
szokását. Németországban is Spener és a pietisták élesztették fel 
újra a confirmatio szokását mint a keresztségben az Istennel kötött 
szövetségnek az ember részéről való megújítását, bizonyos fokig 
ébresztő jelleget tulajdonítván annak. Érdekes, hogy Bárány Gy. 
a confirmatioi oktatást mint az úrvacsorához való méltó előké-
szítést ajánlja. Ezzel a reformátio korának álláspontjához közeledik 
De általában Bárány és a pietisták úgy fogták fel a co.ifirmatiot 
mint a keresztség szövetségének az ember részéről való megújí-
tását és kiegészítését. S a pietismus révén a confirmationak ezen 

5) Hrabovszky György, Scrin. Antiqu. XXI Nr. 12. Egyházt. eml. 355. 1.) 
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a keresztséggel helytelen viszonyba hozott felfogása lett általánossá 
egyházunkban. Erről hátrább még szólunk. 

Bárány e kátéjának és a hozzácsatolt Katechetikának a ki-
adásával nagy hatást gyakorolt korának a kátéirodalmára, melyet 
nagyban fellendített. 

1736. adta ki Bárány Gy. „Atyafiságos Serkentések" c. mun-
káját, melyet Wolf Abraham és Rogallen Frigyes német pietisták 
nyomán a magyar viszonyok szem előtt való tartásával irt. Teljes 
címe: Wolf Ábrahám és Rogallen Friedriknek Atyafiságos ser-
kentések, mely a magyar Sión őrállóinak ébresztésekre két Atyafi-
aktól (Bárány és Sártorius) magyar nyelvre fordíttatott. (12, r. 168 l.) 

Bárány György és Sártorius Szabó János e közös munkájá-
nak a gondolatmenetéből a következőket emeljük ki. Megemlíti 
Bárány, hogy mennyire megnehezíti a papi hivatást a világiaknak 
az egyháziakkal szemben való kémkedő figyelme és ellenséges 
magatartása. Idézi Sériver szavait: „Amint az angyalok örülnek a 
mennyben egy bűnös ember megtérésén, úgy örül e világ valamely 
egyházi ember megbotlásán" 

Utal Bárány a nehéz harcra, melyet a papnak meg kell vív-
nia a Sátánnal. Felsorolja a papot fenyegető veszedelmeket. Ilyenek 
a nikolaitismus, a szabadság szine alatt való bujálkodás, feslettség, 
amely méreg az indifferentismus neve alatt most is sokaknak a 
szívét bántja. Ilyen veszedelem az első szeretet meghűlése, a sze-
génységtől való félelem, a hitben és hűségben való megtántorodás, 
az üldözések közölt a türhetetlenség (türelmetlenség), a kényeske-
dés és testi kedveskedés, a lelki paráznaság, a sötétségnek a vi-
lágossággal, az Istennek a világgal való összveszerkesztése (ösz-
szekeverése), a tanítóknak az ő tisztükben való hanyagsága, ezen 
országban való sok sok szép gyönyörűségek, melyeket a földnek 
jósága nyújt és főképpen a borban megfojtották sokan a buzgó-
ságot. Mindezen veszedelmek ellen mint igazi pietista ajánlja a 
„mennyei jutalom" reményében való harcot. 

Követeli Bárány a lelkésztől az újjászületést. „A ti elválto-
zástoknak példája, mivelhogy azonnal szemekbetünik a hallgatók-
nak, többet fog használni, hogy mint füleikbe mondott száz poe-
nitentia praedicatio."") Az áldásos működés feltétele Bárány szerint, 
hogy a pap sajátmagán tapasztalta legyen az isteni kegyelem 
ujjászülő, újjáteremtő hatalmát és erejét. Ebből a felfogásból tűnik 

6) Payr S. Magy. pietisták, 139. 1. 
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ki a pietismusnak az újjá nem születettekre vonatkozó theologiai 
álláspontja, t. i. a prédikátori személyiség subjectiv hatásának a 
tülértelése az Ige objektiv erejének a rovására. Bárány szerint 
legyen a lelkipásztor, miként Keresztelő János, égő és világító 
világosság, akiben ég a szeretet szent tüze az Urnák háza és nyája 
iránt s aki hitével, tudományával, munkájával és jó példájával 
világol a hívek előtt. Ehhez gyűjtsön erőt a buzgó és hosszas 
imádságban, csendes elmélkedésben s az Igével való mindennapi 
táplálkozásból. Keményen elitéli azt a papot, aki a praedicatiot 
régen irt s más gyülekezetekre alkalmazott „rapszódiákból" tanulja. 

Megköveteli Bárány a paptól a tudományosságot, művelődést 
mint elsőrendű kelléket. De hozzáteszi: „Nem a mélységes tudo-
mány, nem a főiskolák és akadémiák teszik a papot, hanem a 
természet szerint való ajándékok, igaz megtérés és Jézus juhaihoz 
való szeretet," 

Óvja Bárány a lelkészt a túlságos földi gondoktól. Ha össze-
jönnek a papok, épületes dolgokról beszéljenek „nem a lisztről, 
hanem a tisztről, nem a telkekről, hanem a lelkekről, nem a gyap-
júról hanem a mennyei szoros kapuról." Ennek aztán meg fog 
lenni a haszna, úgy a maguk, mint gyülekezeteik számára. 

Bárány Gy. lemondást és önmegtagadást követel a paptól. 
Arra int: „Az accidentiákért ne vörsöngjetek, a kevés jövedelem 
felett ne sopánkodjatok!" Lágysággal ajándékok reményében a 
lelkipásztor ne keresse hívei kedvét s ne dicsérje fel a halottakat. 
A hívek körében is csak a komoly társalgást tartsa magához 
méltónak. „Szíves felserkentés nélkül el ne menjetek a ti juhai-
toktól. Az ily magányos beszélgetés jobban megnyitja a szemeiket 
a hallgatóknak" irja Bárány. 

Pipázás, mulatozás között ne töltsön a pap órákat hívei 
körében, vendégséggel ne pazarolja az időt, mert a tanítók ideje 
drága. Óva inti lelkésztársait olyan összeelegyedéstől, amelyekben 
erőtlenségünket és gondtalanságukat árulhatják el. A kereszte-
lőkben, lakodalmakban torokban való részvételt nem tiltja ugyan, 
de mégis inkább a visszavonulást ajánlja, mivel a lelkipásztor az 
ilyenekben való részvételnek könnyen vallhatja kárát., 

A lelkész magán és családi élete legyen tiszta. Tartson csa-
ládjával gyermekeivel szorgalmasan házi istentiszteleteket. A ven-
dégeskedést, játékot, táncot ne tűrje meg házában'). 

7) Payr S. Magy. pietisták . . . , 138. 1.) 
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Mindezek a követelések, melyeket Bárány György a lelki-
pásztorral szemben felállít, jogosultak és minden időkre érvényesek. 
Tanúskodnak egyúttal arról is, mily magaszíosan és komolyan fogta 
fel Bárány a papi hivatást. De nemcsak magában alkotott magának 
ily eszményi képet az evang. lelkipásztoról, hanem azt, amennyire 
emberi ereje megengedte, meg is valósította életében s így lett 
világító, követésre méltó eszmény- és példaképe paptársainak. 

Egy további munkája szenicei Bárány Gy.-nek az Augustana 
Confessio fordítása, melyet 1740. adott ki, mivel úgy tapasztalta, 
hogy a Lővey Balázs-féle kiadás már igen elfogyott. Lővey 1692. 
adta ki az Augustana fordítását Regensburgban. Az ágostai hitval-
lás kiadását Bárány e szavakkal indokolja: „Régente Romában 
szégyennek tartatott, ha valaki római polgár lévén a római törvényt 
nem tudta, nem különben szégyen és nagy kár volna, ha az 
Augustana Confession lévő keresztyének az Aug. Confessiot nem 
értenék. 

Az Augustana jelentőségét Bárány abban látja hogy, az 
„megmutatja, hogy mint kelljen az megigazító és üdvözítő hitet 
egész életednek szívednek és cselekedetednek megváltozásával vagy 
az igaz keresztyéni élettel megmutatnod". Az a tény, hogy Bárány 
Gy. 1740. Jenában kiadja az ágostai hitvallás fordítását s hogy 
oly fontosnak mondja annak ismeretét, bizonyíték amellett, hogy 
Bárány a hitvallási iratokkal szemben nem esett közönyösségbe. 
Kátéját is igyekezett a hitvallási iratokhoz szabni, amint ő maga 
mondja8). De amint látni fogjuk, a hitvalláshoz való viszonyában 
mégis pietista maradt Bárány György. 

1750-ben Bárány György fiával, Jánossal, a téti pappal és 
esperessel újra kiadja kátéját. Bárány János kijelentése szerint e 
kátéban majdnem teljesen Sartorius Szabó János (nemescsói lel. 
kész) kátéját követték, annak sorrendjén, kérdésein és feleletein 
alig változtattak valamit is. Csupán 40 éves tapasztalatai alapján 
egészítette ki és bővítette édesapja. A káté uj kiadására az szol-
gáltatott índitóokot és alkalmat, hogy a külföldön száműzetésben 
élő Krmann József bizonyos összeget gyűjtött jótékony célra s 
sürgette ezen valami könyvnek a kiadását. Mivel Bárány Gy.-nek 
különösen a káté kiadása feküdt a szívén, elhatározta a kapott 
pénzen ennek a kiadását. Nehezen szánta ugyan reá magát Bárány 
Gy., erre mert tartott a „censorok iniquitásától" és Krmann Dániel 

8) Egyháztört. monopr. I. 125. 1. 
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püspök gunyjától, aki heves ellensége volt a pietísmusnak. Végül 
mégis a káté kiadása mellett döntött, A kéziratot azonban előbb 
elküldte Sartorius Jánosnak, aki nem talált abban kifogásolni 
valót, csupán más alkalmasabb elenchzust ajánlott. Azzal küldte 
vissza Báránynak a kéziratot, hogy előbb ne adja ki, „quamcum 
superioribus communicatus alioquin habituros praetextum clamandi" 
Sartoríusnak ugyanazok voltak a káté kiadásával kapcsolatosan 
az aggályai, mint Báránynak. Tartott attól, hogy vitát fog elindítani 
s azért azt ajánlja, hogy előbb mutassa be „superioribus" akik alatt 
csak a Dunántúl felsőbb vidékeinek lelkészeit vagy az egyházi fensőbb-
ségét érthette. Mert ha Bárány ezt nem teszi meg, megint ürügyük 
van a lármára. Még mielőtt Bárány elküld'iette volna a kéziratot, 
Ratkóczy Miklós, nag'yszokolyi lelkész, Bárány Gy. veje, elkérte 
azt, hogy lemásolhassa magának. Bárány visszakapott kéziratát 
elküldte aztán átnézés végett Perlaky Gábor püspöknek. Perlaky 
el sem olvasva a kéziratot Szakonyi Mátyás dabronyi lelkésznek 
küldte el. Itt a kézirat megrekedt s Bárány többé sohasem kapta 
vissza. Elkérte azért vejétől annak másolatát. így került Ratkóczy-
nak a sajátmaga számára készíteti megjegyzésekkel és toldások-
kal ellátott másolata kéziratként a nyomdába. így írja Bárány 
János esperes Ribini Jánosnak s ezzel magyarázza, hogy több 
olyan kifejezés került a kátéba, amely nem édesatyjától való s 
okot adott a támadó kritikára. Innen van, hogy a káté bírálata 
által Ratkóczy is támadva érezte magát Ribini által s ő is küldött 
Bárány Jánosnak egy „Apologiát" Ribini támadásai ellen, amely 
azonban ismeretlen11). 

Bárány György második katéjának 15 és 16. kérdése és 
felelete indította meg a vitát Bárányék és Ribini János soproni 
orthodox tanár között, az 557. kérdés és felelet viszont Bárányék 
és Vittnyédy János kerületi felügyelő között. Az utóbbi felelet-
ben foglalt tétel miatt támadták Bárányékat a Maros és Körös 
közötti vidék lelkészei is egy cáfolatiratban. 

Érdekes, hogy kiváló egyháztörténészünk és a pietista egy-
házi irodalom legalaposabb ismerője, néh. jó Payr Sándor. Bárány-
nak ezt a kátéját nem említi meg, sem pedig az a felett folyt hit-
vitákat. Csak Bárány Györgynek 1735. kiadott kátéjáról tesz em-
lítést. Bárány János és Ribini J . levelezéséből viszont világosan 
kitűnik, hogy Bárány György, Sartorius János 1747. kiadott kátéja 

9). Hrabovszky Gy. Scrin Antiqu. XXI. Nr, 11. 
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nyomán 1750. egy újabb kátét adott ki. Sártorius kátéja viszont 
egyes részeiben teljesen Bárány György 1735. kiadott első kátéja 
nyomán halad.10) 

Bárány György, ki annyira a szivén hordozta az ifjúság 
nevelését, a felnőtt egyháztagokról sem feledkezett meg. Benső jó 
barátjával, Sártorius Szabó Jánossal, együtt lefordítja az újszövet-
séget s magyarázatokkal ellátva 1754. kiadja Lauban-ban. Címe: 
„A mi Urunk Jézus Krisztusnak Ujtestamentuma, mely görög 
nyelvről most újonnan magyarra fordíttatott és némely világosabb 
s lelki épületre szolgáló magyarázatokkal és jegyzésekkel· azon-
kívül minden könyv és levél eleibe tétetett hasznos útmutatással 
és közönséges elöljáró beszéddel kibocsáttatott Laubanban 1754." 
A magyarázatoknál Bárány és Sártorius Feltner, Láng, Heidinger 
és Starke Kristófnak a magyarázatait használták. Kiváló szolgála-
tot tettek a fordítók az egyháznak e munkájuk kiadásával. A ki-
adással ez alkalommal is sok nehézsége volt Báránynak. Ε munka 
kéziratát is elküldte előbb Perlaky Józsefnek, Fábry Gergelynek, 
Németh Ádámnak és Miskei Ádámnak, a kerület e kiváló pap-
jainak azzal, hogy nézzék át s mondjanak véleményt róla. De 
mindannyian azzal utasították vissza Bárány esperes kérését, hogy 
nagy elfoglaltságuk miatt nem érnek rá. Bárány paptársainak egy 
része csak kevés érdeklődést mutatott közérdekű munkája iránt. 
Az emberek, a papok is, régente is csak olyanok voltak mint ma. 
Még jó volt, ha Bárányék épségben visszakapták a kéziratokat. 
Később mégis Bárányékat támadják s azzal vádolják őket, hogy 
egyedül ők akarnak a bölcsek lenni. így panaszkodik Bárány 
János Ribininek abban az időben, amikor már az újszövetség for-
dításán dolgoznak. Látható ebből is, hogy a buzgó Bárány György-
nek mennyi nehézséggel kellett megküzdenie munkái kiadásával 
kapcsolatban. Csoda, hogy nem fáradt bele és nem vesztette el 
a kedvét. 

Azzal, hogy Bárányék kiadtak egy magyarázatos újszövet-
séget nagy érdemet szereztek. Kár, hogy ma is nem tudunk híve-
ink kezébe adni ilyen magyarázatos Bibliát. Sok tudatlanságnak 
és tévedésnek venné ez az elejét, s jó fegyver volna a szek-
tások bibliafacsarásai ellen. 

Az eddig említett munkásságon kivül fejtett ki Bárány 
György egyéb irodalmi tevékenységet is. Ach Mihály „Arany -

10). Egyhtört. monoqr. I. 134-135. 1, 
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lántz" cimü több kiadást ért imakönyvének 1734. Jenában meg-
jelent kiadásához Bárány irt hasznos előljáróbeszédet.") 

Vázsonyi Márton és Sartorius Szabó János közreműködé-
sével kiadta Bárány György Arnd János az igaz keresztyénségröl 
irott négy könyvét, mely mint „némely a Krisztusban egyetértő 
atyafiak" forgolódásuk által a magyar Siónnak épületire közvilágos-
ságra bocsáttatott" közös munka jelent meg. Ennek lefordításában 
is bizonyosan Bárány György már emiitett munkatársai és János 
fia vettek részt. Jenában jelent meg 1741-ben. 

Része és érdeme van Bárány Györgynek abban is, hogy 
az „ Uj zengedező mennyei kar" c. énekeskönyv kiadásai oly 
gazdag tartalommal jelenhettek meg. Ennek 1726 évi 262 oldalas 
uj kiadását Vázsonyi Mártonnal együtt Bárány György rendezte 
sajtó alá. 

Irt Bárány ezenkívül egyháztörténeti részletmunkát is. 
„Historica Recensio Ecclesiarum Evángelicarum in Inclyto Comi-
tatu Tolnensi et Vicinis inde ab anno 1715 ad praesentem 1742. 
Qualís ortus, progressus. quot et qnibus persecutionibus tentata 
earum eliminatio, dum hospitium praebuit." Nyomtatásban ezt a 
munkáját nem adta ki. 1742-ben irta amikor az egyházmegye 
legtöbb gyülekezete már megalakult. Az esperesség keletkezését 
és 1742-ig terjedő történetét irja le. Bárány György szemeláttára 
keletkezett és az ő vezetése alatt indult fejlődésnek a mai tekin-
télyes tolna-baranya-somogyi esperesség. Ο közvetlenül és szemé-
lyesen szenvedte végig azokat az üldözéseket, amelyeknek célja 
a protestantismusnak e vidéken való kipusztítása volt. így első 
sorban ő volt arra hivatva, hogy mindezt írásban megörökítse. 
Munkájában Bárány megemlékezik az egyházmegye első lelkésze-
iről is. Noha Bárány György teljesen egykorú eseményeket ír le, 
mégis itt-ott bebizonyítható módon téved az évszámokat és sze-
mélyeket illetőleg. Érdeme marad mégis, hogy egyházmegyéje 
első összefoglaló történetét ő irta meg.12) 

Bárány György irodalmi munkásságához lehet számítani 
széleskörű, kiterjedt kül és belföldi levelezéseit is. Hiszen e levelek, 
amennyiben ismeretesek, szintén közérdekű egyházi és vallási 
kérdéseket tárgyalnak nem egyszer igen bő terjedelemben és alapos 
részletességgel. így. pl. Sárszentlőrincről 1731. Szentgrófi Mihály 

11.) Egyhtört. monoqr. 159. 1. 
12.) Egyhtört. emt. 350 s>tb. 1, Protogoll. Cotjtub. 261 stb. 1, 
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dörgícseí lelkészhez írott levele, amelyben azzal a papavatás felett 
vitatkozik. Bizonyos, hogy Bárány több ilyen levelet is irt. 
Mesterével, Franckeval is folytatott levelezést13.) 

Mindaz amit szenicei Bárány György irodalmi munkásságáról 
elmondtunk, amellett bizonyít, hogy ő nemcsak buzgó és fárad-
hatatlan, hanem sokoldalú férfiú is volt. Akaratereje mellett igen 
nagy volt a munkabírása is. Szinte csoda, hogy gyülekezetének, 
egyházmegyéjének üldözésektől zivataros időben való kormányzása 
és gondozása mellett még ilyen sokoldalú és termékeny irodalmi 
munkásságot is tudott kifejteni. Csak az képes erre, akit ugy füt 
a Krisztushoz és az Ο nyájához való szeretet, míntahogv Bárány 
Györgyöt fűtötte. 

13.) tgyhtört. eml. 355 stb. 1. 
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iv. 

Bárány György hitvitái theologiai ellenfeleivel. 
a). Vitái a papavatás felett, b). Synkretistikus viták Bárány 
György fia, János, és Ribini János soproni tanár között Bárány 
György 1750-iki kátéjának 16. és 18. kérdései és feleletei fölött. 
A katholikus klérus támadásai, c). Terministikus viták a Bárány-
féle káté 557. kérdése és felelete fölött. Az orosházi Refutatio". 
d). Bárány György vitája és viszálya Vittnyédy János kerületi 
felügyelővel. 

a. 

Bárány György vitái a papavatás fölött. 

Rámutattunk már arra, hogy a magyar pietisták Spener és 
Francke példáját követve általában kerülték a hitvitákat. A ke-
resztyén emberhez méltatlan, meddő dolognak tartották az okát. 
Ez nemcsak visszahatás volt az orthodoxiának a végén már üressé 
és meddővé vált, szőrszálhasogató vitáival szemben, hanem ter-
mészetes módon folyt a pietismusnak azon lényegéből is, amelynél 
fogva inkább a gyakorlati keresztyénség, a keresztyén élet s nem 
annyira a tan és dogmatika érdekelte. Mint minden gyakorlatias 
keresztyén theologiai irányzat, úgy a pietismus is bizonyos fokig 
közömbös lett a keresztyén tan tisztaságával szemben. Ezt kell 
megállapítanunk a magyar pietistákról is. Mindazonáltal egyben-
másban elfoglalt theologiai álláspontjuk miatt az orthodoxia hivei 
részéről kritika és támadások érték őket, amelyekre válaszoltak, 
így Magyarországon is folytak hitviták a pietisták és az orthodoxia 
hivei között, melyeknek a központjában pietista részen főképpen 
Bárány György és hivei álltak. Sokszor nem Bárány György 
folytatta ellenfeleivel a vitát, hanem hivei és barátai, főként 
János fia mint felpéci pap és esperes. 

Hosszantartó vitát folytatott Bárány György barátaival és 
ellenfeleivel egyaránt a papavatás kérdése felett. Az e kérdés 
feletti vitára okot és alkalmat az szolgáltatott, hogy Szenei Fekete 
István óta 1673-1742-ig nem volt püspöke a dunántúti kerületnek, 
így nem volt senki aki felavatta volna a lelkészjelölteket. Akad-
tak olyan egyháziak, akik hajlandók voltak arra, hogy a papava-
tás jogát az esperesnek engedjék át. Ezek közé tartozott néhány 
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hívével szenicei Bárány György is, Hogy Bárány a papavatás 
kérdésében ilyen álláspontot foglalt el, arra többféle ok indította, 
Először is az a körülmény, hogy a papjelölteknek felavattatásuk 
végett a felvidékre kellett járniok, Egy időben Miatíára, Krmanrí 
Dániel püspökhöz jártak. Ez nemcsak a jelölteknek, hanem a gyük" 
kezeteknek is nagy fáradságot és sok költséget jelentett s nem 
egy esetben körülményes és veszedelmes utazással volt összekötve. 
Mikor a varsádiak pl. 1718-ban a németországi Schwarzwälder 
Jeromost választják meg papjukká, kénytelenek őt Pozsonyon át 
Miavára felkísérni felavattatása végett. A szekéren való utafcás 
nehézségei miatt Pozsonyban hátrahagyva szekerüket, Schwarz-
wälder és kísérői lóháton teszik meg az utat Miaváig.1) 

Az avatás költségeinek a csökkentésére nem egyszer Bárány 
György ad a rendelkezésére álló jótékony adományból a jelöltnek 
és gyülekezetnek segélyt. „Soproni alamizsnából adtam, mely volt 
123 frt. T. Kolbius uram consecratiójára 15 frt. Csaupéra és a 
Nagyszékelyi Eccl. (esiának) 8 frt." írja Bárány György a sár-
szentlőrinci első anyakönyvvégén. Kolb Ádám 1722-1725 varsádi 
lelkész volt s Krmann Dániel avatta Miaván 1722 szept. 18-án. 
Gaupp Frigyest, aki Ulmböl származott s Kistormáson, Hartán 
és Varsádon volt lelkész, 1726 juliusában Antony Sámuel püspök 
avatta lelkésszé Csetneken.-) Magának Bárány Györgynek a fiát. 
Jánost is Mohi Illés modori lelkész és püspök avatta fel pappá 
1740-ben.3) 

Sipkovits Tóth Jánosnak 1742. dunántúli püspökké való 
megválasztásáig majdnem minden dunántúli lelkészt a felvidéken 
avattak fel. Ách Mihály és Lénárd Benedek esperesek is 1706. 
kérik Pilarik István felvidéki püspököt, hogy több dunántúli lel-
készjelöltet avasson fel. Köztük volt a későbbi tabi lelkész, Velits 
Péter is.4) 

A felvidékre való hosszú utazások nemcsak sok fáradsággal 
és költséggel jártak, hanem, mivel ebben az időben az országban 
nem volt bátorságos az utazás, sokszor veszedelmekkel is voltak 
összekötve. Az utasok útközben sokszor rablótámadásnak is ki 

1) Gyülek. levéltár Varsád. 
2) Anyakönyv I. Sárszentlőrinc. Egyet. egyh. lcvtár Bpest V. 104, 236 1. 

Μ. ο. V. 54, 263. 1, 
3) Magy. egyháztört. monoqr. I. 116. 1. 
4) Egyhtört. eml. 279-280 1. 
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voltak téve. Ratkóczy (Temlin) Miklós nagyszokolyi lelkész, mikor 
felavattatása végett a felvidékre utazik, nem mer saját uri ruhájában 
útnak indulni, hanem parasztgunyába öltözik s úgy utazik Csetnekre 
ahol 1737-ben Antony Sámuel avatta lelkésszé ill. erősítette meg, 
miután Bárány György mint esperes őt már előbb liaentiatussa 
avatta."') Az egyik Molitoris András esetében viszont a jelölt és 
kísérete hajduruhába öltöztek és győri hajdúknak mondták magukat 
mivel „nem volt bátorságos nyilván járni".1') 

De Bárány Györgynek a papavatás dolgában elfoglalt állás^ 
pontját más komolyabb és mélyebb elvi okok is érlelték meg 
benne. Krmann Dániel püspök heves ellensége volt a pietismus-
nak. Az 1707. évi rózsahegyi zsinaton a pietismust kárhoztató 
kánont is az ő befolyása alatt hozták. Az orthodox Krmann Dániel 
a dunántúli papjelölteket gyanakvással fogadta s addig faggatta őket 
míg ellentmondtak a pietismusnak és kárhoztatták azt Csak azután 
avatta fel őket. Megesett pl., hogy Varjú István, Haliéból haza-
tért papjelölt, mivel pietista hírében állott, nem kapott állást. Ezért 
a „nebuló" megtagadta egyházunkat s katholikus lett, mire Iglón 
nyert vicariusi állást. Varjú 1729-ben tért vissza Haliéból hazájába.') 

Krmann D. püspöknek a dunántúli papjelöltekkel szemben 
tanúsított magatartása mélyen bántotta Bárány Györgyöt. Ezért az 
egyházi atyák és orthodox theologusok irataiból vett bizonyítékok 
alapján azt a tételt állította fel, hogy püspök hiányában s szükség 
esetében az esperes, sőt maga a „ministerium" (lelkészi kar) vagy 
presbyterium is avathat lelkészt s sürgette, hogy az esperesek ill. 
a „ministerium" és presbyterium éljen ezen jogával. A sok vesze-
delem között a felvidéki püspökökhöz való járás ellen kikelve ezt 
irja Bárány György: „Sokkal hasznosabban esett volna, ha itthon 
három tudósabb prédikátorokat és két-három paronusokat össz-
vegyüjtöttek és a kandidatust két-három értelmesebb hallgatóival 
egybe előállították volna és jól megexaminálták volna a maga 
hallgatói előtt s úgy esküdtették volna meg, hogy se az Aug. 
Confessióval ellenkezőt nem tanít, se féltében vagy a világ hálá-
datlanságáért tisztét farba nem rúgja. Mert bizony a püspök után 
költséges és veszedelmes vándorlás alatt nyilvánvaló babonaság 
rejlik. És ebben mind, akik küldöttek, mind akik mentek, egyaránt 
részesek voltak. Sőt még a Superitendensek sem voltak ártatlanok"*) 

5] Egy. egyh. ltár, Bp, III. e 19, 83-84 1. Hrabovszky Gy, Scrin. Antiqu XIII. 
6) Egyháztört. emlékek 358. 1. 
7] Hrabovszky Gy. Scrin. Antiqu. XXI. Nro. 4., Eegyht. monogr. I. 100.1 
8) Egyhtört. eml. 358. 1. 
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Hogy egyesek megbotránkoztak azon, hogy a jelöltek vala-
mely senior által avattassanak azt Bárány a Dunántúlról (felvidék) 
behordott „szemét"-nek mondja.'1) 

Bárány Gy. álláspontjának és felfogásának alátámasztására a 
kerület történetéből vett példákra is hivatkozhatott volna. Mert 
már korábban is volt példa arra, hogy esperes avatott lelkészt. 
Reczés János esperes, mikor 1593. a vasmegyei Csánigon egyház-
látogatást végzett, nem tudni mely napon, de lelkésszé avatta 
László Benedeket és Ruiber (Vörös) Jánost. Ezt az esetet Bárány 
Gy. esperes úgylátszik nem ismerte. 1°) 

Noha Bárány Gy. erősen szállt sikra felfogása mellett, még-
sem sikerült kerületének papságát annak helyességéről meggyőz-
nie. Sőt legjobb barátai és hivei sem értettek vele egyet. Ügylát-
szik meglehetősen egyedül maradt felfogásával, mert barátaival is 
sokat vitatkozik a kérdés felett. Perlaky József, Szentgróti Mihály, 
Torkos András és Tatay István voltak azok, akikkel vitatkozott. 
A vita elvi alapon folyt s durva személyeskedéssé nem fajult. 
Principálisával, Torkos Andrással mindvégig jó barátok maradtak. 
Szentgróti Mihály Báránynak Dörgicséről balatonmelléki bort 
küld ajándékba. Tatay István györkönyi lelkész és Bárány György 
komaságban vannak egymással. Tatayval lakóhelyük közelsége 
miatt Bárány személyesen is vitatkozhatott.il) 

De minden barátság mellett is támadták hívei Bárányt fel-
fogása miatt. Torkos András perfectismust vetett a szemére és 
mérges „elenchusra fakadt" ellene. Perlaky József nemeskéri lel-
késszel, Nemeskéren megfordulván, Bárány Gy. személyesen is 
vitatkozott. Torkos azzal vádolta Bárányt, hogy tagadja az 
„ordinatio" szükségességét, mit Bárány azzal utasít vissza, hogy 
ez soha még álmában sem jutott eszébe. Mások nyughatatlanságot 
vetettek Báránynak szemére. Erre ez a válasza Szentgróti Mihály-
hoz irott levelében: Mindenek előtt látom szükségesnek excutial-
nom sokaknak irántam való balitéleteket, hogy én a Krisztusnak 
idétlen szolgája nyughatatlankodom és irocskálok, egyedül azért, 
hogy valaha néma ebnek ne vádoltassam vagy oly rest és gonosz 
szolgának aki az ő talentomocskáját elásta. Azért valamit Isten 

9) Egyhtört. eml. 357. 1. 
10) Egyet. egyh. levtár. Bpcst. V. 109 d. 342 1, 
U) Egyháztört. eml. 355 1. 
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kegyelme által observálhatok, arról szót tenni akarok, ha veszik jó, 
ha nem, én senkire erővel a legdrágább igazságot sem kötöm.1 -) 

Bárány György viszont azzal vádolja ellenfeleit, hogy elfo-
gultak vele szemben és félremagyarázzák az írásait. Szentgrótinak 
következetlenséget vet a szemére amikor elismeri, hogy lehet és 
szabad püspök nélkül lelkészt avatni, s mégsem akarja ezt a gya-
korlatban megengedni. Ellenfeleivel szemben Bárány Lutherre és 
az orthodox theologusokra hivatkozik, akik szerinte az ö felfogását 
igazolják. Tehát véleménye szerint nem ö, hanem azok vádolhatók 
újításokkal Lutherrel és az orthodox theologusokkal elleniéiben el 
akarják temetni az egyház szabadságát. I. Kor. 8, 9 verse, melyre 
Szentgróti hivatkozik, Bárány szerint az ő álláspontját igazolja. 13) 

Bárány György esperes nemcsak elméletileg vitatta a maga 
felfogását, hanem a gyakorlatban is követte azt. Van eset reá, 
hogy mint esperes ö maga avatott lelkészt s megadta az illetőnek 
a prédikálás és a szentségek kiszolgáltatásának a jogát. így járt 
el Ratkóczy Miklós nagyszokolyi lelkész esetében, aki aztán csak 
később megy a fentiek szerint Csetnekre s erősítteti meg avatását 
Antony Sámuel püspök által. Ugyanezt tette meg Bárány Ursini 
Mihály bikácsi licentiatus esetében (1753-1761), amikor felhatal-
mazta, hogy prédikáljon és kereszteljen. Több hasonló esetet is 
lehetne még említeni a tolnai esperesség történetéből, 

Volt eset arra is, hogy bizonyára Bárány Györggyel mint 
esperessel az élén a lelkészi kar avatott valakit pappá. Tonsor 
(Borbély) Ferenc zombai (később mekényesi és gyönki) lelkészről 
jegyzi meg a Sipkovits Tóth János püspök által felvett egyházláto-
gatási jegyzőkönv: „In casu necessitatis ordinatus est per Minis-
idrium."14) Kétségtelen, hogy Tonsort az egyházmegyei lelkészi 
kar avatta fel. Talán az ő esete volt az, melyre Bárány Szentgró-
tihoz írott levelében hivatkozik, irván: ,,Nem támasztottam a kér-
dést elmém mutogatásából (ám akárki mit Ítéljen, Isten az én 
bíróm), de esett olyan casus közöttünk melyet másként meg nem 
orvosolhattunk, úgy kezdettük keresztyéni szabadságunkat előgör-
diteni, mit enged az és mennyire vehetjük, hánytuk - vetettük 
magunk között T. Tatai urammal tovább esztendőnél. Ο kegyelme 
irt Tóth János uramnak, de mai napig sem felelt 

121 Payr S. egyhr r t . eml. 356. 1. 
12j Egyháztört. eml. 356 stb. 1. 
14| Hrabovszky Gy. Scrin. Antiqu XIII. 
15) Egyhtört. eml· 356. 1, 



37 

így folyt a vita egész 1742-ig, amikor Sipkovits Tóth János 
személyében a kerület ismét választott püspököt. Ez véget vetett 
a papavatás kérdésében folyt vitának. Csak 1753-ban lett a pap-
avatás kérdése még egyszer vita tárgyává, mikor Fábry Gergely 
vadosfai lelkész és püspök börtönben ülvén, megint nem volt, 
aki a lelkészjelölteket felavatta volna. Különösen 1753. vert fel 
nagyobb hullámokat a vita, amikor a györkönyi gyülekezet az 
erdélyi származású hosszufaluí Magdó Sámuelt választotta lel-
készvé (1753-1763) s nem volt aki avassa. Bárány György ismét 
hangoztatta régi álláspontját, mely szerint püspök nélkül is lehet 
lelkészt avatni. Mások viszont az ellenkezőjét vitatták. Voltak 
akik függőben akarták hagyni az egész ügyet. Végül is úgy dölt 
el a vita, hogy Magdó Sámuel Modorban Mohi Illés püspök 
által avattatta fel magát 1753. Ezzel aztán végleg el is csendese-
dett a vita.1") 

Bárány György és Szentgróti Mihály más kérdések felett 
is vitatkoztak, pl: összesketheti e az ev. lelkész jó lelkiismerettel 
a vegyes házasokat. De ezek a viták nagyobb hullámokat nem 
vertek fel s inkább csak eszmecseréknek mondhatók.1 ') 

16) Egyet. egyh. levtár Bpest. V. 104, 237. 1. - Payr S. Fábry Gergely, 84 í. 
17) Egyháztört. eml. 355 1. 
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b. 

Synkretistikus viták Bárány György fia, ]ános, és Ribini 
]ános soproni tanár között Bárány György kátéjának 

16 stb. kérdései és feleletei felett. 

A papavatás felett folytatott vitánál sokkal nagyobb hullá-
mokat vert fel az a vita, amely Bárány György 1750. megjelent 
kátéjának egyes tételei fellett indult meg. Ennek hullámai még a 
Tiszántúlra, Orosházáig is elhatottak. Kevésbbé szólt bele ebbe 
a vitába a már agg Bárány György. Inkább Bárány János, a fel-
péci pap és esperes, folytatta azt, de atyja nevében és védelmében. 
Beleszólt a vitába Bárány György egy - két híve is, mint pl. 
Ratkóczy Miklós nagyszokolyi lelkész is, aki veje volt Bárány 
Györgynek. A Bárány-féle káté 16. és 18. kérdése és felelete 
felett megindult vitában Bárányékkal Ribini János, a kiváló és 
orthodox soproni tanár állt szemben. 

Bárány György 1750. kiadott új kátéjának 16. a váltanokra 
vonatkozó kérdésére azt a feleletet adja, hogy a fődolgokban a 
katholikusok megegyeznek a lutheránusokkal és a reformátusokkal. 
A kérdés szószerint így hangzik: „Mit tanítanak a pápisták?" 
Felelet: „A főcikkelyekben megegyeznek a protestánsokkal, csak-
hogy sok emberi találmánnyal toldják meg." A 18. kérdésre: 
„Mit tanítanak a lutheránusok és a reformátusok?" a felelet ez : 
„ Ugyanazt, amit a pápisták, kivéve az emberi találmányokat." 

Ribini János a tanári kathedrán támadta meg Bárány Gy. 
kátéját. Éppen olyan időben került a kezébe Bárány kátéja amikor 
hallgatói előtt a felekezetek között fennforgó külömbségekkel kap-
csolatban kimutatta, hogy a pápisták, lutheránusok és reformátusok 
amennyiben nyilvános hitvallási irataikból tanaik ismeretesek, a 
hit főcikkelyeiben nem egyeznek. S ime most Bárány György 
kátéjában az ellenkezőjét állítja annak, amit Ribini megállapított 
s nagyon is elmossa s elhalványítja a felekezetek között fennálló 
dogmatikai külömbségeket és határokat. Ribini János, hogy az 
ingadozó lelkeket, de első sorban hallgatóit a maga által hirdetett 
igazságban megerősítse, tanári székéből a következőt jelentette ki: 
„A magában véve világos és könnyű katechetikai theologiát a 
káték sokasága kezdi elhomályosítani. Az egyháznak nagyobb 
javára válnék, ha a Luther által mutatott úton maradnának s 
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Spener Vezetése mellett őt követnék. Ha ezt cselekednék, nem 
taníthatnák azt, hogy a vallás főcikkelyeiben a keresztyén feleke-
zetek megegyeznek, mintahogy azt az igazság és a theologiai 
bölcseség ellenére néhány katecheta megegyezően állítja." Hivat-
kozik Ribini J. Luther kis kátéja előszavának eme kijelentésére: 
„Ha majd ilyen majd olyan módon adod elő ugyanazt, könnyen 
magzavarodnak az egyszerű lelkek s minden a tanításra fordított 
fáradságod kárba vész." Megemlíthette Ribini névszerint is Bárány 
Györgyöt és kátéját hallgatói előtt. Ribini-nek ilyen kijelentései 
intitották meg a vitát, miután Bárány György tudomást szerzett 
Ribini támadásáról. 

Ribini János mint felsőmagyarországi theológus ez orthodox 
iránynak volt a híve s már ennélfogva sem volt barátja a pietis-
táknak. Másrészt nem volt híve a sokféle káténak, mert a theo-
logiai tan tisztaságát féltette azoktól. S nem ok nélkül. Bárány 
György kátéja idézett kérdéseinek és feleleteinek a szintelensége 
és határozatlansága tényleg alkalmas arra, hogy a gyengébb lelke-
ket megzavarja. Amint már utaltunk arra, a magyarországi pietis-
mus is, mint általában minden erősen szubjektív, vagy erősen gya-
korlatias theologiai irány, szintén kevés gondot lordított a tan tisz-
taságára és határozott, világos formulázására. Az erősen szubjektív 
és erősen gyakorlatias vallásos irányzatokat mindig fenyegeti az 
a veszedelem, hogy a tan tisztaságával és határozottságával szem-
ben közömbössé legyenek (indifferentismus) és a különböző dog-
matikai álláspontokat gyakorlati célból összeegyeztessék (synkre-
tismus, calixtinismus). Esek a jelenségek mutatkoznak Bárányék-
nál is. Ez keverte őket heves vitába az orthodoxia híveível s ter-
mette meg számukra az indifferantismus, synkretismus és calix-
tinismus vádját. S ezek a vádak, ezt el kell ismernünk, nem 
voltak teljesen alaptalanok. 

A vita főként Ribini János és Bárány János, Bárány espe-
res fia, között folyt. Bárány János ugyanis atyjával együtt adta 
ki az 1750. megjelent kátét. Levélben folyt a vita s a két ellenfél 
személyesen nem is ismerte egymást. Több terjedelmes levelet is 
váltott egymással a két tudós, tiszteletreméltó férfiú. Bárány János 
azt veti Ribininek a szemére, hogy a barbár tudatlanság és lelki 
éhínség korát kívánja vissza, amikor a sok káté ellen harcol. 
Ribini azzal utasítja vissza ezt a vádat, hogy ő nem a sok káté, 
hanem inkább a káték sokfélesége ellen harcol. Azt követeli, hogy 
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a káték legyenek azonosak s ne tartalmazzanak annyi változtatást. 
Bárány J . összeférhetetlenséggel vádolja Ribinit, szeretetlenséget 
vet a szemére. Ribini visszautasítja a vádat, kijelentvén, hogy nem 
akar Bárány György tekintélyének ártani s nem akar neki kelle-
metlenkedni. Egyedül az egyház érdeke és az igazság vezérli.1) 

Magát a tétel lényegét illetőleg Ribini Lutherre és más theo-
logusokra hivatkozva cáfolja Bárány György megállapítását. Bizo-
nyítja, hogy nem áll az, mintha a pápisták, lutheránusok és kál-
vinisták a vallás főcikkelyeiben egyetértenének. Bárány János 
viszont szintén több theologusra és az ágostai hitvallásra hivat-
kozva kel atyja tételének a védelmére. Közben aztán a vita hosz-
szadalmas és a kérdés lényege szempontjából meddő szócsatává 
fejlődik, amelyben a kiválóan képzett és éleselméjü Ribini marad 
felül. Bárány J. modora szelídebb, de érzékenykedő, ami abból 
a körülményből is érthető, hogy édesatyjáról van tulajdonképpen 
szó, aki ekkor már ősz aggastyán volt. Szemére is veti Ribininek, 
hogy édesatyját, aki annyi érdemet szerzett az egyház szolgálatá-
ban, nem tiszteli s gunyoros és keserű modorban gyakorol felette 
kritikát. Mindezen vádakat Ribini visszafordítja Bárányék ellen. 
Rossz néven veszi Bárány J . hogy ellenfeleik calixtinismussal 
synkretismussal (valláskeverés) és indifférentismussal vádolják 
őket s mindenáron azon vannak, hogy az ő jó hírüket rontsák. 
Szerinte most is azok támadnak, akik annak idején Sartorius 
kátéját is támadták, akik maguk ugyan nem tesznek semmitsem 
az egyház építése érdekében, de a mások munkáit nem tudják 
éles kritika nélkül olvasni Hisz Sartorius kátéjának a megjele-
nésekor is csak úgy visszhangzott az egész. Ekklézzia dunáninnen 
és dunántúl a lármától és a vádaktól, sőt mennydörgéstől és 
villámlástól. Hol triteismust, hol kálvínismust, hol meg más tév-
tanokat tulajdonítottak az ártatlan könyvecskének attól való félel-
mükben, hogy a házakat és iskolákat jó könyvekkel fogják elárasztani. 

Annak magyarázatául, hogy Sartorius János kátéjával szem-
ben az ő kátéjuk miért tartalmaz változtatásokat, Bárány J. el-
mondja egyik levelében kátéjuk kiadásának a történetét. Ε szerint 
nem Bárány György kézirata, hanem Ratkóczy Miklós szokolyi 
lelkészek és Bárány Gy. vejének arról készített megjegyzésekkel 
és közbeszurásokkal ellátott másolata került a nyomdába. így 
került a nyilvánosság elé jutott kátéba több olyan újítás és vál-

1) Hrab. Gy. Scrin. Antiqu. XXI. Nro. 10. 
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tozás, melyet Bárány György maga nem vett tervbe. Igyekszik 
Bárány J. Ribinit meggyőzni arról, hogy édesatyja a káté kiadá-
sával kapcsolatban mindent megtett, hogy az közmegelégedésre 
találjon s ha ez nem sikerült, úgy ennek nem ő, hanem mások az oka. 

Beleszólt a vitába egy egész rövid apologiával Bárány 
György esperes is mint szerző, az aggastyánt jellemző bölcs mér-
sékléssel és tárgyilagossággal. Először — úgymond az agg szer-
ző — azt hitte, hogy csak a tudatlanok támadták kátéjának 16. 
tétele miatt s csodálkozik azon, hogy ezúttal egyszerűség kedvé-
ért az akadémiai kathedrára vitték az ellene intézett támadást. 
Majd utalva arra, hogy saját szavainak mindenki saját maga a leg-
jobb s legilletékesebb magyarázója, kijelenti Bárány Gy., hogy ő telje-
sen az egyház kegyes confessorainak a symbolikus könyvekben és az 
ágostai hitvallásban foglalt szelleme szerint tanított és tanít. A maga 
igazolására szó szerint idézi az ágostai hitvallás következő két kitéte-
lét: „Ez körülbelül a főtan minálunk, amelyből látható, hogy abban 
nem foglaltatik semmi olyan, ami akár a Szentirástól, akár a katholi-
kus egyháztól eltérne. . ." ,,A visszaéléseket kivéve a nálunk levő egy-
házak egyetlen hitcikkelyben sem térnek el a katholikus egyháztól..." 

Bárány György, ez nyilvánvaló, nem tesz külömbséget a 
katholikus (egyetemes) és pápista egyház között, amint azt az á-
gostai hitvallás teszi. Ribini viszont élesen elkülöníti a kettőt egy-
mástól. A „katholikus,, alatt nem „a pápista", hanem az egyete-
mes keresztyénséget érti, amivel teljesen Luther és az ágostai 
hitvallás alapján áll. Ezért nem fogadja el helytállónak Bárány 
Györgynek az ágostai hitvallásra való hivatkozását. 

Bárány György apológiájában utal még a katholikus egyház-
nak ama jólismert erőfeszítésére, amellyel az evangélikusoktól az 
apostoli hitvallás, sőt az Isten igéjének és a szentségeknek a bírá-
sát is elakaija vitatni; majd igy folytatja: „S ha a mi kegyes 
hitvallóink (confessores) mint igen szelíd és békességre igyekvő 
(keresztyének) a rómaiakhoz tartozóknak ezt a hiu és alaptalan 
dicsekedését, nem akarták a vitéz óriástól (forti giganti) minde-
nestől elragadni, akkor magamtól én legyek oly merész és zavargó, 
hogy azt megkíséreljem ?" Bizonyos méltatlankodással utasítja vissza 
annak a gondolatát is, mintha új emberi találmányokkal akarná az 
evangéliumot elhomályosítani és megrontani s a magában üdvös 
eledelt méreggel keverve halálossá tenni. „Az egész ellentmondás-
nak az oka (ratio contradictionis) úgymond az agg Bárány, csupán 
a keresztyén szeretetnek olyan hiánya, amely mellett hiába dicse-
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kedünk Lutherrel, mint tanítómesterünkkel, ha az általa a nyolca-
dik parancsolat magyarázatába foglalt tanítást nem követjük." 
Nincs tudomásunk róla, hogy ezenkívül Bárány György még bele-
szólt volna a kátéja felett János fia és Ríbini között folyt vitába. 

A vége felé a vita tárgyilagosabb és szelídebb alakot ölt. 
Bárány J . édesatyja igazolására egyik levelében közli, hogy az 
miért fogalmazta meg kátéjának 16. és 18. kérdését és feleletét a 
tanbeli külömbségek letompitásával s hogy miért vette fel egyáltalán 
e kérdéseket és feleleteket ujonan kiadott kátéjába.. A katholiku-
sokkal szemben szerzett tapasztalatai alapján mintegy az egyházvédel-
mi szempont lebegett Bárány György előtt. Ez kitűnik János fiának 
következő közléséből. „Gróf Berényi, pécsi püspök, aki a maga 
egyházmegyéjében úgy járva ekklézsiáínkba, mintha sajátjai vol-
nának s a mieinket hevesen üldözte, amint néha szokta atyám-
mal vitába szállt. Azzal vádolta a mieinket, hogy a keresztségen 
kívül semmijük sincsen, amivel a keresztyén nevet kiérdemelnék. 
Atyám kimutatta, hogy minden keresztyén jó dolgot és mindazt ami a 
Szentirással megegyezik, mi is hiánytalanul bírjuk. Csupán a 
Szentíráson kívüli és azzal ellenkező toldalékokat vetjük el. Ennek 
bizonyságául a maga és Sartorius által kiadott magyar ágostai 
hitvallást ugyanannak a Sartoriusnak a manualejával, vagy az 
üdvösség rendjéről (szóló könyvével együtt) ajánlotta fel a tiszte-
lendő úrnak. Ezt a könyvecskét az hálás lélekkel el is fogadta 
s szorgalmasan olvasta és attól az időtől fogva nemcsak atyám-
nak kedvezett, hanem az üldözésekkel is teljesen felhagyott s elég 
nyájasnak ismerte volna meg őt a tolnai esperesség, ha még to-
vább élhetett volna. Ugyanabban az időben azzal a katechetikai 
irattal (kátéval) volt elfoglalva és a vitatkozás alapján folytak 
mintegy ama szavak kalamárisából. Szándékában volt Bárány 
Györgynek, hogy a vele ezután gyakrabban találkozó püspöknek 
felajánlja kiadandó kátéját is. De mivel az még csak 2 év múlva 
(1750) jelenhetett meg s Berényi püspök közben (1748) meghalt, 
ez nem volt lehetséges. Tehát nyilvánvaló, hogy Bárány György 
egyházvédelmi, gyakorlati célból nagyon is irenikus hangot ütött 
meg, mikor kátéjának 16 és 18 kérdését és feleletét megfogalmazta. 
S ezzel bizony nagyon is közel jutott az u. n. calixtinismushoz és 
indifferentismushoz anélkül, hogy bármelyiket elvileg elfogadta 
vagy helyeselte volna. 

Közben-közben a Berényi püspök által hangoztatott vád 
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Bárány János szerint más irányból is felmerült a lutheránusokkal 
szemben. Egyik ősszel (talán 1751-ben) a különben türelmes 
pannonhalmi apát ugyanezzel a váddal illette Bárány János 
„hallgatóit". Majd advent kezdetekor ugyanez a vád érte Bárány 
János híveit a győri püspök részéről. „Már most — írja Bárány 
János Rihininek — itéld meg magad, nem tanácsos-e e hatalmasok 
részéről ért ilyen megvádolásunkkal szemben a keresztény hit 
főcikkelyeiben való megegyezésre rámutatni?", 

A végén mégegyszer szelíd és békülékeny hangon közli 
Bárány János Ribinivel, hogy mi indította kátéjának kiadására 
édesatyját. Nem más, mint az a körülmény, hogy szerinte nemcsak 
ház, de még ekklezsia sem igen akadt, amelyben egy-egy nagy 
káté foszlányait lehetett volna feltalálni. A katechizációknak viszont 
nyoma sem volt. „Ez a valóságos lelki éhínség állapota volt, 
amiben hihetsz és hinned kell a mi tapasztalatainknak", írja 
Bárány János utolsó levelében. Ez indította szerinte édesatyját 
arra, hogy újra kiadja Sartorius Szabó János kátéját, noha nem 
volt nagy reményekkel, mert tartott a censorok méltánytalanságától 
és Krmann Dániel gúnyjától. 
Végül mégegyszer szeretetlenséget és összeférhetetlenséget vetve 
Ribini szemére, a maga részéről befejezettnek nyilvánítja a vitát. 
Lelkiismerete nyugodt, mivel ő csak védekezett, de nem ő idézte 
elő a vitát s inkább akar legyőzöttként feltűnni mint az egyenet-
lenség okozójaként. Majd így fejezi be levelét. „Isten veled s ha 
nem tartasz bennünket (arra) méltatlanoknak, úgy ne csak szóval, 
hanem, tettel légy jóakaratú irántunk s ezt az igazi békességgel 
bizonyítsd be! Legyen veled és tieiddel a jó Isten a maga kegyel-
mével s az Ekklesia javára adjon néktek üdvösséges előrehaladást. 

Bárány Jánosnak ezen keresztényi jó kívánságával ért véget 
a vita, amely közbe heves vádaskodásokkal és személyeskedésekkel 
folyt. A végén a Bárány Jánosnál hevesebb Ribini J. is szelídebb 
hangot használt már. De álláspontjából nem engedett. 

Bizonyos, hogy bármennyire méltányoljuk is Bárány György 
egyházvédelmi törekvéseit, amelyek a vitás kérdések és feleletek 
megfogalmazásánál szeme előtt lebegtek, mégis Ribini Jánosnak 
kell igazat adnunk. A kérdések és feleletek homályosak és hatá-
rozatlanok s könnyen adhatnak alkalmat félreértésre s okot a 
tudatlan és gyengébb lelkek megzavarására és megingatására. A 
feleletek azonkívül nem állhatnak meg az objektiv igazság előtt 
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sem, mert elhomályosítják és elhalványítják azt a mélységes szaka-
dékot, amely tan és szellem tekintetében a pápistákat, lutheránu-
sokat és kálvinistákat kölcsönösen elválasztja egymástól. S ez a 
külömbség nemcsak Luthernél, hanem hitvallási iratainkban is 
kifejezésre jut.2 

2) Az egész levelezést mely latin nyelven folyt, lásd Hrabovszky Gy. 
Scrinium Antiquitatum XXI. Egyházkerületi levéltár, Sopron, 
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c. 

Terministikus viták a Bárány-féle káté 557 kérdése 
és felelete felett. Az orosházi „Refutatio". 

Hogy milyen széles területre hatott ki a Bárány György 
kátéja felett megindult vita, annak bizonysága, hogy még a Tiszán-
túlon, a Maros és Kőrös között fekvő vidék evangélikus lelkészei 
is támadták a kátét s cáfolóiratot adtak ki ellene. A cáfolóirat 
latin címe ez: Erroris periculosissimi Termini Gratiae Peremp-
toriin Germania Saeculo superiore orti et per quandam Lutheri 
Catechesin anno proxime elapso 1750 operae Pastorum quorun-
dam inferioris tractus Transdanubiani Evangelicorum auso privato 
procurata et Laubnae formis expressam in Hungaria propagata 
brevis eaque ut plurimorum verbis gravissimorum Theologorum 
Lutheranornm concepta Refutatio a Pastoribus Augustanae Con-
fessionis Marusium inter et Chrisium verbum Crusis Docenti-
bus 1751}) 

A címből világos, hogy a cáfolóirat („Refutatio") a Maros és 
Kőrös között fekvő vidék evang. lelkészeitől ered s Bárányék 
1750. megjelent kátéja ellen irányul, amelyekben azok u. n. ter-
minismust láttak. Az irat jeligéje Ezekiel 18, 32 verse. Nincs 
tudomásunk arról, hogy az irat nyomtatásban is megjelent volna. 

A Tiszántúl evangelikus lelkészei nem Bárány kátéjának 16. 
és 18., hanem annak 557. kérdésén és feleletén ütköztek meg. 
Ebben arról van szó, hogy Isten az emberrel szemben egészen a 
halála napjáig gyakorol-e kegyelmet, vagy nincsen-e az ember 
életében egy olyan időpont, amelyben, ha nem fogadta el az 
isteni kegyelmet, örökre elvesztette azt. Bárány György a pietis-
mus hatása alatt, azt vallotta, hogy igenis van az ember életében 
egy olyan időpont (terminus), amelyen túl, ha abban nem fogadta 
el az isteni kegyelmet, menthetetlenül elkárhozik. Ezért Bárányt 
több oldalról is „terminismus"-sal vádolták. 

Az u. n. „terminus qratiae" fogalma visszanyúlik egészen a 
középkorba, ama augustinnsi tételre, mely szerint az isteni kegye-
lem a földi élet végével, a halállal megszűnik, úgyhogy a kereszt-
ség nélkül meghalt gyermekek is a pokol áldozataivá lesznek. 
Ezen az alapon tanította a kath. egyház is azt, hogy a tisztító 

1) Hrabovszky György Scrin. Antiqu. XXI. Nro. 7. Kerül, levtár. Sopron. 
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tűzbe jutottak közül csak azoknak válik javára az isteni kegyelem, 
akiknek csupán megbocsátható bűneik vannak. A reformatio el-
vetette ezt a tételt és az isteni kegyelem szabadságát hirdette s 
csupán a hithez kötötte, mint szubjektív feltételhez. 

A reformatioi álláspont egyoldalú továbbfejtése két túlzó-
irányzathoz vezetett. Akik az isteni kegyelemnek minden szubjektív 
alanyi feltételtől való függetlenségét és szabadságát hangsúlyozták 
egyoldalúan, u. n. „apokatastasis"-ba estek, Ε szerint az isteni 
kegyelem a halálon túl is hat. Akik viszont az isteni kegyelem 
hatékonysága szempontjából a megtérés egyéni, alanyi feltételeit 
hangsúlyozták egyoldalúan, az u. n. „ terminísmus"-ba estek. Ε 
szerint az isteni kegyelem működési lehetőségének a halálon innen 
is lehet végpontja, terminusa, amelyen túl a kegyelem többé nem 
mentheti meg a bűnöst. Az apokatastasis tűlhajlott objektivismu-
sával szemben ez tűlhajlott szubjektivismus. A quäkerek teljes 
határozottsággal tanították azt, hogy minden ember életében van 
az isteni meglátogatásnak egy olyan időpontja, amely többé nem 
tér vissza s ha az ember azt elmulasztotta, az isteni kegyelem 
által többé meg nem menthető. 

Az utóbbi irányban tévedtek el a pietisták, amikor a késői 
bűnbánatot nem értékelték. Ezzel heves vitát támasztottak első 
sorban Németországban. Itt a vitát Böse J. G. (f 1700) soraui 
diakónus indította meg Frankfurtban 1698-ban „Terminus perem-
torius salutis humánae" c. művével. Ebben azt mondja, hogy az 
isteni titokzatos bölcseség a kegyelem elnyerése szempontjából 
az ember számára egy bizonyos időpontot állapított meg. Ha ebben 
az időpontban megtér, úgy üdvözül. Ha ezt elmulasztja, nem adatik 
számára többé alkalom a megtérésre, Bőse ellen irtak Neumann 
J. G. wittenbergi theologiai tanár 2 munkát (Wittenberg 1700' és 
1701) és mások. Bősét támadóival szemben Spener veje, Rechenberg 
Ádám, vette 2 munkájában védelmébe. így keveredtek a pietisták 
nem ok nélkül a „terminismus" gyanújába. Velük szemben külö-
nösen Ittig Tamás, lipcsei egyetemi tanár, igyekezett bebizonyítani, 
hogy az isteni kegyelem minden ember számára nyitva áll egé-
szen a halálig. A vita sokoldalú túlzással, majd mérsékeltebb 
formában egészen 1759-ig folyt.2) 

A terministikus hitviták hullámai Bárány György kátéja 
révén Magyarországba is átcsaptak. A káté 557. kérdése és fele-

2) Dr. Herzog, Realencyclop., Gotha 1862. XV. 531-532. 1. 
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lete volt az, amelyben sokan, köztük Ribini János, Vittnyédy 
János kerületi felügyelő, a Tiszántúl evang. lelkészei és mások 
„termínismust" láttak. A kérdés (latinról magyarra visszafordítva) 
így hangzott: ,,Akarja-e Isten az összes megátalkodott bűnösökre 
haláluk órájáig kiterjeszteni az üdvösséget?" (Vultne deus omni-
bus peccatoribus obtinatis ad horam usque mortis conferre salutem?) 

A kérdésre Bárány ezt a feleletet adja kátéjában : „Igazságos 
bírói Ítélettel nem akarja. Nem volna akkor ugyanis szükséges 
egyáltalán az, hogy valaki siessen a bűnbánattal, ha azt még 
magában a halál órájában is gyakorolhatná s nem tudnók egy-
általán felébreszteni a megátalkodottakat, hanem inkább bátor-
ságot nyújtanánk nékik a bűnbánat halogatására" (Iusto iudicario 
non vult. Nam nullatenus esset necesse, ut quis poenitentiam ad-
maturet, si ípsaquoque mortis hora eam agere posset, nimirum 
contumaces excitare nequiremus, potius ad dilationem poenitentiae 
ausum üsdem daremus.) 

A vita Bárány György e tétele felett azzal indult meg, hogy 
a Tiszántúl lelkészei egy Orosházán tartott gyülésük alkalmával 
vizsgálat tárgyává tették Bárány kátéjának 557. kérdését és fele-
letét és mint tévedést kárhoztatták azt. Erről tudomást szerezvén 
Bárány, apologiát irt kátéja védelmére. Ez arra indította a Tiszán-
túl lelkészeit, hogy cáfolóiratot készítsenek Bárány ellen, amely 
11 pontban foglalkozik Bárány kátéjának 557. kérdésével és fele-
letével kapcsolatosan a terminismussal, melyet cáfol és mint ve-
szedelmes tévelygést kárhoztat. Alapos munka ez a vitairat s 
nagyszerű theologiai képzettségre, a Szentírásban s a theologiai 
irodalomban való alapos jártasságra s vitatkozó készségre és ké-
pességre vall. 

A „refutatio" 1. pontja ismerteti Bárány György kátéjának 
557. kérdését és az arra adott feleletet, valamint a káté szerzője 
által tételének igazolására felhozott összes iráshelyeket. 

A 2. és 3. pont ismerteti Bőse soraui diakónus termínismust 
tartalmazó tételét, majd az ellene kiadott cáfolatot s azt a vitát, 
mely Rechenberg Ádám és a többi pietista s ellenfeleik, Fecht, 
Neumann és Ittig között lefolyt. 

A 4. §. megállapítja, hogy a fennforgó esetben a megelőző 
(praeventiv) isteni kegyelemről van szó, amelyből a tirministák 
szerint az ember halála előtt kieshetik, úgy hogy nincsen számára 
többé megtérési lehetőség. 
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Az 5. §-ban az orosházi vitairat a terminismussal szemben 
azt a tételt állítja fel, hogy Isten általában mindig iidvöziiö és 
munkálkodó kegyelmét egyetlen halandótól, még a leggonoszabbtól, 
legmegátalkodottabbtól, legmakacsabbtól és legkeményebbtől sem 
tagadja meg teljesen annak halála előtt, hanem az élet utolsó le-
heletéig közvetlen vagy közvetített módon mindenkinek felkí-
nálja azt. Felsorakoztatja aztán mindazon szentírásbeli helyeket, 
melyekre a lutheránusok a kálvinistákká! szemben az isteni kegye-
lem egyetemességét és szabadságát alapítják. (Ezek 33. 11. János 
3, 10. Rom. 11, 32. I. Tvm. 2, 4. II. Peter 3, 19. stb. Majd 
Krisztus megváltói érdemének az egyetemességét igazolja írásbeli 
helyekkel. Erzs. 53, 6. János 1, 29. I. János II. 2. I. Kor. 15, 22, 
II. Kor. 5. 15. Tvm. 2, 6 és 4, 10. stb.) Hivatkozik a vitairat 
Zsid. 9, 27-re, mely szerint az ítélet az ember számára csak a 
halál után következik be. Ezt követi mindazon érveknek felsoro-
lása, melyeket Ittig Tamás állit szembe a terminismussal ill. 
azoknak az absurdumoknak, logikai lehetetlenségeknek a felsoro-
lása, amelyek a vallásos élet és ismeret szempontjából szükség-
képpen felmerülnek, ha elfogadjuk a terminismust. Ez esetben 
Isten azt az embert, aki a terminust elmulasztotta, soha többé meg 
nem téríthetné s az igazság ismeretére soha többé el nem vezé-
relhetné s ezt nem is akarhatná. Az ilyen ember vagy nem vét-
kezik többé, vagy a terminus után elkövetett vétkeiért Krisztus 
nem tett eleget. Az ilyen embert a számára nyújtott terminus el-
mulasztása után Isten többé nem intheti valójában, hanem csak 
színleg bűnbánatra. A terminismus elfogadása esetén az egyház 
szolgái nem inthetik az egész gyülekezetet bűnbánatra. Ennek 
nincs többé értelme azokkal szemben, akik a terminust elmulasz-
tották. Aki a terminust elmulasztotta, annak kétségbe kell esnie 
bűnei felett és ez nem róható fel neki bűnül. Az ilyentől nem 
követelhető, hogy élete végéig higyjen a Krisztusban, Az ilyen 
számára hatástalan az Isten igéjének a hirdetése és pedig Isten 
végzése folytán. Az ilyen ember számára a kegyelem országa 
többé semmiféle áldást nem jelenthetne s nyomorúsága nagyobb 
volna mint az Isten kegyelme. (Róm. 5, 20.) Érvénytelenné válnék 
az a tétel, hogy a késői bűnbánat soha sincsen későn. A kereszt-
ség, mint Istennek az emberrel kötött kegyelmi szövetsége, nem-
csak az ember, hanem az Isten oldaláról tekintve is érvénytelenné 
válnék. Krisztusnak a terméketlen fügefa érdekében való közben-
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járása értelmetlen és érvénytelen akkor. Kivágattatik az (a halál-
ban) és tűzrevettetik. 

A 6. pontban Bárányék ellenfelei a terminismus németországi 
bírálóit citálják u. m. Ittiget, Fenerbornt, Titiust, Bedekennt, 
Daíhauent és Arndt Jánost, akik valamilyen formában mind azt 
állítják és bizonyítják, hogy az isteni kegyelem az ember utolsó 
leheletéig működik és munkálkodik ennek üdvössége érdekében. 

A terminismusnak áltatában való bírálata és cáfolata után 
az orosházi „refutatio" a 7. §-ban rátér Bárány György kátéjának 
557, kérdésére és feleletére és ezt boncolgatja igen nagy részle-
tességgel. Kétfélét vetnek fel Bárány ellenében ellenfelei. Az 557. 
kérdés szerintük igazi termínistica és az arra adott felelet alapjai 
igen erőtlenek és ernyedtek, újságot hajhászok és mindenünnen a 
szerencsétlen terminismust lehelik. Egyáltalán szükségtelen volt a 
kérdés felvetése, mivel az anyaszentegyházban sohasem merült fel 
kétség aziránt, hogy az Isten a bűnösökre egészen halálukig 
akarja-e kiterjeszteni kegyelmét vagy nekik azt felkínálni. Példák-
kal mutatja ki a cáfolóirat, hogy a kérdés felvetése értelmetlen, 
majd utal arra, hogy a kérdéssel kapcsolatban nem tévesztendő 
össze az Isten kegyelmi széke és itélő széke, mely utóbbi előtt 
csak halálunk után kell megjelennünk. (Zsid. 4, 16. Máté 25, 35. 
Luk. 9, 5-6. János 3, 17.) 

Megjegyzi a „refutatio", hogy a Bárány-féle káté 557. fele-
letében a pietisla szerzők Bősével egyezően fejezik ki felfogásukat 
s talán azt sem tudva, mit akarnak, terminismust tanítanak, amely 
ellenkezik a Szentirással és az egyház tanításával. Szentírás és 
egyház mindig azt tanította, hogy a kegyelem ajtaja a bűnbánat 
feltétele mellett a bűnös ember számára nyitva marad mindhalálig. 
A dunántúli káté 557. kérdése és felelete azonban mást tanít. 

A 8. §-ban Bárány ellenfelei cáfolni igyekeznek azoknak a 
bibliai helyeknek a bizonyító erejét, melyeket Bárány kátéjának 
557. felelete mellett felsorol s bibliai helyekkel és az egyház ta-
nítóival cáfolják Bárány Györgynek azt a tételét, mintha az isteni 
kegyelem kapui valamely bűnös előtt már itt a földi életben örökre 
bezárulhatnának. Csak az menthetetlen, aki a Szentlélek elleni 
bünt követi el s mindvégig makacsul ellenáll a kegyelemnek s 
konokul megveti a kegyelem eszközeit. Ez a vitairat legbővebb 
része. Sok és bőven kifejtett szentirásbeli hellyel bizonyítja ebben 
a „refutatio", hogy nincsen olyan bűn, amelyre egészen a halál 
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órájáig ne volna bocsánat, ha a bűnös azt igazán megbánja és 
komolyan keresi az Isten kegyelmét. A bűnbánattal is nem azért 
kell sietnünk mivel közvetlenül a halál előtt nem nyerhetnénk 
már kegyelmet, hanem mivel senki sem tudja, mikor következik 
be halála órája. 

Magának Bárány Györgynek a nevét a vitairat csak a 9. 
§-ban említi meg. Mig eddig csupán a vitának tárgyáról esett szó, 
addig ez a rész személyes vonatkozásokat is tartalmaz. Itt tudjuk 
meg, hogy adott ki Bárány György kátéja védelmére egy apologiát, 
amely azonban eddig ismeretlen. „Különben a tisztelendő és nagy-
hírű Bárány György, lőrinci lelkipásztor és az egyházmegyének 
érdemes seniora, aki a szóban forgó egész kátéjának főszerkesz-
tője, akiről mi azt hittük, hogy már régen kimúlt a halandók so-
rából s lerakta végtelen sok bajtól és munkától megtört testének 
porsátorát, tudomást szerezvén arról, hogy ezen egyházmegyének 
néhány lelkipásztora bizonyos alkalommal Orosházán összegyüle-
kezvén az említett káténak 557. kérdését kárhoztatta és elitélte. . . 
a vádolók ellen a következőket irta: „Ami úgymond az 557. kér-
dést illeti, a soproni (Ribinit érti) hallgatagon ment el mellette, 
bizonyára azért mivel ez igen tudós és mélyenlátó férfiú az évek 
előtt meghajolt. Meglehet, hogy Fábry úr töri a fejét a dolgon, de 
eddig csend volt. Tóth György relatióiból megtudtam, hogy Oros-
házán nem akadtanak lelkipásztorok, kik ezt a dolgot kárhoztatták 
volna. Kész vagyok, hogy visszavonjam, hogy kitépjem a lapot 
és elégessem ha bebizonyítják annak tarthatatlanságát amitől ugyan 
nem tartok. Csupán azt teszem hozzá: a második tétellel szembe 
állítom II. Kor. 6, 1 és a negyedik tétellel szembe Ezek. 8, 18 és 
9, 10 és az ötödik tétellel Máté 25, 10 versét. Ezeket itt corigalom." 

Bárány György megjegyzéseire a „refutatio" 10. §-ában 
találjuk meg ellenfelei észrevételeit. Azon meggyőződésüknek ad-
nak kifejezést, hogy a soproni censor, aki nem más mint Ribini 
János, bizonyára azért ment el hallgatagon az 557. kérdés mellett, 
mivel vagy nem olvasta el ezen kérdésig a kátét, vagy, mivel 
futólagos olvasás folytán nem vette azt észre, vagy valami más 
ok miatt. De ezzel a kérdéssel, melyet már annyi nyilvánosságra 
jutott könyv cáfolt meg s amely az egyháztörténetben oly nagy 
mozgalmat idézett elő, foglalkozni kell s ezt a tévelygést mint 
nyomorult konkolyt ki kell irtani és ki kell vetni a Krisztus egy-
házából. A lelkipásztoroknak ugyanis nemcsak kötelességük hogy 
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a tiszta tant hirdessék, hanem az is, hogy az azzal ellenkezőt 
cáfolják. Nem adnak igazat a tiszántúli lelkészek Bárány Jánosnak, 
aki egy Ribinihez intézett levelében a vitatkozást mint keresztyén 
emberhez, de különösen mint theologushoz méltatlan dolgot kár-
hoztatja. Szemére hányják Bárány Jánosnak, hogy a fürdővízzel 
együtt a csecsemőt is kiönti. 58 éve, hogy egy bizonyos Fridelius 
M. A. Magyarországon elhintette a pietismus magvait s ugyanakkor, 
amikor egyrészt a sáskák és ördögök (locustae ec tartari) pusztí-
tották hazánkat, a 170 év óta semmi tévelygés által meg nem 
rontott tiszta evangéliumot is válságba döntéssel fenyegette. Most 
meg a „terminismus", melyet Löescher a pietistikus veszedelem 
jellemző vonásai között hatodiknak sorol fel, fenyeget azzal, hogy 
a régi ellentétek elsimultával uj zavart és szomorú kárhozatot 
okozzon, hacsak valami módon ki nem lehet azt irtani. 

Mivel Tiszántúl lelkészei látták a veszedelmet s tartottak attól, 
azért megcáfolták az 557. kérdést s elhatározták, hogy mindaddig 
nem tűrik meg egyházmegyéjükben Bárány György kátéját, mig 
az más alakban nem jelenik meg. Megbízták egyik paptársukat, 
hogy készítsen cáfolatot a dunántúli káté ellen s közölje azt többi 
lelkésztársaival is. Ez meg is történt. 

Nem minden gúny nélkül mondja a vitairat: „Amint hisszük 
a kérdés érvei megerötelenittetvén és inaik kivágattatván örökre 
sántikálásra vannak ítélve. Ennélfogva mit fogsz azokkal kezdeni 
tisztelendő férfiú?" 

Az utolsó 11. pontban a vitaírat szerzője annak a meggyő-
ződésének ad kifejezést, hogy a terminismus hazug alapjait sikerült 
lerontania s a dunántúli lelkészek szemében is megcáfolnia. Végül 
felszólítja a Dunántúl lelkészeit (Bárány Györgyöt és pietista hí-
veit érti), hogy ezt az ellenük kiadott vitairatot vagy tételről -
tételre cáfolják meg, vagy pedig bűnbánóan vallják be, hogy az 
557. kérdésben tévedtek. A tévelygést, amely sokakat megbot-
ránkoztatott, vonják vissza. A kátét semmisítsék meg, vagy pedig 
egy ujabb kiadás által az előbbinek káros hatásait szüntessék meg. 
Ha Bárányék valami oknál fogva ezek közül egyiket sem akarnák 
megtenni, úgy a Tiszántúl lelkészei a Dunántúl püspökéhez, a 
Krisztusban kedves testvérükhöz, fognak fordulni s megkérni őt, 
hogy ne engedje ezt a tévelygést kerületébe átplántálni, hogy ne 
terjedhessen tűzvészként az ország többi részeire s ne pusztítsa 
el azokat. A Dunántúl püspökének ilyen nagy tisztéhez jószeren-
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csét, sikert, állandó egészséget és hosszú életet kívánva, a vita-
irat így végződik: „Egyedül Istené legyen a dicsőség a Maros és 
a Kőrös között. Az 1751. esztendőben December 17-én".3) 

Az orosházi „refutatio" szerzője seholsem nevezi meg magát. 
Annyit elárul magáról, hogy ismeri Bárány György küzdelmeit, 
bajait, fáradozásait s tudja, hogy az 1751-ben már élemedett 
aggastyán, kiről azt hitte, hogy már nincs is az élők között. Ebből 
szinte arra lehetne következtetni, hogy a Dunántúlról, Zombáról, 
az ottani magyar telepesekkel együtt 1744-ben Orosházára költö-
zött Horváth András lelkész lehetett a vitairat szerzője, aki jól 
ismerte Bárány Gy. esperest. Emellett szól az is, hogy a Tiszántúl 
lelkészei éppen Orosházán határozzák el cáfolóiratuk kiadását s 
ott tárgyalják Bárány kátéjának 557. kérdését, S Horváth András 
kiváló lelkész volt, akitől el lehetett várni egy olyan munkát, mint 
amilyen a „refutatio". Bizonyos az is, hogy ennek szerzője ismerte 
a Bárány János és Ribini János között lefolyt vitát, mert hiszen 
hivatkozik Báránz Jánosnak Ribinihez irott egyik levelére is. 

A Tiszántúl lelkészeinek igazuk volt. Kátéjának 557. kér-
désében és feleletében a jó Bárány György bizony a pietismus 
hatása alatt bizonyos fokig lecsúszott a lutheri reformatio és a 
Szentírás alapjáról a túlzott szubjectivismus irányában. Ezért 
nemcsak egyháziak, hanem világiak is megtámadták, 

3) A latinnyelvü vitairat másolatát 1. Hrabovszky Gy. Scrin. Antiqu. XXL 
Nro. 7. Kerül, levéltár Sopron. 
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d. 

Bárány György terministikus hitvitája és viszálya 
Vittnyédy János kerületi felügyelővel. 

Bárány Györgynek 1750. megjelent kátéja miatt Vittnyédy 
Jánossal, a hires soproni ügyvéddel és alapos theologiai képzett-
séggel rendelkező kerületi felügyelővel is akadt vitája. Ez egy 
időre feszültté is tette közöttük a viszonyt Vittnyédy is Bárány 
kátéjának 557. kérdésén ütközött meg s terminismussal vádolta 
Bárányt, kit egy magyarnyelvű vitairattal támadott meg. Ebben 
az iratában, melyen régi theologusok könyvei alapján több hónapon 
át dolgozott, cáfolja a kerületi felügyelő a tolnai esperes theologiai 
álláspontját. Bárány esperes 1754-ben válaszolt egy levélben 
Vittnyédynek. Ε levelet nem sikerült felfedeznem. Levelével Bárány 
magára haragította Vittnyédyt. Csak 2 év múlva békült ki a két 
nagy férfiú, mikor Bárány György fiának, Jánosnak, püspökké-
avatása alkalmából felmegy a nemesdömölki kerületi gyűlésre. 

Ekkor meglátogatta fiát is Felpécen s a kerületi gyűlésen köny-
nyek között búcsúzott el paptársaitól. Érdekes, hogy atyjával való vi-
szálya ellenére Vittnyédy J. az agg Sarforíus Szabó Jánossal szem-
ben mégis Bárány János püspökké választását erőszakolta keresztül.1) 

Vittnyédy vitairatát a nála patvaristaként alkalmazott Horváth 
József (berekaljai) lemásolta magának. De ez a másolat is elveszett. 

Akadtak Bárány Györgynek a katholikusokkal, nevezetesen 
Berényi Zsigmond pécsi püspökkel (1739—1748) is vitái. Ezekről 
fentebb megemlékeztünk már. 

Bárányéknak az orthodoxokkal folyt vitáiról is megemlékezik 
Bárány János az atyja halálára irt emlékversben. Ε kemény sza-
vakat irja le : 

Noha sokaknak lett botránkozás köve 
S oly cél, melyre sok nyelv mérges nyilat lőve 
Sok tollal sértetett becsületes neve, 
Hogy Atyafi név majd le lett róla véve. 

Sőt oly jelül látszott neve kitétetni, 
Amelynek ellene kelljen szólni s lenni 
S ő gyűlöléséről hívnek ismertetni. 
Gyanús lett, ki talált hozzá közeledni, 
1) Payr S, Magy piet is ták, , , , 111, 1, 
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Atyja ellenfeleiről e szavakkal emlékezik meg Bárány János : 
Kik maguk nem tettek csak egy vakarítást 
S nem méltók, saruján, hogy tegyenek oldást, 
Azok mertek tenni az ellen vádolást, 
Amit nem értenek, s tudatlan káromlást.2) 
Még édesatyja halála után is kemény szavakkal fordul 

Bárány János azok ellen, akik azt theologiai álláspontja miatt 
támadni merték s tudatlanságot vet a szemükre. Ez a kiváló fér-
fiú részéről bizony nagyfokú elfogultság. Ribini János, ki 1747-
1758. soproni tanár, kiváló és alapos theologiai képzettséggel ren-
delkező férfiú volt. Irodalmi munkáival is értékes tevékenységet 
fejtett ki egyházi téren. Nem mondható tudatlan férfiúnak Víttnyédy 
János kerületi felügyelő sem, aki világi férfiú létére igen mély 
theologiai jártassággal bírt. Az orosházi „refutatio" szerzője sem 
vonható Bárány János kritikája alá. Bárány Jánost ellenfeleikkel 
szemben elfogulttá tette édesatyja iránt való nagy szeretete és 
tisztelete. Ezért a viták folyamán sokszor nagyon is szubjectivvá 
válik, érzékenykedik s az édesatyja ellen intézett támadásban 
mindjárt tiszteletlenséget lát. Pedig pl. a tiszántúli cáfoló irat is a 
megfelelő tisztelet hangján szól Bárány Györgyről. Hogy Bárány 
János a viták folyamán nem tudott mindig tárgyilagos maradni, 
az édesatyjához való viszonya alapján érthető és menthető. A 
szeretetnek minden hangoztatása mellett bizony ő is nem egyszer 
ragadtatta magát kemény szavakra és személyeskedésre. De álta-
lában a pietisták és orthodoxok között lefolyt hitviták nálunk soha-
sem fajultak el annyira mint Németországban. De a mi pietistáink 
sem ragadtatták magukat olyan túlzásokra, mint Spener és Francke 
törpe epigonja s nem vonták le pietista álláspontjuk utolsó követ-
keztetéseit. 

2) Payr S. Egyhtört, eml. 361-365 , 1, 
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II. 

Bárány György theologiai álláspontja. Viszonya a 
német pietistákhoz. Ethikája. 

Bárány György határozottan pietista theologus volt. A pie-' 
tista theologiai irány, amely a XVII. század második felében 
Spener és Francke hatása alatt terjedt el a protestantismus körében, 
visszahatás volt az orthodoxiával szemben. Mig az orthodoxia 
végső túlzásaiban csupán az egyházi tan objektiv tartalmának 
helyes megállapítására és rendszerezésére törekedett s emellett 
elmulasztotta a keresztyén igazságnak a gyakorlati keresztyén 
életbe való átültetését, addig a pietismus ez ellen való vissza-
hatásképpen a keresztyén élet és az egyes vallásos egyén ápolá-
sára fektette a fősúlyt. A keresztyénség és egyház objektiv ténye-
zőiből (Szentírás, szentségek, hitvallási iratok, egyházi tan, egy-
házi rend stb.) az bírt csak a pietismus szemében igazi értékkel, 
ami az egyes egyén vallásos élményeinek, vallásos érzésvilágának 
és erkölcsi akaratelhatározásának az ápolását és gazdagodását 
szolgálta. Elméletben a pietisták elismerték ugyan a kerésztyénség 
objektív, adott tényezőinek az értékét és tekintélyét, de Luthertől 
és a lutheri reformatiótól eltérve, abba a végzetes tévedésbe estek, 
hogy a keresztyénség objektiv tényezőinek a kritériumává az 
egyes egyén, az egyes vallásos alany szubjektív élmény- és érzés-
világát, vallásos tudatát tették Ezzel a vallásos szubjektumot a 
keresztyénség objektiv tényezői fölé emelték s túlzott szubjekti-
vismusba estek. Ennek megfelelő következetesség mellett a végső 
következménye csak a teljes egyéni önkény lehet a kerésztyénség 
objektív tényezőivel szemben, vagy a félúton való megállás mellett 
az érdektelenség és közöny. 

Túlzott szubjektivismusa révén anélkül, hogy ezt akarta volna 
a pietismus előkészítette a theologiai rationalismus útját. Csak 
míg a pietismus az egyén szubjektív érzésvilágát tette a keresz-
tyénség objektiv tényezőinek a mértékévé, addig a rationalismus 
az egyén értelmét emelte ebben a vonatkozásban a vallás kritériu-
mává és forrásává. Mindkettő a vallás tekintetében istápolt egyéni 
önkény révén hatalmas módon előkészítette a szektának az egy-
házunkba való betörését. A szektánál mindkettő megtalálható, a 
túlzott pietismus és túlzott rationalismus egyaránt és egymás mellett· 
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A pietismus ugyan nem mondható felvilágosodási iránynak, 
aminek Szekfü Gyula felületesen megteszi,1) de akaratlanul igen 
is előkészítette azt. így minden el nem vitatható komolysága és 
áldása mellett is végeredményben nem épitően, hanem bomlasztóan 
hatott az egyházra és életére. Beteljesedett rajta, amit a világnéze-
tek, filozofiai és theologiai irányok kölcsönös összefüggéséről szóló 
egyik előadásában Lutherdt mond: „Ne feledjük, hogy van a 
dolognak olyan logikája, amely független az embereknek sokszor 
dicséretreméltó következetlenségétől. Elvek érvényesülnek az em-
berek akarata nélkül és ellen. Azért fordul elő oly gyakran, hogy 
az elhintett magból olyan vetés sarjad, amelyet akarni és amelyre 
gondolni eszébe sem jutott az embereknek. S még sincs joga az 
embernek, hogy azt mondhassa: az ellenség tette. Az ember saját-
maga tette anélkül, hogy tudta volna mit tesz."2) 

Eltértünk kissé a tárgytól. De szükségét érezte e sorok szerény 
írója annak, hogy a nagy magyar pietista, Bárány György, életével 
kapcsolatban csak így röviden megjelölje a pietista irány lényegét 
s annak a theologiai irányok között való helyét. Egyrészt igen 
szükséges, hogy egyházi szempontból éledő és ébredő korunknak 
a pietismus irányában való theologiai tájékozódása közben vilá-
gosan lássuk azokat a veszedelmeket, melyeket a pietista irány 
végső consequentiáinak levonása mellett magában rejt, másrészt 
így tudjuk igazán megérteni és igazán elfogulatlanul méltányolni 
Bárány György theologiai álláspontját. 

Bárány Györgynek akár egyes munkáit olvassuk, akár egyes 
erkölcsi követeléseit nézzük, melyeket a keresztyén élet tekinte-
tében akár a lelkészekkel, akár a tanítókkal és hívekkel szemben 
felállít, mindenütt látható és érezhető a pietismus hatása. Ez ért-
hető és természetes annál a szoros összeköttetésnél fogva, amely-
ben a német és magyar pietismus képviselőivel volt, így Német-
országban nevezetesen Franckeval és Breithaupttal. Bárány 
Györgynek egész vallásosságát és theologiai álláspontját jellemzi 
az Istenhez való viszonyban ama melegebb és közvetlenebb, 
bensőbb titokzatosság, amely a pietismusban található s amely a 
mysticismusra emlékeztet. Ez különösen az „Atyafiságos serkenté-

A pietismus teljes egészében vallásos irányzat volt s azért, mivel iskoláiban 
a raliak és az anyanyelv tanítását követelte, nem sorozható a felvilágosodási 
vagy forradalmi irányok közé. Ezekhez a pietismusnak semmi köze. 

1) (Homan-Szekfü: Magyar Történet IV. 527. 1.) 
2) ILuthardt, Moderne Weltanschaunugen 5, 1,) 
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sek" c. munkájában lelkésztársaihoz intézett meleghangú beszédei-
bő l és azon ajánlásából tűnik ki, hogy a lelkész merüljön el hosz-
szasan az Isten igéjébe és az imádkozásba. 

Kétségtelenül meglátszik a pietista hatás már Bárány György 
gyakorlati újításain is, melyeket az igehirdetés, a kicsik és nagyok 
vallásos oktatásában behoz. A katechizació és confirmatio hang-
súlyozása pietista vonás. De a confirmatiót illetőleg is — amint 
azt ki fogjuk fejteni — Bárány beleesett a pietismus tévedésébe. 

Pietistikus Bárány György egész életfelfogása, amely nem-
csak szigorú, hanem bizonyos fokig negativ jellegű, törvényszerű 
erkölcsiséget követel. 

Joggal mondható el, hogy a magyar pietisták közül Bárány 
György vett át legtöbbet Francketöl. Ennek legjobb bizonyítéka, 
hogy még a magyarországi pietismus főképviselői közül Torkos 
András, Bárány egykori győri tanára és barátja is, pietista téve-
déssel, ú. n. perfeetismussal vádolta és mérges „elenchusra fakadt" 
ellene. Láttuk, hogy más komoly egyházi és világi férfiak is kü-
lömböző pietista tévedésekkel vádolták Bárányt, melyeket külöm-
böző munkáiban fedeztek fel. Öt és szoros baráti körét calixtinis-
mussal, syncretismussal, indifferentismussal és terminismussal 
vádolták többen is. Egyik-másik ilyen szemrehányásnak, amint 
arra Bárányék hitvitáinál rámutattunk, volt is alapja. Nem ment-
hető fel Bárány teljesen ellenfeleinek minden vádja alól. De a 
pietismus németországi későbbi képviselőinek és követőinek a 
sectismust és rationalismust előkészítő durva eltévelyedéseitől 
mégis ment maradt. Megóvta ettől józansága, amelytől vezettetve 
óvakodott attól, hogy pietistikus vallásos álláspontjának és felfo-
gásának a végső consequentiáit levonja. Megmaradt a Spener és 
Francke által képviselt középúton. Elméletileg Bárány György 
ama theologiai tévedések közül, melyekkel ellenfelei vádolták, 
egyiket sem vallotta elvi felfogása gyanánt. De munkáiban ki-
kiütközik itt-ott azok hatása. 1750-ben megjelent új kátéjának 16. 
és 18. kérdésében félreismerhetetlen bizonyos fokú indifferentismus 
és syncreíismus, míg az 557. kérdésben és feleletben határozottan 
terminismus rejlik. Az ilyenek tették aztán a németországi pietis-
tákhoz való viszonya mellett theologiai álláspontját sokak előtt 
gyanússá s támasztottak neki theologiai ellenfeleket. 

Nem esett bele azonban Bárány György sohasem a német-
országi túlzó pietistáknak az egyházi hitvallási iratokkal szemben 
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tanúsított közönyébe, a teljes indifíerentismusba. Ezt igazolja iro-
dalmi munkássága. Lefordítja az ágostai hitvallást magyar nyelvre 
és terjeszti. Az ágostai hitvallásnak az ismeretét igen fontosnak s 
annak nem ismerését szégyennek mondja. 1735-ben kiadott káté-
jában elismeri a hitvallási iratok, a symbolikus könyvek tansza-
bályozó tekintélyét. Hitvitái közben is hivatkozik az ágostai hit-
vallásra. A papavatás felett folytatott vitájával kapcsolatban is 
megköveteli, hogy a kandidatus esküdtessék meg arra, hogy az 
Aug. Confessióval ellenkezőt nem fog tanítani.3) 

De mégis pietista marad Bárány, noha annyira hangsúlyozza 
az ágostai hitvallás ismeretét és tanszabályozó tekintélyét, miután 
annak nem annyira a tant, mint inkább a keresztyén életet sza-
bályozó jelentőségét emeli ki. Ügy szól az Augustanáról, mint 
„amely megmutatja, mint kelljen az megigazító és üdvözítő hitet 
egész életednek, szivednek és cselekedetednek megváltozásával 
vagy az igaz keresztyén élettel megmutatnod." 

Egy bizonyos. A magyar pietisták is, mint minden szubjek-
tivistikus és gyakorlatias theologiai irányzat általában, a rendsze-
res theologiai, nevezetesen a hittani fogalmak tisztázása és világos, 
határozott fogalmazása terén, ha nem is tanúsítottak teljes közönyt 
(indifferentismus), de bizonyos fokú engedékenységet igen. így a 
jó Bárány György is. Emellett bizonyít 1750. megjelent kátéjának 
16. és 18. tétele. Ebben, hogy a katholikusok felé ne élezze ki a 
felekezeti ellentétet s ne ingerelje fel még jobban a klérust a luthe-
ránusok ellen, célszerűségi szempontból letompítja a tanbeli eltérés 
tényét. Bizonyosan számított Bárány ennél egy kicsit a katholikus 
klérusnak a más felekezetekkel szemben való, általa személyesen 
is tapasztalt theologiai tudatlanságára. Míg azonban így kifelé óva-
kodott a felekezeti ellentétek kiélezésétől s attól, hogy saját ma-
gát is háborúságnak és megtámadtatásnak tegye ki, addig a saját 
egyházában akadtak ellenfelei, akik támadták. 

Nem esett Bárány György a németországi pietista tévely-
gőknek azon közönyébe sem, amelyet azok a keresztyénség ob-
jektiv tényezőivel, egyházzal, Igével és szentségekkel szemben 
tanúsítottak. Nem lett közömbös az egyházzal mint egésszel szem-
ben. Munkálkodásában nemcsak a felébredt lelkek gyűjtögetése, 
hanem az egyháznak mint egésznek az építése lebegett a szeme 
előtt. Nem lett közömbös az igehirdetés tisztaságával és a szent-
~ 3) Egyhtört, eml. 358. 1. 
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ségekkel szemben sem. De a keresztség megítélésében és értéke-
lésében ő is a pietismus tévedésébe esett. Ő is úgy fogta fel a 
keresztséget, hogy az az embernek az Istennel kötött kétoldalú szö-
vetsége, amely az ember részéről, ha a gyermekkorban történt, 
későbbi időpontban szubjektív és tudatos pótlásra és megújításra 
szorul. Nem ismerte a keresztségnek ama felfogását, amely szerint 
az Istennek az emberrel annak minden szubjektív hozzájárulása 
nélkül, egyedül az Ür Jézus Krisztus érdeméért kötött kegyelmi 
szövetsége, amelynél nem az a fontos és döntő, amit az ember 
hoz és tesz, hanem amit Isten tesz és ad, Nyilvánvaló, hogy a 
pietista felfogás mellett a keresztség nagyon sokat vészit objektiv 
szentségjellegéből és a kegyelem közlése szempontjából való 
jelentőségéből. Hogy a keresztségnek ilyen megítélése mellett az 
nemcsak vészit szentségjellegéből és jelentőségéből, hanem, hogy ez 
az álláspont egyúttal a baptista és anabaptista felfogásnak egyen-
gette az útját és azt igazolta, ezt a többi pietistákkal együtt, a jó 
Bárány sem vette észre. A keresztség pietista felfogása ugyanis 
a consequentiák logikus levonása mellett egészen természetes 
módon beletorkollik egyes szektáknak ama felfogásába, mely 
szerint a gyermekkeresztség értelmetlen dolog s mint ilyen kár-
hoztatandó. 

A keresztség pietista felfogásából egész természetességgel 
folyik a confirmationak, mint a keresztségben az ember által 
Istennel kötött szövetség szubjektív, tudatos megújításának és 
szükséges pótlásának a hangsúlyozása. A pietismus álláspontja 
mellett a keresztség teljes éivénye és értéke a confirmatiótól függ. 
A confirmatio jelentősége emelkedik a keresztség jelentőségének 
és értékének a rovására. Ezzel függ össze mindaz a sok nehézség, 
amely az evang, egyházban ma is hozzákapcsolódik a confirmatio 
kérdéséhez, miután nemcsak megvan, hanem erőteljesen újra éle-
dőben van a confirmationak a keresztség helytelen pietista fel-
fogására alapított értelmezése és értékelése, amely szerint nem 
az egyház, hanem a Katechumen confirmál. 

Nem véletlen dolog, hogy Magyarországon is a pietisták 
élesztették fel ismét és hangsúlyozták a confirmatio szükségességét. 
Bárány György ebben a viszonylatban is igazi pietista volt. Ο is 
úgy ítélte meg a confirmátiot, mint a keresztség szövetségének 
az ember részéről való megújítását. Ezért hangsúlyozta oly hatható-
san a confirmationak és az azt megelőző katechetikai oktatásnak 
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a szükségességét. Bárány János püspök is azt vallja, Hogy á 
confirmatio „reiteratio foederis baptismatis cum deo. "4) 

Mint minden túlzóan szubjektivistikus, gyakorlatias irányzat, 
úgy a magyar pietisták sem annyira a dogmatikára, hanem inkább 
az ethikara fektették a fősúlyt. Ennél is azonban nem annyira az 
elmélet és rendszerezés, hanem inkább a gyakorlati alkalmazás 
érdekelte őket. Általában komolyság, sőt szigorúság jellemzi a 
pietisták erkölcsi felfogását. Míg a lutheri reformatio eleitől fogva 
azt a rigorositast, mellyel a francia kalvinismus Ítélte meg a világi 
szórakozásokat, mint ószövetségi törvényszerűséget elvetette, addig 
Spener mindazt, ami nem szolgálta közvetlenül az Isten dicsőségét, 
kárhoztatta. A halleiek a táncot, játékot, sétát stb., miután az nem 
űzhető Isten dicsőségére, hanem csak a test kívánságainak a ki-
elégítésére, tiltották. Francke és Spener mérsékeltebb erkölcsi 
szigorúsága az utánuk jövő második nemzedéknél már teljes tör-
vényszerűséggé csontosodott, amely elhatalmasodott egyéb tekin-
tetben is a pietisták körében. Bizonyos methodistikus törvény-
szerűség nyilvánult meg az áhítatokban való gyakorlásnál, az 
imádkozásra való hajszolásban, a bűnbánati küzdelmek követelé-
sében, a közömbös dolgok (adiaphorák) kárhoztatásában és más 
túlzásokban. Ezek a túlzások indították az egyébként szintén 
szigorú és komoly vallás-erkölcsi felfogású Zinzendorfot, a herrn-
hutismus megalapítóját, arra a haragra, amelyben ezt írja a pietís-
tákról: 

Ein einzig Volk auf Erden 
Will mir anstössig werden 
Und ist mir ärgerlich; 
Die miserablen Christen, 
Die kein Mensch Pretisten. 
Betitelt, als sie selber sich,5) 
Szenicei Bárány György józanabb maradt. De egész pietista 

életfelfogásának megfelelően ő is szigorú erkölcsi követeléseket 
állított fel különösen „ A t y a f i s á g o s Serkentések" c. munkájában a 
lelkészekkel, tanítókkal és hívekkel szemben. Követelte, hogy a 
keresztyén egész élete által tegyen bizonyságot újjászületéséről. 
Az erkölcsi szempontból közömbös dolgokat (adiaphorak), mint a 
tánc, játék, kártya, szórakozás, séta, ő is a legszigorúbban kár-

4) Payr S. Egyhtört. Monogr. I. 130—132. 1. 
5J Herzog, Realenc. 1859, XI. 653. 1. 
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hoztatja. Az ő erkölcsi felfogásában is hibáztatható a bizonyos 
fokú nomismus és negatív jellemvonás. Bárány Györgynél is, 
mint a pietistáknál általában, szintén jelentkezik az a keresztyén 
életfelfogás és erkölcsi álláspont, amely a methodismusban és 
egyes szektáknál jut teljes érvényre s amely nem ismeri el sem-
minek sem az önálló jelentőségét és jogosultságát (pl, művészet, 
zene, szórakozás stb.), ha az nincsen egyenes és közvetlen kap-
csolatban az Isten országával s nem szolgálja közvetlenül az Isten 
dicsőségét. így pl. Bárány a harmadik parancsolat magyarázatánál 
eltiltja és kárhoztatja a sétát, 

A 7. parancsolat magyarázatánál Bárány szigorúan kikel a 
szemfényvesztők, komédiások és kockajátékosok ellen. A 6. pa-
rancsolattal kapcsolatban a „néma bűnöket (Róm. 1, 24.), a há-
zasságban elkövetett buja, indulatokat, k . . ,-vás szerelem énekeket 
és fertelmes szemtelen k . . .-vás öltözetet" is felsorolja. A paráz-
náról pedig bölcs Siráchkal azt mondja: „. . , az moly és férgek 
(francia és tetvek) örökségül bírják azt."0) 

De érthetők Bárány György és pietista paptársai szigorú er-
kölcsi követelései. Egyrészt pietista, szigorú erkölcsi felfogásuk, 
másrészt az akkori kor erkölcsi viszonyai alapján. Hazánkban a 
hosszú török és kuruc háborúk után lazult fegyelem és szilaj, el-
durvult erkölcsök uralkodtak, Az 1720 után bevándorolt tolnai 
esperességbeli német evang. telepesek sem hoztak mind finom 
erkölcsöket magukkal. Hessenben, ahonnan a tolnai evang. tele-
pesek zöme jött, XIV. Lajos francia király rablóhadjáratai durví-
tották el az erkölcsöket. A hesseni fejedelmek nem egy rendeletet 
adnak ki a XVIII. század elején a zilált erkölcsök javítása érde-
kében.') Akadt a telepesek között nem egy zilált erkölcsű kalan-
dor is. A magyar és német hívek között egyformán sok erkölcs-
rontó, keresztyénellenes szokás volt elterjedve Bárány György 
esperes egyházmegyéjében, mint a tánccal, mulatozással egybekö-
tött több napos lakodalmak, kézfogók, pasziták, halotti torok stb.8) 

Akadtak Bárány György idejében és egyházmegyéjében a 
keresztyén erkölcs ellen vétő, fegyelmezetlen, zilált erkölcsű pa-
pok, papnék, tanítók és tanitónék is. Nem egy ilyen szomorú ese-
tet örökítettek meg az egyházközségek annalesei. Ismeretes a ré-

6) Payr S. Egyhtört. Monogr. I, 127 1. 
7) Schmidt J . Német telepesek bevándorlása stb., Győr, 1939. 10 1. 
8) Egyet. egyh. levtár, Bpest. III. e, 19, 42 1. 
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szeges Molnár (Molitoris) András gyönki prédikátor (1713-1717) 
esete, kit hívei elűznek. Varsádról 1724. Kolb Ádámot, 1735. 
Tieftrunk Konrádot teszik ki a hívek Merey Claudius földesúr 
segítségével és bizonyára Bárány esperes tudtával lelkészi állá-
sukból, mivel tisztükhöz méltatlan magatartást tanúsítottak. S ezek 
nem egyedül álló esetek. Reichard János Károly varsádi lelkész 
(1725-1732) viszont győri származású feleségének feslett élete mi-
att kapott életúntsága következtében (propter taedium vitae) hagyta 
el varsádi állását s tért vissza Hessenbe.9) Nem egy tanító is ha-
nyagul teljesítette kötelességét, részegeskedett, paráználkodott, 
csavargott és veszekedett a lelkésszel és a hívekkel. A katholikus 
félen sem volt jobb a helyzet. A pápista plébánosokról és taní-
tókról is jegyeztettek fel igen nem épületes dolgok. 

Ilyen körülmények között érthető, ha a szigorú erkölcsű 
Bárány esperes, aki mély felelősséget érzett egyházmegyéje és 
gyülekezetei jövőjéért, szigorú erkölcsi követelésekkel lépett fel a 
lelkészekkel, tanítókkal és hívekkel szemben. Ugyanezt tette nép-
szerűtlenségre való tekintet nélkül saját gyülekezete népével 
szemben is. Mikor Sipkovics Tóth János püspök 1744. Lörincen 
egyházlátogatást végez, a hívek panaszkodnak a püspök előtt, 
hogy papjuk hevesen korholja őket. Bizonyára oka volt erre a 
jó Bárány Györgynek. 

Bárány Györgynél is, mint a pietistáknál általában hibázta-
tandó, hogy túlságos nagy súlyt helyez az erkölcsi nevelésnél az 
ígéretekre és fenyegetésekre s ennek megfelelően a jutalomra az 
Isten iránti szeretetnek, mint egyedül helyes erkölcsi motívumnak 
a rovására. Lelkésztársait a jutalomra való utalással buzdítja, hogy 
szálljanak szembe azon kísértésekkel és veszedelmekkel, melyek 
a lelkészt fenyegetik. Azt mondja, érdemes lesz azok ellen küzdeni, 
mert a győzelmet Isten nem is földi, hanem mennyei örök juta-
lommal fogja megkoszorúzni.10) 

Erkölcsi követeléseinek bizonyos egyoldalúsága mellett is 
örök érdeme marad Bárány Györgynek, hogy a legnagyobb erkölcsi 
bátorsággal és eréllyel állt egyházmegyéje élén s nemcsak bátor 
szóval, hanem szigorú példaadással is igyekezett keresztyénibb, 
nemesebb erkölcsöket meghonosítani. Az ő és pietista paptársainak 
(Tatay István és Kiss Péter Györkőny, Weisz Mihály Varsád-

9) Levtár Varsád, Gyönk. 
10) Payr S. Egyhtört. monogr. I. 139. 1. 



Kismányok, Bárány István Varsád s t b j a hatása, miután rend-
szerint belőlük kerültek ki az egyházmegye vezetői, még sokáig 
volt érezhető az egyházmegye gyülekezeteinek az életében. Bárány 
György esperes korát (1718-1757) a tolnai esperesség történetében 
az „ébredés" korának lehet tekinteni. De éppen szubjektivistikus 
jelleménél és erkölcsi életfelfogásának bizonyos fokú negativ jelle-
ménél fogva az lett itt is a pietismus sorsa, mint Németországban. 
Tudott bizonyos mértékű „ébredést" létrehozni, de nem állandó 
javulást s nem tudta nálunk sem megakadályozni a rationalismus-
nak és vallásos liberalismusnak a lelkekbe és vallásos életbe való 
betörését. Sőt azt kell mondanunk, hogy bizonyos fokú indifferen-
tismusával és szubjektivismusával Bárányék pietistikus iránya 
nálunk is bizonyos mértékben előkészítette a talajt a rationalismus 
számára, ha nem is oly mértékben, mint Spener és Francke epi-
gonjai Németországban, 



84 

VII. 

Bárány György mint tanító és paedagógus. 

Hogy Bárány György milyen volt mint tanító ill. katecheta 
és paedagógus, azt főként idevonatkozó munkáiból s az azokban 
felállított követelésekből és utasításokból tudjuk meg. Miután mint 
tanítót és nevelőt néhai jó Payr Sándor „A pietismus paedago-
gíkája" c. egyháztörténeti monográfiájában részletesen ismerteti és 
méltatja Bárány Gy. személyét, azért itt csak főbb vonásokban 
szólunk róla.1) 

Mint tanító és nevelő Bárány szintén pietista. Főleg Francke-
nak a hatása alatt áll s azt követi mint mesterét. Egyik nagy érde-
me Báránynak, hogy még Németországban (1711) lefordította és 
a magyar viszonyokra alkalmazta Francke „Einfältiger Unterricht" 
c. nagy neveléstani munkáját. Ezzel ő irta az első magyar nyelvű 
neveléstant, melyet főbb tartalma szerint fentebb már ismertettünk. 

Bárány igen helyes felismerés alapján az egész paedagogiai 
munka központjába a vallás-erkölcsi nevelést állítja. Jól tudta, 
hogy a tudás csak akkor jelent áldást, hogyha áthatja a vallás-
erkölcs. Jól tudta, hogy egyháznak, hazának és társadalomnak 
hasznos tagjává csak az az ember válhat, aki szíve mélyén vallá-
sos és istenfélő. Nagy szükség is volt erre Bárány Gy. korában, 
mert amint láttuk az erkölcsök szilajok és durvák voltak. S ha 
ma több mint 200 év után ismét az a törekvés nyilvánul meg 
az emberiség sorsát és jövőjét a szivükön viselő paedagogusoknál, 
hogy a vallás-erkölcsi nevelés állíttassék az iskolai munka közép-
pontjába, úgy az nem más, mint a Bárány által is hangsúlyozott 
pietista s egyúttal reformatioi paedagógiaí elvhez való visszatérés. 
Bárány György jellemzett felfogásából kifolyólag azért előbbreva-
lónak tartotta a „catechetikai dictumokat" a deákizálásnál. Nagy 
érdeme, hogy a vallás-erkölcsi nevelés érdekében ismét feleleve-
nítette a katechizálást és erősen hangsúlyozta annak fontosságát. 
Az volt a meggyőződése, hogy egy jó katechezis több épülést 
szerez, mint a divat szerint való mesterséges prédikáció. Ezért 
csatol 1735, kiadott kátéja elé Rambach német theologus munkája 
nyomán készült részletes katechetikát. Ezzel ő írta meg az első 
magyarnyelvű katechetikát is.2) Bárány Györgyöt általában a 

1) Payr Ρ. i. m. Pozsony 1908. 
2) Payr S. A pietismus paedagogikája, 107-108. 1. 
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magyarnyelvű theologiai irodalom első munkásának, talán megte-
remtőjének is mondhatjuk. 

Voltak sokan, akik nem szívesen látták Bárány György újí-
tásait és támadták értük, de később, legalább is Dunántúl, álta-
lánosakká lettek. Ezt nagyban elősegítették a Bárány és pietista 
paptársai által kiadott káték és dictomos könyvecskék. 

Egyik újítása Báránynak az volt, hogy a tanulókat a hallei 
árvaházi iskolákban megismert minta szerint tehetségük figyelem-
bevétele alapján három csoportba osztotta, mindegyik csoportnak 
megállapította a katechetikai tananyagát s külön jellel látta el. 
„Első classis, amely az Ábécét tanulóké. Második classis azoké, 
akik a betűket összveszedegetik. Harmadik classis azoké, akik 
könyv nélkül tanulják a katechismust." Ez a felosztás általánossá 
lett az egyházmegye iskoláiban és e szerint osztották fel az egész 
tananyagot, Német iskoláinkban voltak „ABC-Schützen" „Schrei-
ber" és „Leser"-csoportok. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
iskoláira, a tanulók beosztására, a tanított tantárgyakra vonatkozó 
s későbbi időből származó feljegyzések arról tanúskodnak, hogy 
Bárány György hosszú esperesi működése alatt nemcsak a saját 
gyülekezeteiben, hanem az egyházmegye többi iskoláiban is be-
vezette a pietista iskolareformot. Bárány János püspök az egész 
kerület részére adott ki teljesen pietista mintára készült iskolai 
rendszabást. · Ezzel a pietista iskolareform az egész Dunántúlon 
általánossá lett. A tolnai esperesség német iskolái részére szintén 
teljesen pietista mintára készítettek 1776-ban iskolai rendtartást 
Nagy István lőrinci lelkész és esperes s Németh Ádám gyönki 
lelkész (1769-1777), a két későbbi püspök.3) 

Helyes paedagogiai érzéke alapján Bárány György felismerte 
a sikeres nevelésnek a tanító személyében rejlő feltételeit is. 
Ezért szigorú követeléseket állit fel a tanító személyével szemben. 
A szülőket óvatosságra inti a tekintetben, hogy kire bizzák gyer-
mekeik tanítását. Vigyázzunk arra, hogy Krisztus lakozik-e benne, 
vagyon-e jó vége (célja) és miért adta magát e functóra. A taní-
tótól Bárány elvárja, hogy tisztét necsak kenyérkeresetnek tekintse, 
hanem hivatásnak és istenszolgálatnak. Keresse munkájával Isten 
dicsőségét és legyen annak fundamentuma az Isten iránti szeretet.4) 

Helyesen ismerte fel Bárány György azokat a veszedelmeket, 

3) „Gründliche und wohlem gerichtete Schulordnung" Prot. Contub. 494.1, 
4) Payr S. Egyhtört, monoqr, I. 145. 1, 
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melyek az ifjúságot különösen a 13—14 éves serdülő korban 
fenyegetik. Azért azt ajánlja, hogy ebben a korban külön kell 
választani a gyermekeket társaiktól és komoly felnőttek társasá-
gában kell őket tartani. Különösen sok veszedelmet rejtettek 
magukban az ifjúság számára az ebben az időben szokásos éjszakai 
társas legeltetések, amelyek ellenesperesek és lelkészek még 
később is gyakran kikelnek. Bizonyára ezekre is gondolt Bárány, 
mikor a gonosz társaság távoztatásáról szólva inti a szülőket, hogy 
13—14 éves korukban különösen vigyázzanak gyermekeikre. 

Bárány György felismerte a szülői ház és az iskola együtt-
munkálkodásának a szükségességét is. Inti a szülőket, hogy otthon 
ők is tanítsák gyermekeiket istenfélelemre és imádkozásra és 
járjanak előttük jó példával. Nemcsak a tanítóktól, hanem a pat-
rónusoktól és szülőktől is elvárja Bárány, hogy teljesítsék egye-
temes papi tisztükből folyó kötelességüket.5) 

Nemzeti szempontból Báránynak mint tanítónak és paedago-
gusnak egyik igen rlagy érdeme, hogy felismerte és igen erősen 
hangsúlyozta az anyanyelv tanításának a nagy fontosságát s tilta-
kozott az ellen, hogy a falusi iskolában felesleges módon a latin 
nyelvvel kínozzák a gyermekeket. Előtte csak Apáczai Cseri János 
követelte ilyen erélyesen a magyar anyanyelven való tanítását. 

Találunk a 200 évvel ezelőtt élt Bárány esperes paedagogiai 
követelései között már olyanokat is, melyeket a modern paedagogia 
csak ma kezdi komolyan venni és bevezetni. Megköveteli Bárány 
a tanítótól, hogy előre készüljön el tanítására s készítsen arról 
magának vázlatot. Ha nem is kívánja meg a tanítótól a vázlatnak 
és tanításnak szórói-szóra való papírra vetését, de azt mondja: 
„ . .. nemhogy minden kérdést előre papírra tegyen, hanem hogy 
elméjében jó rendet formáljon, melyben a mcteriákat előhozza, 
hogy szép példákat és hasonlatosságokat kigondoljon." Munkája 
közben a tanító ne sokat diskuráljon, hanem szüntelenül kérdezzen, 
noha helyén való néha a „folytonos beszéd" is. Teljesen modern 
paedagogiai követelések. 

Az 1735-ben kiadott kátéjához csatolt katechetikai munká-
jában Bárány egész részletes utasítást ad a tanítónak, mit és 
hogyan kérdezzen és hogy hogyan használják kátéját. Hogy a 
könyveknek hasznuk legyen, megkívánja a tanítóktól és tanulóktól, 
hogy meg legyen bennük az isteni igazságoknak és az üdvösség 
útjának a megismerése után való vágy, 

5) Payr S. A piet. paedag. 107-109. 1. 
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Kiterjeszti Bárány a katechetikai munkát a gyermek mind-
három szellemi tehetségére s megkívánja nemcsak az értelem és 
érzés, hanem az akaratnak a nevelését is. Nem elég a tudomány 
és szóbeszéd, hanem Isten akaratának a gyakorlása kívántatik. 
Szoktassa a tanító a gyermekeket ahhoz, hogy amit hallottak, azt 
együgyű imádságba foglalják. Imával kezdjék és imával végezzék 
a munkát. A tanító otthon is imádkozzék tanulóiért és az utcán 
is vigyázzon magaviseletükre. Mind helyes keresztyén paedagogiai 
követelések.6) 

Bárány György paedagogiai kiválósága mellett tanúskodik 
az, hogy erősen keresztyén gyakorlatiassága és a ker. vallásos 
élet ápolására való törekvése mellett is volt érzéke a reáltárgyak 
tanításának a fontossága iránt. A vallás mellett megköveteli az 
irás, olvasás, számolás és ének tanítását. Az ének alatt természete-
sen csak egyházi énekeket értett. Nagy István és Németh Ádám 
előbb emiitett 1776. évi iskolai rendtartása sem ir még elő világi 
dalokat, hanem csak egyházi énekeket, ajánlva az elevenebb 
éneklési módot. Ez is a pietismus lényegéből folyt. Bárány ajánlja 
a gyermekeknek a kertben és mezőn való sétáitatását s ezen 
közben a növények, füvek és virágok neveinek és erejének (gyógy-
hatásának) az ismertetését. Említi és ajánlja a tanítóknak a tér-
képek használatát. De kötelezővé Bárány a reáltárgyaknak az 
iskolában való tanítását nem tette, kivéve az egy számolást. Erre 
kell következtetnünk ebből is, hogy az emiitett 1776. évi teljesen 
Bárányék szellemében készült „Schulordnung" sem ir elő a szá-
moláson kivül semmiféle reáltárgyat a német elemi iskolák számára. 
A vallás-erkölcsi nevelés maradt a pietista Bárány György sze-
mében a népiskola főfeladata. János fiával és pietista barátaival 
együtt ő is „az egyház veteményes kertjének" tekintette az iskolát. 
S a modern paedagogia kénytelen a realtárgyak fontosságának 
minden elismerése mellett is visszatérni a Bárány György által 
képviselt felfogáshoz, felismervén, hogy tudomány és ismeret csak 
akkor válik birtokosának és másoknak hasznára és javára, ha azt 
az Isten félelme és a vallásos erkölcs hatja át és szenteli meg. 
Mint egyebekben, úgy ebben a teki.itetben is van Bárány György 
esperesnek mondanivalója a ma számára. 

Nagy volt és .úttörő Bárány György mint tanító, katecheta 
és paedagogus is. Vannak követelései, útmutatásai, érdemei, melyek 
ma sem évültek el. 

6) Payr S. A. piet. paed. 107—109. 1. 
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VII. 

Bárány György mint lelkipásztor, esperes, egyház-
szervező és egyházkormányzó. 

a. 

Bárány Gy. mint lelkipásztor. 

Bárány Györgynek is, mint a pietistáknak általában, magasz-
tos felfogása volt a lelkipásztori hivatásról. Erről tanúskodnak a 
lelkésszel, annak munkájával és életével szemben támasztott 
követelményei. A lelkipásztorról megalkotott eszményképet, ameny-
nyire emberileg lehetséges volt, a saját életében és munkájában 
meg is valósította. Gyülekezeteinek hűséges lelkipásztora és gon-
dozója volt. Fáradhatatlan volt az igehirdetésben. Nemcsak vasár-
nap és ünnepnap délelőtt prédikált, hanem délután is. Ο vezette 
ezt be. Sőt mikor 1722. elfoglalta lőrinci lelkészi állását, a reggeli 
és délesti könyörgésekben mindennap olvasta és magyarázta a 
Szentírást. János fiának emlékverséből arra kell következtetnünk, 
hogy még a házi látogatások alkalmával is magyarázta híveinek 
a Bibliát. „Behozta s kezekbe adta a Szentírást, még a háznál is 
adott nekik útmutatást."1) 

Híveivel Bárány a bizalom és szeretet viszonyában élt. Erről 
tanúskodnak a keresztelési anyakönyvek. Töméntelen keresztelés 
alkalmával ott szerepelnek a komák között Bárány György és 
hitvese, Varga Anna. Dörgicsén 1726 tavaszától 1729 tavaszáig 
Bárány György és Varga Anna csak 15 gyermeknél szerepelnek 
mint keresztszülők, Hasonló a helyzet Györkönyben és Lőrincen is.2) 

De óvatos volt a híveivel való érintkezésben, hogy lelki-
pásztori egyéniségére semmi szenny ne háramoljék. A magyar 
közmondással élve, nem „keveredett sohasem a korpa közé." 
Népszerűséget hajhászó sem volt Bárány soha. A híveivel való 
szeretetteljes és bizalmas viszony sem akadályozta meg abban, 
hogy szükség esetén híveinek fejére ne olvassa az igazságot. Ha 
a Lőrinciek magyaros önérzete és büszkesége néha tiltakozott is 
ez ellen mint az 1744 évi püspöklátogatás alkalmával s panaszra 

1) Egyháztört. eml. 364. 1. 
2í Akv. Dörgicse, Györköny, Lőrinc, 
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nyílt ajkuk, mégis nagyon szerették hűséges, fáradhatatlan papjukat, 
Ha nem így lett volna, nem ajándékozták volna meg 1742. önként 
a „papszigettel." Bárány mint olyan lelkipásztor, ki tudatában volt 
annak, hogy első sorban Istent szolgálja s kell szolgálnia, az em-
berektől nem rettegett. 

Mint lelkipásztor Bárány György gyülekezeteiben nagy gon-
dot fordít az ifjúság pásztorolására, oktatására és nevelésére. 
Nemcsak a nagyoknak, hanem a kicsinyeknek is hűséges gondo-
zója volt. A szülőket is figyelmezteti gyermekeik hűséges gondo-
zására. 

Mint a reábízott nyáj hűséges gondozója Bárány felismerte a 
személyes lelkigondozás és beteglátogatás fontosságát. Különösen 
inti szolgatársait, hogy az „ordinatióban" reájuk bízott „curam 
individualem"-et „mely a ministcriumnak lelke volna, félre ne 
tegyék." Elitéli az olyan lelkipásztorokat, akik nem ismerik nyájuk 
lelkiállapotát, a tudatlanokat nem tanítják s a betegeket nem gyó-
gyítják, az erőtleneket nem gyámolitják, hanem csak az Űrnapján 
mutatnak egy legelő mezőt, amellyel élni sem tudnak s a többit 
abbahagyják, „Megelégednétek-e ti vele — kérdi Bárány — ha a 
ti pásztoraitok a ti szegény juhaitokat csak kivernék a mezőre s 
osztán alunnának és a juhokkal nem gondolnának."3) 

Sürgette Bárány György a házi áhitatosságok tartását. Ezért 
megkívánja, hogy minden háznál legyen Biblia, vagy legalább is 
Újtestamentum. Ajánlja imádságos könyveknek, énekeskönyveknek, 
valamely öreg (nagy) katechizmusnak, póstillának és Arnd „az igaz 
keresztyénségről" irott könyvének a beszerzését.4) 

Felismerte Bárány a szórványgondozás fontosságát is, Azokat 
a lelkészeket, kiknek nagy szórványaik vannak, buzdítja, hogyha 
„mikor egészséges vagy beteges embereket látnak, azoknak lel-
kekre annál szivesebben szóljanak és tanítással őket oktassák, 
serkentsék és vigasztalják."5) S amire lelkésztársait buzdította, 
azt Bárány maga is hűséges szorgalommal cselekedte. 

Mint lelkész Bárány sohasem nézte és kereste a maga hasz-
nát. Sohasem kereste a jól jövedelmező állást, hanem ment oda, 
ahová legjobb meggyőződése szerint az isteni gondviselés hívta. 
Otthagyta Nagyvázsonyi 1718. és lejött Gyönkre, Tolnába, teljesen 

3) Payr S. Egyhtört. monogr. I. 134. 1. 
4) Payr S. Egyhtört. monogr. 135. 1. 
5) Payr S, Egyhtört. monogr. 134. 1, 



90 

.rendezetlen viszonyok közé s 13—14 szegény jobbágycsaládnak 
lett .a papja, hogy szét ne oszoljék a pásztor nélkül való nyáj. 
G.yönköt egy év alatt lábra állítván, elfogadja az akkor még csak 
talán százegynéhány (1722-ben is csak 192 lélekből áll) lélekből 
álló györkönyi gyülekezet meghívását s azt szervezi meg. Majd 
1722-ben 8 magyar családdal átmegy a lőrinci pusztára s ott kezd 
új gyülekezet alapításába. Mindig csak az egyház érdeke lebegett 
szeme előtt, sohasem az önérdek. Joggal mondja róla János fia: 

Az Ábrahám hite Ő benne nyilván volt, 
Isteni hivatal mihelyen hozzászólt, 
A helyre, amelyet nem tudott, elindult, 
S reménység ellen is munkát tett, míg kimúlt.") 
S Bárány mint lelkipásztor nemcsak intett, buzdított és 

követelt, hanem mindenben jó példával maga járt elől. Híveinek 
é s szolgatársainak nemes példát adott szigorúan puritán, erkölcsös 
életével. Erkölcsi tisztaság cselekedetben és szóban, komolyság, 
alázatosság és szerénység, önmegtagadás, mértékletesség, nyugodt 
bölcseség és előrelátás s az emberekhez való jóakarat voltak hiva-
tásbeli hűsége mellett lelkipásztori jellemének legszebb vonásai. 
Szerette a békességet. Györkönyből is a magyar és német hívek 
között uralkodó viszály és háborúság készteti távozásra. Igazi 
keresztyén értelemben vendégszerető volt. Házában mindig szíves 
vendégszeretetre találtak szegények és árvák, elhagyottak és üldö-
zöttek, idegenek és rokonok egyaránt. Mély tudással és képzett-
séggel rendelkező theologus volt. Szerénysége és alázatossága 
mellett nagy erkölcsi erő és bátorság jellemezte. Nem félt sem a 
nagyoktól és hatalmasoktól, sem a veszedelmektől. „Nem futott, 
sőt egy lépést ki nem állott a szenvedés elől, sőt alája szállott."7) 

Belső lelki tisztaságának megfelelő volt külső megjelenése· 
ο Kegyességgel fénylett szeme tekintete, szennyesség nélkül volt 
tiszta öltözete."8) l ,„ . 

Jellemezte még Bárányt keresztyén bőkezűsége, melyet 
szerény jövedelme mellett is állandóan gyakorolt. 

Csendes, szelidszavu volt a jó Bárány, de „kemény feddő-
lődő" és „mennyütő kő",, ha bűnt kellett ostorozni és feddeni.0) 

Példás volt Bárány esperes családi élete hűséges hitvesével, 

7) Egyhtört. eml. 363. 1. 
8) Egyhtört. eml. 363. 1. 
9) Egyhtört. eml. 364. 1. 
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Varga Annával, és számos gyermekével. Családjának is hűséges 
lelkigondozója volt. Mintaszerű családi életével példát adott min-
deneknek. 

Azt mondhatjuk, Bárány György igazi, az Ür szíve szerint 
való lelkipásztor volt. Ügy belső, lelki tulajdonságai, mint külső 
megjelenése megszerezték számára nemcsak az egyházon belül 
egyszerű híveinek és lelkésztársainak, hanem kifelé is a nagyok 
és hatalmasok, sőt még ellenfeleinek és ellenségeinek is a tiszte-
letét és megbecsülését. Nagyvázsonyban Zichy Imre gróf, Sár·1 

szentlőrincen pedig Mercy Clandius gróf bízták mint katholikusok 
reá, az egyszerű lutheránus papra és esperesre, tanítás és nevelés 
céljából hozzátartozóikat. Az 1722. évben Györkönyben egyházláto-
gatást végző kath. bizottság jegyzőkönyvében a „circumspectus 
és providus" jelzővel adózik Bárány Györgynek. Nem is merték 
gyülekezetéből kiűzni mint sok más, különösen ref. papot. Berényi 
Zsigmond pécsi püspök, a protestáns lelkészek, tanítók és gyüleke-
zetek heves üldözője, is arra érdemesítette Bárány György esperest, 
hogy vallási kérdések felett vitatkozzék vele s vallásos könyveket 
fogadjon el tőle. Mercy Clandius gróf az első találkozásra meg-
kedvelte Bárány Györgyöt lelki tulajdonaiért és külső megjelené-
séért, mikor 1722. elkérte tőle letelepedés céljára lőrinci pusztáját. 

A hatalmas Mercyek életük végéig szerették és megbecsülték 
szenicei Bárány Györgyöt és családját. Meg is érdemelt ő minden 
tiszteletet és megbecsülést. 
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b. 

Bárány György mint esperes, egyházszervező 
és egyházkormányzó. 

Bárány György nemcsak mint lelkipásztor és gyülekezet-
szervező, hanem mint esperes és egyházkormányzó is nagy és 
kiváló volt. Erre szinte praedestinálták kiváló egyéni tulajdonságai 
és lelki adományai. Az Isten bölcs és jóságos gondviselését kell 
látnunk abban, hogy szenicei Bárány Györgyöt Tolnába vezérelte. 
Buzgóságát és egyházszervezö képességeit Krmann Dániel felvidéki 
püspök és miavai lelkész is elismerte s éppen ezért — noha 
Báránynak pietista volta miatt igen heves ellenfele volt — mégis 
1720. jan. 27-én kelt levelében a tolnai egyházmegye esperesévé 
nevezte ki őt. Azért Krmann nevezi ki esperessé Bárányt, mivel 
a dunántúli kerületnek nem volt püspöke, aki kinevezhette volna, 
az egyházmegyében viszont nem volt lelkészi kar, amely megvá-
laszthatta volna. 

Bárány György igen nehéz körülmények között és igen za-
varos időben vette át a tolnamegyei esperesség vezetését. Az 
egyházmegye gyülekezetei tulajdonképpen akkor kezdenek alakul-
ni részben a felvidékről és felsőbb dunántúli megyékből érkező 
magyar, tót és német, másrészt Némethonból érkező telepesekből. 
Ezek eleinte még ide-odahullámzanak s majd itt, majd ott tele-
pednek le. Gyakoriak a viszályok a külömböző helyekről össze-
verődött vagy külömböző nemzetséghez tartozó telepesek között. 
Voltak gyülekezetek, akik Németországból hoztak maguknak pa-
pot, tanítót, másoknak itt kellett arról gondoskodniok. Nincsenek 
imaházak, paplakok, iskolák, sőt sokszor egyetlen lakóház sincs 
még. Megindul az üldözés a pápista klérus és a vármegye részé-
ről gyülekezeteink megsemmisítése céljából. Elűzik sok esetben a 
lelkészt és tanítót s a gyülekezet árván marad. Akadnak tisztükre 
érdemetlen lelkészek és tanítók, Vezetők és hívek között gyako-
riak a viszályok és ellentétek. A katholikus földesurak a gyüle-
kezetek feletti jogokat maguknak követelik. Egyik másik gyakorolja 
is, kétségessé téve az esperes jogait. Az erkölcsök úgy a magyar, 
mint a német félen jórészt szílajok és durvák. 

Ilyen nehéz viszonyok között veszi át Bárány György a tol-
nai esperesség kormányzását, amelyhez egy-két somogyi gyüleke-
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zet is tartozott. Bárányon kívül az egész egyházmegyében ekkor 
még csak 4 lelkész volt egészben. Tabon Velits Péter, Tótkeszin 
Krmann János, Varsádon Schwarzwälder Jeromos és Kölesden 
Dénes Mihály. De Bárány György Istenbe vetett bizodalommal és 
erős hittel hozzáfog a folyton új gyülekezetekkel szaporodó egy-
házmegye megszervezéséhez. 

Az első egyházmegyei gyűlést Bárány már mint kinevezett 
esperes 1725 január 3-ra hívja Sárszentlőrincre. Csakis Mercy 
Claudius gróf védelme alatt jöhettek össze az evang. lelkészek, 
miután az 1715. évi 30. tc. egyházi gyűlések tartását a protes-
tánsoknak csak királyi engedelem mellett engedte meg. Nem hin-
nők, hogy Bárányék előzetesen kaptak volna királyi engedélyt. 
Vagy 10 lelkész vehetett már részt a lőrinci gyűlésen. Ennyien 
voltak ekkor már az egyházmegyében. 

Az 1725-iki esperességi gyűlésen veszi kezdetét az egyház-
megye tulajdonképpeni megszervezése. Kistatai Tatay István györ-
könyi lelkész távollétében megválasztják a jelenlevők Widder 
András majosi lelkészt a német gyülekezetek „inspektor"-ává. 
Bárány György egyházszervező és egyházkormányzói bölcseségére 
vall, hogy maga mellé a német gyülekezetek részére külön ins-
pektort választat. Ezzel elismerte a német gyülekezetek külön jo-
gait s elejét vette annak, hogy azok külön szervezkedjenek s le-
hetővé tette számukra a magyarhoni evang. egyházba való bekap-
csolódásukat. Ezzel Bárány György nemcsak egyházi, hanem 
nemzeti szempontból is halhatatlan érdemet szerzett. Később Tatay 
István személyében külön magyar alesperest, Weisz Mihály, a 
kiváló és érdemekben gazdag varsádi-kismányoki lelkész szemé-
t é b e n pedig a Mercy-uradalomban lévő német gyülekezetek ré-
szére külön német alesperest választ az egyházmegye lelkészi 
kara Bárány György főesperes mellé. 

Mint esperes Bárány György mindig és mindenütt ott van, 
ahol segítségre és tanácsra van szükség. Ο van segítségére a gyü-
lekezeteknek lelkészek és tanítók szerzésénél. Az elűzött tanítók 
és lelkészek nála találnak menedéket s ő gondoskodik róluk. Nem 
egy elűzött lelkész és tanító ment gondterhelt szívvel a lőrinci 
parochiára és távozott onnan megkönnyebbülve és új reménység-
gel. Schwarczwälder Jeromost, amikor a vármegye Varsádról 
majd Majosról elűzi, mint „actualis senior" Bárány Gy. helyezi 
Gyönkre mint „interimalis" prédikátort, 
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A vezetők és gyülekezetek között támadt viszályokat Bárány-
esperes bölcseséggel, szép szóval, de, ha kell, eréllyel is elsimítja. 
Ha úgy kívánja az egyház érdeke, a lelkészt vagy tanítót állásá-
ból kiteszi, vagy a földesúr által elmozdíttatja. Kolb Ádámot és 
Tieftrunk Konrádot Varsádról bizonyára Bárány György tudtával 
Mercy gróf mozdítja el 1725. ill. 1735-ben. 

Bárány iktatja be állásukba a lelkészeket és tanítókat. Már 
1719-ben még mint györkönyi lelkész vezeti be Kölesden Dénes 
Mihályt lelkipásztori tisztébe. Bizonyság amellett, hogy Bárány 
már kineveztetése előtt is gyakorolt esperesi jogokat. Sőt püspök 
hiányában avatott a lelkészi kar közreműködésével lelkészt is. Az 
arra érdemes és megfelelő képzettséggel biró tanítókat u. n. „li-
centiatus"ságra emelte. Felhatalmazta őket, hogy egyes lelkészi 
teendőket is végezhessenek. Ezzel is igyekezett gondoskodni a 
gyülekezetek lelki vezetéséről. 

Amennyire a nehéz viszonyok és üldöztetésekkel párosult 
elnyomás engedte, végzett Bárány György egyházlátogatásokct is. 
Erre kell következtetnünk az esperesség jegyzőkönyvében talál-
ható és az egyházlátogatásra vonatkozó észrevételeiből (observati-
ones.) Ezek szerint kérdezze ki az esperes I. a hallgatókat — 
ha akár ő, akár a helyi lelkész előbb alkalmas textus alapján 
prédikált — a következőkre nézve: 1) A Tanítónak exercitiuma 
miben áll ? a) Vannak-e délesti prédikációk, katechizatiók, Biblia-
olvasás publice et privatim, mennyit mulatott el ? b) Nem része-
ges, szitkozódó, hallgatóival vörsönyös, nincsen-e haragban ? Nem 
kereskedő, parasztmunkában telhetetlen ? c) A társalkodásban 
épit-e? 2) Mester van-e? Mi t iszte? Gyermekeket tanit-e? Mire, 
mely szorgalmatosan ? Katechetikai dictumok előbbre valók-e a 
deakizálásnál ? II. A tanítóktól kérdezze: A hallgatók bejárnak-e? 
Fizetnek-e ? Van-e Dékán ? Taníttatják-e gyermekeiket ? Maguk 
között egyesek-e ? Nincs-e valamely casus közöttük, melyet nem 
complanalhattak ? Bírságot isznak-e ? Tanító kell-e, tetszik-e ? 
Megtartják-e ? Marasztalják-e Üjesztendő napján, kivált, ha gon-
dolják, hogy a Tanító máshová szándékozik? 

Vannak-e Templomi eszközök, keresztelő edény, kelhek, 
Matriculák ? Régi legatumok s kínéi ? Szántóföldek. Rétek. Szöllő. 
Kertek. Ostyasütő vas. Hányszor ujjitja esztendőben. A Senior 
elmenjen, megjárja Templomot, iskolát, ha tisztán találja-e ? S ha 
mi fogyatkozást lát, mogintse,"1) 

1) Protocollum Conbubernü 465-466 L 
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Ügylátszik magának készítette Bárány esperes e megjegyzé-
seket egyházlátogatásai alkalmára. Szintén megérzik rajtuk a pie-
tismus hatása. Bizonyára a vázolt ill. előirt módon végezte is 
Bárány a gyülekezetek látogatasát. Minden szükséges dologra ki-
terjesztette figyelmét. Szigorúan ellenőrizte a lelkészek és tanítók 
munkáját és életét. Felülvizsgálta a hívek magatartását, vezetőikhez 
és egymáshoz való viszonyát. Különös gonddal őrizte ellen az 
iskolák életét és az azokban folyó munkát. Kiterjedt figyelme az 
egyházközség vagyonára, épületeire, alapitványaira. A fennforgó 
visszaéléseket és viszályokat igyekezett megszüntetni és kiküszö-
bölni. Éber figyelemmel kisérte mint esperes egyházmegyéje 
gyülekezeteinek belső és külső életét. 

Báránynak nemcsak lőrinci lelkészi, hanem esperesi műkö-
dését is 3 évre félbeszakította 1726—1729-ig dörgiesei száműzetése. 
De 1729-ben Mercy Clandius gróf parancsára a lőrinciek ismét 
visszahívják Bárányt. 

Három évi megszakítással 1720—1757. állt mint esperes 
Bárány György az egyházmegye élén, amely folyton nagyobbodott, 
szaporodott. Számos üldöztetést és nyomorgattatást szenvedtek 
ezalatt gyülekezeteink, lelkészeink és tanítóink. Nem egyszer 
fenyegette veszedelem a vezért és esperest is. Hiszen Mária 
Teréziának 1740-től kezdődő uralkodása alatt a mai tolna-baranya-
somogyi esperesség gyülekezeteire is reánehezedett egész súlyával 
a csendes elnyomatásnak a korszaka. Nem egyszer látott Bárány 
tornyosulni sötét vészfelhőket a maga gyülekezete és egyházme-
gyéje felett. Templomfoglalások, lelkészek és tanítók elűzése napi 
renden voltak. Nem egy evangelikus imaház és iskola ajtai zárul-
tak be a hívek és gyermekek előtt. Nem egy imaházunkba tele-
pedett be a pápista egyház s sajátjának nyilvánította azt. De 
Bárány György esperes a sok nehézség ellenére is nagy bölcse-
séggel és eréllyel vezette bajokon, vészeken át egyházmegyéje 
sajkáját. Szenvedett és küzdött, dolgozott és fáradt, táplált, intett, 
serkentett és dorgált írásban és szóban, ahogy a szükség kívánta 
és parancsolta. Tekintélye folyton növekedett befelé és kifelé 
egyaránt. Az 1742 évi vadosfai kerületi gyűlésen az újonnan 
megválasztott püspök, Sipkovics Tóth János, is megerősíti Bárányt 
esperesi tisztében. Püspöknek is megválasztotta volna a kerület, 
ha gyülekezete nem esett volna oly messze a kerület központjától. 

1757-ben tette le Isten végzése folytán egyházkormányzói 
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tisztét 37 évi működés után a tolnai egyházmegye első esperese. 
Méltán mondhatjuk Ot ezen egyházmegye megalapítójának, meg-
szervezőjének és atyjának. Ha nem Bárány Györgyöt állította 
volna az isteni gondviselés az egyházmegye élére, ki tudja, milyen 
fordulatot vett volna annak jövője. Nem túloz János fia, mikor 
így ír emlékversében édesatyjáról: 

Tolna! Ugyan vágynák s tovább is legyenek, 
Több Tanítóid, kik méltán dicsértetnek, 
De Atyádnak többen nem neveztethetnek. 
Bárányt kell tartanod első kertészednek.3) 

* 

* * 

lm végigkísértük szenicei Bárány Györgyöt Nagyvázsony, 
Gyönk, Györköny és Sárszentlőrínc nagy papját és a tolna-bara-
nya-somogyi egyházmegye első esperesét, megalapítóját és meg-
szervezőjét életén és munkáján, küzdelmein és megpróbáltatásain. 
Megállapíthatjuk, hogy korának és minden időknek nagyjai közé 
tartozik a magyarhoni evang. egyház történetében. Kiváló volt 
mint lelkipásztor, nagy mint egyházszervező és egyházkormányzó, 
fáradhatatlan mint a theologiai irodalom müvelője, kimagasló mint 
tanító és nevelő s mindenben világító példa mindenek számára. 
Mint minden nagy embernek, aki az átlag fölé emelkedik, neki is 
voltak tisztelői, akik követték és ellenfelei, akik támadták. Kora 
theologiai irányának, a pietismusnak volt Magyarországon egyik 
feje. Mint ilyen ő is esett pietistikus tévedésekbe, de józansága 
igazi, komoly és mély vallásossága megőrizte a német pietisták 
botrányos túlzásaitól. S így még azoknak is, akik nem osztják 
mindenben theologiai álláspontját, csak tisztelettel lehet megemlé-
kezniük szenicei Bárány Györgyről. Az isteni gondviselés válasz-
tott embere volt. Mint a tolnai egyházmegye első esperese, szer-
vezője és atyja nemcsak Tolna-Baranya-Somogy, hanem az egész 
magyarhoni evang. egyház történetébe ércnél is maradandóbb 
betűkkel irta bele nevét. Hamvai ismeretlen sírban porladnak a 
sárszentlőrinci árnyas temetőben, de emlékét míg csak fennmarad, 
hirdeti a nagykiterjedésű tolna-baranya-somogyi evang. esperesség. 
Méltán fohászkodhatunk fiával, Bárány János püspökkel még ma 
is Istenhez: 

Oh adjad, mindnyájan gyülekezetünkben 
Bárány s Sártorisok legyünk szent tisztünkben, 
Bárány erős hite hajtson lépésinkben, 
S Sártor nagy világa égjen elménkben.4) 
3) Egyhtört. eml. 361. 1. 
4) Egyhtört. eml. 367. 1. 
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Utólagos megjegyzések. Sajtóhibák jegyzéke. 

Szükségét érzem, hogy munkám végén a kedves olvasó szí-
ves elnézését kérjsm a sok sajtóhibáért, amely a nyomda hibája folytán 
a szövegbe belecsúszott. Amikor a végleges szövegnyomást a ke-
zembe kaptam, a hibák kijavítása nyomdatechnikai okokból már 
lehetetlen volt. így kénytelen voltam legnagyobb sajnálatomra 
munkámat a sajtóhibákkal együtt útrabocsátani. Egy két tárgyi 
helyreigazítás után az értelemzavaró, feltűnőbb sajtóhibák jegyzé-
két csatolom. 

Megjegyzés a 32. laphoz : Bárányéknak igenis volt egy András 
nevü fiúk is, ki 1724. dec 11-én született Lőrincen. Tehát reá vo-
natkozólag Daróczy A. családfája helyes (Szül. akv, Lőrinc. L, 36. 
lapot!). Bárányéknak tehát 12 gyermekük volt. 

Megjegyzés a 37. laphoz: Bárányéknak Pál fia 2 napos ko-
rában meghalt. így csak Zsuzsanna leányuk későbbi sorsáról 
nem tudunk. 

Sajtóhibák: 
A 8. lapon alulról a 3. sorban. Milinarik=Mlinarik. 
A 8. lapon felülről a 9. sorban witenbergi=wíttenbergi. 
A 15. lapon felülről a 6. sorban conrecktor=conrector. 
A 18. lapon alulról a 11. sorban szervezet=szervezett . 
A 21. lapon alulról a 16. sorban Contuberuium=Cuntubernium, 
A 23. lapon felülről a 11. sorban tanulsága=tanusága. 
A 23. lapon alulról a 6-7. sorban gondolatjelek közé teendő 

— a pécsi püspök volt ekkor még a megye örökös főispánja. — 
A 24. lapon alulról a 2. sorban Claui=Claudius. 
A 30. lapon felülről a 18. sorban „egy és fél évig" helyett 

„egy fél évig" olvasandó. 
A 42. lapon felülről a 14. sorban e szavak „a szavakat fo-

galmakat" helyett „a szavakkal fogalmakat" olvasandó. 
A 42. lapon felülről a 17. sorban „roncsok"=„korcsok" 
A 44. lapon felülről a 7. sorban föltétel=főtétel. 
A 45. lapon felülről a 16. sorban Sériver=Scriver. 
A 48. lapon felülről a 4. sorban elenchzus=elenchus. 
Az 52. lapon felülről a 11. sorban „az okát=azokat . 
Az 56. lapon felülről a 10-11. sorban a mondat helyesen, . , 

„hanem azok vádolhatók újításokkal, akik Lutherrel és az ortho-
doxokkal ellentétben elakarják temetni az egyház szabadságát. 
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Az 56. lapon alulról a 8-9. sorban Ministdrium=Ministerium. 
A 65. lapon felülről az 5. sorban Peremptoriin=Peremptorii in. 
A 74. lapon alulról a 2. sorban epigonja=2pigonjai. 
A 76. lapon felülről a 7. sorban Lutherdt=Luthardt. 
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