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Az Ágostai Hitvallás magyar fordí-
tásai. 

Az Ágostai Hitvallás jubileumi esztendejében ünnep-
lésünknek kiegészítő ítésze az az érdeklődés, amellyel az 
Ágostai Hitvallás tartalma és története felé fordulunk. Törté-
nelmi érdeklődésünk egyik tárgya természetesen az a kér-
dés is, vájjon e hitvallást magyar népünk mikor, milyen for-
dításban olvashatta anyanyelvén. 

Erre a kérdésre azért is szükséges választ adni, mert 
irodalmunk — Payr Sándor harminc évvel ezelőtt megjelent 
cikkét kivéve1) —, valahányszor az Ágostai Hitvallás ma-
gyar fordításairól szól, mindannyiszor hiányos felsorolást vé-
gez. így csupán jellemző például megemlíthető, hogy a Zo-
vánvi-féle Theologiai Ismeretek Tára csak Ágonás Sámuel 
fordításáról tud, Lethenyei Istvánéról pedig egyhelvütt azt 
mondja: kéziratban maradt, máshelyütt: nem maradt 
fenn.2) Az ilyen s hasonló megállapítások azért is érthetetle-
nek, mert Ribininek egyéb tekintetben is igen jól használ-
ható munkája: Memorabilia Augustanae Confessionis in 
Regno Hungáriáé alapos áttekintést ad a koráig megjelent 
fordításokról.8) 

Nagy körültekintéssel foglalkozik Ribini azzal a ké r -
déssel is, hogy vájjon volt-e már a 16. század derekán ma-
gyar fordítása az Ágostai Hitvallásnak. Szerinte ez „bizo-
nyossággal nem állapítható meg, bár a dolog újsága miatt 
nagyon valószínűnek látszik". Hivatkozik Pomarius meg-
jegyzésére 1 (»68-ból; e szerint az ágostai gyűlésen felolvasott 
hitvallást a pápa, a királyok és a többi fejedelem követei le-
fordították spanyol, olasz, francia, angol, belga, portugál, 
magyar és cseh nyelvre, s megküldték uralkodóiknak.4) Ez 
a tudósítás nemcsak, hogy nagyon kései, hanem igen naiv-
nak is látszó. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egyszerűen, min-
den történelmi kritika nélkül felsorolja Nyugat- és Közép-
Európa összes nemzeti nyelveit. Ribini is, egy hasonló értékű 
tudósítás megemlítése után, igen óvatos e közlés elfogadásá-
ban. s ezért egyrészt megállapítja, hogy ez a magyar fordí-
tás legfeljebb csak kéziratban volt meg, kinyomtatva azon-

*) Evang. egyház és iskola 1900. 332. 
s) I. kt. (1894.) 16. II. kt. (1898.) 327. 
3) I. kt. (1787.) 28. 459. 
4) Samuel Pomarius, De Veritate Religionis Lutheranae Dispulatio 

Theologica Altera. Lőcse, 1668. (Régi Magyar Könyvtár II. 1146.) 12. 1. 

1* 
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ban nem, másrészt pedig az a véleménye, hogy ha nem for-
dították volna is le a hitvallást magyarra, az még nem mu-
tatná, hogy nem érdeklődtek iránta. „Nem kell ugyanis ké-
telkedni abban, hogy mindazok, akik Magyarországról Fer-
dinándot és testvérét, Máriát Ágostába kísérték, mind a 
latin, mind a német nyelvben kiváltképen jártasak voltak." 

Azonban mindez nem magyarázza meg, hogy a 16. 
század további folyamából miért nem maradt fenn az Ágos-
tai Hitvallás magyar fordítása, de még ilyennek emléke sem. 
Ennek az oka talán abban van. hogy a tanultabb magyarok 
természetesen az eredeti latin szöveget olvasták. S talán azért 
sem támadt szükségérzet az Ágostai Hitvallás szövegének 
birtoka után, mert az akkori magyarországi evangélikus hit-
vallások, illetőleg zsinati végzések amúgy is az Ágostai Hit-
vallás értelmében és szellemében készültek. Ha azután meg-
gondoljuk, hogy ezek közül az itthon készült hitvallások kö-
zül például az Ütvárosi is csak a 17. században, 1613-ban 
került sajtó alá, akkor megérthetjük, hogy az idegenből ide-
került hitvallás kinyomtatására nem törekedtek. A század-
fordulón pedig már az Egyességi Irat volt az ágostai hitval-
lású evangélikusok igazhitűségének mérővesszeje. Az Ágostai 
Hitvallás sorsa ugyanaz lehetett, mint Luther Kis Kátéjáé 
volt; ennek is csak a 16. század végéről vagy a 17. század 
elejéről ismerjük magyar fordítását.1) De még mindig köny-
nyen lehetséges, hogy akár az egyik, akár a másik nap-
lényre kerül a 16. század sötétjéből. 

A tizenhetedik század első ismert fordítása is csupán 
kéziratban maradt korunkra. Pálházi Göncz Miklós (1571)— 
1619) evangélikus, dunáninneni püspök lefordította szinte 
az egész Concordia Könyvet; ebből az Ágostai Hitvallást már 
1615-ben ki akarta nyomatni, de a fordítás sem akkor, sem 
később nem kerüli sajtó alá.3) 

* 

') Magyar Könyvszemle 1881. 247. 
s) Önéletrajz. A magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyház 

levéltára I a 2; 7 a. 
s) A kézirat a soproni ev. egyház levéltárának tulajdona. Ismer-

tette Payr Sándor, Evang. Egyház és Iskola 1900. 332. — Lásd még: 
Fabó, A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangélikusok 
okmánytára I. kt. (1869.) 10. — Payr, A dunántúli evangélikus egyház-
kerület története I. kt. 1924. passim. — Az Ágostai Hitvallás tizedik cikké-
nek fordítása már 1613-ban előkerül Pálházi Göncz Miklós e könyvé-
ben: Az Vr Vachoraiarvl, Az Igaz Avgvstana Confessio szerint készite-
tött kezi könyuetske. Keresztúr. 4. 1. (R. Μ. Κ. I. 441.) 
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1. Érdekes, hogy az első meglévő nyomtatott fordítás1) 
református ember tollából született. Samctrjai M. János 
(1585—1047 után) halászii lelkész, a samarjai egyházkerü-
let superintendense *) készítette s a Pápán. lC>28-ban meg-
jelent müvében közölte: „Magyar Harmónia. Az Az, Augus-
tana Es Az Helvetica Confessio Articvlvssinac Eggyező Ér-
telme". a) Könyvét azzal a céllal írta. „hogy az Articulusok-
ban Fundamentomos ellenközés nem lévén: az két Confes-
siot követő Atyafiak is az szeretet által eggyessek legyenec". 
Az előszó szerint ugyanis azt véli, hogy a lutheránusok és 
az övéi, a helvét hitvallásnak közt az egyenetlenség hitvallá-
saiknak kölcsönös nem-ismeréséből származik. Különösen 
a lutheránusoknak veti szemükre, hogy nem ismerik hitval-
lásukat. „Találtattanac ugyan együgyüvec, kic az Augustana 
Confessot nem tudtác, nem czak azért, hogy kevés Exemp-
lároc vannak közöttünc, hanem azért is. hog' nem minden 
Magyar irás olvaso ember érthette meg az Deakol irattatot 
Augustana Confessiot." Művének az a rendszere, hogy az 
Ágostai hitvallás minden cikke után közli a (Második) Hel-
vét Hitvallás megfelelő részét, továbbá a saját egyeztető 
magyarázatát. Majd egyfolytában adja a ..gonosz szokások-
ról" írt hét cikket, s ugyanígy azt is, ami a Helvét Hitvallás-
ból még közletlenül maradt. 

Samarjai az Ágostai Hitvallás szövegéről ezt írja elő-
szavában: „Tudván legyen az olvasonál, hogy az másodszor 
ki n'omtattatot Augustana Confessiot fordítottam Magyarrá, 
az melly megjobbéttatot és az elsőnél igazabnac mondatic az 
olvasoknak irot levélben". Ezt olvasva és a könyv célzatával 
összevetve arra hajlandó az ember következtetni, hogy Samar-
jai bizonyára a Variata szövegét fordította le. Ribini is ezt 
vélte.4) Azonban a közölt szöveget végig megvizsgálva azt 
kell megállapítanunk, hogy az. noha néhány cikke egy-két 
pontjában különbözik a Libcr Concordiaeba felvett szöveg-

l ) Masznyik Endre „Az ágost. hitv. evangelikus keresztyén egy-
ház Régi Emlékei. I. Egyesség Könyve 1598." (Pozsony 1908.) előszavá-
ban szól „az Ágostai Hitvallás legelső (1610-ből való) fordításáról", 
mint a Nemzeti Múzeum unicumáról. Erről a könyvről azonban a 
Magyar Nemzeti Múzeumban semmit sem tudnak. S arról sincs tudo-
más, hogy másutt volna. Ugyanez a téves közlés: Balogh — S. Szabó, 
A magyarországi protestáns egyházak története 2. k. 1915. 3. k. 1922. 
69. 1. — A Protestáns egyházi és iskolai lap 1896. 279. szerint ..Miiller 
J. T. az ev. luth. symbolumok német-latin szövegének kiadásában (4. k. 
1876. LXXVIII.) azt állítja, hogy az ág. hitvallás már 1626-ban fordít-
tatott volna magyarra". Miillernél bizonyéra egyszerűen két évnyi té-
vedés van. 

s) Szinnyei József, Magvar írók élete és munkái XII. 94. 
3) R. Μ. Κ. I. 573. 
4) Memorabilia I. 459, a/ jz. 
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tői, a Variata fordításának semmiképen sem mondható. A 
legjobb bizonyíték erre a tizedik cikk: „Az Ur Vaczorájárol 
azt tanéttyac, hogy az Christusnac teste, és vére valoságos-
san, jelen vannac és osztogatatnac az Ur Vacsorájával élők-
nek, és nem javallvác azokat, kic külömben tanétnac". Te-
hát valószínűleg egy olyan szöveget használt Samarjai, 
mely az ágostai vallástételt követő években megjelent szám-
talan kiadás valamelyiké lehet. Hiszen akkor a hivatalosnak 
tekintett kiadások is változtattak, a lényeget meg nem má-
sítva, az eredeti szövegen. *) Samarjai őszinte, vagy talán 
büszkélkedő megjegyzése mindenesetre feltétlenül akadály 
volt abban, hogy az Ágostai Hitvallás hívei ezt a fordítást 
örömmel fogadják és használják. Ez azért is igen sajnálatos 
lehetett, mert Samarjai a Praefatio kivételével az egész hit-
vallást lefordította. 

2. A következő fordítás szoros kapcsolatban áll az elő-
zővel. Lethenyci István (1590 előtt — 1653 után)2) „csep-
regi praedicator és senior" 1633-ban Csepregben ilyen cím-
mel adott ki egy könyvet: ,,Αζ Calvinistac Magyar Harmo-
niaianac, Az Az: Az Augustana Es Helvetica Confessioc Ar-
ticulussinac, Samarjai János, Calvinista Praedicator, Es Su-
perintendens által lett öszve- hasomlétásánac meg-hamisé-
tása".3) Ahogyan Samarjai Pareus Dávid heidelbergi pro-
fesszor hű tanítványának bizonyult munkájában, úgy mu-
tatkozik itt Lethenyei is professzora, Hutter Leonhard wit-
tenbergi theologus buzgó követőjének. 4) Visszautasítja a kö-
zeledés kísérletét és hevesen támadja a kálvinistákat. Min-
ket most csak az Ágostai Hitvallás fordítása érdekelvén, elég 
az előszónak arra vonatkozó részletét figyelembe vennünk: 
„Mivel ez ideig az igaz és meg nem változtatot Augustana 
Confessionac Articulusi a' mi Féleinktül (az én emlékeze-
temre) Magyarnyelvre fordíttatván és ki-nyomtattatván nem 
vóltanac: lm azért azokat az Articulusokat (a' mellvekben 
nékünk a' Calvinistáckal villongó viszszálkodásinc vannac) 
te kedvedért, kegyes Olvasó, Magyar nyelvre fordítottam, és 

nyomásban világosságra bocsátottam a' Magyar Calvinis-
tác Harmóniájára való feleletemmel egyetemben, a' mi bö-
csiiletes és szent Consistoriumunknac egyező végezésébül és 
hagyásából, e' végre; hogy nyilván és valóságossan meg-tud-

') Th. Kolde, Historische Einleitung in die Symbolischen Bücher 
der evangelisch-lutherischen Kirche. 3. A. Gütersloh 1913. XXI. skk. 

! ) Bothár Dániel, Lethenyei István, Pozsony 1912. Payr Sándor, 
A dunántúli evangelikus egyházkerület története. I. kt. Sopron 1924. 
passim. 

') R. Μ. Κ. I. 626. 
*) Pareus: Allgemeine Deutsche Biographie 25, 167. Hutler: 

AD Β 13, 476. 
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hasd és érthesd mi légyen az Augustana Confessio, és mint 
kellesséc néked-is azt értened, vallanod, hidned: és az ellen-
közö felec ellen álhatatossan és erössen holtodig oltalmaz-
nod". Lethenyei tehát annyira megy buzgóságában, hogy a 
kálvinista kézből kikerült fordítást egyenesen semmibe ve-
szi, mint nem szigorúan Invariatát megtagadja. Ö már ki-
fejezetten ragaszkodik az Invariata szövegéhez, és pontosan 
megmondja azt is, hogy milyen kiadás alapján végezte a 
fordítás munkáját: az 1606-ban Lipcsében II. Keresztély 
szász választófejedelem parancsára kiadott Concordia-könyv 
alapján. 

A szöveget Lethenyei sem közli egymentében, mert 
minden cikk után annak rövid foglalatát adja és a kálvinis-
ták vonatkozó tanításával foglalkozik. 

Nagy kár, hogy az utolsó hét cikket elhagyta. Azért 
nem tartotta szükségesnek lefordítani, mert a pápásokról 
már amúgy is eleget írtak.2) A könyv polemikus célzata 
így fosztotta meg irodalmunkat egy teljes fordítástól. 

3. Majdnem hatvan esztendőnek kellett eltelnie, amíg 
egy újabb fordítás jelent meg. Ez az egész címlapja: „I. N. 
J .3) Az Augustana Confessio Magyarul. Nyomtattatott 
1692-ben".4) A szerény külsejű, tizenkettedrétű könyvecske 
ilyen személytelen, szigorúan tárgyias marad további lap-
jain is. Az „Előljáró beszédecske" mindössze ennyi: „Regen-
ten Rómában szégyennek tartatot, ha valaki Romai Polgár 
volt, s' nem tudta a Romai Törvényt. Ezenképpen szégyen 
volna, ha azok, a' kik Augustana Confessión valók, az Au-
gustana Confessiót nem látnák, olvasnák, vagy hallanák. 
Azért az Augustána Confessión lévő Magvarok kedvéért, 
ugyanazon Augustána Confessiót magyarol kinyomtattatni 
tetczet Buzgó Lélekkel". Miután pedig a 3. lapon az Augus-
tana Confessio rövid történelmi meghatározása áll, azután 
már a fordítás következik. 

A könyv maga tehát sem a fordító személyére, sem a 
nyomtatás helyére nézve nem ad felvilágosítást. Ez a hiány 
illetőleg óvatosság abban a korban teljesen érthető is. Igv 
meg kell elégednünk az 1740-beli fordítás előszavának tudó-
sításával: „Egyéberánt tudomásom Szerént az Aug. Conf. 
magyar nyelven két izben botsáttatott ki, először Pápán 
1628. Eszt. ugyan idegen okból, másodszor penig 1692. a' 
mint gondolom, Ratisbonában b. e. Lövei Bcilás Uram, ak-
kori Nagy Győri A. C. lévő Pred. által". Pontosan vévén e 

6. lap. 
2) 130. lap. 
3) Bizonyára: In Nomine Jesu. (Jézus nevében.) 
*l R. Μ. Κ. I. 1434. 
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közlést, nem lehet határozottan megállapítani, hogy az „a" 
mint gondolom'' vájjon csak a helyre vonatkozik-e vagy Lö-
vei személyére is.1) Feltehető azonban, hogy az utóbbi adat 
komoly értesülésből származott. Viszont Regensburg meg-
nevezése — gondoljunk az abszolutizmus korabeli cenzura-
viszonvokra — még mindig megengedi, hogy ezt a könyvet 
is, mint sok mást, titokban itthon nyomták. 

A fordítás teljes és hű. 
4. Ugyancsak névtelenül jelent meg ez a fordítás is: 

„Augustana Confessio az az: A' Hitnek azon Vallása melly 
a' Győzhetetlen Romai Tsászárnak Ötödik Karolynak az 
Augusztái Imperiumi Gyűlésben 1530. Eszt. D. 25 Juni. Mi-
nekutánna az Imperiumi Fejedelmek előtt a' Saxoniai Kan-
tzellarius D. Bayer által Németül el olvastatot, nyujtattatott 
és most egynéhány jegyzésekkel ki botsáttatott. Jénában. 
MDCCXL. Esztendőben ". A könyv „Elöl járó beszédets-
kéje", miként az 1692-esé, szintén a római polgár törvény-
ismeretének hasonlatából indul ki; az előbb idézett módon 
megemlíti a két eddigi fordítást, majd ezt írja: „Mint hogy 
penig mind a' két idöbéli editiónak Exemplari már annyira 
el fogytanak. hogy azokat még magul is alég kaphatni; 
azért Szükségesnek tetszett azt újonnan köz világosságra és 
haszonra ki ereszteni". Megláthatják belőle az evangelikus 
keresztyének, hogy vallásuk nem új, amint káromoltatik, 
hanem olyan régi, amilyen régi a Szent í rás . . . ,,A' tudo-
mány penig ezen A' Confessióban ugy adattatik elönkbe, 
hogy abból ki ki azt is eszre veheti, miként kelljen az igaz-
ságnak ismérete által a' kegyeségre vezettetni Tit, 1. 3. és 
a' tiszta tudománynak formájához képest, tiszta és Kristus-
hoz illendő életet élni. A' minthogy a' jó Keresztyén Lelké-
nek nem kevés örömével olvashatja ezen Articulusokat. 
hogy azok nem tsak mutatják, miként kelljen embernek az 
Istennel, kitől a' bűn által elszakadott religaltatni és ismét 
öszve köttettetni tudn. a Kristusban való igaz hit által, az 
igaz meg térésnek rendiben (Lasd a' 2. 5. 11. 12. Art) hanem 
egyszer' s mind miként kelljen az meg igazító és idvözitö hi-
tet egész életednek, szivednek, és tselekedeteknek meg válta -
zásával, vagy az igaz Keresztyéni élettel meg mutatnod: L. 
a' fi. 20. Ariik, miként kelljen az Isten minden embereknek 
meg jelent idvözitö kegyelme által magadat taníttatnod és 
vezettetned arra. hogy meg tagadván az hitetlenséget és vi-
lági kívánságokat, mértékletessen, igazán és szentül élj e" 
jelen való világon". 

*) Lövei Balázs ev. lelkész és consenior volt Győrben 1687—99. 
Szinnyei, Magyar írók, VIII. 25. 
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Az előszónak ezt a hangját megmagyarázhatná egy 
külső körülmény is. Minthogy abban a korban igen türel-
metlen könyvcenzura volt hazánkban, egészen érthető az 
Ágostai Hitvallásnak mint építő-iratnak feltüntetése. De a 
hangoztatása annak a szükségességnek, hogy az anyaszent-
egyház tagjai úgy higgyenek és éljenek, amint az Ágostai Hit-
vallás kívánja, bizonnyal mélyebb s belső okból szárma-
zott. A dunántúli pietizmus szelleme él e sorokban. 

A fordító személyét is a pietisták között keresték: bár 
voltak előbb, akik Sartorius Szabó Jánosra gondoltak, végül 
mégis Szeniczei Bárány Györgyben találták meg. *) Ez a 
kérdés azonban jelentéktelenné válik, amikor összehasonlí-
tás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy ez a fordítás nem 
önálló munka, hanem az 1692-esnek kissé megváltoztatott 
újabb kiadása. Bizonyos ugyan, hogy néhol szavakban, ki-
fejezésekben vannak eltérések. — a helyesírásról nem is be-
szélve, — mégis a megegyezés sokkal nagyobb, hogy sem 
azt az eredeti szöveg közös volta megmagyarázná. De az 
újabb kiadás munkájáért is igaz hála illeti meg a nagy pie-
tistát. Méltán említette meg Bárány János az apja felett 
mondott halotíi búcsúztatójában ezt az érdemét is. 

A Dictumos könyvet és az August ni 
Confessiót néki minden köszönheti. . .') 

Jénának mint nyomtatási helynek megnevezése min-
den bizonnyal csupán áltatás. A könyv talán Sopronban je-
lent meg,3) de még inkább Győrben. 

A teljes szövegű hitvallás után a 12.. 46., 124. és 125. 
zsoltár következik. A kiadó — úgy látszik — a közvetlenül 
személyes szótól tartózkodni akart és ezekkel a zsoltárokkal 
óhajtotta az olvasókat — az előszóval harmonikusan — a 
hitben hűségre és erőre buzdítani. 

5. Két év híján egy egész század mult el a következő 
fordítás megjelenéséig: „Augusztána Confessió, az az: a' 
keresztény Evangyélika-Hitnek . . . Vallástétele . . . Magyar-
nyelvre fordítva és magyarázó Jegyzésekkel bővítve kiadó-
dott. Agonás Sámuel. *) a Rosnyó-Bányai Évangvélika Ekklé-
siának Prédikátora által. Kassán, Ellinger István cs. kir. 
priv. Könyvnyomtató' betűivel. 18;$8".=) λ könyv a rozsnyó-

Payr Sándor, Magyar pietisták a XVIII. században. Budapest, 
1898. 29. 69~. 

s) Magyar prot. egyháztört. adattár V. 1906. 87. 
s) Szinnyei, Magyar írók I. ö47. 
4) Szül. 1782.. meghalt ? Működött Losoncon, Besztercebányán, 

Rozsnyón, Alsó-Sajón. Szinnyei. Magyar írók I. 82. 
5) A könyvet talán már 1837-ben elkezdték nyomni, de a követ-

kező évben mégis mindent újból szedtek. Valószínűleg erre lehet kö-
vetkeztetni a Magyar Nemzeti Múzeum példányának fedőlapjaira ra-
gasztott, 1837-es évszámú levelekből. Az előszó is 1837. kelt. 
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bányai hívek buzgóságából jelenhetett meg; templomuk fel 
szentelésének félszázados örömünnepét akarták az Ágos-
tai Hitvallás magyarnyelvű kiadásával megülni. De termé-
szetesen gondoltak az általános szükségletre is. „Fogadd te-
hát K. O. hangzik az előszóban — ezen már majd 
száz évektől fogva, Magyar-nyelven sehol kinem nyomtatott 
Hitvallás-tételünket, nem Ítélni, nem rostálni, mint inkább 
keresztény Híveink' épületét óhajtó lélekkel . . . Tudomá-
som szerint számtalan sok magyar ajkú évangyelikus Hivek, 
nem csak helybéli Ekklésiánk kebelében, hanem Hazánkban 
másutt is: ifjak voltak, megöregedtek, mégis holtak, a' nél-
kül: hogy keresztény évángyelika hitöknek summáját, a' 
mellyről nevöket viselték, és a' melly még I. Ferdinánd Cs. 
Királyunk dicső uralkodása idejében törvényesen bévevö-
dött, vagy írásban, vagy nyomtatásban, csak látták, nem 
hogy olvasták vólna." „Az utolsó kiadása kijött Jénában 
1740-ik eszt." 

A munka már — talán az evangélikusság szabadabb 
életnyilvánulásának jeleképen - - a szövegen kívül hosszabb 
bevezetést és magyarázatot is ad. Erre az Előljáró Beszéd 
szerint .lózeffy Pál superintendens indította Agonást. ,,A' 
Fő-Tisztelendő Superintendens Ür, köztünk való mulatása 
ideje alatt értésünkre adta, hogv szeretné a' szóban lévő Hit-
vallás-tételnek mostani magyar kiadását, olly formán ki-
nyomtatva szemlélni, a' mint kinyomtattatott 1830-ik esz-
tendőben Kassán, annak német kiadása t. i. a' Czikkelyek-
nek vagy Articulusoknak oliv magyarázó jegyzéseivel, a' 
minémüekkel az vagyon néhai Τ. T. Thaisz Márton Lajos 
Űr által ellátva".1) Agonás teljesítette is főpásztora kívánsá-
gát. Csakhogy jegyzeteinek a Theisséivel való összehason-
lításából az tűnik ki, hogy Theiss könyve nem csupán 
minta, hanem alap is volt Agonásé számára. Agonás mind-
össze néhány részletben mutatkozik önállónak, egyébként 
lefordítja Theiss történeti bevezetését, magyarázatát, jegyze-
teit és záró megjegyzéseit. A lényeges azonban az, hogy oly 
hosszú idő után újból olvasható volt az Ágostai Hitvallás 
magyar nyelven, még pedig az 1817-es pesti 2) és az 1830-as 
kassai (Tlieiss-féle) német kiadással szemben igen előnyö-
sen a teljes szöveggel, — csupán az előljáró beszéd hiá-
nyával. 

') Die Augsburgische Confession . . bearbeitet und herausgege-
ben von Martin Ludwig Theiss, evangelischem Pfarrer zu Gölnitz in 
der Zips. Kaschau 1830. (Az Ágostai Hitvallás 300 éves jubileumára 
készült.) 

2j Augsburgische Confession . . . im gedrängstesten Auszuge, be-
arbeitet zum dritten Secular-Foyer der Reformation im Jahre 1817. 
von J. M. Peslh. 
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A szövegen meglátszik, hogy a fordító felhasználta az 
169'2-es, illetőleg 1740-es kiadásokat,1) nyelve mégis a saját 
koráé. Ez a változás azonban nem látszik kedvezőnek, mert 
a kifejezései nehézkesebbek, mondatai idegenebb hangzá-
súak, mint az eddigi fordításokéi. Mindenesetre hiányzik be-
lőle a 17. századbeli fordítások zamatos és eredeti kifejezésű 
magyarsága. 

6. A következő fordítás már a ma is használatban levő: 
Paulik Jánosé. A Magyar Luther-Társaság adta ki több 
ízben. Az első kiadása 1896-ban jelent meg Budapesten. 
Megjelenésére Luther halálának negyedfélszázados évfor-
dulója adott külső alkalmat. A fordító azonban más ösz-
tönzésnek is engedett. „Magyar protestáns közönségünk az 
evangélikus egyház e fő vallási iratát — a mely nevet is 
adott neki —- nem igen olvashatja . . . Pedig mennyire szük-
séges azt mindenkinek hozzáférhetővé tenni, hogy a protes-
táns ember saját irataiból ismerje meg egyháza tanait s 
magából a forrásból erősítse hitét s protestáns érzületét!" 
A Hitvallás fordítását terjedelmes Bevezetés előzi meg; szól 
I. az ágostai hitvallást megelőző eseményekről. II. az ágos-
tai hitvallás keletkezésének történetéről s III. az ágostai 
hitvallás elvein nyugvó protestantizmus hatásairól. Az utóbbi 
részben Paulik főleg a protestáns népek szellemi, erkölcsi s 
anyagi fejlődéséről és gyarapodásáról értekezik, ami nyil-
ván összefügg az előszóban kifejeződő óhajtással, hogy t. i. 
az Ágostai Hitvallás a „protestáns érzület" erősítésére szol-
gáljon. 

A cikkekhez jegyzetek is járulnak, ezek azonban in-
kább csak történelmi s nem tárgyi magyarázatot nyújtanak. 

A közszükségletet és a könyv szíves fogadtatását mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy négy év múlva, 1900-ban 
már a második kiadás vált szükségessé. A művet ebben már 
hat kép is gazdagította. A Bevezetés is, a fordítás is átdol-
gozáson ment keresztül. „Az első kiadás szövegét a latin 
szöveggel újra összevetettem,2) — írja Paulik az előszóban 
—, s úgy hiszem, hogy ezen ú j kiadásban itt-ott az eredeti-

') Kitűnik ez a 24. cikk előtt álló megjegyzés azonosságából is. 
2) Bruckner Győző szerint Paulik helytelenül járt el, mikor a 

fordításnál nem a német, hanem a latin szöveget vette alapul. Emlék-
könyv az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére. 1930. 
23. Ez az ítélet az eddigi összes fordítókat is sújthatná. Bruckner véle-
ménye azonban csak akkor volna helytálló, ha az Ágostai Hitvallást 
csupán mint történelmi emléket tekintenök. nem pedig mint szimbo-
likus iratunkat. Az evangélikus rendszeres theologia mindmáig a latin 
szöveget használta, — a németet csak figyelembe vette ahhoz. Es hazai 
egyházunk hagyományosan mindenkor a latin szöveget alkalmazta a 
tanítás szabályozójául. 



nek még hívebb, megfelelőbb fordítását sikerült adnom." 
Nagy kár azonban, hogy ez a hűségre törekvés nem mente-
sült a második kiadásban sem idegenszerűségektől, s miként 
Agonás fordítása, úgy Pauíiké sem használja fel a régebbi 
fordítások magyarosabb és eredetibb szókincsét.') 

7. Paulik fordításával majdnem egy időbe esik Be 
reczky Sándoré. Ez azonban nem a nagyközönség, hanem 
a középiskolai tanuló-ifjúság számára készült s több tan-
könyv függelékében jelent meg. Először 1900-ban „A keresz-
tyén egyház története" címűben. Aztán mikor 1902-ben Be-
reczky sajtó alá rendezte, helyesebben átdolgozta Zsilinszky 
Mihály „Keresztyén hit- és erkölcstanának" harmadik kiadá-
sát, a tankönyvet az Ágostai Hitvallás fordításával is ellátta. 
Ahogyan pedig az eddigi fordítások előszavai is. mindig igen 
jellemzőek voltak, ugyanígy Bereczkvé is érdekesen mutatja 
azt a változást, amely a racionalizmus és a multszázadvégi 
színtelen, liberális keresztyénség hanyatlásával az evangé-
likus vallásoktatás terén is szükségképen beállott. Az előszó 
szerint az ú j kiadás megtartotta Zsilinszky művének szabad 
szellemét, ,,s ha mégis valami kis változtatás volna rajta 
észrevehető, ez a mai közfelfogásnak megfelelőleg a hitval-
lások, névszerint az Ágostai Hitvallás szelleméből kifolyó-
lag esett rajta . . . En is, mint Hagenbach tankönyvének át-
dolgozója, csatoltam e műhöz, a magam fordításában, az 
Ágostai Hitvallást, ami által, azt hiszem, a vallástanításnak 
hasznos szolgálatot tettem". 

Az előbbi tankönyv 2-ik (Az egyetemes keresztyén egy-
ház története, 1913.) és az utóbbi 4-ik kiadása (1915.) szintén 
közölte e fordítást jelentéktelen változtatásokkal. 

A fordítás nem teljes; csak a huszonegy hitcikket adja 
teljesen, a megszüntetett visszaélésekkel foglalkozó cikkeket 
(a német szöveg alapján) igen röviden. A szöveg előnyösen 
tűnik ki gördülékenységével és magvarosságával. 

8. Az Ágostai Hitvallás tartalmi tárgyalása a közép-
iskolák legfelsőbb osztályaiban azóta is állandó szükség-
letnek bizonyult. H. Gaudy László tankönyve: „A keresz-
tyén vallás a mai szellemi életben" (Budapest, 1927.) szin-
tén közli az Ágostai Hitvallást „Friedrich Zange: Zeugnisse 
d. Kirchengeschichte alapján, kevés rövidítéssel". A hitval-
lás szövege a tankönyvi keretnek megfelelőleg ugyancsak 
erősen meg van rövidítve, sőt némileg át van dolgozva, 
annyira, hogy ez a szöveg csupán a vallásoktató lelkész irá-
nyításával és magyarázatával használható. 

φ 

') Szinte már tárgyi tévedés Pauliknál az, hogy a 21. cikkhen 
a cultus, Dienst szavakat imádásnak fordítja tisztelet helyett. 
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A jubileumi évig ez a magyar Agosíai Hitvallás tör-
ténete. Az adatok egyformasága ellenére is valóságos magyar 
evangélikus egyháztörténelem. 

A fordítás hiánya a 1(3. században jellemzően utal a 
kor ifjúerejü és küzdelmes életére. Egyházunk vagy elég 
erősnek érezte magát, hogy hitét önálló formában vallja meg 
vagy nem ért rá arra, hogy nehéz viszonyai között egy for-
dítás kiadásával vesztegesse erejét. Csak amikor már tisz-
tázódott viszonya a kálvinistákhoz, tehát az „Egyesség 
könyvének" aláírása és 1598-iki kiadása után látszott szük-
ségszerűnek az első evangélikus hitvallás tökéletesebb meg-
ismerése. 

Samarjai és Lethenyei könyvei szomorú jelenségei 
annak a keserű harcnak, mely az Ágostai és Helvét Hitval-
lás követői közt dúlt éppen Pázmány korában. Mindkét em-
ber kezében egymásra támadó fegyver volt az Ágostai Hit-
vallás s nem az, amire oly nagyon szükség lett volna: a 
Krisztusban való hit megvallása a világ előtt. 

A 17. század végén viszont, a megpróbáltatások 
súlyos évtizedei, a meggyötörtetések keserves tanulságai 
után úgy jelenik meg az ú j fordítás mint a magábanéző, 
önvizsgáló evangélikus magyar nép magára eszmélésének 
és megelevenedő próbálkozásának bizonysága. 

A 18. századbeli fordítás éppen egyetlen voltával pél-
dázza a vértelen üldöztetést és lelki elnyomatást. A sötét kor-
szakban a pietisták gyújtogatnak itt-ott világot s e könyv-
kiadásukkal is megmutatják, hogy mivel magyarországi egy-
házunk nem hódol meg a szélsőségeknek, ők is megmaradnak 
az egyház hivatalos és az egyetemes közösséget jelző tanításá-
nak útján. 

A hosszú idő után megjelenő 1838-as fordítás, az im-
már újból hazai nyomdajelzésével, szép jele annak, hogy a 
reformkorszakban egyházunk ismét lélekzetvételhez jutott s 
igyekezett is ereje szerint szolgálni híveinek. 

Ugyancsak a 19. századba kell helyeznünk Paulik 
fordítását: az előszava szerint beletartozik még az általá-
nos protestáns jelszavű, a reformációt kiváltképen liberá-
lis alapon értékelő korba. Bevezetése annak a felfogásnak 
kifejezője, amely az evangyéliom lényege iránt nem tudott 
érzéket mutatni. ' ) Viszont éppen ez a könyv jellemző példa 
arra, hogy ez a korszak is megtermelte dicséretes és ígére-
tes gyümölcsei!. 

Végül a tankönyvekben közölt fordítások jelenségei 
annak a napjainkban még erősbödő törekvésnek, hogy ke-

V. ö. Protestáns Szemle 1896. 129. Evang. egyház és iskola 
189«. 87. 94. Protestáns egyházi és iskolai lap 1896. 85. 279. 
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resztyénségünk, egyházi életünk és egyéni kegyességünk 
egyaránt, a történelmi, hitvalló evangélikus egyház talajára 
épüljön, mint szilárd alapra. A megújulás vágya pedig termé-
szetesen most is az ifjúság felé fordítja figyelmét. 

* 

Befejezésül meg kell említenünk, hogy a jubileumi év 
is meghozta szép termését. A Magyar Luther-Társaság újra 
kiadta Paulik .lános fordítását, lényeges változtatásokkal. 
A soproni hittudományi kar jubileumi emlékkönyvül s egy-
szersmind az első theológiai konferencia alkalmán kiadott 
„Hitvallás és Tudomány" c. kötete pedig 1). dr. Pröhle 
Károly ú j fordítását közli. Ugyanez megjelent külön is, be-
vezetéssel és jegyzetekkel ellátva. 

Függelék. 

A fordítások összehasonlítása céljából érdemes egybe-
vetnünk a hitvallás központi tanítását tartalmazó IV. cik-
ket. 

1. Samarjai fordítása, 1628-ból. 
Az Megigazulasrol. Ismét azt tanéttvác, hogy az em-

berec megh nem igazittathatnac Isten elöt tulaydon eréjek. 
erdémék, avagy czelekedetek által, hanem hogy ingyen iga-
zétassanac meg, az Christusért Hiit által: midőn hiszik, 
hogy ök Isten kegyelmében be vetetnec és bűnök megbo-
czáttatnac az Christusért, ki maga halálával az mi bűnein-
kért eleget töt. Ez hiitöt tulaydonéttya nékiinc az Isten, 
maga elöt való igassagunkra. Rom. 3 & 4. 

2. Lethenyei fordítása, 1633-ból. 
Az meg-igazulasrúl. Ismét tanéttvác, liog' az embe-

rec az ö tulaydon erejeknec, és érdemeknec, avagy cseleke-
deteknec általa, semmi-képen nem igazúlhatnac meg Isten 
elöt, hanem Christusért ingyen hiitnec általa igazéttatnac-
meg, mikor hiszic, hogy öc Isten kedvében bé vétessenec, 
és bűnök meg-bocsáttasséc az Christusért, ki az ö halálá-
val az mi bűneinkért eleget tött. Isten ezt az hiitöt önnön-
maga elöt való meg-igazúlás gyanánt tarttva. Rom. 3. és 4. 

') Pálházi Göncz Miklós fordításából éppen a 4. cikket közölte 
(nem betű szerint, hanem a kiejtésnek megfelelően) Payr Sándor, 
Evang. egyház és iskola 1900. 335. Azt is vallyák és tanittyák, hogy 
az emberek az ő tulaydon ereiöknek, érdemöknek, avagy tselekede-
töknek általa, semmiképen ne idvözülhessenek: de a Christusért ingyen, 
hütnek általa, elhívén azt, hogy Isten kedvében ismeg föl vétessenek 
és bűnök meg botsáttassék az Christusért, ki az ő halálával az mi bű-
neinkért eleget tött, Isten ezt az hiitöt önnen maga előtt való meg-
igazulás gyanánt tartya és veszi, Rom. 3. és 4. 
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3. Az 1692. évből való fordítás. 
A' Meg-igazulásról: Ismét tanityák. hogy az emberek 

nem igazulhatnak-meg Isten előtt az ő tulajdon erejeknek. 
érdemeknek, avagy cselekedeteknek általa; hanem ingyen 
igazitatnak-meg Christusért hűt által, midőn hiszik, hogy 
ők Isten kegyelmébe bévétetnek, és bűneik meg-bocsáttat-
nak a' Christusért, ki az ö halálával a' mi bűneinkért eleget-
tött. Ez hűtőt tulajdonítja nékünk az Isten maga előtt való 
meg-igazulásra. Rom. 3. és 4. 

1. Az 1740. évből való fordítás. 
A' Meg-igazulásról. Ismét tanítják, hogy az emberek 

nem igazulhatnak-meg Isten előtt az ö tulajdon erejeknek, 
érdemeknek, avagy tselekedeteknek általa; hanem ingyen 
igazittatnak meg a' Kristusért hit által midőn hiszik, hogy 
ők Isten kegyelmébe bévétetnek, és bűneik meg-botsáttat-
nak a' Kristusért, ki az ö halálával a' mi bűneinkért eleget-
tett. Ez hitet tulajdonítja nékünk az Isten maga előtt való 
meg igazulásra. Rom. 3. és 4. 

5. Agonás fordítása, 1838-ból. 
A' megigazúlásról. Ismét Tanítóink azt tanítják: hogy 

az emberek nem igazulhatnak meg az Isten előtt, az ő tu-
lajdon erejeknek, érdemeknek, vagy cselekedeteknek ál-
tala; hanem ingyen igazidnak meg a' Krisztusért hit által, 
midőn hiszik, hogy ők Isten' kegyelmébe bévétetnek, és 
bűneik megbocsáttatnak a' Krisztusért, ki az ő halálával, 
a' mi bűneinkért eleget tett. Ezt a' hitet tulajdonítja né-
künk az Isten igazság gyanánt. Róm. 3. és 4. része. 

6. Paulik fordítása, 1896-ból. 
A megigazúlásról. Továbbá azt tanítják, hogy az em-

berek saját érdemeik és tetteik által nem igazulhatnak meg 
Isten előtt, hanem hit által, ingyen kegyelemből, a Krisz-
tusért igazulnak meg, hivén azt. hogy a kegyelmet és bűn-
bocsánatot Krisztusért nyerik el, a ki halála által eleget tett 
a mi bűneinkért. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten igazság 
gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.) 

Ugyanazé, 1900-ból. 
A megigazúlásról. Továbbá azt tanítják, hogy az em-

berek saját erőik, érdemeik és tetteik által nem igazulhat-
nak meg Isten előtt, hanem ingyen, hit által, a Krisztusért 
igazulnak meg, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s 
bűneik megbocsáttatnak a Krisztusért, aki halála által ele-
get tett a mi bűneinkért. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten 
igazság gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.) 

7. Bereczkv fordítása. 1900-ból. 
A megigazúlásról. Tanítják, hogy az ember nem iga-
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zulhat meg Isten előtt saját erejéből, érdeméből vagy 
tettei által, hanem ingyen igazul meg a Krisztusért, hit 
által, ha hiszi, hogy kegyelembe fogadtatik és bűnei meg-
bocsáttatnak a Krisztusért, ki halálával vétkeinkért eleget 
(ett. Ezt a hitet Isten igazságid betudja. Róm. 3. 4.1) 

8. II. Gaudy fordítása, 1927-ből.2) 
A megigazulásról. Tanítják, hogy a bűnöknek bocsá-

natát és az Isten előtt való igazságosságot nem érhetjük el 
érdemeink jócselekedeteink útján, hanem Jézus Krisztus ke-
gyelméből nyerjük el azokat, a hit által, ha igazán hisszük, 
hogy Krisztus érettünk szenvedett s bűneinket kegyelmesen 
megbocsáthatja, örök életet adhat. Ezt a hitet Isten igazságul 
tudja be. (Róm. lev. 3., 4. r.) 

9. Paulik fordítása, 1930-ból. 
A megigazulásról. Ugyancsak tanítják, hogy az em-

berek saját erejök, érdemeik és tetteik által nem igazulhat-
nak meg Isten előtt, hanem ingyen, hit által, a Krisztusért 
igazulnak meg, ha hiszik, hogy kegyelembe fogadtatnak s 
bűneik megbocsáttatnak a Krisztusért, aki halála által a mi 
bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be nekünk Isten 
igazság gyanánt. (Róm. 3. és 4. rész.) 

10. D. dr. Pröhle Károly fordítása 1930. 
A megigazulásról. Hasonlóképen tanítják, hogy az 

emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját erejükből, 
érdemükből vagy cselekedeteikből, hanem ingyen igazíttat-
nak meg a Krisztusért hit által, ha hiszik, hogy Isten őket 
kegyelmébe fogadja és bűneiket megbocsátja a Krisztusért, 
ki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be Isten 
ő előtte való igazságul. Római levél 3. és 4. fejezet. 

') 1902-ben: . . . a maga erejéből . . . bűnei bocsánatot nyernek . . . 
2) Míg a többi fordító mind a latin szöveget vette alapul, H. 

Gaudy fordítása, úgy látszik, részben a német, részben a latin szöveget 
követi. 





i L u t h e r - K ö n y v i i r é s m a z e o m 

f ü z e t e i . 
* 

szerkeszti o. kguács sA ihor . * 

1. Luther a wormsi gyűlésen. Emlékezés 1521-re. 
írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

2. Optimizmus és pesszimizmus az evangyélium 
világításában. írta dr. Pröhle Károly. Ára 
60 fillér. 

3. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
székfoglaló beszéde 1923. márc. 22-én. Ára 
60 fillér. 

4. Magyar költők hitvilága. írta dr. Tolnai Vilmos. 
Ara 60 fillér. 

5. Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. 
írta Payr Sándor. Ára 1 pengő 50 fillér. 

6. Mit akarnak a magyar protestánsok? írta 
D. Raffay Sándor. Ára 40 fillér. 

7. A haladás törvénye a keresztyénség tör-
ténetében. írta Kovács Sándor. Ára 60 fillér. 

8. Család, otthon, nemzet. írta D. Raffay Sán-
dor. Ára 60 fillér. 

9. Az egyház és a munkásmozgalom Svédor-
szágban. írta Lutteman Axel. Fordította dr. 
Szeberényi Lajos Zs. Ára 80 fillér. 

10. Cordatus Konrád könyvecskéje Magyaror-
szág és Ausztria romlásáról. Irta Payr Sán-
dor. Ára 60 fillér. 

11. ócsai Balogh Péter emlékezete. írta dr. 
Mágocsy-Dietz Sándor. Ára 60 fillér. 

12. A Speyeri birodalmi gyűlés történelmi je-
lentősége. írta Kovács Sándor. Ára 60 fill. 

13. Luther Kiskátéja. írta D. dr. Pröhle Károly. 
Ára 80 fillér. 

14. Az aszódi falfestmények. írta dr. Hittrich 
Ödön. Ára 80 fillér. 

Hornyánszky Viktor R. T., Budapest. — 88 361. 
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