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F e l h í v á s ! 

A Theologiai Szaklap az egyetlen tudományos 
magyar theologiai folyóirat. Ez évben már 12. évfolya-
mát kezdi meg. A nyomdai viszonyok drágulása követ-
keztében azonban abba a helyzetbe jutott, hogy ha 
előfizetői meg nem szaporodnak, kiadását kénytelen 
leszek abbahagyni . Ezt annál inkább sajnálnám, mert 
komoly meggyőződésem, hogy egy ilyen természetű 
folyóiratra, amely a magyar nyelvű tudományos theo-
logiai munkálkodás eredményei t nyilvánosságra hozza, 
föltétlenül szükségünk van. Akik ugyanezen meggyőző-
désben vannak, a jó ügy érdekében ne engedjék el-
bukni hanem rendeljék meg ezt a folyóiratot. 

Az előfizetés ezután is a régi: évenként 6 korona. 

Budapesten, 1914. április havában. 

Raffay Sándor, 
felelős szerkesztő. 

S z e r k e s z t ő s é g B u d a p e s t , IV . , D e á k t é r 4. s z á i n , 
a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden-

nemű közlemény és küldemény intézendő. 



János evangyélioma. 

l . RÉSZ. 

Az ige megtestesülése 1 —14. János bizonyságtétele 
15—19—34. Jézus és Mózes 16—18. Az első tanítványok 35—52. 

Az ige megtestesülése 1—14. 
Kezdetben volt az ige, Istennél volt és maga Isten volt 

az Ige. 2 Ez volt kezdetben az Isten mellett. 3 Minden általa 
lett és nélküle semmi sem lett, ami lett. 4 Élet volt benne és 
az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétség-
ben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. 

Volt egy János nevű ember, akit Isten küldött. 7 Ez 
bizonyságai jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy 
általa mindenki hívővé legyen. 8 Nem δ volt a világosság, 
hanem, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 9 Az igazi 
világosság, aki minden embert megvilágosít, eljött már a világba. 
10 A világban volt és a világ általa lett, de nem ismerte őt 
fel a világ. 11 A tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be. 
Vi Akik azonban befogadták, azoknak azt a méltóságot adta, 
hogy Isten gyermekei legyenek, akik bíznak az δ nevébe, 
13 akik nem vérnek, nem is test indulatának, sem ember 
akaratának, hanem Istennek szülöttei. 14 És az Ige testté 
lett s közöttünk lakott (ós mi szemléltük az ő dicsőségét, 
mint dicsőségét az Atya Egyszülöttének), telve kegyelemmel 
és igazsággal. 

János bizonyságtétele 15. 
János tett róla tanúbizonyságot és hangosan mondá: 

Ez az, akiről azt mondtam: Aki utánam érkezik, előttem lett, 
mert előbbvaló, mint én! 

Jézus és Mózes 16—18 
S mi mindnyájan az ő teljességéből nyertünk kegye-

lemre kegyelmet, 17 Mert a törvény Mózes által adatott, a 
kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. 18 

Istent soha senki nem látta, — az Egyszülött Fiú, aki az Atya 
ölén van, az ismertette meg őt! 

Theol. Szaklap XU, <τ(. 1 
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János bizonyságtétele 19—34. 
Ez is a János bizonyságtétele, mikor a zsidók Jeruzsá-

lemből papokat és lévitákat küldtek ki hozzá, hogy meg-
kérdezzék ő t : Kicsoda vagy t e ? 20 És δ megvallotta, és nem 
tagadta, hogy : Én nem a Krisztus vagyok. 21 Megkérdezték 
tő le : Hát kicsoda? Illés vagy-e? És mondá: Nem vagyok! 
A próféta vagy-e ? Es feleié: Nem. 22 Mondák t ehá t : Ki 
vagy, hogy választ adjunk azoknak, akik minket elküldtek, 
mit mondasz magadról ? 23 És feleié: Én : kiáltónak szava a 
pusztában : Egyengessétek meg az Úrnak útját, — amint meg-
mondotta Ézsaiás próféta. 24 A kiküldöttek a farizeusok 
közül valók voltak, 25 és megkérdezték tőle: Ha sem a 
Krisztus, sem Illés, sem a próféta nem vagy, miért keresz-
telsz há t? 26 Felelvén nekik János, mondá: Én vízzel keresz-
telek, de köztetek áll, akit nem ismertek. 27 Ο az, aki utánam 
jő, aki előttem volt, akinek nem vagyok méltó, hogy meg-
oldjam saruinak szíjját! 

Ezek Betániában történtek, túl a Jordánon, ahol János 
szokott keresztelni. 

Másnap megpillantja Jézust, amint feléje tar t és 
monda: íme, az Isten báránya, aki eltörli a világ bűneit! 
30 Ez az, akiről mondottam: Utánam érkezik egy ember, 
aki előttem lett, mert előbbvaló volt, mint én. 31 Es én nem 
ismertem őt, hanem azért jöttem a vízkeresztséggel, hogy őt 
kijelentsem Izráelnek. 32 És bizonyságot tett János, mondván: 
Láttam, ahogy a Lélek mint egy galamb szállott le az égből 
és rajta megpihent. 33 De én nem ismertem őt. hanem aki 
engem elküldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondotta nekem : 
Akinél látod, hogy a lélek leszáll ós ra j t a marad, az keresztel 
Szentlélekkel. 34 És én láttam, bizonyságot is tettem, hogy 
ez az Isten fia! 

Az első tanítványok 35—52. 
Másnap ismét ott állt János ésr két tanítványa. 36 S 

látván ott Jézust járni-kelni, mondá: íme, az Isten báránya! 
37 Mikor a két tanítvány meghallotta az δ mondását, Jézus 
után ment. 38 Jézus hátrafordúlt s látva, hogy azok δ utána 
mennek, mondá nekik: 39 Mit kerestek ? Azok pedig felelók: 
Rabbi (ami megmagyarázva: Mester), hol lakol ? 40 Mondá 
nekik : Jöjjetek és lássátok meg! Elmentek és meglátták, 
hol lakik. És nála maradtak azon a napon. Ekkor mintegy 
tíz óra volt. 41 A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották 
és utána mentek, az egyik Simon Péter testvére, András volt. 
42 Ez elsőbb is a tulajdon testvérével Simonnal találkozott 
és mondá neki: Megtaláltuk a Messiást! (ami megmagyarázva: 
Krisztus). 43 És elvezette őt Jézushoz. Rátekintvén Jézus, 
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mondá: Te Simon vagy, a Jóna fla, ezentúl hívjanak Kéfásnak 
(a mi megmagyarázva: Kőszikla). 

Másnap Jézus Galileába akart menni és Fülöppel talál-
kozott, akinek mondá: Kövess engemet! 45 Fülöp pedig 
Bétsaidából, András és Péter városából való volt. 46 Talál-
kozik Fülöp Natanáellel és mondja neki: Akiről Mózes írt a 
törvényben, meg a próféták, megtaláltuk József fiát, a 
Názáreti Jézust. 47 Mondá neki Natanáel: Názáretből is 
támadhat valami jó ? Mondá neki Fülöp: 48 Jöjj és lásd meg ! 
Mikor Jézus _ meglátta, hogy Natanáel hozzá megy, ezt mon-
dotta róla: íme egy igaz izráelita, akiben nincsen csalárdság! 
49 Mondá neki Natanáel: Honnét ismersz engemet? Feleié 
Jézus : Mielőtt Fülöp elhívott tégedet, láttalak, amint a fügefa 
alatt voltál. 50 Felelvén mondá neki Natanáel: Mester, te 
vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya! 51 Felelven 
Jézus mondá neki: Azért hiszesz, mert azt mondtam : Láttalak 
téged a fügefa alat t? Ezeknél nagyszerűbbeket fogsz látni. 
" És szólt: Bizony, bizony mondom néktek, ezentúl látni 
fogjátok, amint az ég megnyílik és amint az Isten angyalai 
fel és leszállanak az emberfiára! 

2. RÉSZ. 

A kánai menyegző 1—11. Jézus a templomot meg-
tisztítja 12—25. 

A kánai menyegző 1—11. 
Harmadnap menyegző volt a galileai Kánában s Jézus 

anyja is ott volt. 2 A menyegzőbe pedig meghívták Jézust 
és a tanítványait is. 3 Mikor elfogyott a bor, így szólt 
Jézushoz az ő any ja : Nincs boruk. 6 Mondá neki Jézus: Mi 
közünk egymáshoz, te asszony, nem jött még el az én órám! 
5 Az anyja azonban szólt a szolgáknak: Akármit mond nektek, 
tegyétek meg! 

Volt ott hat kőveder a zsidók mosakodására elhelyezve, 
egyenként két-három metrétásak. 7 Mondá azoknak (a szol-
gáknak) Jézus : Töltsétek meg a vedreket vízzel. És azok 
színültig megtöltötték. 8 Akkor mondá nekik: Merítsetek 
most és vigyetek a násznagynak. És vittek. 9 Mikor a nász-
nagy a vízből lett bort megízlelte (nem tudta, hogy honnét van, 
de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták), odahívta 
a násznagy a vőlegényt és mondá neki: 10 Mindenki a jó 
bort adja fel előbb s mikor megmámorosodnak, akkor a 
gyengébbet, te meg a jó bort mostanáig tartogattad! 11 Ezt 
tet te Jézus, mint első csodáját, a galileai Kánában ós 
kinyilvánította az ő dicsőségét ős hittek benne a tanítványai. 

1* 

» 
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Jézus a templomot megtisztítja 12—25. 
Ezután lement Kapernaumba úgy ő, mint az anyja, 

meg a fiútestvérei és a leánytestvérei, valamint a tanítványai 
is. De nem sokáig maradtak ott. 13 Közel volt a zsidók 
húsvétja s Jézus Jeruzsálembe ment föl. 14 A templomban 
találta a tulkok, juhok és galambok árusait, meg a pénz-
váltókat, amint üldögéltek. 15 És kötélből ostort készítve a 
juhokkal és tulkokkal együtt mind kiűzte őket a templomból, a 
pénzváltók pénzét is kiszórta, az asztalokat meg felforgatta, 
16 a galambárúsoknak pedig ezt mondta: Hordjátok el ezeket 
innét, ne tegyétek az én Atyám házát kúfárkodás házává! 
17 A tanítványainak pedig eszébe jutott , hogy meg van írva: 
A te házadért való buzgóság emészt engemet! 18 A zsidók 
azonban felelvén mondának neki: Mivel igazolod magadat 
előttünk, hogy ezeket cselekszed ? 19 Feleié Jézus : Rontsá-
tok le ezt a templomot és ón három napon belül felépítem 
azt. 20 Mondák a zsidók: Negyvenhat esztendőn át épült ez 
a templom és te három napon belül építed azt fel ? 21 Ο 
pedig ezt a maga testének templomáról mondotta. 22 Mikor 
aztán feltámadt a halottakból, ráemlékeztek a" tanítványai, 
hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amit 
Jézus mondott. 

23 Mikor pedig húsvétkor az ünnepen Jeruzsálemben 
volt, sokan hittek az ő nevébe, látván a csodáit, amelyeket 
tett. 24 Maga Jézus azonban nem bízta rájuk magát, 
mert mindenkit ismert 25 s mert nem volt arra szüksége, 
hogy valaki bárkit is igazoljon, mert tudta, mi lakott az 
emberben. 

3. RÉSZ. 

Nikodémusz beszélgetése Jézussal 1—21. János bizonyság-
tétele 22—26. 

Nikodémusz beszélgetése Jézussal 1—21. 
Volt a zsidóknak egy Nikodémusz nevű főembere a 

farizeusak közül. 2 Ez elment hozzá éjjel és monda neki: 
Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul, mert senki 
sem képes azokat a csodákat megtenni, amiket te teszel, ha 
csak az Isten nincs vele. 3 Felele Jézus és mondá neki: 
Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem szüle-
tik, nem láthatja meg az Isten országát. 4 Mondá neki 
Nikodémusz : Hogyan születhetik vén létére az ember? Csak 
nem mehet másodszor is vissza az anyjához, hogy megszület-
hessék ? 5 Feleié Jézus : Bizony, bizony, mondom neked, aki 
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten orszá-
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gába. 6 Ami testtől született, test az, ami pedig lélektől 
született, lélek az. 7 Ne csodálkozzál, hogy ezt mondtam: 
Újonnan kell nektek születnetek. 8 A szél oda fú, ahova 
akar s hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnét 
jön ős hova megy. így van mind, aki lélektől született. 
9 Mondá Nikodémusz: Hogyan lehet ez? 10 Jézus feleié: Te 
vagy Izrael tanítója s ezeket sem tudod ? 11 Bizony, bizony mon-
dom neked, azt beszéljük, amit tudunk és arról teszünk 
tanúbizonyságot, amit láttunk, de a mi bizonyságtételünket 
nem fogadjátok el. 12 Ha akkor sem hisztek, mikor földi 
dolgokról beszélek, hogyan hisztek majd, ha a mennyeiekről 
szólok ? 13 Senki sem ment fel az égbe, hacsak nem az 
égből szállt alá: az emberfia, aki az égbe tartozik. u És 
amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az 
emberfiának is felemeltetnie, 16 hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 16 Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
17 Mert nem azért küldte Isten az ő Fiát a világba, hogy meg-
ítélje a világot, hanem hogy megtartassák a világ általa. 
18 Aki benne hiszen, nem Ítéltetik meg, aki azonban nem 
hisz, már is megítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött 
Fiának nevében. 19 Ez pedig a kárhozat, hogy a világosság 
a világba jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszok valá-
nak. 20 Mindenki ugyanis, aki gonoszt cselekszik, gyűlöli a 
világosságot s nem megy a világosságra, nehogy nyilván-
valókká legyenek az ő cselekedetei. 21 Aki azonban az 
igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kinyilvá-
nuljon, hogy cselekedetei az Istenben történtek. 

János bizonyságtétele 22—36. 
Ezek után Jézus elment tanítványaival Júdea földjére 

és ott időzött velük ós keresztelt. 23 János pedig szintén 
keresztelt Ajnonban, Sálem közelében, mert sok víz volt ott. 
S hozzámentek és megkeresztelkedtek. 21 Jánost ugyanis 
még ekkor nem vetették börtönbe. 25 János tanítványai és 
a judeabeliek között pedig vita folyt a tisztálkodás felől. 
2β Elmentek hát Jánoshoz és mondák: Mester, aki nálad 
volt a Jordánon túl, akiről bizonyságot tettél, ime keresztel 
és mind őhozzá mennek. 27 Feleié János: Semmit sem képes 
az ember magához ragadni, hacsak az égből nem adatik neki. 
28 Magatok vagytok bizonyságaim, hogy megmondottam: 
Nem én vagyok a Krisztus, hanem hogy eléje vagyok el-
küldve. 29 Akinek jegyese van, vőlegény az, a vőlegény 
barátja pedig aki ott áll és hallja őt, örvendve örvendez a 
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vőlegény hangján. Ez az én örömöm most teljesedett be. 
30 Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. 31 Aki fölül-
ről jön, az minden fölött van. Ami földből való, földi az és 
földiekről beszél, aki az égből jött, minden felett való 32 és 
azokról tesz tanúbizonyságot, amiket látott és hallott, de 
bizonyságtételét senki sem fogadja el. 3 i Aki elfogadja az 
ő bizonyságtételét, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. 
a4 Mert akit Isten küldött, az az Isten beszédeit szólja, mert 
nem mértékkel adja az Isten a Lelket. 35 az Atya szereti 
a Fiút és mindent az ő kezébe adott. 36 Aki hisz a Fiúban, 
annak örök elete van ; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem 
lát életet, hanem raj ta marad az Isten haragja. 

4. RÉSZ. 

Jézus és a samáriai asszony 1—42. Jézus Galileában 
43—45. A kapernaumi főember gyermekének meggyógyítása 
46—54. 

Jézus és a samáriai asszony 1—Í2. 
Mikor megtudta az Úr, hogy (a farizeusok meghallották, 

hogy Jézus) több tanítványt szerez és keresztel, mint János, 
a (ámbár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai), 
3 akkor elhagyta Júdeát és ismét Galilieába ment . 1 Samárián 
kellett átmennie. 5 Samáriának Szikár nevű városába érkezett 
tehát, közel ahoz a mezőhöz, amelyet Jákob az ő fiának, 
Józsefnek adott. 6 Ott volt a Jákob forrása. Jézus az utazás-
tól fáradtan azonmód a forráshoz űlt. Mintegy hat óra volt. 
7 Egy asszony jöt t Samáriából, hogy vizet merítsen. Monda 
neki Jézus: Adjál innom. 8 A tanítványai ugyanis a városba 
mentek, hogy ennivalót vegyenek. 9 Mondá neki a samáriai 
asszony: Zsidó létedre hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki 
samáriabeli asszony vagyok? (Mert nem szenvedhették a 
zsidók a samáriabelieket) 10 Feleié Jézus: Ha ismernéd az 
Isten ajándékát és hogy ki az, aki azt mondja neked : adj 
innom: te kérted volna őt,^és adott volna neked élő vizet. 11 

Mondá neki az asszony: Űram, vödröd sincs, a kút is mély, 
honnét veszed hát az élő vizet? 18 Csak nem vagy te nagyobb, 
mint atyánk Jákob, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből 
maga is, gyermekei is, jószágai is i t t ak?! 13 Felelő Jézus; 
Mindenki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14 

aki azonban abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem 
szomjazik meg soha többé: örök életre buzogó víznek forrása 
támad abban. 15 Mondá neki az asszony: Uram, add nekem 
ezt a vizet, hogy se meg ne szomjazzam, se ne kelljen ide-
jönnöm meríteni. 16 Mondá neki Jézus: Eredj, hívd el a 
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férjedet és jöjj vissza. 17 Az asszony felelő: Nincsen férjem. 
Monda neki Jézus : Helyesen mondtad, hogy: nincsen férjem, 
18 mert öt férjed volt s aki most a tied, az nem a férjed. 
Ezt igazán mondtad. 19 Feleié neki az asszony: Úram, látom, 
hogy próféta vagy te! 20 A mi atyáink ezen a hegyen imád-
koztak, ti azonban azt mondjátok, Jeruzsálemben van az a 
hely, ahol imádkozni kell. 21 Feleié Jézus: Hidd el nekem, 
asszony, hogy eljön az idő, amikor sem ezen a hegyen, sem 
Jeruzsálemben nem imádjátok az Atyát. 22 Ti azt imádjátok, 
akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az 
üdvösség a zsidóságból támad. 23 De eljön az idő, és ez 
most vagyon, amikor az igazi imádók az Atyát lélekben és 
igazságban imádják, aminthogy az Atya ilyeneket keres, hogy 
őt imádják. 24 Lélek az Isten és akik őt imádják, szükség, 
hogy lélekben ós igazságban imádják. 25 Mondá neki az 
asszony: Tudom, hogy Messiás jön, az úgynevezett Krisztus, 
majd ha az eljön, meghirdet nekünk mindent. 26 Mondá neki 
Jézus : Én vagyok az, aki veled beszélek. 27 Erre megérkeztek 
a tanítványai és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszél. De 
senki se mondta: Mit akarsz? vagy: Miért beszélsz vele? 
28 Az asszony pedig ott hagyta a vödrét, a városba ment 
és azt mondta az embereknek: 29 Jertek, nézzétek meg azt 
az embert, aki mindent elmondott, amit cselekedtem, hátha 
ez a Krisztus!? 30 Kimentek a városból és hozzá érkeztek. 

31 Eközben kérték őt a tanítványok mondván: Mester, 
egyél. 32 Ő pedig mondá; Van nekem olyan enni valóm, 
amit ti nem ismertek. 33 Mondának egymásnak a tanítványok : 
Csak nem hozott neki valaki enni! 34 Mondá nekik Jézus: 
Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki 
engem elküldött és végrehajtsam az ő munkáját. 35 Nem 
magatok mondjátok-e, hogy már itt a negyedik hónap és jön 
az aratás? íme, azt mondom nektek, emeljétek fel a szemei-
teket ós nézzétek a mezőket, hogy már szőkék az aratásra. 
36 Íme, az arató bért kap és gyümölcsöt gyűjt az örök 
életre, hogy egyformán örüljön a vető is, az arató is. 37 Mert 
abban igaz e mondás, hogy más a vető és más az arató. 38 Én 
kiküldelek titeket learatni azt, amit nem ti munkáltatok meg, 
mások munkálkodtak, de ti állottatok bele azok munkájába. 

39 Abból a városból pedig sokan hittek benne a samáriabe-
liek közül a bizonyságot tevő asszonynak ama mondása 
mia t t : Mindent elmondott nekem, amit cselekedtem. 40 Mikor 
tehát a samáriabeliek hozzá mentek, arra kérték őt, hogy 
maradjon náluk. És 6 két napig maradt ott. 41 De sokkal 
többen hittek az δ maga beszéde miatt 42 s az asszonynak 
azt mondták: Most már nem a te beszéded miatt hiszünk, 
hanem mert magunk hallottuk ós tudjuk, hogy valóban ez a 
világ üdvözítője: a Krisztus. 
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Jézus Galileában 43—45. 
Két nap múlva pedig elment onnét Galileába. 44 Mert 

maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy prófétának a tulajdon 
otthonában nincsen tisztessége. 45 Mikor azért Galileába 
ment, befogadták őt a galileabeliek, akik mindazt látták, 
amiket Jeruzsálemben az ünnepen cselekedett, mert ők is 
elmentek az ünnepre. 

A kapernanmi gyógyítás 46 - 54. 
Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet 

borrá változtatta. S volt Kapernaumban egy előkelő ember, 
akinek a fia beteg volt. 47 Mikor ez meghallotta, hogy Jézus 
Júdeából Galileába érkezett, hozzá ment ós kérte őt, menjen 
le és gyógyítsa meg az ő fiát. Mert halálán volt. 48 Monda 
neki Jézus : Ha csodákat ós jeleket nem láttok, nem hisztek! 
49 Mondá neki az előkelő: Úram, jöjj le, mielőtt meghal a 
gyermekem! 50 Feleié neki Jézus: Eredj el, a te. fiad él. És 
hitt az ember a szónak, amit neki Jézus mondott és elment. 
51 Már útban volt, amikor a szolgái szembejöttek vele és 
hírűi adták, hogy: A te fiad él! 52 Megtudakolta tőlük _ az 
órát, amelyben megkönnyebbedett. S azok mondának: Úgy 
hét óra tájban hagyta őt el a láz. 63 Megtudta hát az apa, 
hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus : A 
te fiad él. S hívővé lett ő is, meg az egész háznépe. 

54 Ezt ismét mint második csodát tette Jézus, amikor 
Júdeából Galileába ment. 

Raffay Sándor. 



Az ό-testamentumi véres áldozatok és azokban a 
vér jelentősége.1) 

Az ó-testamentumi vallás, teljesen kialakult rendszereben 
az áldozó-vallások közé tar tozik; ami azt jelenti, hogy a nép 
és az Isten, illetve az egyes ember és az Isten közt való 
viszony fenntartásának eszközei között az áldozatok foglalják 
el benne a legelső helyet. 

Ilyen nagy jelentőségük lővén az áldozatoknak, azoknak 
egészen kidolgozott rendszere áll előttünk az ó-testamentum-
ban, főként a Mózes öt könyvében és Ezekiel próféta köny-
vének 40—48. fejezeteiben. Az áldozatok e kidolgozott rend-
szerének gyökerei messze nyúlnak vissza a múltba. A későbbi 
zsidó hagyomány az egész áldozati rendszert Mózesre, illetve 
a Mózesnek adott isteni kijelentésre vezette vissza. A tör-
téneti igazság azonban az, hogy az áldozatok már Mózes előtt 
is szerepeltek a zsidó nép őseinek vallásában, s hogy Mózes, 
bár kétségtelenül tett intézkedéseket a nemzeti áldozó-kul-
tuszt illetőleg, de nem alkotta meg az áldozatoknak azt a 
teljesen kidolgozott rendszerét, a mely a nevéről nevezett 
könyvekben előttünk áll, hanem ez az áldozati rendszer csak 
lassanként és fokozatosan fejlődött ki minden részletében ós 
csak a babyloni fogság után, a második jeruzsálmi templom 
mellett nyerte meg teljes kialakulását és véglegesíttetését. 

A kritikai vizsgálódás meglehetős összefüggéssel és 
bizonyossággal összeállította már a papi áldozati-tóráh fej-
lődése történetét, s eléggé leszűrödtek már azok az elméletek 
is, a melyek ez áldozati-tóráh eredetét és alapgondolatait 
megmagyarázni igyekeznek. Az ó-testamentumi áldozati rend-
szernek történeti kialakulására és az eredetét és alapgondo-
latait magyarázni igyekvő elméletek ismertetésére azonban nem 
akarok itt kiterjeszkedni. Csupán teljesen kialakult formájában 
kívánom ismertetni az áldozati rendszert, hogy reámutassak 
annak alapelveire s az áldozatok jelentőségére. Sőt még itt 

l) Ez a dolgozat, a melynek a rituális vérvádról szóló második része 
a Prot. Szemle 1913. évi 10-dik füzetében jelent meg, a Bethlen Gábor Kör 
által rendezett felolvasásokra készült s általában laikus közönség előtt olvas-
tatott fel, múlt évi október 18-án. Ez a körülmény legyen magyarázata álta-
lános, ismertető természetének és a szakszerű, tudományosabb fejtegetésektől 
tartózkodásának. Szerző. 
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is szűkebbre vonom a vizsgálódás körét. Kirekesztem belőle 
a vértelen áldozatokat; részint azért, mivel ezek általában 
véve csak a véres-áldozatok kiegészítői voltak; részint pedig 
azért, mivel csak r i tka esetben csatlakozott hozzájuk a 
kiengesztelés fogalma. Azokról az áldozatokról szólok tehát 
csak, a melyekben áldozati vér szerepelt s a melyekhez a 
kiengesztelés fogalma csatlakozott. 

* * * 

A véres-áldozatok rendszerének középponti alapgondolata 
a substitutió. A substitutiónak az a felfogása, a mely a véres-
áldozatok kifejlődött rendszeréből visszatükröződik, kétség-
telenül nem ősi és eredeti, hanem csak későbbi fejlemény. 
Eredetileg mindenesetre bensőbb és mysticusabb volt a viszony 
az áldozó, az áldozati állat és az áldozatot elfogadó istenség 
között, mint a hogyan azt a kifejlett áldozati rendszer fel-
mutat ja ; nem az levén azonban célom, hogy ennek a viszony-
nak az eredeti mibenlétet s az ősi, primitiv alapgondolatok 
átalakulása történetét fejtegessem, azt mellőzöm is, hanem 
csak arra mutatok reá, hogy az áldozatok teljesen kifejlett 
rendszere miként fogja fel a substitutiót, először, mint álta-
lános, alapvető gondolatot, azután pedig mint az egyes áldo-
zatoknál érvényesülő engesztelő alapelvet. 

Az ó-testamentumi vallás alapfelfogása szerint minden, 
a mi a világon van, Istennek köszöni eredetét és fenntarta-
tását. Neki köszönheti ezeket az ember is, s neki köszönheti 
különösképen a zsidó nemzet, mint Istennek kiválasztott, 
szövetséges népe. 

Az ó-testamentum vallásos felfogása, úgy eredetében, 
történeti kialakulásában és nemzeti és valláserkölcsi történe-
tében Isten hatalmára és kegyelmére alapítja a zsidó nép 
életének minden mozzanatát. Mindaz, a mivel a nép rendel-
kezik: létezése, nemzeti, valláserkölcsi és anyagi javai, szövet-
séges Istene hatalmának, megtartó és megáldó kegyelmének 
bizonyságai. A nép tehát mindenestől fogva szövetséges 
Istenéé, s minden, a mivel rendelkezik, Istene adománya. A 
zsidó nép, szövetséges Istenével való benső viszonyában, szent 
nép és papok birodalma (II. Móz. 19 : 6), a melyen, életének 
minden nyilvánulásában Istene szentségének bélyege kell 
hogy tükröződjék és mindenestől fogva Istenének legyen 
szentelve. 

Ennek az Istennek szenteltségnek, úgy az egész népet, 
mint annak egyes tagjait illetőleg, az Istennek való teljes 
önátadásban, az önfeláldozásban kellene megvalósúlnia. A míg 
azonban ez az önfeláldozás más vallásokban, a világszellembe 
való beleolvadhatás végett, vagy a testet megsemmisítő és 
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egészen az öngyilkosságig fokozódható önkínzásban, vagy a 
léleknek minden, e véges világhoz tartozó dologtól való 
kiüresítésében történik meg, addig az ó-testamentumi vallás 
fogság utáni, levitikus formájában a nép és az egyén önfel-
áldozását az áldozatok helyettesítik. 

Az önfeláldozásnak ez a symbolicus helyettesítő jellege 
csak halványan tükröződik vissza a vér nélküli áldozatokból, 
a melyekben inkább az Istentől való függés s a földi javak 
tőle nyeréséért való köszönet és hálaérzései a dominálók. 
De erőteljesen domborodik ki a véres-, legfőképen pedig az 
engesztelő áldozatoknál. 

Kidomborodik legelső sorban is abban, hogy az áldozat 
anyagának olyan valaminek kell lennie, amit a nép, vagy az 
egyes nemcsak a magáénak mondhat, hanem a mit, Istene 
áldó kegyelme mellett, a maga munkájával és küzködésével 
is szerzett. Ilyenek: hadi zsákmánya, földje és fája termése, 
barmainak fajzása, háza, földje és a saját hozzátartozói vagy 
szolgái. A hadi zsákmánynak, vagy abból egy résznek tény-
leges feláldozására, vagy pedig kultuszi célokra rendelésére 
elég bőven találunk adatokat a zsidó nép liarcas korából 
(Gen. 14 : 18-20, Num. 31 : 25-54, Józs. 6 : 17—19, Biv. 
8 : 24—27. I. Sám. 15 fej., 21 : 9, II. Sám. 8 : 7 - 1 2 stb.), 
habár nincs is erre nézve általános érvényű és kötelező 
erejű rendelkezés; — a háznak, földnek, baromnak, 
embereknek fogadalomból Istennek áldozását a törvény meg-
engedi (Lev. 27 fej.), — a föld és fa első termésének, az évi 
termés 1/10 részének, a barmok hímnemű első fajzásának 
és az első szülött fiaknak feláldozását, illetve az első szülött 
fiak megváltását pedig egyenesen parancsolja (Ex. 22 : 29, 
23 : 19, Num. 15 : 17-21; - Levit. 27 : 30; — Ex. 13 : 1, 12, 
13, 34 : 19, 20, Levit. 27 : 26, 27; — Ex. 13 : 1, 12, 34 : 19, 
Num. 3 : 13, — Num. 13 : 12. 46, 47, 18 : 15). Az önfeláldozás, 
illetve Istennek szentelés egyik nemének tekinthető továbbá 
a körülmetélkedés (Gen. 17 : 9—14, Ex. 4 : 24—26), valamint 
az egész életre, vagy csak egy időre szóló nazirság (Num. 
6 fej., Sámson, Sámuel) is. 

Kidomborodik továbbá az áldozat symbolicus helyettesítő 
jellege a véres-áldozat bemutatásának ceremóniáiban. Az 
áldozati állat, akár az egész népért, akár az egyesért áldoz-
tatott fel, mindenkor úgy állíttatott Isten elé, inint az áldozó 
helyettesítője. Az áldozó maga, vagy ha az áldozat az egész 
népért mutattatott be, annak representálója vezette vagy 
vitte az áldozati állatot az Isten színe elé; annak jelzéséül, 
hogy az áldozati állat az ő nevében és δ helyette áldoztatik fel, 
két kezét reátette az áldozati állat fejére, maga ontotta ki 
annak vérét (Lev. 1 : 2—5, 3 : 1, 2., 4 fej., 7 : 7) és a békeál-
dozatoknál maga emelte fel, illetve lóbbálta meg az oltár 
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előtt az áldozati állatból a papnak eső részt (Ex. 29 : 22 -28, 
Lev. 7 : 28—36). Ettől a ceremóniától csak a szárnyasok 
feláldozásánál volt eltérés bizonyos részletekben. 

Legjobban kidomborodik azonban asymbolicus helyettesítő 
jelleg az engesztelő-áldozatoknál, amelyekben az áldozati állat, 
illetve annak élete kifejezetten helyettesítője az áldozónak, 
illetve életének (Lev. 7:11). A substitutiónak ez az alap-
gondolata kidomborodik az engesztelő áldozatoknál abban is, 
hogy ha azok egyes emberekért mutat tat tak be, az áldozók 
az áldozati állat húsából nem ehettek (Lev. 6:26, 29, 7 : 6 ) ; 
ha pedig az engesztelő áldozat a papért, vagy az egész nép-
ért mutattatott be, akkor annak húsából senki sem ehetett, 
hanem az állat, részint az oltáron, részint a szent helyen 
kivül teljesen megégetendő, illetve megsemmisítendő volt (Lev. 
4 : 1 - 2 1 , Lev. 16 fej.). 

Hogy a véres-áldozatoknál mi módon helyettesítheti 
az áldozati állat az áldozó életét? erre a kérdésre a feleletet 
az áldozati törvénynek a vér és az élet egymáshoz való 
viszonyáról szóló felfogásának megismerése adja meg. 

Az ó-testamentum felfogása szerint a világalkotó princí-
pium az „Istennek lelke" (Gen. 1: 1.). Ez a lélek alkotta a 
kezdetben volt „tóhú vábóhú"-t szervezett világgá (kosmos); 
ez tette képessé az élettelen anyagot arra, hogy önmagából 
szerves élőket: növényeket, állatokat hozzon létre (Gen. 
1 fej.); ez az életnek ama princípiuma, amely az első ember 
orrába leheltetett és azt „élő valósággá" (Gen. 2 : 7) tette, s 
ez az, ami ha Isten által kibocsáttatik, életet és tenyészetet 
támaszt, ha pedig visszavétetik, nem marad más utána, 
csak a hervadás, a halál (Zsolt. 104: 28—30, Jób 34 :14, 15, 
Ezek. 37 fej.) 

Isten lelke betölti az egész világot, mint annak éltető 
eleme. Mint ilyen azonban kiváltképen az élő állatban ós 
az élő emberben tükröződik vissza a legszembetűnőbben, 
képessé tevén azokat nemcsak a fejlődésre ós önmaguk 
propagálására, hanem a mozgásra, az ösztönszerű, az ember-
nél pedig az öntudatos, okos cselekvésre is. Éppen ezért, 
mivel az isteni éltető lélek az emberben ós az állatban 
reflektálódik legkiválóbban és a legtöbb hasonlósággal, az 
ó-testamentum, mint élő valóságot, mindkettőt egy névvel: 
„élő lélek, élő valóság" nevezi meg (Gen. 1:20, 2:7) . 

Ez az „élő lélek" az ó-testamentum felfogása szerint 
az ember ós az állat vérében van (Levit. 17:11, 14. Gen. 
9 :4 , 5), A vér annak vehiculuma, és a vérnek a testből ki-
bocsátása egyszersmind az élet elvétele is. A vérétől meg-
fosztott test nem test többé, hanem csak por és hamu 
(Zsolt. 104:29, Jób 30 :19, Gen. 3 : 19), amely visszatér a 
porba, amelyből vétetett. 
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Az ember és az állat élete a vérben levén, az ember 
Istennel szemben való teljes önátadását a saját vérének kion-
tása és ebben életének feláldozása által demonstrálhatná; 
ha pedig vétkezett Isten és felebarátja ellen, vére kiontatá-
sával s ebben élete elvételével kellene bűnhődnie, az első 
bűn büntetésénél kimondott amaz isteni ítélet alapján, hogy 
a bűnösnek meg kell halnia (Gen. 2 : 17, 3 :19). Az élet 
kioltásában álló devotiót azonban az áldozati-tóráh felfogása 
szerint Isten nem kivánja; megelégszik azzal, hogy a hívő 
ezt az ő tulajdonát képező tiszta állat életének feláldozásával 
mutassa meg (Lev. 1 : 2, 3, 3 : 1—5); a bűnös embert illletőleg 
pedig úgy rendelkezett, hogy a megbocsátható bűnökbe esés 
eseteiben valamely tiszta, ártatlan állatnak a vérben levő 
életét prezentálja ő előtte, bűne kiengeszteléséül és élete 
váltságául. A klasszikus hely, a melyből ez a felfogás a leg-
világosabban kitűnik, Mózes 3-dik könyve 17. fejezetének 
11-dik verse, amely így hangzik: „ . . . a testnek élete a 
vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy 
engesztelésül legyen a ti életetekért; mert· a vér, a benne 
levő élet által szerez engesztelést" (V. ö. még Levit. 4—7. fej.) 

A substitutió szempontja azonban más-más módon tűnik 
fel a véres áldozatok különböző fajainál, a szerint a cél 
szerint, a mit az áldozat el akar érni. 

Az istentiszteleti áldozatoknál, a melyekhez a minden-
napi és az ünnepnapi gyülekezeti- ós az egyesek részéről 
vallásos buzgóságból bemutatott égőáldozatok tartoztak, az 
áldozatok célja nem volt más, mint a szövetséges Isten leg-
főbb hatalma elismerésének s a tőle való függés érzésének 
hódolatteljes kifejezése és ebben a nép vagy az egyes egyén 
életének felajánlása. Az istentiszteleti áldozatoknál a népnek 
vagy az egyesnek és az Istennek viszonya normálisnak, a 
bűn által meg nem zavartnak tekintetvén, ezek az áldozatok 
szorosan vett engesztelő jelleggel nem rendelkeztek, hanem 
csak az Istennel való normális viszony további fentartását 
és az Isten áldó ós védő kegyelmének továbbra is biztosítását 
célozták, a miért is az áldozati állat ezeknél helyettesítette 
ugyan a gyülekezetet, vagy az egyest, de ebben a helyettesí-
tésben nem szerepelt a helyettes elégtétel gondolata, hanem 
az áldozati állat vérében levő életnek az Isten előtt való 
bemutatása csak azt jelképezte, hogy a gyülekezet vagy az 
egyes a maga életét is kész Istennek áldozni. Éppen ezért a 
gyülekezetért bemutatott istentiszteleti áldozatoknál hiányzott 
az engesztelő áldozatoknál oly fontos kézrátétel; az egyes 
ember által bemutatott istentiszteleti áldozatnál pedig csak 
azt jelezte, hogy az áldozó az áldozati állatot a maga helyet-
tesítőjeképen áldozza fel. 

A hálaáldozatoknál a cél vagy a már elvett jókért való 
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hálaadásnak, vagy a kivánt jók megnyerésére vonatkozó 
reménységnek kifejezése volt. Az áldozati állat ezeknél is 
helyettesítette ugyan az áldozót, de nem mint bűnös, hanem 
mint Istenben bízó vagy iránta háladatos ós vele jó viszony-
ban levő embert, aki az áldozati állat életének feláldozásával 
azt kivánta kifejezni, hogy az elvett jókért való háladatos 
érzésből, vagy pedig Istenbe vetett bízó hitéből kifolyólag 
kész volna a saját életét is Istenének áldozni. Az áldozati 
állat feláldozása tehát itt csak symbolizálója az áldozó önfel-
áldozó készségének és hiányzik belőle a vicaria satisfactionak, 
a helyettesítő elégtételnek a gondolata. Az ezen áldozatoknál 
is szerepelt kézrátételnek ebből folyólag csak az a jelentősége 
volt itt is, mint az istentiszteleti áldozatnál. 

Más azonban a viszony az áldozó és az áldozati állat 
között az engesztelő áldozatoknál, amelyeknek célja a bűn 
vagy vétek miatt a gyülekezet vagy az egyes és az Isten 
között megszűnt jó viszony helyreállítása volt. Ezeket az 
áldozatokat a levitikus törvény bűnért és vétekért való áldo-
zatoknak nevezi (Levit. 4—7. fej ). Hogy mely esetekben 
kellett bűnért ós melyekben vétekért való áldozatot bemu-
tatni, annak fejtegetésébe nem bocsátkozom. Célunkra nézve 
elég, ha azt tudjuk ez áldozatok felől, hogy céljuk a bűn és 
vétek által megsértett s haragvó istenség kiengesztelése, a 
bűnös vagy vétkes gyülekezet vagy egyén életének e harag 
következményei alól való feloldása ós az Istennel való meg-
szakadt jó viszony helyreállítása volt. 

A levitikus törvény felfogása szerint, úgy az egész nép, 
mint annak egyes tagjai Isten büntető haragjával találják 
szemben magukat, ha a szövetséges Isten valláserkölcsi tör-
vényeinek rendelkezéseit nem teljesítik, vagy azokkal ellen-
kezőleg cselekesznek. Isten büntető haragja a bűnös vagy 
vétkes életének elvetelét vonná maga után. Isten azonban 
nemcsak szent és igaz, hanem kegyelmes is, a ki tekintetbe 
veszi népe ós egyesek gyarlóságait s e kegyelméből kifolyólag 
maga gondoskodott a bűnbe vagy vétekbe esettek életének 
megkimóléséről, s a vele való megszakadt jó viszony helyre-
állíthatásáról. Gondoskodott az által, hogy rendelte az engesz-
telő áldozatokat és azokban kész a bűnös vagy vétkes életének 
helyettesítőjekópen az áldozati állat vérében levő életet 
elfogadni. (Lev. 17 : 11). A helyettesítő elégtétel és a kien-
gesztelés eme lehetősége azonban csak az olyan bűnökre ós 
vétkekre nézve áll fenn, a melyek az általános emberi gyarló-
sággal vannak összekötve és tévedésből, gondatlanságból, 
kapzsiságból stb. erednek, de nem hordozzák magukon a szán-
dékosságnak ós a Isten vagy az embertársak ellen való tudatos 
rosszakaratnak a bélyegét. A ki tudatos és szándékos rossz-
akarattal követ el bűnt vagy vétket, — a hogy a törvény 
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mondja: „felemelt kézzel" vétkezik, arra nézve ki van zárva 
a kiengesztelés lehetősége és ki kell irtatnia népe közül 
(Num. 15 : 30, 31). 

A kiengesztelhető bűnök és vétkek esetén bemutatott 
véres-áldozatoknál tehát az áldozati állat a bűnös vagy vétkes 
gyülekezet vagy egyén valóságos helyettesítője, abban az 
értelemben, hogy élete az áldozó élete helyett áldoztatik fel 
s e feláldoztatásban kiengesztelődést, bocsánatot szerez a 
bűnösnek vagy vétkesnek Isten előtt. A törvény technikus 
terminusa erre nézvea„kippér"(bekappér)kifejezés, amely gyök-
fogalma szerint ezt jelenti: befed, eltakar, s vagy úgy magya-
rázható, hogy befedezi, eltakarja Isten szemét, hogy ne lássa 
többé az áldozó bűnét vagy vétkét, — vagy pedig, hogy 
elfedezi, eltakarja az áldozó lelkét s láthatatlanná teszi azon 
a bűnnek vagy véteknek Isten előtt utálatos és az Isten és 
az áldozó között volt jó viszonyt megszakított szennyét. 

Az engesztelő áldozatok e valóságos helyettesítő ter-
mészete kitűnik azoknak ama ceremóniájából is, hogy be-
mutatásuk alkalmával az egyes egyén, vagy ha az egész 
népért mutattattak be, az azt representáló vének vagy pap 
nemcsak reátették a két kezöket az áldozat fejére, annak 
jelzéseképen, hogy az áldozat az ő áldozatuk, hanem ünne-
pélyes bűnvallást (Levit. 16 : 21, Num. 5 : 7), illetve, ha vala-
mely ismeretlen egyén által elkövetett bűn súlya nehezedett 
az áldozóra: ártatlansági esküt tettek (Deut. 21 : 7 sk., V. ö. 
Num. 5 : 19 sk.) s ez által nyíltan kifejezték, hogy az áldozat 
az ő bűnös vagy vétkes, illetve ártatlanul vádolt lelkük helyet-
tesítője. A mikor tehát az áldozó kiontotta az áldozati állat 
vérét és az abban levő életet presentálta Isten előtt, azzal 
azt fejezte ki, hogy abban tulajdonképen a maga eletét adja 
bűne vagy vétke váltságául Istenének. Ezeknél az áldozatok-
nál tehát határozattan kidomborodik azoknak vicaria satis-
factionalis jellege. 

Kérdés azonban, hogy az a vicaria satisfactio egyszers-
mind vicaria poenának, helyettesítő bűnhödésnek tekintendő-e? 
Vagyis úgy magyarázandó-e az engesztelő áldozat, hogy 
abban a kézrátétel és a bűnvallomás által az áldozó bűne 
vagy vétke áthelyeztetik az áldozati állatra, s így az, a mikor 
vére kiontatik, ugyanazt a büntetést szenvedi el, a melyet 
magának az áldozónak kellett volna elszenvednie? 

Vannak, a kik így magyarázzák az engesztelő áldoza-
tokat, s felfogásuk igazolásául hivatkoznak a nagy engesztelő 
nap bűnért való áldozataira, a melyeknél kifejezetten arról 
van szó, hogy a pusztába Azazelnek elbocsátandó kecskebak 
fejére a főpap a kézrátétel által átrakja a nép minden hibáját, 
vétkét és bűnét (Levit. 16 : 21), hogy elvigye azokat magán 
a pusztába. S hivatkoznak arra is, hogy az engesztelő áldó-
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zatok húsából az áldozó nem ehetett s még a papságra nézve 
is „legszentebb" étel volt, a mely a szent helyen volt megeendő 
s a melynek megevésében csak a papok vehettek részt (Levit. 
6 : 18 a magyar fordításban 6 : 25 ós 7 : 6). 

Ε magyarázat azonban nem helyes. A kézrátételt és a 
bűnvallomást nem lehet a bűn vagy vétek valóságos áthelye-
zésének tekinteni; mert ebben az esetben az áldozati állat 
vált volna bűnössé vagy vétkessé s ennek folytán tisztáta-
lanná, s mint ilyennek vére, illetve vérében levő élete nem 
lett volna Isten előtt presentálható, sem pedig testének egy 
része az oltáron megégethető. S nem helyes a vicaria poena 
magyarázat azért sem, mivel ellenkezik a levitikus törvény 
kiengesztelési alapgondolatával, amely szerint bűnösért vagy 
vétkesért csak ártatlan élet szerezhet engesztelést; a bűn 
vagy vétek valóságos áthelyezése esetén pedig az áldozati 
állat elveszítette volna ártatlanságát s feláldozott élete nem 
szerezhetett volna kiengesztelődést. A nagy engesztelő nap 
áldozatainál is a bűnöknek ós vétkeknek a kecskebak fejére 
áthelyezése sem valóságos, hanem csak symbolicus áthelyezés, 
s a baknak a pusztába elbocsátása nem vicaria poena, mert 
hiszen ez az actus csak azután törtónt, amikor a másik 
kecskebak már bűnért való áldozatként leöletett és vére a 
szentek szentében Isten előtt presentáltatott, tehát amikor 
a kiengeszteltetés már megtörtént. A pusztába elbocsátott 
kecskebakkal végzett ceremónia tehát symbolicus kifejezése 
volt a már megtörtént kiengesztelésnek ós a bűnök és vét-
kek megtörtónt megbocsáttatásának. Hogy a bűnért vagy 
vétkéért áldozó ember áldozata húsából nem ehetett, szintén 
nem bizonyítéka a vicaria poenának, hanem csak természetes 
folyománya az áldozat jellegének. Az áldozati állat helyet-
tesítője levén az áldozónak, a végre, hogy számára engesz-
telést szerezzen, természetes, hogy annak, mint ilyennek, 
húsából nem ehetett. De nem ehetett az istentiszteleti égő-
áldozat húsából sem, amely áldozatnál pedig a vicaria satis-
factio gondolata nem szerepelt, de domináns volt az énnek 
devotionális teljes önfeláldozása. Hogy az engesztelő áldozat 
húsából az áldozó nem azért nem ehetett, mivel az a bűn 
vagy vétek áthelyezése által helyette vicaria poenat szenve-
dett, bizonyítja az is, hogy a hust a papság elfogyaszthatta, 
amit pedig nem tehetett volna meg, ha az áldozati állat a 
bűn vagy vétek valóságos átruházása által bűnössé, vétkessé, 
tehát tisztátalanná lett volna. 

Leginkább kiderül azonban a vicaria poena theoriájának 
tarthatatlansága abból, hogy a törvény, teljes szegénység 
esetén megengedte, hogy a bűnös vagy vétkes ember, a 
szabályszerű állat-áldozat helyett egy igen csekély értékű 
ételáldozatot mutathasson be lelke váltságául (Levit 5 : 11), 
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amelynél pedig vicaria poenát egyáltalában nem lehet felté-
teleznünk, sőt még vicaria satisfactioról is csak nagyon 
halvány és nagyon általános értelemben szólhatunk. 

Különben is jól nieg kell jegyeznünk az összes véres 
áldozatokat illetőleg azt, hogy azokban a fősuly nem magára 
a leölésre, hanem a vérvételre és a vérrel való manipulációra 
esett, s a leölés tulajdonképen csak nélkülözhetetlen modus 
procedendi volt a főcél eléréséhez: az állat vérben levő életé-
nek kivételéhez ós az Isten előtt leendő presentálhatásához. 

Az áldozati állat vérének, illetve véreben levő életének 
Isten előtt való presentálása volt tulajdonképen az, ami által 
az istentiszteleti és a békeáldozatoknál a devotio, illetve a 
háladatos vagy reménykedő érzések Isten elé vitettek, az 
engesztelő áldozatoknál pedig a kiengesztelés eszközöltetett. 
Éppen ezért az áldozati szertartások legfontosabb eleme a 
vérrel való manipuláció volt. 

A teljesen kifejlődött levitikus áldozati-rendszerben az 
áldozati állat vére, illetve annak abban levő élete Isten előtt 
volt presentálandó és pedig annál közvetlenebbül, minél 
főbenjáróbb volt az áldozat. A legalacsonyabb fokon, az égő-, 
a hálaadó- ós a vetekért való áldozatoknál ez a presentálás 
a papok által felfogott ós folytonos keverés által a meg-
alvadástól megóvott vérnek az áldozati oltár körül való 
elhintése, illetve szétöntóse által történt meg (Lev. 1 :5, 
3 : 1 8 sk. 7:2). A magasabb fokon, az egyes laikusokért 
bemutatott bűnért való engesztelő-áldozatnál az áldozati 
oltár szarvainak az állat vérével megkenésóvel és a vérnek 
az oltár aljára öntésével (Lev. 4 : 22 sk.). A még magasabb 
fokon, papért vagy az egész gyülekezetért bemutatott bűnért 
való áldozatnál a vérből a szentek szentjét elfedező függöny 
fele kétszer hintés, a szentélyben álló füstölő oltár szarvai-
nak megkenése és a többi vérnek az áldozati oltár aljára 
öntése által (Lev. 4 : 6 , 17). A legmagasabb fokon, a nagy 
engesztelő nap bűnért való áldozatainál pedig a vérnek a 
szentek szentjébe bevitele, vele a frigyláda felső lapjának 
kétszer meghintóse és a frigyláda előtt kétszer hintós, azután 
az áldozati oltár szarvainak köröskörül megkenése és az 
oltárnak hétszer való meghintóse által (Lev. 16 fej.). 

Az áldozati állat vérével való eme manipulációban lehe-
tetlen észre nem vennünk a gradatiót, a mellyel az áldozatnak 
a vérben levő életet mind közelebb igyekeztek hozni Isten-
hez, hogy a presentáció annál közvetlenebb ós az áldozat 
kiengesztelő, bűn és vétek-törlő hatása annál teljesebb legyen. 

A vérrel való manipuláció azonban nemcsak az oltárok-
kal és a frigyládával kapcsolatban törtónt, hanem helyet 
foglalt az a vallásos ceremóniák között egyéb tekintetben 
is, amikor tárgyaknak vagy személyeknek valamely rituális 
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tisztátalanságtól megtisztításáról és azoknak Isten szolgá-
latára szenteléséről, vagy a szent gyülekezetbe való újra 
befogadásáról, vagy pedig valamely veszedelemnek elfordítá-
sáról volt szó. 

így azt olvassuk, hogy Mózes az általa emelt oltárt az 
áldozati vérnek reáhintése által tisztította meg profán tisz-
tátalanságától és szentelte fel Isten szolgálatára (Ex. 24:3—8, 
29 : 36, 37). Hasonló utasítást találunk Ezekiel prófétánál is 
(43: 18—26) a fogság után helyreállítandó oltár felszentelésére 
nézve is. A papok felszentelésénél szintén fontos volt a vérrel 
való manipuláció. Az ekkor bemutatott egyéb áldozatok között 
ott szerepelt a felszentelést kos, amelynek véréből a felszen-
telendő pap ruhája meghintetett, jobb fülének cimpája s jobb 
kezénekés jobb lábának hüvelykújja megkenetett (Ex. 29:19-22). 
Ε szertartás által a felszentelt pap megtisztíttatott minden 
profán, az Istentől elrekesztő tisztátalanságtól és méltó\'á 
tétetett az Isten előtt való szolgálatra. Az Isten és a nép 
között a Sínai hegynél kötött szövetség az áldozati vér egyik 
felének az oltárra, a másik felének a népre ráhintése által 
pecsételtetett meg (Ex. 24 : 6—8), a mihez, úgy látszik, még 
az is hozzájárult, hogy az áldozati állatokat kétfelé hasították 
és az egymással szembehelyezett testrészek között a szövetség 
megkötői átmentek, annak jelzéséül, hogy a miképpen a 
szétvágott állatokat lehetetlen újra egyesíteni ós élővé tenni, 
úgy a megkötött szövetséget sem lehet felbontani ; ha pedig 
valamelyik fél felbontaná, az adassék halálra, amiképen az 
áldozati állatok halálra adattak (Gen. 15 : 9—18, Jerem. 34 :18). 
A tisztátalanná létei miatt a szent gyülekezettel és egyszers-
mind az Istennel megszakadt közösség helyreállításaképen 
találjuk a különböző tisztulási engesztelő-áldozatokat (Levit. 
12. fej., 1 4 - 1 5 fej., Num. 19. fej.), amelyek közül a poklos-
ságtól megtisztult ember és ház megtisztításánál szerepelt 
különösképen a vérrel való manipuláció, amikor az áldozatul 
bemutatott két madár közül az egyiknek vére forrásvízzel 
megtöltött edénybe bocsáttatott, abba a másik, életben hagyott 
madár, a cédrusfaágból és izsópból készült s karmazsin fonállal 
összekötött vérhintővel együtt belemártatott, a reájok tapadt 
véres vízzel a megtisztítandó ember, vagy ház hétszer meg-
hintetett, a megtörtént megtisztulás és a betegség elvételének 
symbolizálása végett pedig a véres vízbe bemártott élő madár 
elbocsáttatott (Levit. 1 4 : 1 — 7, 49—53). Kiegészítette ezt a 
vérrel való manipulációt a poklosságtól megtisztult embernél, 
az első megtisztítás után nyolcadnapra bemutatott engesztelő 
(vétekért való) áldozat véréből az illető ember jobb füle 
cimpájának ós jobb keze és jobb lába hüvelykújjának meg-
kenése (Levit. 14 : 10—14). 

A valamely nagy veszedelem elhárítása végett hozott 
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áldozatok között a vérrel való manipulációt különös jelentő-
séggel találjuk meg a páska-állat leölésénél. A leölt állat 
vére, a belemártott izsóp-köteg segítségével a két ajtófél-
fára ós a szemöldök fára volt reá hintendő, hogy a vér jelűi 
legyen és a „pusztító" be ne menjen a házba öldökölni. 

A vérrel való mindeme manipulációknak kétségtelenül 
a vér misztikus gyógyító, megtisztító és engesztelő hatásában 
való hit volt az alapja, a mi meg a primitiv animistikus 
felfogásban gyökerezett. Ezt a hitet azonban nemcsak a zsidó 
nép táplálta, hanem a földnek minden primitiv népe is, sőt 
táplálja még ma is. Az ó-testamentumi vallás áldozati szer-
tartásaiban is több helyen fel- feltűnik az ősi primitiv animis-
tikus felfogásnak egy-egy jelensége, de csak mint a régi múltnak 
öntudatlan maradványa, a mi eredeti jelentőségét teljesen 
elveszítette a későbbi, az Isten közvetlen kijelentésére és 
parancsolatára alapított levitikus áldozati rendszerben. 

Nem lehet ugyan kétségünk afelől, hogy addig, a míg 
ez a levitikus áldozati rendszer a hosszú fejlődés során meg-
nyerte tisztultabb alapelveit és határozott rendszerét, s a míg 
az áldozatok nem centralizáltattak a jeruzsálemi templomra, 
addig a családi és a vidéki szentélyeknél bemutatott áldo-
zatok bőven rendelkeztek a primitiv népek mai áldozataiban 
is szereplő érzéki, mistikus ós mágikus elemekkel, — a 
levitái áldozati törvény azonban, tisztultabb felfogása mellett, 
a legnagyobb részben kirekesztette azokat magából, vagy a 
mennyiben meghagyta is a külsőségekben, de megszelleme-
sítette, szimbolikusokká tette s ezáltal útját vágta minden 
érzéki, mágikus és babonára vagy meg nem engedhető gyakor-
latokra vezető szokásnak. Ezért, bár keresztyén álláspontról 
nézve az ó-testamentum egész áldozati rendszerére, azt kell is 
mondanunk, hogy az csak a régi világ erőtelen és gyarló 
elemeihez tartozott (Gal. 4 : 9), a mely az embernek ós Isten-
nek belső harmóniáját fenntartani ős a teljes kiengesztelést 
és a bűnből való újjászületést kieszközölni képtelen volt is, 
— de szellemi alapgondolataival, nemes intencióival, minden 
babonaságtól ment komoly szertartásaival ama régi elemek 
között olyan értékes fejlemény volt, a mely iránt, mint a 
Krisztus tökéletes áldozatának és váltságszerzésének előképe 
iránt, a keresztyénségnek mindenkor mély tisztelettel kell 
viseltetnie. 

Hamar István. 
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Dévay-tanulmányok. 

I. BEVEZETÉS. 

Célkitűzés. A Dévay Bíró Mátyásról szóló, raaig legrészletesebb, leg-
önállóbb és legtudományosabb monographia1) szerzőjének 
azóta sokszorosan megbizonyult, de teljes jelentőségében 
még manapság sem méltatott tétele az, hogy: „a magyar 
haza reformatiójának kezdetleges forrását kétségenkívül 
Luther szellemének hatása indította meg, de a forrás a 
magyarajkuaknál tüstént melanchthoni irányzatot vett; majd 
a helveták . . . fele tartott, s mire folyammá nőtt, egyenesen 
Kálvin szellemét ós irányzatát vette fel".-) Mi az oka annak, 
hogy ez a tétel, akármennyi részletes bizonysága került a 
kimondatása óta lepergett félszázad folyamán, még ma is 
inkább csak elvont általánosságban lebeg egyháztörténelmi 
tudásunk fölött, s máig sem lett annak szervesen belétaglalt 
közkincsévé, magától értetődő, sarkalatos igazságává? Azt 
hiszem, a legfőbb ok itten az, hogy még mind e mai napig 
sem valósúlt meg a Révész Imre nagy pium desideriuma a 
magyar prot. egyháztörténelmi kutatás te rén : „Ne vélje azt 
senki — mondja ugyanebben a művében3) — hogy a refor-
matio korabeli tanfogalmakról, hitfelekezeti irányokról, színe-
zetekről oly könnyű dolog volna alaposan Ítélni. Könnyű 
igenis akkor, ha valamelyik egyháztörténelmi vagy dogma-
történelmi tankönyvet vesszük elő, s abból írjuk ki, hogy a 
Luther véleménye ez, Melanchthoné ez, Kálviné ez stb., s 
úgy argumentálunk aztán jó hiszemmel. De az ilyen eljárás 
sohasem biztos; mert a dolog természetéből következik az, 
hogy minél távolabb vagyunk az eredeti közvetlen forrástól, 
annál bizonyosabb a tévedés és csalódás. Én tehát közvetlen 
magokból a külföldi reformátorok Dévay előtti műveiből és 
az ő saját műveinek kimerítő ösmereteből, gyökeres vizs-
gálat után vélem eldönthetőnek az ő műveiben lévő hittani 
álláspontot; — amit meg is fogok tenni, mihelyest módomban 
lesz." Fájdalom, hogy neki többé nem volt módjában, — az 

') Révész Imre debreczeni lelkipásztor: Dévay Bíró Mátyás első mayyar 
reformátor életrajza és irodalmi müvei. Pest, Osterlamm 1863. 

*) I. m. 58. 
·) 57. jz. 
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utána következő historikus-nemzedékek pedig, alig egy-két 
nevezetes kivétellel, főkép irodalom-, jog- és kultusztörténeti 
irányban fejlesztették tovább az δ gazdag örökségét; aminek 
az elmaradása pótolhatatlan veszteséget jelentett volna egy-
háztörténelmi tudásunkra nézve, de amivel még korántsem 
meríthették ki a magyar protestantizmus történetírásának 
minden feladatát. Protestantizmusunk történetének épen az 
egyik legértékesebb, — ha nem is a legdúsabb — ere, a 
magyar protestáns theologiai gondolkodás keletkezésének 
törtenete, valamint egész további fejlődése még egyáltalában 
nincsen úgy kiaknázva, ahogyan maga a tárgy természete 
és egyháztörténelmi képünk teljességének érdeke egyaránt 
megkövetelné. Annál kevésbbé törekedtünk aztán (egyes 
elszigetelt, ötletszerű, mélyebb nyomot alig hagyott kísér-
letektől megválva) annak a rendszeres megállapítására, vájjon 
magának a kegyességnek, az élő vallásosságnak minémű 
jellege az, amely a theologiai gondolkodásnak fejlődését mutató 
iratokon — csakúgy, mint pl. egyházszervezetünk, kul-
tuszunk, építő irodalmunk fejlődésén — átdereng? Jelent-
kezik-e nálunk a theologiai gondolkodásban valami egyéni 
önállóság, vagy pedig örökösen csak szolgailag recitáltuk-e 
a külföldi prot. theologia kisebb-nagyobb klasszikusait? Ha 
jelentkezik, mennyiben lehet ebből a magyar prot. vallásos 
jellemnek egyéni vonásaira következtetni, — ha nem jelent^ 
kezik, akkor megint ennek miben rejlik a legmélyebb oka? 
Mely vallásos motívumok (eszmék, ethikai indítások) hatottak 
a protestantizmus tartalmából minden időben legmélyebbre 
a magyar nemzet szívéig, melyek mozgatták legerősebben 
az egyházak élettevékenységét, melyeknek a hatása tetszik 
meg — noha talán csak közvetve — a nemzeti kultura más 
életnyilvánulásaiban is? — A magyar protestantizmus tör-
ténetírásának mindezek a megoldatlan problémái, teljesítetlen 
feladatai mint láncszemek fogóznak egymásba; egyiknek a 
megfejtésébe a többinek az elhagyásával lehetetlenség bele-
kapnunk; valamennyit együtt, rendszeresen fel kell ölelnie 
az olyan egyháztörténetírásnak, amely a tudományosság 
minden jellemző vonásával ékeskedni akar és amely egyszers-
mind azzal a (semmiféle tudományos állásponton nem felejt-
hető és nem kicsinyelhető) gyakorlati jelentőséggel és haszon-
nal is tisztában van, amelyet a magyar vallásos jellem mé-
lyebb megértése tekintetében méltán várnak tőle egyházi 
életünk jelenének szélesebb látókörű munkásai.1) 

És e követelménnyel szemben, gondolom, nem lehet 
*) Ezeknek a szempontoknak (tehát nem csupán a formális-philologiaiak-

nak) kell nézetem szerint érvényesülniük a magyar prot egyházi irodalom-
történet tárgyalásánál is, amelynek a theologiai szakoktatásba külön és 
kötelező disciplinaként való beillesztése régen érzett h iányt pótol. 
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azzal a még ma is elég gyakran fölhallatszó ellenvetéssel 
takaróznunk, hogy hiszen ép azoknak az iratoknak száma, 
amelyeknek ez irányú kutatásainkban elsősorban vehetnők 
hasznát, végtelenül szegényes más országok hasonló forrás-
készletéhez képest és hogy ennélfogva itt a tulajdonképen 
helyénvaló és sürgős feladat mindenekelőtt ennek a 
készletnek (szerencsésebb és rendszeresebb levél- és könyv-
tári kutatások útján való) gazdagítása volna. Én azt hiszem, 
jelenlegi forrásanyagunk szegényességéről csakis akkor volna 
jogunk ilyen nagyon is határozott ítéletet mondani, ha már 
ezt az anyagot a legaprólékosabban átbúvároltuk volna a 
theologiai fejlődés, a kegyesség bélyegei szempontjából is — 
és ennek a búvárlatnak alapján lennénk aztán kénytelenek 
teljesen negatív, vagy a minimumot alig meghaladó, bizony-
talan eredményt megállapítani. Ezt a munkát azonban mind-
máig még csak megközelítő teljességgel sem végeztük el. 
És így nem annyira a mi előbb hangoztatott, tudományos és 
gyakorlati szempontból egyaránt jogosúlt követelményünket 
érheti az elhamarkodás, a meggondolatlanság vádja, mint 
sokkal inkább a most ismertetett ellenkező véleményt illetve 
kifogást. Persze, hogy egész sereg ismeretlen, vagy csak 
sejtett kincs lappang még a hazai és a külföldi könyv- és 
levéltárak zugaiban; persze, hogy ezeknek napvilágra kerül-
téért minden fáradsággal, minden áldozattal, minden oda-
adással tartozunk; persze, hogy az előkerülendő (vagy a már 
előkerült, de még nyers állapotban leledző) anyag addig 
egyáltalában nem bocsátható tartalmi (theologiai) elemzés 
alá, amíg az irodalomtörténeti, a philologiai kritika el nem 
végezte raj ta a maga formai munkáját, múlhatatlan előfel-
tétel gyanánt; de jelentheti-e ez azt, hogy e nagyon bizony-
talan időre várható esetleges meggazdagodás sült galamb-
jának állhatatos várása közben fölmentve érezzük magunkat 
minden addig is egészen szépen elvégezhető munka alól ? 

Szerény meggyőződésem szerint ez a reménykedő tét-
lenség annál kevésbbé s a megszüntetésére irányuló minden 
rendszeres kísérlet annál inkább jogosúlt, mennél világosabban 
kitűnik már az eddig megtett szórványos lépésekből, hogy 
igenis, már a mostani anyagunktól is van mit várni, — van 
természetesen akkor, ha teljesen komolyan vesszük és egé-
szen következetesen alkalmazzuk a Révész Imre-féle két 
sarkalatos elvet: „kimerítő ismeretét' (theologiai tartalom 
tekintetében is) maguknak hazai forrásainknak és a szigorú 
„ad fontes" elvet akkor, amikor külföldről vett hatásaikat 
keresve, be akarjuk iktatni őket a protestáns theologia- és 
dogmatörténeti fejlődés egyetemes áramába, ami nélkül a 
megértésük is, a méltatásuk is, — általában theologiánk törté-
netének valamelyes genetikus tárgyalása — merő lehetetlenség. 
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A Révész Imre-féle Dévay-monographia megjelenésének 
félszázados fordulóján, szerény emlékjel és igazoló bizonyság 
gyanánt, ennek a két elvnek következetes alkalmazásával 
aka r rávilágítani e tanulmánysorozat a magyarság első nagy, 
vérbeli reformátorának s egyúttal a magyar kálvinizmus első 
merész úttörőjének, Dévay Bíró Mátyásnak a magyar protes-
táns egyház, kegyesség, theologia történetében elfoglalt hely-
zetére, kivívott jelentőségére. Feladatom, a tárgy természe-
téhez képest, önként oszlik három részre: 1. Dévay vallási 
gondolkodásáról való rendszeres kép alkotása művei rész-
lotes átbűvárlása alapján: 2. Dévay theol. irodalmi függésének 
nyomról-nyomra való kimutatása, forrásainak a lehetőség 
szerint teljes felkutatása alapján; 3. a két első munka ered-
ményeinek összevetése után pontos megállapítása a Dóvay-
féle reformátori igehirdetés irányának és jellegének. Ε három 
részt azonban szükségképen előzi meg, & magam s mások 
tájékozása szempontjából, egy negyedik·, amelyik t. i. a 
Dévay műveinek irodalomtörténetére és theologiai gondol-
kodásának fejlődésére vonatkozó eddigi kutatások eredmé-
nyeit összegezi, a legtöbbször pusztán referáló módszerrel s 
a bírálat eszközéhez csak ott nyúlva, ahol egyik vagy másik 
elfogadott álláspont már az eddig napfényre került adatok 
alapján is ingatagnak vagy ép tarthatatlannak bizonyúl. 
Legelőször tehát ehhez a munkához kell hozzálátnunk. 

* 

Dévay Bíró Mátyás protestáns theologiai fejlődésének Dévay wit-
történetileg ináig egyedül bizonyos kiindulópontja: első tenbergi 
wittenbergi tartózkodása (1529. decemberétől legfeljebb 1531. h|f[®atáaL 
elejéig).1) Az 1529—1531, esztendők az ifjú német és svájci ' ' 
protestantizmusnak is jelentős, terhes, részben válságos 
évei: a birodalomban félelmesen kísért a vallási polgár-
háború réme (1529. speyeri protestatio, 1531. schmalkaldeni 
szövetség), a kantonszövetségben pedig már csak idő 
kérdése a fegyveres leszámolás (1531. október Kappel!); 
magának a protestantizmusnak két, hitvallásilag is consolidá-
lódó iránya (1530, Augsburg) ismételt közeledési kísérletek 
(1529. marburgi colloquium) ellenere is mind szemmelláthatób-
ban hidegül el egymástól, egyes messzibblátó, politikus vezé-
reinek (Hesseni Fülöp, Zwingli) minden nagyszabású tervét 
meghiúsítva. Ennek a forrongó világnak kellős közepébe 
kerül bele a férfikorának még talán csak a legelején2) álló 

l l Már Révész I. pontosan megállapította i. m. 12. és 27—28. 
") Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyamhoz, de legyen szabad mégis 

figyelembe ajánlanom ezúttal, hogy Werner György 1538. kora tavaszán még 
jiutalnak l á t j a — vagy hal l ja — Dévayt Krakkóban, a Vietor könyvnyomtató 
házánál („nova quadam rat ione scribere hungar ice coeperit, hungaro quodam 

jurene neque indocto, neque inelegante, quem domi suae alit, authore") Werner 
Peregihez. Közölve Λ Tíz parancsolatnak . . . s tb. Szilády Áron-féle facsimile 
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Dévay, akit ilyesformán már maga a helyzet kényszerít arra r 
hogy amikor először jut közvetlen érintkezésbe a német 
reformáció vezető szellemeivel, ne csak az áhítatos befoga-
dásra legyen készen, hanem válogató, bíráló képességét is 
ugyancsak előszedje. És erre annál inkább meg volt a lehe-
tőség, mennél kevésbbó juthatott Dévay bizalmas, közvetetlen 
érintkezésbe magával a minden elfogultságában is lenyűgöző 
hatású nagy Lutherrel,1) s viszont mennél barátságosabb 
viszony fejlődött ki, bizonyára már akkor, közte ós a hozzá 
életkor tekintetében is alkalmasint közelébb álló Melanch-
thon között (amit visszamenőleg lehet következtetnünk a 
későbbi bizodalmas érintkezések egész sor documentumából.) 
A Melanchthon örökös — sokszor túlságos — közvetítő 
hajlandósága a leendő magyar reformátor gondolkodásbeli 
függetlenségének megőrzésére kétségenkívül alkalmasabb 
légkör volt, mint az intransigens Lutherrel való közvetetlen 
társalkodás. 

Irodalmi Irodalmi működésének első nyoma 1531. tavaszára, budai 
működésé- pródikátorsága idejére esik, amikor is egy híve és jóbarátja 

nyomai? kértére, polemikus céllal, nagy hirtelenséggel, „crasse" ütött 
össze „quasdam sententias" „de sanctorum dormitione"'2) 
amelyeket aztán egy másik barát ja szedett rendbe („in unum 
ordinem") és toldott meg „de uno mediatore Christo, de non 
invocandis sanctis, deque statu mortuorum post hanc vitám" 
szóló részekkel, úgy hogy ilyenformán az egészből „épkéz-
láb kis könyv" („iustus libellus") kerekedett.3) — Ugyan-
ekkortájt , vagy csak kevéssel előbb keletkezhetett amaz 
52 reformátori tétele is (az Íratásuk ezeknek sem igen tör-
tént előre megfontolt terv szerint: „quas fratribus aliquando 
meditandas forte communicaveram4), amelyek az előbbi 
művével együtt rövid idő alatt igen gyorsan szétterjedtek és 
nagy közkedveltségre tettek szert, úgyhogy támadójok, Szegedi 
Gergely franciskánus barát szerint még 1535-ben is „pro 
Enchiridio circumferuntur."5) Ε két mű a legnagyobb való-
színűség szerint csak kéziratban forgott közkézen s tekin-
tettel gyakorlati rendeltetésükre, nem lehetetlen, hogy az egyik 

kiadásában (134—135.) és Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás 
korából (III. 240 — 241.). Ezzel szemben nem tartom okvetetlenül kényszerítőnek 
Révész I. ama felvételét, hogy a „serotmus foetus1,1 (az 1635-iki Disputatio 
előszavában), másra , mint életkorára nem volna érthető (i. m. 4. 1.): vonat -
kozhatik az a m ű elkészültének vagy kiadásának m á s körülményeire is. 

') Már csak a német nyelvben való, minden bizonnyal teljes j á ra t l an-
sága miatt is (Exp. Examinis 1. p o n t . : »ex eorum praedicationibus, cum Ger-
manice nesciam, dixer im me nihil profecisse"): v. ö. Révész i. m. 14 — 15. 1. 

') Előszó a Disputatiohoz. 
') U. o. 
*) Az Apologia Előszava. 
s) Ap. 98. 
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vagy a másik, vagy épen mindakettő, magyar szövegű volt. 
Eredeti alakjokban nyomuk veszett, csak a Disp.- ill. az Ap.-
ból (a tételeket még valamivel bővebben a Szegedi Censurae-
jából is) lehet tartalmukat reconstruálni. Hasonlóképpen 
nincsen nyoma Dévay ama másik két, 1535 előtt írt 
„tractatulusu-&mik, amelyeknek cáfolatát Szegedi későbbre 
igéri.1) 

Reformátori.és theologiai álláspontjának első közvetetten Theol. 
okmányos nyomai 1533 juliusából, bécsi fogsága legvégső .^J^P"j ~ 
napjaiból valók. Julius 15-én az utolsó kihallgatásról fölvett J nyomai!" 
jegyzőkönyv kíséretében jelenti Dévay inquisitora, Faber 
János bécsi püspök Ferdinánd királynak a vizsgálat ered-
ményét és sorait ezekkel a szavakkal végzi: „In summa sein 
Handgeschrift Lutherisch, Zwinglisch, Buczerisch und andere 
Buecher, so hinder im gefunden, sein ain anczeigung vyles 
giffts, so er zu Wittemberg gesogen."2) Ε sorokból nyilván-
való, hogy Dévay (legalábbis kassai prédikátorsága idejében) 
már úgy a svájci, mint a Butzer-féle közvetítő irány gondola-
taival ex fontibus foglalkozik (ami Fabernek, a volt kons-
tanzi vikáriusnak, Zwingli egykori hívének, majd hatalmas 
ellenségének kétszeresen szemet szúrhatott). De bizonyos 
ezzel szemben, hogy még ekkor sem üldözői és ellenei nem 
látnak benne egyebet lutheránus eretneknél3) sem a kihall-
gatásáról felvett (különben is csak nagyon vázlatos) jegyző-
könyvi pontok nem tanúskodnak a lutheránizmus talajáról 
való határozott letérésről. Ε pontokra különben, a tartalmi 
analysis szempontjából, később térünk rá.4) 

Bécsi, majd budai fogságából (utóbbiból minden való- Első mfivei; 
színűség szerint 1535 január v. február hónapokban)5) kisza- polémia^ 
badulván, a Szegedi Gergely támadásai ellen kellett fegyver- z e g e n e ' 
keznie Nádasdy Tamásnál nyert biztos menedékében. — Dévay 
ez egyedül ismeretes irodalmi ellenfeléről és műveiről ma 

') Postea venerunt in m a n u s du ο alii eiics tractatuli, huic non modo 
dissimiles, quos, si haec, opt ime lector, aequi, bonique consulueris, pro tem-
pore, et dei gratia retractabimus." Szegedi G. a Censurae-ban; id. Révész 
39. Lehet, hogy ezeknek egyike vagy másika Dévaynak az az „egészen 
ösmeretlen müve,"· amelyre Révész I. a Tp. végszavából következtet, („Amit 
ígértem vala néktek Atyámfiai . . . ím megadtam" 100.) I. m. 125. 

») A jkv . pontokat és a jelentést közölte Fraknói V. Tört. Tár 1880 
6—10., és az Egyhtört. Emi. II. 2 3 2 - 2 3 4 . 

s) V. ö. Révész Kálmán: Dévay Β. M. kétrendbeli fogsága c. cikkében 
(Prot. Szemle 1905. 173 skk.) feldolgozott okmányokat az Egyhtört. Emi. II. 
kötetéből. 

4) Föltétlenül szükséges a Dévay által 3 évvel később papír ra vetett 
följegyzésekkel (Expositío Examinis etc.) való összevetésük, már csak azért 
is, mert a királyhoz irott levelében Faber maga elismeri, hogy „hat sich doch 
vyl Inred unnd gegen Red darzwischen aus der geschrifft auch sonst zuege-
tragen, dass h ie r jn (t. í. a csatolt jegyzőkönyvben) nit geschriben." Τ. Tár 
1880. 6. 1. 

6) Révész Kálmán i. cikk, 178. 
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sem tudunk többet, mint amennyit már Révész Imre össze-
foglalt J) — A szentek aluvásáról stb. szóló „iustus libellus" 
ellen, mely Dévaynak ós ama bizonyos barátjának együttes 
szerzeménye volt, intézte Szegedi Apologia című támadását, 
mely a legnagyobb valószínűség szerint sohasem került sajtó 
alá s csak a Dévay feleletéből (Disputatio = Confutatio) 
ismerjük. — A másik polémikus irat, mely a Dévay „Rudi-
menta salutis"-át, az 52 tételt támadta, már nyomtatásban 
is napvilágot látott 1535-ben (Bécs, Syngren), „Censurae etc.u 

cím alatt, — de lényeges tartalmát Dévay viszonválasza (a 
De praecipuis art. etc. = Apologia) is megőrzötte. 

Dévay e művekre az 1535—36 esztendőkre eső sárvári 
tartózkodása alatt vág vissza két iratával, Amarra szóló 
felelete az együttes címlapon : Disputatio de statu in quo 
sint beatorum animae post hanc vitám, ante ultimi iudicii 
diem, magának a műnek elején: Confutatio apologiae 
cuiusdam Gregorii Seghediensis, ordinis s. Francisci, super 
quadam sententia Matthiae Devay, aeditae per eundem 
Devay Hungarum címet visel; a Censurae megrostálásának 
künn ..De praecipuis articulis christianae doctrinae" benn 
„Apologia quarundam pro ρ ősit ion um, summám doctrinae 
Christianae continentium, contra indoctas censuras, indocti 
Franciscani, Gregorii Zegedien(sis). Per Matthiam Dévay 
Hungarum," a címe.'·') A művek részletes könyvészeti, iro-
dalomtörténeti, s részben tartalmi ismertetése és tárgyalása 
megtalálható a Révész Imre monographiájában,3) — theologiai 
elemzésüket a következőkben fogja majd venni a szíves 
olvasó. 

N ü r n b e r g i Részben e művek kinyomatása, részben gyomor- és 
szembetegségének gyógyíttatása céljából indúl el — Nádasdy 
Tamás hírével — 1536 őszén Németországgá.4) Ez év november 
10-én már Nürnbergben van, ahol a Szent Sebaldus templom 
prédikátorához, az akkor még csak 30 éves Dietrich Vidához 
(Vitus Theodorus) már régebb idő óta fűzte bizalmas leve-
lezés útján fenntartott ismeretség. Ez a Melanchthonnal 

ú t j a ; 
m u n k á i 

k i a d á s a . 

') I. m. 37—40. A Szegedi-féle Censurae Π535) egy példánya megvan 
a M. Tud. Akadémia könyvtárában is (míg Révész I. a klosterneuburgi 
kolostor példányán kivűl többnek létezéséről nem tud). — Csak elnézésből 
származhatott, hogy Szinnyei J. a „Magyar írok . . . stb." XIII. kötetének 
545—6 lapjain a Dévay ellenfelét egynek veszi a kálvinista énekíró Szegedy 
Gergellyel., 

' ) Én az eddigiekben s a következőkben X)(isp), illetve ^4(p) jelzéssel 
idézem e műveket , a Révész Imre egyvégtében való lapszámozása szerint, az 
ő szerzette példányból, mely jelenleg Révész Kálmán tulajdona. 

') 1. m. 6 9 - 9 9 . 
4) Lásd A Tízparancsolatnak sat. facsimile kiadásában közölt levele-

zéseket, amelyeket az Egyhtört. Emlékek III. kötete is közöl, részben helyesebb 
olvasású szövegekkel. 
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bensőséges jóbarátságban álló1) fiatal, irodalmilag ós egy-
házilag egyaránt roppant tevékeny, tapintatos nürnbergi 
lelkipásztor volt az, akivel Dévay Sárvárott írt két műve 
kiadásáról már előzetesen levelezett. Nürnbergből Nádasdy-
hoz írt II. levele (1536, december 1.) értelmében2) e levelezés 
során véleményeltérés is merült fel közöttük: Dietrich a két 
kiadásra kész munkának valamelyik részletét, nem tudni 
mi okból, mellőzni óhajtotta, míg Dévay (aki nyilván csak 
a művek tartalmával ismertette meg barátját, s nem küldte 
ki neki magát a teljes kéziratot is) ragaszkodott az egész-
nek kinyomatásához. Doctrinalis pont lehetett-e s ha igen: 
melyik a nézeteltérés oka? — azt a Disp. és Ap. tartalmából 
(úrvacsoráról szó nincs!) nehezen tudnók megállapítani; de 
körülbelül effélét sejtet az a körülmény, hogy amikor Dietrich 
egyik Dévayhoz írt levelének tartalma (bizonyos Sárkány 
Antal indiscretiója folytán) hívatlanok előtt is köztudomású 
lett,3) akadtak, akik azt kezdték a hazában híresztelni a már 
akkor nagyhírű magyar reformátorról, hogy „nem érti, amit 
prédikál" s „alaposabb tanulás ' végett ment ki Baváriába; 
s esetleg erre utalhat a Dévay alább idézendő „quid impie-
tatis" kérdése is. Elég az hozzá, hogy a nézeteltérés csak 
addig tart, amíg Dévay Nürnbergbe nem érkezik s magát 
a kéziratot nem bocsátja Dietrich Vida bírálata alá. Az egész 
mű megismerése más véleményre hangolja a kitűnő prédi-
kátort, aki most már, mint Dévay írja „ex corde et toto 
affectu vult, ut totus liber videat lucem,"4) (én legalább ezt 
a gyors véleményváltozást csak így tudom magyarázni, v. 
ö. még a mindjárt következő sorokkal: ,.Nuper quaerebam, 
quid impietatis invenisset in eo, nihil sane, respondit 
charissime Mathia et hoc mihi summopere piacet, subjunxit, 
quod salutem per solum Christum partam (Sziládynál 
hibásan „portám,u) ita maximé urgetmely tartalmi meg-
jelölés, mint majd látni fogjuk, úgy a Disp. mint az Ap. több 
részére vonatkozhatik.) 

*) Hogy Dietrich „a helvétdkhoz hajló" is lett volna, mint Révész Imre 
áll í t ja (i. m. 43. jz.), annak nyomát Tb. Kolde által forrásszerű pontossággal 
írt életrajzában (P. R. E. (3) IV. 653 skk ) nem találom. 

2) A Tízparancsolatnak stb. 129 — 130. A hibás olvasások kijavítandók az 
Egyhtört . Emlékek III. kötetének 109—110. lapján közölt jobb lectio u t án ; 
még így is marad a szövegben nem kevés homály, főkép e két pont körül : 
Pnon vellicat (Szil. vellitat)1 controversiam quam prius non admittebat" és 
„e Vienna aliquot l i t teras dederant (Szil. dederam) ad m e Antonio Sarkan." 
A mi értelmezésünk kitűnik a fönt mondottakból. 

' ) „ . . . unas ex illis (t. i. literas) Sarkan resignavit, in quibus trac-
tabatur nostra controversia, nec restituit . . . intellexi, quod hoc sparsere 
me ignorasse ea quae praedicavi et propter hanc causam veni in Bavariam, 
ut discerem certiora . . Id. lev. 

4) Id. lev. 
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Ilyképen el lévén határozva a .,totus liber" kiadása, 
hol nyomatja ki már most azt Dévay ? 

Szilády Áron, a maga közölte és feldolgozta levelezések 
alapján1) megdöntöttnek véli Révész Imre ama megállapítá-
sát, hogy Dévay három-egy latin könyve Baselben nyo-
matott2) Vélekedését a levelek következő helyeire alapítja : 
„Liber meus brevi prodibit" (II.) „piacet fratribus, ut editio 
libri ne innotescat multis, donec exemplaria deferuntur . . 
(II.) „De meo libro scripsi in superioribus litteris, qui prodibit 
brevi, si esset qui calcographo numeraret." (III.) Ám nekem 
úgy tetszik, e három hely mindenikében nyilván még csak 
a könyv megjelenésének varasáról és igéréséről van szó; 
de egyik sem beszól határozottan arról, hogy már megjelent, 
vagy bár sajtó alatt volna (hiszen még a fizetség dolgában 
sem tudott dűlőre jutni a nyomtatóval, mint a harmadik 
idézetből kitetszik.3) Azután az is meggondolandó, hogy 
hiszen 1536 decemberében, amikor az idézett két nyilatkozat 
íródik (Nádasdyhoz), a jelenleg kezünk között lévő latin 
könyvnek még csak első két részét szándékozik Dévay 
sajtó alá bocsátani; a harmadik rósz, a Faber-féle inquisitio 
emlékezetből való leírása4) ekkor még — mint Dietrichnek az 
Exp. elé írt ajánló élőbeszédéből (kelte 1537. junius 1.) félre-
érthetetlenül kitűnik — kéziratban, de nem sajtó alá szánva 
ott volt a Dietrich birtokában, akinek kértére Dévay leírta 
volt; és csak amikor mástól hallja, hogy a közben (bizo-
nyára 1536 karácsonyán) Wittenbergbe utazott Dévay a 
maga két munkáját — amelyeknek nürnbergi kiadása tehát, 
nagyon valószínűleg pénzügyi nehézségek miatt, nem sike-
rült — ki szándékozik nyomatni, akkor kéri őt és bírja rá 
egy kis rábeszéléssel, hogy a kiadandó két irathoz harmadikul 
ezt is csatolja.5) — Én, megvallom, sokkal kevesebb nehéz-
séget látok a kiadás történetének ilyetén felfogásában, mint 
amennyivel a Szilády hozzávetése já r (aki a Dietrich ajánló 

' ) A Tp. stb. 1 2 7 - 1 4 2 . 
») Révész I. i. m. 70—71. 
а) Brandenburgi György őrgróftól akkor kapott 20 rhénus i forintokat , 

(nem tudjuk, e célra-e), amikor már el vol t határozva Wittenbergbe indulása. 
(IV. lev. A Tp. 132 és Et. Emi. 111. 113 sk.) 

4) A közös c ímlapon: Expositio Examinis quomodo a Fabro in carcere 
sit examinatus', — bent, a mű elején: Articuli in quibus Matthias Dévay Ungarus 
Wiennae a Beverendő Patre Joanne Fabro Constantiensi damnatus est, non 
eo prorsus ordine quo examinatus est, sed quem, memoriae beneficio teuere 
potuit, conscripti. — Én Exp. jelzéssel idézem. 

б) Az Exp. előszava, V. Th. Bácsi Ferenchez: „ab alio admonitus s u m 
aedi turum eum quaedam sua scripta ad fratres quos in Hungaria habet , 
contra quorundam sycophantarum impias calumnias confirmandos. Gaude-
bam occasione, ac denuo hominem interpel labam ut examen illud adderet, 
quod apud me scriptum reliquerat . . . gratificatus est et ζητήματα ista infu-
lati Doctoris reliquis libellis curavit addi ." 
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szavának a könyv állítólagos nürnbergi [1536 decemberi] 
megjelenésével ellenkező adatait csak a Dévay kívánta 
t i toktartás közbejátszásával próbálja megértetni, kissé nagyon 
is mesterkélt, homályos módon). A dolog sokkal egyszerűbb, 
természetesebb így: Dévay Nürnbergben létekor erősen szá-
mít rá, hogy ott kinyomatja két művét; mikor december 
végéig sem tud szegeletre jutni a nyomtatóval, kéziratostúl 
Wittenbergbe megyen, hová „ad communes praeceptores ac 
patres"1) és az ott nagy számmal lévő magyarok meglátha-
tására'2) különben is készült. Itt kerülhetett aztán valami 
jobb alkalma a nyomtatás tervének megvalósítására s erről 
értesült közvetett úton Dietrich is, aki most aztán sietett a 
kiadónak az Exp.-val való kiegészítésére is rávenni barátját. 
A nyomatást azonban Dévay minden valószínűség szerint 
Baselben eszközölte (talán Catandernél), ahol 1537 május 
végétől október elejéig, mialatt róla Wittenbergben semmi 
nyom nincs, személyesen is megfordulhatott3). Ha a kész mű 
példányainak a hazába, rendeltetési helyökre érkeztükig meg 
is kellett őrizni a készültéről való titoktartást (a Dévay ott-
honi híveinek kértére, nehogy a példányokat gonosz kéz 
tartóztassa föl útjukban4), ebből még nehezen következik 
az, hogy a már kész mü egyik ajánlószavában is el kell 
vala lepleznie az idegen ajánlónak a való tényállást. Ennek 
az elleplezésnek különben is nem sokkal egyszerűbb s amellett 
egyeneslelkű paphoz illőbb módja lett volna, ha egyszerűen 
— hallgat az egész dologról, s elengedi magának azt a kedé-
lyes kis histórizálást, ami nélkül, tartalmi tekintetben, amúgy 
sem volna sokkal csonkább ez az egész ajánlóbeszéd ? — 
És aztán még egyet, — talán a legnyomósabbat. Révész I. 
gondos könyvészeti vizsgálatok (betűk, papiros, vízjegy 
összehasonlítása) alapján határozta meg a Dévay latin köny-
vének nyomatási helyéül „meglehetős biztossággal" Baselt5), 
— Szilády ezzel szemben mindössze csak sejti, egyetlen 
vékony s ingatag adat alapján sejti, hogy Dévay nürnbergi 
kiadója, nyomtatója ama barátjakónt említett Otto lehetett,6) 
akiről felteszi, hogy azonos Otto János azidőbeli nürnbergi 
„Tonkünstler"-rel, — egyébiránt kifejezvén azt a máig tel-
jesületlen óhajtását, hogy „Dévay latin könyvének papírját, 

*) Dietrich id. a j án lása . 
ή II. levele Nádasdyhoz A Tp. 130. 
3) Révész I. i. m. 43—45. Ide utal a Révész I. idézte eléggé megbíz-

ható (közeikorú) Sculteti Severin-féle adat is („quam hauserat apud Helvetos 
ad quos profectus fuerat" — Hypomnema etc.) id. R. i. m. 45. és 56. jz. 

4) II. lev. 130. „piacet fratribus, ut editio libri ne innotescat multis, 
donec exemplar ia deferuntur, ne a correis (Et. Emi. corvis) malis impedi-
antur, quare et Magnificentia Vestra ne cuilibet dicat." 

6) Révész I. i. m. 70—71. 
") III. levele A Tp. 1 3 1 - 1 3 2 . - V. ö. u. o. 118 1. 
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betűit tehát általában nürnbergi sajtótermékekkel s külö-
nösen Grapheus és a Koberger-féle nyomda örököse, Petreius 
ezidőbeli kiadványaival kellene összehasonlítani.1)" — Nos, 
amíg ez az összehasonlítás meg nem történik s míg vagy 
belőle, vagy más okokból positivebb erősségeket nem merít-
hetünk a nürnbergi nyomatás felől: mindaddig, azt hiszem, 
biztosabb talajon járunk, ha a Révész I. súlyosabb érvekkel 
támogatott újjmutatásai alapján Baselben kereskedünk a 
Disp. — Ap. — Exp. nyomatási helye után.2) 

Az Ortho- Nürnbergi tartózkodása alatt egyébiránt a Dietrich 
g r a p l i i a és barátságán kívül még a hitvalló bátorságú, erős lutheránus 

chismus Brandenburgi György őrgróf érdeklődését és segítő jóindu-
nyomatása, ' a t á t volt alkalma tapasztalnia (a személyes érintkezés útján 

is,3) — bővebbet azonban itteni érintkezéseiről s ezeknek a 
theologiai gondolkodására tett esetleges hatásáról mindeddig 
nem tudunk. — És hasonlóképen nem tudni, hogy ezután 
következő wittenbergi (s talán basoli) tartózkodása alatt az 
őt különösen nagyrabecsülő, többféle figyelemnyilvánítással 
kitüntető Melanchthonon4) kívül kikkel érintkezett bizalma-
sabban s ezek az érintkezések irányították-e, ós mennyiben, 
theologilag? Nem kicsinylendő körülmény ellenben az, hogy 
a Kálvin Institutiójának első kiadása épen az 1536-iki esz-
tendőre és éppen Basel városába esik — s így Dévaynak, a 
baseli út nagy valószínűségét tekintve, könnyű alkalma nyíl-
hatott arra, hogy a reformáció új irányú fejlődésének θ 
forrásából azon frissében merítsen. 

Az 1537. esztendő őszére visszatért Wittenbergbe5), de 
azontúl megint nem találkozunk vele egészen a következő 
év tavaszáig: ekkor tartózkodik Krakkóban, Vietor Jeromos 
könyvnyomtató vendégszerető házánál6) Az esztendő kora 
tavaszára Vietor már elkészült a Katechismus nyomásával7) 
(Szilády Áronnak részben Szabó Károlyra támaszkodó, telje-
sen elfogadható megállapítása alapján) s ugyanez időtájra 
tehető legnagyobb valószínűséggel az Orthographia Ungarica 

') U. o. 118. 1. 
-) A Disp. — Ap. — Exp. német fordítósban megtalálható L. Babus : 

Historien der heiligen auserivählten Gottes Zeugen, Bekennem und Märtyrern 
zu diesen unsern letzten Zeiten. St rassburg. Az 1. kiad. VI. és a 2. kiad. II. 
kötetében. (1556 és 1572.) 

' ) U. ο. II. és I v . le ν. — Et. Emi. III. 109. és 113. 
*) L Melanchthonnak idevonatkozó levelezését Révész I. i. m. 43—46. 

A Corpus Reformatorum III. 336—418. nyomán. 
6) Révész I. i . m . 4 5 - 4 6 . 
«) L. Werner Gy. levelét Peregi A.-hoz. A Tp. 134. Et. Emi. III. 1 3 8 - 1 3 9 . 
7) At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi at'a'ncnac, aes ah 

hit petsaetinec rceviden való mag'arázaWa. Van belőle az Erdélyi Muzeum 
könyvtárában egy te l jes és a Μ. T. Akadémiáéban egy csonka példány. Aka-
démiai facsimile — kiadása — Szilády Á. jegyzeteivel — Budapest 1897. — 
A következőkben K(atechismus) je lzéssel . 
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ma ismeretlen első kiadásának szintén Krakkóban, Vietornál 
való megjelente is.1) — Ε tervek szerencsés megvalósulása 
után jött haza: 1538 májusában ós júniusában Újvárról iro-
gat Nádasdy Tamásnak, — azontúl, jó darab ideig, megint 
nyoma vész. 

Csak 1540 juliusában bukkan fel újra, most adván , ) évay a 

az első (még nem egészen világos) jelét a Luther-féle mcntarfüs", 
úrvacsora-tantól való eltérésének. (A theologiai elemzés 
dolga lesz rámutatni, hogy a K-ból erre föltétlenül még nem 
következtethetünk.) Ekkor írja meg ugyanis Stockei Lónárt 
Révay Ferencnek2) — Dévay saját, hozzáírott sorait is szó-
szerint idézvén, — miért kellett a reformátornak elhagyni 
a kemény lutheránus Perényi Péter udvarát (ahol bizonyára 
prédikátori minőségben töltötte már valószínűleg az előző 
1539. esztendőt is.3) Dévay maga — Stockei számára — így 
foglalja össze a közte és hatalmas pártfogója közt fölmerült 
nézeteltérés (controversia) summáját : „Panis circumlatus 
aut in cancellos inclusus, sacramentum non est. Ille pro 

• sacramento habet, conditiones ad integritatem sacramenti 
pertinentes non admittit." Magam ez idézet értelmezésében 
nem vagyok hajlandó követni sem Fraknóit, aki szerint4) 
,.Perényi . . . a katholikus álláspontot védelmeztesem 
Sziládyt, akinek idevonatkozó szavaiból úgy veszem ki5), 
mintha szerinte a K-t iró (1537 — 38-iki) Devaynak és a Peré-
nyivel 1540-ben összetűző Devaynak álláspontja teljesen azo-
nos volna az úrvacsora kérdésében. Mert egyfelől bizonyos 
az, hogy Perényi a kath. tant sem az úrvacsora, sem más 
egyéb tekintetében nem vallhatta már 1540-benG), — másfelől 

*) Révész I. (i. m. 9 9 - 1 0 9 ) és Szilády A. (A Tp. 116 v. ö. R. M. Köl-
tők Τ. II. 4 8 9 - 4 9 1 és Irodtört. Közi. III. évf. 89 sk.) vizsgálatainak összeve-
téséből nyilvánvaló, hogy az Orthographia I. kiadása 1538-nál később nem 
jelenhetett meg, — de ugyanezért nem jelenhetett meg Ujszigeten sem. Az 
egyedül ismeretes 1549-iki kiadás viszont krakkói Vietor-féle termék (közölte 
facsimilében a M. Könyvszemle 1908. á p r . - j u n száma, Dr. Melich János 
részletes tanulmányával , mely azonban — Révész I. nyomán , helytelenül — 
m á r újszigeti saj tóterméknek tudja az első kiadást). Minden valószínűség 
a r r a vall, hogy Dévay a gyermekek vallásos nevelésére szánt Orthographiát 
és a felnőttebbek épületére való Katechismust folytatólagosan írta meg 
(iugyanegy terv két egymásból folyó részletének megvalósításaként) és rövid 
időközzel, egymásután adta ki. A helyesírás^és — sok helyt — a tar ta lom 
rokonsága egyaránt erre vall. 

-) Köz. Fraknói V.: Révai F. f iainak iskoláztatása Pest 1873. 56. és 
Et. Emi. III. 466 - 4 6 7 . 

») V. ö. Révész I. i. m. 63 1. és Szilády Á. Dévay életrajza RMKTára 
II. 429 1. 

4) Tört. Tár. 1880. 3. 
6) A Tp 126. 
e) 1540 júl ius közepén már alkudozik Ferdinánddal: „ne a religione 

sua unquam prohibeatur, quandoquidem verum et b o n u m se christ ianum 
profiteatur et scientem fidem christ ianam per Christum iuxta evangel ium." 
Et. Emi. III. 465. ν. ö. már Révész I. i. m. 63. 
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pedig bajos elképzelni, hogy ha Perényi már a K. úrvacsorai 
tanításában kifejezett antilutheránizmust lát vala, mégis 
befogadja annak szerzőjét az udvarába s csak később jusson 
eszébe az eltérések feszegetése.1) A dolog, nézetem szerint, 
a gyér adatok világánál inkább ilyesformán fest: Dévay 
1537—40 között az úrvacsora-tan tekintetében mindinkább 
a svájci irányba terelődik, aminek következménye, hogy a 
szigorú lutheránus tanban — tehát a Perényi felfogásában 
is — hajlandó a katholicizmusba való visszaesést látni, 
így tűnteti föl a dolgot Stockei előtt is, azonban nagyon 
egyoldalú őlosséggel emelve ki a Perényi álláspontjának 
katholizáló elemeit (p. circumlatus aut in cancellos 
inclúsus sacramentum est) s ezzel szemben a maga felfo-
gását olybá tüntetve föl, mintha ő tisztán csak e katholikus 
szempont ellen, az „integritás sacramenti" (t. i. bizonyára 
abban az egyetemes prot. értelemben, hogy ige nélkül nincs 
sacramentum) érdekében emelte volna föl tiltakozó szavát, 
amely tény magában véve még semmi megbotránkozni valót 
nem foglal magában s látjuk is, hogy Stockei minden külö-
nösebb kommentár (Dévaynak sacramentarismussal való 
gyanúsítása) nélkül adja elő Révaynak a „discessio" okát. 
A lutheránus meggyőződéséhez keményen ragaszkodó, de 
finomabb theologiai distinctiókra bajosan képes katona és 
politikus Perényi Péter alighanem el is ejthetett a vita hevé-
ben egyes katholikus izű nyilatkozatokat, amelyek aztán 
Dévayt annálinkább megerősíthették annak a belátásában, 
hogy a lutheri úrvacsoratan a sacramentum ,,integritas"-ának 
nagy érdekét kellőképen nem biztosító felálláspont. Viszont 
azonban — bizonyára legnagyobb mesterét, Melanchthont véve 
például — a lehetőségig kerülni akarta a szakítást s talán 
innen magyarázható meg a legkönnyebben Stöckelhez írott 
sorainak az a (tapintatos) egyoldalúsága, mellyel Perényivel 
való összekülönbözését okolja meg s amely az egész idézet-
ben bizonyos szűkszavú homályosságot teremt. 

Perényi Péter után Serédi Gáspár felsőmagyarországi 
főkapitány oltalma alatt lett Szikszón (Abauj vm.) iskola-
mester;2) itt már bizonyára határozottan svájci értelemben 
tanít az úrvacsoráról, kétségtelenül pátrónusa jóváhagyásával 
(mert hiszen Serédi bajosan ád vala néki menedéket és állást 
a saját birtokán, ha ő maga még a lutheránizmushoz húz) 

*) Serédi Gáspár levele Nádasdy Tamáshoz (A Tp. 1 3 8 - 1 3 9 és Et. 
Ε. III. k. 232—233.) valószínűvé teszi, hogy Perényi — a Serédi jóvoltából 
— már 1538 kora tavaszán megismerkedett a K.-sal. A Szilády idézte hely 
(melyet δ a Stöckelhez írott summával állít pá rhuzamba) : „nem változat 
szerént, de hitemnek bizonyossá tétele szerént" stb. (K 106.) szerintem vilá-
gosan a kath. transsubstantiatiotan ellen való polémia, amelyben Perényinek 
a legkisebb oka sem lehetett megbotránkozni. 

") Stockei id. lev. Et. Emi. 466 - 67. 
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s amellett a Révay Ferenc anyagi támogatását is élvezve.1) 
De itt is alig egy évig tart a nyugalma. 1541 végén már 
Wittenbergben akadunk rá, ahová ez alkalommal nem jószán-
tából ment k i : püspöki és királyi üldözés zavarta ki szikszói 
munkásságából s kergette számkivetésbe.2) Még 1542 április 
8-án is Wittenbergből írt panaszos levelet Révay Ferencnek 
a bujdosás keserű kenyerét evő nagy ember ') aki, ha Luther 
előtt nem is,4) szíves házigazdája, Melanchthon előtt bizonyo-
san föltárta a theol. gondolkodásában lassanként végbement 
nagy változást. Ki tudja, mi késztette aztán, hogy megint 
csak hazanézzen ? Elég az hozzá, hogy 1543 közepe előtt 
már ismét itthon van s Miskolczon prédikátorkodnék, ha 
volna maradása a barátok mesterkedésétől, akik miatt az óv 
közepén megint csak földönfutó. Már a következő óv elején 
Stöckel sem tud a dolgairól bizonyosat („audio eum Coronam 
usque concessisse")*) de a D. akkori álláspontját körvonalozó 
szavaiból („Matthias videtur mediam quandam sententiam 
tueri, quanquam humanis coniecturis magis, quam scripturis 
nititur, ut illi fecerunt, qui antea hanc causam tractarunt") 
eléggé világosan kivehető, hogy ez a „media sententia" vala-
mely a Luther és a Zwingli tanításai között álló, de lutheránus 
felfogás szerint a Zwingliéhez közelebb hajló („humanis 
conjecturis magis nititurírja a hű lutheránus Stöckel) 
felfogása lehetett az úrvacsora dogmatikumának, — nagyot 
tóvedünk-e, ha azt hisszük, a Butzer, vagy ép egyenesen a 
Kálvin-féle ? Hogy ezt a media sententiát a Drágfy Gáspár 
jószágain6) szabadon hirdethette, bizonyos : hiszen az 1545-iki 
(I.) erdődi zsinat ennek a főúrnak auspiciumai alatt épen 
nem szigorúan lutheri szellemben nyilatkozik az úrvacsoráról. 
Ez év tavaszán az eperjes-vidéki luth. papoktól végre már 
maga Luther is megtudta a valót Dévay felfogását illetőleg,7) 

') Révay m a g a már ekkor szintén erős zwingliánus haj lamokat á ru l 
e l ; 1. Ribini Memorabil ia Aug. Conf. in Hungaria I. 43. sk. Luther Révayhoz : 
„ ipse quoque mira tus sum, quomodo tanta a rgumentorum copia Tibi ex 
Zvinglio inhaerit, in re sacramentaria." 

η L. Révész I. i. m. 48. a Corp. Ref. IV. 714. u tán . 
») Köz. Fraknói Tör. Tár 1880. 10 sk. és Et. Emi. IV. 14 sk. Hogy e 

kétségtelenül izgatott hangú, sötét lá tóhatárú levélből az elkeseredés mellett 
még csüggedés is szólana, mint Fraknói odaveti, nem tapasztalom. Két kiemel-
kedő, magasztos hangú mondata („ut Deo visum fueri t , regat me, defendat, 
tuea lur , quousque volueri t") és „Pios consolari necesse est") épen a minden 
földi nyomorúságon fölűlemelkedő csiiggedetlen hitre mutat . 

*) L. Fraknói Réwai Fer. stb. 62. Et. Emi. IV. 277. Luther még teljes 
b iza lommal küld vele Révay számára egy újabb rövid iratot a sacramentum 
ügyében. 

6) Stöckel Révayhoz Fraknói i. m. 59. és Et. Emi. 338. sk. 
«) Szilády RMK Tára II. 431. 
' ) L. levelét az eperjesi és ep. vidéki papsághoz Ribini im. I. 60 és 

Et. Emi . IV. 350. 
Theol . szaklap XU. év f . 3 
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amelyben addig (épúgy, mint a Melanchthonéban azután is) 
egyáltalában nem gyanakodott („cum et apud nos sit ipse 
adeo boni odoris, ut mihi ipsi sit difficile vobis dicere scriben-
tibus.") Hányatott életét, egypár eléggé hiteles adat szerint1) 
1545 június közepe előtt, mint debreceni református prédi-
kátor fejezte be.2) 

Az eddigi Hátra van még ez eléggé gyér és mégsem teljesen 
D^th^oío* semmitmondó adatok beszéltetése után, hogy a Dévay theo-
giújáról!" logiai álláspontjáról, fejlődéséről való eddigi számbajöhető 

egyháztörténeti vélekedéseket is összefoglaljuk röviden. 
Abban megegyeznek régebb és újabb egyháztörténet 

íróink s egyéb forrásaink, hogy a Dévay theologiai felfogá-
sában bizonyos időponton túl erős változás állott be, amelyet 
általában a „helvét irányhoz való csatlakozás"-ként jelle-
meznek. Azonban tagadhatatlan, hogy a legrégibbektől kezdve 
egészen Révész Imréig egyiknek a megállapításai sem teszik 
azt a benyomást, mintha a Dévay theol. irodalmi működé-
sének beható ismeretén és tanulmányozásán alapulnának:3) 
úgy, hogy hitem szerint a nyilatkozataikban tapasztalható 
óvatos szűkszavúságnak, ingatag tapogatózásnak éppen ez az 
egyik oka. Ilyen természetűek a már említett Sculteti1) 
nyilatkozatai, továbbá a Klein felhasználta Xylander adata') 
(„ő hozta be a sakramentáriusok dogmáját legelőször Magyar-
országba"). A „magyar Luther" díszes jelzője, mely a köz-
tudatba különösen Ember P.°) és Bod P.7) után edződött 
be, Révész Imre megállapítása szerint8) Schesaeusnak, egy 
erdélyországi szász poétának Ruinae Pannonicae c. művében 
(Lib. I.) kerül elő legelőször9) s sem ott, sem a későbbieknél 
nincs egyéb jelentősége, mint hogy Dévaynak a magyar refor-

*) Révész I. i. m. 53—64; v. ö. Szilády A Tp. 116. 
*j Dr. Arday Pál (Miskolc reformációja c. értekezésében Prot . Szemle 

1913. 12. skk.) nyilván csak tollhibából véti össze kétszer is Dévayt Méli-
usszal, azt állítván előbbiről, hogy még 1564 — 67 ben is δ a debreceni pap. 

8) Ez nem azt je lent i , hogy ezek az í rók (pl. Bod P.) a Dévay irodalmi 
működésének egyik-másik, vagy mindenik termékét egyál talában nem is is-
merték volna. 

*) Hypomnema 1. Révész I. i. m. 45. és 56. 
6) Révész I. i. m. 53 — 54: Klein: Nachrichten v. d. Lebensumständen 

etc. 1789. II. 104-106 . 
β) Hist . Eccl. Ref. 72. 1. 
' ) Hist. Hung. Eccl. I. 237. „P r imus hic fűit ex Hungaris qui in 

aurora Reformationis f a cem Evangelii in Hungária circumtulerit , qui ob 
animum intrepidum et ze lum ferventem Hungaricus Lutherus sólet appellari 
quamvis in matéria Sac rae Coenae cum Luthero senserit neutiquam, sed 
cum Zwinglio, quod t a m ex eius scriptis infra producendis (? — A Bod 
közölte Exp.-ból világért sem !) tum ex literis Lutheri ad istum missis (?) 
palam est" . 

8) 1. m. 27. 
") Excellens e t iam Dévay pietate Mathias Dicendi valuit tanta über 

täte, Luther i Ungarici u t vulgo praeclarum nomen haberet. 
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mációban, ha szerényebb keretek között is, épúgy az áttörés 
szerepe jutott, mint Luthernek a németföldön, hogy hatalmas 
szavú prédikálása, rettenthetetlen apostoli buzgósága a nagy 
német reformátorra emlékeztetett, és hogy δ volt az első 
fajmagyar, „der in Ungarn die augsburgische Confession zu 
ausbreiten anfing"1) (tehát világért sem az az értelme a 
Lutherus Ungaricus-nak, mintha elejétől végig lutheránus 
magyar reformációt csinált volna.) Nagy óvatosan szólnak 
D. hitvallási álláspontja változásáról a régebbiek közül D. 
Ember Pál, Sinay Miklós, az újabbak közül Tóth Ferenc, 
Balogh Ferenc, Szilády Áron („helvét irány! '); határozottan 
a Zwingli hívének mondják Bod Péter, Ribini, Budai Ézsaiás 
és (a nyomukon?) Warga Lajos; kálvinistának emlegetik 
Zsilinszky Mihály, Farkas József, Thury Etele.*-) 

Az első egyháztörténetírónk, aki Dévay munkáit (A Tp. 
nagy részén és levelezésén kívül) alaposan ismerte, tanul-
mányozta s ennek kétségtelen bizonyságát is szolgáltatta: 
Révész Imre,3) akinek idevonatkozó felfogása legvilágosab-
ban a következő sorokból tükrözik elő: „Én azon vélemény-
ben, sőt ha szabad mondani, meggyőződésben vagyok, hogy 
Dévay hittudományi s reformátori álláspontja és irányzata 
sohasem volt szigorúan lutheri, hanem egyenesen melanch-
thoni, majd határozottan a helvetákhoz hajló." És ugyanott 
jegyzetben : „Én nem oszthatom azok véleményét, kik Dévay 
latin műveiben, s különösen Faber előtti nyilatkozataiban 
merő lutheranizmust látnak; sőt már ezekben látom jeleit 
a helvéták felé való közeledésnek. Érdekes dolog, hogy midőn 
Dévay Baselben megfordult, akkortájban jelent ott meg Kál-
vin nagyhatású Institutiója."4) Ezenkívül még csak a Dévay 
énekének ismertetésénél lát Révész nála kivehetőleg refor-
mátus felfogást (a praedestinatiót érintő pontra való tekin-
tettel.5) Érthető, hogy Révész a határozott vélemónynyilvání-

' ) Wagner Analecta Sceps. II. 15. ld. Révész I. i. m. 53. 
") Ez adatokat jórészben S. Szabó József lelkiismeretes összeállításából 

merí tem : Kálvin hatása és a kálvinizmus stb. (Loesche G. művének fordítása 
s hozzácsatolt eredeti függelék) Debreczen 1912. 119—120. és 124—128. 

3) Az δ monographiá jának megjelenését két évvel megelőzte Dévaynak 
német nyelvű életrajza Engelhardt Eduard schwabachi subrectortól (Leben 
des Μ. Devay, des Reformators von Ungarn Bielefeld, Velhagen u. Klasing 
1861. 111. 1.) aki Dévay latin műveinek német fordítását a laposan ismerte 
(L. Rabus már idézett gyűjteményéből), de azokban mást, mint lutheri hatást 
alig látot t : Dévay úrvacsoratanát — Zwinglihez való átcsapásáig — „ent-
schieden lutherisch"-nek ál l í t ja (109 1.) ; csak praedestinatiótanában vesz 
észre a református felfogás felé való hajlást (u. o.) Az egész m u n k a inkább 
építő i rányú. 

4) I. m. 67. 
s) I. m. 122 124 Szerintem az illető három (I—A—S) strófában a 

tulajdonképeni praedestinatióról szó sincs. Ε bizonytalan időben keletkezett 
énekre von. 1. Szilády Á. jegyzéseit RMKTára 4 3 1 - 3 2 . Szöveg u. o. 127. sk. 
és (variansokkal) . Révész I. i. m. 122. sk. 

3* 
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tástól óvakodott addig, amíg egyfelől A Tp. teljes szövegével 
is meg nem ismerkedhetett, másfelől pedig nagy forráskritikai 
tervét is (1. fentebb 1. p.) meg nem valósíthatta; — nem 
raj ta múlt, hogy élete hátralévő éveiben egyikhez sem jut-
hatott hozzá. 

Dr. Tüdős István az egyetlen Révész I. után, aki Dévay 
tüzetesebb tartalmi elemzésével máig foglalkozott.1) Ő azonban 
viszont csak a magyar katechismust ösmerteti igen részle-
tesen, latin munkáira s a theologiai fejlődését illető egyéb 
adatokra nincs tekintettel (leszámítva az 1544 április 21-iki 
Luther-féle levelet, 1. fentebb.) Az ismertetés során három 
helyt2) a Zwinglivel való hasonlóságra utalva, amellett christo-
logiájában,3) a hit és a praedestinatio összefüggéséről szóló 
tanában1) úrvacsoratanában,5) és föltámadáshitében®) kiemelve 
a „kálvinista" („helvét hitű") s az ettől eltérő elemeket, a 
következő eredményre j u t : „A benyomás, melyet Dévay 
hittana tesz az emberre, nem más, mint az, hogy a munka 
írásakor már a kálvinista fölfogásban osztozott s bátran 
föltehetni róla, hogy e fölfogás terjesztésében nem kevesebb 
buzgósággal működött, mint az előbb elfogadott mérsékeltebb 
lutheranismus hirdetésében."7) 

* * * 

Mely értékük van mind ezeknek a benyomásoknak,, 
vélekedéseknek, hozzávetéseknek, állításoknak (amelyek, mint 
láttuk, egy esetben sem támaszkodnak a kérdés ma ismeretes 
teljes anyagának minden bizonyságára, kimerítő elemzésére): 
az a következő vizsgálatokból önként ki fog világlani. 

Révész Imre. . 

') Dévay Bíró Mátyás Prot. Szemle. 1893. 342. skk. 
») 344, 347, 358. 
3) 348. 
4) 355. 
ή 358. 
«) 360. 
') 360. 



Valláslólektani életrajzkutatás. 

A valláslólektan, a lélektani és a theologiai tudománynak 
ex a legújabb és kétségtelenül igen fontos ága, jól szervezett 
munkával akarja kikutatni azt az óriási területet, mely neki 
jutot t : az emberi lelket, a benne szunnyadó, vagy öntudatra 
kelt s kifejezésre jutott vallásos érzéseket. Ez a „legnépszerűbb 
és legdivatosabb vallástudományi szak" ma még az adatgyűj-
tésnél ta r t s ha nem akar a dogmatizálás és a theoretizálás 
eredendő bűnébe esni, akkor még sokáig kell a tényeket 
gyűjtenie, megfigyeléseket tennie és kutatnia, míg elegendő 
anyag áll rendelkezésére, amelyből bizonyos törvényszerű-
ségeket, tudományos theoriákat levezethet. A pontos, meg-
bízható s széleskörű adatgyűjtés a munkának a megosztását 
teszi szükségessé. Emellett szükség van a munka tervszerű 
beosztására és irányítására, hogy ne chaotikus adathalmaz, 
hanem feldolgozásra, továbbépítésre alkalmas gyűjtemények 
álljanak a továbbkutatók rendelkezésére. 

A munka megosztása és tervszerű irányítása céljára 
alakult 1910-ben nagyobbrészt a „Zeitschrift für Religions-
psychologie" körűi csoportosuló tudósokból a „Religionspsy-
chologische Arbeitsgemeinschaft," melynek élén Niebergall 
heidelbergi tanár, a valláslélektani kutatás egyik mestere 
állt s melynek lelke Stählin W. dr., egloffsteini lelkész volt.1) 
Ez a közös munkára való szervezkedés lehetővé teszi nagyobb, 
egy ember által soha el nem végezhető kutatások tervszerű 
keresztülvitelét. Ilyen munka a valláslélektani szempontból 
fontos és érdekes életrajzok feldolgozása. Ez a munka oly 
nagyjelentőségű, hogy annak alapelveivel, módszerével nekünk 
is érdemes megismerkednünk. Talán akad nálunk is valaki, 
aki kedvet kap a kérdőív kapcsán egy pár hozzánk közel 
álló vallásos egyéniség vallásos fejlődésének a tanulmányo-
zására és megírására. 

') A Relpsych. „Arbeitsgemeinschaft" most áll újjászervezés alatt s 
azon az úton van, hogy „Gesellschaft für religionspsychologische Forschung" 
legyen belőle, mely mivel a „Zeitschrift für Relpsych." megszűnt, az „Archiv 
für Religionspsychologie"-val ál l majd szoros összefüggésben. 

I 
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Az életrajzkutatásra vonatkozó felhívást, mely az „Archiv 
für Beligionspsychologie" első kötetében (206-210 lap. 
Tübingen, J. C. B. Möhr. 1914.) jelent meg s amely Schlüter J. 
rektortól származik a következőkben közöljük: 

A valláslélektani életrajzkutatás alapelvei. 

A cél. A valláslélektani életrajzkutatásnak az a célja, 
hogy lehetőleg minél több önálló egyén vallásos fejlődését 
tanulmányozza, és egységes szempontok és módszer figyelem-
bevételével leírja. Ettől a munkától azt reméljük, hogy nem-
csak sok egyéniség vallásos életébe való érdekes ós értékes 
bepillantást fog nyújtani, hanem azt is, hogy segélyével a 
vallásos fejlődés módjának ós irányának a felismerésére is 
bizonyára több általános érvényű megfigyelést tehetünk s 
annak törvényszerűségére is fény derűi. 

A források. 1. Ahol csak lehet, ott a szóban forgó egyén 
saját feljegyzéseit használjuk fel a munkánál. (Önéletrajzok, 
levelek, naplók, stb.). 

2. A szóban forgó egyénről szóló irodalom csak másod-
sorban jöhet tekintetbe. Felhasználhatók a kortársak nyilat-
kozatai, az életrajzok, az illető vallásáról szóló tanulmányok stb. 

A feldolgozás módja. A munkatárs először a kérdőívre 
való tekintet nélkül áttanulmányozza az általa vállalt egyén-
nek az életrajzát. Áttekintést szerez egész életéről ós vallásos 
fejlődéséről. Ha ezt kidolgozta, előveszi a kérdőívet s anélkül, 
hogy annak minden egyes pontjához szolgai módon ragasz-
kodnék, lehetőleg annak a kapcsán vázolja a vallásos fejlődés 
egyes formáit és fokozatait. Az olyan kérdéseket, melyekre 
választ nem lehet adni, vagy amelyeknek nincs jelentőségük 
a szóban forgó egyén vallásos fejlődése szempontjából: 
figyelmen kívül kell hagyni. Olyan fontos tényeket viszont, 
melyek a kérdőívben felsorolva nincsenek, külön meg kell 
említeni. Ahol csak lehet s amennyiben ennek szerepe van, 
figyelemmel kell lenni a vallásos élet általános lelki, vagy 
egyéb feltóteleire. (Kor, helyzet, foglalkozás, műveltség, társas 
érintkezés, vérmérséklet, stb.). 

A kérdőív egyes pontjaira adott feleleteket pontos ós 
pontosan idézett idézetekkel kell megerősíteni. A sejtéseket 
és következtetéseket meg kell jelölni, különösen fontos 
idézeteket szószerint kell közölni. Végűi nem kell szem elől 
téveszteni, hogy ez a munka nem végleges ós kimerítő fej-
lődéstörtenetet akar nyújtani, hanem megelégszik a vallás-
lólektanilag fontos mozzanatok kiemelésével. Ezért a munká-
nak nem kell túlságosan terjedelmesnek lennie. 

A kész munkában legyen: 
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1. egy egész rövid, csak a főbb tények felsorolására 
szorítkozó életrajz, 

2. a felhasznált irodalom felsorolása, még pedig a fen-
tebb 1. és 2. alatt megjelölt egymásutánban, 

3. a kérdőív egyes kérdéseire kimerítő felelet. 

Kérdőív. 
A) Gyermekkor. 

1. Milyen környezetben nő fel a gyermek ? 
a) milyen a természetes, b) a vallásos környezete ? 

2. Milyen hatása van a gyermek vallásos fejlődésére a 
nevelésnek ? 

3. Mikor és minő formában jelentkeztek először a gyer-
meknek vallásos élményei és képzetei. 

a) Milyen személytől vagy eseménytől számaztak ? 
b) Milyen természetűek voltak ezek a benyomások ? 
c) Volt-e maradandó jelentőségük érzelmi vagy ér-

telmi világára? 
4. Milyen hajlandóságok, kedvtelések etc. fejlődnek a 

gyermekben, melyek vallásos fejlődésére hatással vannak? 
5. Milyen élményekkel kapcsolatban lépnek fel a gyer-

mek fejlődése folyamán vallásos benyomások, milyenek ezek 
s milyen a jelentőségük? 

6. Vannak-e a gyermeknek ebben a korban kétségei s 
mi okozza őket? 

7. Milyen hibák ellen küzd a gyermek s milyen szerepet 
játszanak ebben a küzdelemben a vallásos képzetek? 

8. Milyen a gyermek imaélete és minő tapasztalatokra 
tesz ezzel szer t? 

9. Mikor és minő formában ismerkedik meg a gyermek 
Jézussal? 

10. Milyen hatással van a hitoktatás ? 
11. Résztvesz-e a gyermek az egyházi szokásokban? 

Miért? Szívesen, vagy kényszerűségből? Milyen benyomásai 
vannak róla ? 

12. Ismeri-e a gyermek a családi vallásosságot? Őszintén 
vesz-e részt a házi áhitatosságokon ? Milyen hatással van ez 
vallásos fejlődésére? 

13. Milyen benyomást tesz rá a konfirmáció ? 
14. Egyéb fontos mozzanatok ebből a korból. 

B) Átmeneti kor. 
1. Minő ebben az időszakban általában a vallásos élete? 

(Ima, bűn, templom, vallásos olvasmány, emberekkel való 
érintkezés stb.). 

2. Milyen új tényezők hatnak a vallásos fejlődésre? 
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3. Vannak-e kétségei és kísértései ? 
a) Mikor ? 
b) Honnan származnak? (Személy,esemény, könyv stb.) 
c) Milyen jellegűek ezek? 
d) Nyomasztólag vagy könnyitőleg hatnak-e a lelki 

életre ? 
e) Leszámolt-e velők ? Hogyan ? Miért nem ? 

4. Minő befolyása van a nemi életnek a vallásos fejlő-
désre ? 

5. Egyenes vonalban haladó-e a vallásos fejlődés vagy 
állanak elő benne tényleges krízisek és rázkódtatások ? 

a) Mi okozza ezeket ? 
b) Milyen külső és belső állapot előzi meg őke t? 
c) Milyen a lefolyásuk ? 
d) Milyen képzeteket ad fel az egyén, milyenek szorul-

tak háttérbe, melyek kezdenek jelentőségre vergődni? 
6. Egyéb közlendők. 

C) Az érettség kora. 
1. Melyik az az általános cél (vallás, felekezet, külön 

társaság, világnézet stb.) melyre az egyén vallásos fejlődése 
folyamán érett korában j u to t t ? 

2. Átesik-e ebben a korban fontos kríziseken? Mely 
korban lépnek ezek fel s hogyan végződnek? 

3. Milyen az érett férfiú vallása? 
a) Minő állást foglal el a hivatalos egyházi tanok 

tekintetében ? 
b) Minő jelentősége van vallásos élete számára az egy-

háznak, egyházi intézményeknek és a papságnak ? Mi vonzza, 
mi idegeníti e l? 

c) Minő a jelentősége a vallási irodalomnak? (Biblia, 
énekeskönyv, káté, vallásos regények, stb.) 

d) Mely egyéniségek kimondott vezérei? 
e) Mi a jelentősége Jézus személyének? 
f) Minő a művészet, természettudomány stb. hatása? 
g) Minő a jelentősége az élet változásainak? 
h) Minő a jelentősége a nyilvános életnek és a foglal-

kozásnak ? 
i) Milyen az imaelet? Kötött, vagy szabad? Rendes 

vagy különös alkalmakra szorítkozó? Milyen a lelki és a 
külső hatás ? 

k) Vannak-e misztikus élményei is milyen befolyásuak 
ezek? 

1) Milyen befolyással van a vallás az erkölcsi életre ? 
m) Minő élettapasztalatai vannak a bűnről, önvádról, 

kegyelemről ? 
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η) Hogyan nyilvánul meg a vallásosság a halállal szem-
ben és a halál órájában ? 

4. Egyéb közlemények. 
5. Melyek azok a főbb pontok, melyek a szóban forgó 

egyén vallásosságára nézve a legjellemzőbbek. 
* 

Ehhez a kérdőívhez egy névsor is van csatolva, melyben 
fel vannak sorolva mindazok, kiknek életrajza valláslélektani 
szempontból tanulságosnak Ígérkezik. Mi itt csak azokat 
jegyezzük fel, akik életrajzának a kidolgozására még nem 
jelentkezett vállalkozó : 

Alacoque Goethe Paulsen 
Alline Henry Gött Emil Peabody 
Amiel Hase K. Pestalozzi 
Bach J. S. Hamilton Perthes Carol. 
Beyschlag Harless Perthes Friedrich 
Blumhardt Hauptmann G. Roon 
Boos Μ. Hebbel Ro segger 
Bourignon Helene von Orleans Rousseau 
Bülow Gabriel ν. Herder Schäffle 
Bunyan Heyse P. • Schönaich-Carolath 
Calvin Hoensbroech Schubert G. H. v. 
Carlyle Huntington Schurz 
Carmen Sylva Irving Semler 
Coleridge Jefferies Sieveking Am. 
Daudet Keller Helen Silesius A. 
Dickens Kingsley Stilling 
Dietrich Amalie Liliencton D. Stöcker 
Dörpfeld Lincoln Strauss D. Fr. 
Drummond H. Livingstone Strindberg 
Eckehart Longfellow Suso 
Egidy M. v. Luthardt A. Tennyson 
Eliot George Luther Tersteegen 
Ellis William Malvida v. Meysen- Therese AI. 
Emmerich Α. Κ. burg Thoreau 
Fliedner Molinos Trine 
Fontane Moltke Wagner R. 
Franklin Benjamin Monod Washington 
Friedrich der Grosse Mörike Watson 
Franz v. Assisi Musset Wesley 
Frommel Emil Nathusius Whitefleld 
Garfield Oberlin Wilhem I. 
Gifford Pascal Zwingli 

A regényes életrajzok illetve autobiografikus regények 
közül a következők feldolgozása van eddig tervbe véve: 
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Carlyle : Sartor Resartus. 
De Wette: Weihe des Zweiflers. 
Goethe: Bekenntnisse einer schönen Seele. 
Kabisch: Gottes Heimkehr. 
Krüger Η. A.: Gottfried Kämpfer (ezeknek már van fel-

dolgozójuk !) 
Ernst Ο.: Armus Semper. 
Freussen: Jörn Uhl. 
Freussen: Klaus H. Baas. 
Hauptmann G.: Der Narr in Christo. 
Keller G.: Der grüne Heinrich (ezeknek még nincs.) 

* 

Mi természetesen más életrajzok átkutatását és vallás-
lélektani feldolgozását vállalhatnék. A magyar vallásosság 
egyes típusainak, kimagasló költőinknek, gondolkodóinknak 
és egyéb nagyjainknak a vallásos fejlődését ós világnézetét 
tehetnők tanulmány tárgyává, 

íme egy pár hamarosan összeszedett név: 
Arany János 
Balassi Bálint 
Bethlen Gábor 
Bocskai István 
Böhm Károly 
Budai Ézsaiás 
Apáczai Cseri János 
Dávid Ferenc 
Deák Ferenc 
II. József 

Kossuth Lajos 
Kovács Albert 
Komjáthy 
Kölcsey Ferenc 
Kolonics György 
Madách Imre 
Meliusz Juhász P. 
Péchy Tamás 
Pázmány Péter 
Petrőczy Kata 

Petőfi Sándor 
Reviczky Gyula 
Révész Imre 
Rákóczy Ferenc 
Szabolcska Mihály 
Székács József 
Tököly Imre 
Thurzó Gy. és Sz. 
Vajda Péter 
Vajda János 

Szimonidesz Lajos. 
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D) Az egyház kormányzata. 

A fentebbi rendezetből láthatólag: a fraternitás teljesen 
függetlenül és önállóan rendezte ügyeit, felsőbb hatóságot 
nem ismert, az egyházközségek képviselőit a lelkészekben 
kereste és ez okból a világi embernek semmiféle befolyást 
nem engedett az egyház ügyeibe. A fraternitás élén állott 
az esperes és az általa egybehívott közgyűlés; tagja volt 
minden lelkész. 

Az esperessegi gyűlés vagy rendes vagy rendkívüli 
volt, előbbi szent György ós szent Mihály napja körül tartatott ; 
utóbbi csak ha szükségesnek mutatkozott, hatalomköre 
úgy hatósági mint bírósági tekintetben teljesen önálló és 
független volt, amennyiben határozatát felebb vinni vagy 
más személy avagy hatóság által megmásíttatni nem lehetett. 
A közgyűlés magyarázta a hitvallás kétes helyeit, szabályozta 
az isteni tisztelet rendjét, megállapította az egyházi szolgá-
latot, megvizsgálta az uj lelkészeket, elejét vette a vissza-
éléseknek, behozta ós szentesítette a szükséges újításokat, 
gondoskodott a szegény egyházak segélyezéséről és arról, 
hogy a hit ellen intézett külső-belső megtámadás idejekorán 
megtoroltassók és a netalán szenvedett sérelem azonnal 
orvoslást nyerjen, elintézte a lelkészek ós hívek közt fel-
merült panaszokat, eldöntötte a felmentvónyi- és válási 
(házassági) ügyeket, kiszabta a bírságokat és büntetéseket, 
melyekkel a hanyagságot, vallástalanságot és erkölcstelen-
séget sújtotta, szóval felügyelt az egyházakra és bíráskodott 
egyházi, vallási és erkölcsi ügyekben. 

A határozatok szótöbbséggel hozattak és érvényesítósök 
kímélet nélkül a „mennyország ós pokol"1) igénybe véte-
lével történt. A „kiközösítés" végső, de hatásos kény-
szereszköz volt. A szigor, mely ezen határozatok hozatalánál 
és végrehajtásánál alkalmazást nyert, s végre, mint fennebb 

') Igazolja azt pl. a Rimanovi-féle 44. cikk, mely a szófogadatlan 
embertől a tisztességes temetést és nyughelyet is megvonja. 
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láttuk, visszahatást szült és a brézói lelkész 1596. jun. 15-én 
kelt levelében kimondta: „az uralkodási vágy vett erőt raj-
tatok!" (regnandi jam vos, non oves pascendi aut sacra 
administrandi cupido invaserat). 

Az esperes a lelkészek által évről-évre szótöbbséggel 
választatott; hivatalos hatalomköre ép oly kiterjedt, mint 
díszes volt; nemcsak közgyűlést összehívni, azt vezetni és 
a határozatokat végrehajtani állott tisztében, hanem azon-
kívül δ látogatta (vizsgálta) az egyházakat, beiktatta az új 
lelkészeket, képviselte az esperességet, elintézte a lelkészek 
közt, valamint a lelkész és hívei közt felmerült panaszokat, 
felügyelt az egyházakra és bíráskodott is a lelkészek és 
tanítók felett; és miután az esperes és közgyűlés hatásköre 
ez idétt szabatosan körvonalozva nem volt és végre is az 
esperes volt az, a ki a közgyűlés tárgyait kitűzte : nem csuda, 
ha e korszak elején sem találunk arra esetet, hogy a köz-
gyűlés az esperes indítványát el nem fogadta volna ós annál 
kevésbé történhetett ez később, mikor az esperes már fő-
papi jogokat gyakorolt. Hogy ezentúl is a közgyűlésnek 
eljárásáról számot adott és a határozatokhoz szigorúan 
ragaszkodott: puszta forma volt, mert tény, hogy az esperesség 
tagjai t. i. az egyes lelkészek az esperestől függtek, ki őket 
jobb állomásokra ajánlotta, megtámadás esetében megvédte 
ós peres ügyeiket, különösen híveikkel szemben kedvezően 
elintézte. Innen magyarázom én azt, hogy az esperes véle-
ménye soha — legalább nagy ritkán — ellenszenvre nem 
talált és csak is így történhetett, hogy azon fórfiú, aki elébb 
csak a közgyűlés elnöke és végrehajtó közege volt, csak-
hamar közgyűlési határozat nélkül is intézkedett. 

Az egyes lelkészek az esperességi közgyűlésen szék-
kel és szavazattal bírtak; sa já t egyházuk belügyeit ön-
állóan és függetlenül, de a fennálló szabályok értelmében 
intézték el; az esperesnek azonban minden tekintetben alá 
voltak vetve, kinek „felvételök" alkalmával 1594 óta esküvel 
is feltétlen engedelmességet fogadtak, ami igen igen emlé-
keztet a „szerzetesi fogadalmakra". Egyházában a lelkész a 
szó szoros értelmében „úr" volt, ki sem a pártfogótól, sem 
a hívektől nem függött, sőt még a „világi hatósággal" is 
rendelkezett. Tekintélyét és hatalmát nagyban emelte, hogy 
az esperesi hivatal felállításával az egyházközségek „pap-
választási joga" is mindinkább háttérbe szorúlt és idővel 
az esperes adományozta — mintegy — a lelkészi hivatalokat, 
amennyiben csak az általa „ajánlott" egyén volt alkalmaz-
ható és csakhamar szokásba jött, hogy üresedés esetében 
az esperestől — vagy, ha jobban tetszik: az esperességtől 
kértek és nyertek alkalmas lelkészt. Kérdés mily időre alkal-
mazták az egyes lelkészeket? Honnan merítette Klein János 
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(Nachrichten II. kötet 477 1. 1789) és más író határozott 
állítását, mely szerint Gömörben is az úgynevezett „marasz-
talás" lett volna divatban, nem tudom, holott számos példa 
és az 1594 óta reánk maradt hiteles jegyzőkönyv bizonyítja, 
hogy a lelkész nálunk 3 havi felmondás kikötése mellett 
élethossziglan választatott, (lásd a Fried Cyprián-féle 16. 
cikkelyt!) sőt nem egy példát tudnék felhozni arra is, hogy 
a felmondás csakhamar elmozdításnak tekintetett, minek 
nyomós okok hiányában hely sem adatott. A lelkész kezelte 
az egyház jövedelmeit, felügyelt a tanítóra és iskolára, 
őrködött a közerkölcsiség ós vallásosság felett, felelősségre 
vonta és megbüntette azokat, a kik a hit jótéteményeit, az 
isten igéjét és a tíz parancsolatot kellő tiszteletben nem 
tartották, e mellett sem egyházi közgyűléshez (Convent) sem 
egyházi tanácshoz (Presbyterium) kötve nem volt; személye 
szent és sérthetetlen volt, de a fraternitás aztán meg is 
követelte tőle, hogy úgy a vallásosság mint az erkölcsiség 
tekintetében póldányképűl szolgáljon a híveknek ós könyörület 
nélkül megbüntette vagy kizárta kebeléből azt, ki vele ellen-
kezni mert, a szabályokat szó szerint meg nem tartotta vagy 
erkölcstelen életet élt. A lelkészek „képzettsége" maghatá-
rozva nem volt; ha az ifjú valamely tanítónál néhány évet 
eltöltött, a latin nyelvet elsajátította és a bölcsészetben és 
hittanban is annyi jártasságot szerzett, hogy az akkori vita-
kedvelő korban valamely tárgyról egy két óráig vitatkozni 
vagy egy beszédet kidolgozni és elmondani tudott, úntig 
elég volt arra, hogy felszenteltessék: de azért majdnem 
kivétel nélkül mind, és pedig rendszerint „gazdag pártfogók" 
pénzén, külföldi egyetemeken is képezte magát. Így Jolsva 
városa költségén kereste fel Fabriczi György 1579-ben a witten-
bergi egyetemet. A felszentelés is rendszerint a külföldi (witten-
bergi, bregai) egyetemeken történt, jóllehet az itteni esperes 
a superintendens minden jogával ólt és valószínű, hogy a 
Rimanovi-féle 52. cikk a lelkészek felszentelésére is vonat-
kozott, amennyiben arról másutt tüzetes intézkedést nem 
találunk. 

A lelkészek fizetése a régi maradt. Miután e korban nem 
létezett nálunk város vagy helység, melyben két különböző 
egyházra akadnánk, a lutheránus lelkész mindenütt a réges-
régi „papitized" élvezetében volt, melyért úgy mint jogelőde 
„a róm. kath. plébános" bizonyos mérsékelt évi bért, úgy-
nevezett pactátát, fizetett az esztergomi érseknek ós annak 
üresedése esetében a kincstárnak. Itt egy igen nevezetes 
körülményt kell kiemelnem. Ha tudniillik a tized szedésénél 
nehézség merült fel, az évi bér is az érseki kincstár kárára 
elmaradt; megtörtént aztán, hogy az ág. hitv. evang. lelkész 
ily nehézség esetében tartózkodás nélkül az esztergomi 
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érsekhez fordult segélyért, ki saját kárát elhárítandó rögtön 
intézkedett és az „eretnek prédikátort" a megtagadott vagy 
megcsonkított tized teljes birtokába helyezte. Szuhay István 
váci püspök és esztergomi érseki helynök e részben még 
tovább ment és a fraternitás megkeresésére 1594junius 11-én 
Esztergomban kelt levelében nemcsak ígérte, hogy egész 
befolyása (tekintélye) felhasználásával és ha kell végrehajtás 
útján is visszaállítja a kishonti ág.hitv. evang. lelkészek számára 
az itt ott megtagadott tizedett, hanem fel is hívta a frater-
nítást, hogy az egyházi és papi jövedelmeket irassa össze 
pontosan, nehogy valahol csorbát szenvedjenek vagy fele-
désbe menjenek, az ekkép összeírt jövedelmeket pedig köve-
telje be és ha valaki fizetni vonakodnék, jelentse neki (a 
püspöknek) és δ kétszeresen véteti meg az illetőn. (Proto-
collum Rimanovianum 319, 322 1.) 

A tizeden kivül egyes egyházi szolgálatokért illetékeket 
(stolárókat) is szedtek a lelkészek, mely illetékek mint 
később látni fogjuk szintén a régiek maradtak és az egyes 
egyházakban különbözők voltak, végre szokásban is volt az 
„offertorium" is valamint a „keresztyénség (Christentum)", 
mely utóbbi címén oly ember adózott, ki fekvőséggel nem 
bírt (és így tizedet nem fizetett). 

4. Az egyházi! hivatalában vagyis inkább „szolgála-
tában a mai egyházfelügyelői, gondnoki és pénztárnoki tiszt 
gyökerei keresendők. Ezen többnyire a lelkész által felfo-
gadott, ritkábban az egyházközség által választott férfiú 
azonban ez idétt az egyház ügyeibe csak annyiban avat-
kozott, amennyiben az egyházi és lelkészi jövedelmek és 
bírságok beszedésénél közbenjárt és a lelkészek tökéletesen 
alárendelt „hű és lelkiösinéretes" szolgája volt. 

E) Az iskola és a tanító. 
A Fried Cyprián-féle szabályok 24-ke és a Rimanovi 

János-félék 57-ke tannbizonyságot tesz arról, hogy az ág. 
hitv. evang. egyház az iskoláról Gömörben sem feledkezett 
meg; de ugyanazon szabályok azt is mutatják, hogy az 
iskola és a tanító mindenben a lelkésznek lett alárendelve 
és hogy minden szabad nyilatkozat és kutatás kivált a hit 
terén — anathemába fúlt. A tanító feltétlen engedelmességgel 
tartozván lelkészének és hivatalát is neki köszönvén, alá-
zatos szolga és eszköz lett, tekintélye alászállott és állása, 
melyet a közéletben elfoglalt, ez idétt kitűnőnek épen nem 
mondható. így történhetett csak meg, hogy pl. Sartori István 
alsósajói tanító 1595-ben „mert kártyázott és a fonókba 
jár t" , esperességi határozatnál fogva az iskolában „meg-
vesszőztetett" (Prot. Rimanovi 117). De az alárendelt, vékony-
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nál-vékonyabb fizetéssel ellátott és ez okból is mellékkere-
setre utalt tanítótól azért megköveteltetett, hogy a jó 
erkölcsben példányképűi szolgáljon ós ha valahol megbotlott, 
könyörület nélkül meglakolt. így fizetett 1594-ben október 
29-én 2000 darab zsindelyt büntetésül (Schumomni) „Simon 
úr", rozsnyói tanító és pedig csupán azért, mert „felesége 
idő előtt szült!" (Prot. Rimanovi 116 1.) 

. Nincsenek ugyan arról adataim : mit és hogy tanítottak 
ez idétt az iskolákban? de a szoros kapcsolat után itelve, 
mely akkor az egyház ós iskola közt létezett, a tudomány 
akkori állapotát tekintve és a későbbi adatokból következ-
tetést vonva merem állítani, hogy az íráson és olvasáson kívül, 
a káté és hittan, legfeljebb egy kis grammatika és dia-
lektika képezhette a leckerendet, melytől csak itt-ott 
találunk eltérést, hol egyes kiváló, a lelkésztől talán kevésbé 
befolyásolt1) vagy helyes útra terelt tanító magasabb tan-
tárgyakat is adott elő, a római és görög klasszikusokat 
olvasta és tanítványait a költészetben és zenében is képezte. 
Ilyen tanító természetesen jó hírbe hozta az iskolát, melybe 
aztán közel s távolból jöttek az ifjak. És ha az egyház vagy 
község még arról is gondoskodott, hogy a szegény tanulónak 
is módjában legyen ezen „híres iskolát" elvégezhetni, kész 
volt a mai főgymnasium, honnan bátran elmehetett az ifjú a 
külföldi egyetemekre. Mint a mesterember tanoncait úgy 
tanította a híres tanító növendékeit. Ilyen híres „iskolákkal" 
— helyesebb volna tanítóval — nemcsak Rozsnyón, Szent-
Gömörön, Jolsván, Csetneken, Dobsinán, hanem falu helyeken 
is pl. Restéren és Oláhpatakán találkozunk e korban és 
Peczeli Zsigmond sorsát, ki 1572—1584 ig tanító, ezentúl 
pedig 1626-ig lelkész volt Dobsinán, más lelkész is osztotta. 

F) A hívek. 
A világi ember ez idétt és pedig az úr és polgár úgy-

mind a szegény jobbágy, a mindenható lelkész és esperes 
előtt meghajolni, nekik mindenben szót fogadni és azt is 
nyugodtan eltűrni tartozott, mit az egyház „róla nélküle" 
határozott és előírt. Miután a világi elemnek ezen teljes 
kizáratása az egyházi ügyek vezetéséből a protestantizmus 
elveivel ellenkezett, a régi róm. kath. hierarchia ezáltal újból 
behozatott és a hit ós meggyőződés szabadsága korlátoltatott: 
az egyház intézkedései a hívek folytonos ellenmondásával 
találkoztak, az egyház képviselője a lelkész minden oldalról 

') A pogány klasszikasok i ránt pl. az akkori lelkészek határozott ellen-
szenvvel viseltettek (lásd Klein János Nachrichten II. 391 1. 287 jegyzet 
1789. évi kiadás). 
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megtámadtatott, az előírt és kizárólag papi tekintély által 
a népre tukmált hitvallást a nép annál kevésbé kedvelhette 
meg, miután a lelkész az iskolában is folyton folyvást az 
„akarom és parancsolom" (sic volo jubeoque) féle okokat 
hangoztatta és az ellenmondást nem a tanítás, hanem a 
hatalom fegyverével némította el. Itt látom én a később 
beállott hanyatlás és üldözés másik kútforrását. A fegyverre 
és nyers erőre támaszkodó hatalom rövid életű, csak a sza-
bad szellemben tanított elv uralma tart örökké! és midőn, 
mint látni fogjuk, a jezsuiták elvonták ama támaszokat, 
melyre egyházunk külső hatalmát felépítette: az erőnek 
erejével behozott, illetve érvényben tartott hitújítás műve 
összeomlott és egyik főúr a másik után majd egyik egyház 
a másik után hitet cserélt: mi bizonyára meg nem történik 
— legalább nem oly könnyen, ha az új hit a világiaknak is 
köszöni létezését! sőt merem állítani, hogy azon esetben, 
ha Andrássy Miklós vagy más főúr részt vesz az egyházi 
ügyek vezetésében, ha a hitújítás megerősítését a maga 
művének is tekintheti: nem fér hozzá a jezsuiták csábítása, 
át nem tér és meg nem hazudtolja magát. 

A míveltebb elem, a nemesség és polgárság, az egyházi 
szervezettel megbarátkozni nem tudott és szinte különös, 
mikép lehetett pl. Maschko Menhárd vagy báró Herberstein 
Gyula a fraternitás védnöke, holott annak gyűlésein szólási 
joggal sem bírt, hogy erősíthette meg a szabályokat, melyek 
hozzájárulása és megkérdeztetése nélkül hozattak? Hiába 
az emberi természet önző és ritka példa, hogy valaki a 
„másét" megvédje. Nem kell feledni azt sem, hogy a földes 
úr e korban jobbágyai felett „bíráskodott" és így rossz 
szemmel nézhette a lelkészt, ki nemcsak magának követelte 
sok tekintetben e bíráskodási jogot, de a „földes úr" felé is 
emelkedett, őt is hatósága alá vonta. Mind ez súrlódásokra 
adott okot, melyektől a nyílt ellenségeskedésre csak egy 
lépés volt. Hogy ez így és nem másként volt, igazolja Pilcz 
Gáspár1) 1585-ben írt műve, melyben keserves panaszt 
találunk a felett, hogy „az urak a gonoszokat legyezgetik 

*) Pilcz Gáspár előbb nagysárosi , ma jd márkfalvai , 1584-ben dobsinai 
és 1584-ben ismét szepességi lelkész (és Rueber János kedvence) volt. Dob-
sinán átélte 1584-ben október 14-én a városnak a török által történt elpusz-
títását, melyet 1585-ben egy 1671-ben Wittenbergában Klesch Dániel által 
kiadott művecskében tüzetesen és a kor fogalmaihoz híven leirt. A borzasztó 
vészt, de különösen azon körülményt, hogy a törökök által fogságba hurcolt 
349 lélek Rimaszombatban a templomba zára tva töltött egy éjjelt büntetésnek 
nézi, „mert a nép az úr házát kerülte és gonosz vo l t " ! Nevezetes a leírásban 
az is, hogy szerinte a csapás több felsorolt előjelből következtethető volt. 
Pilcz Gáspár különben mint titkos kálvinista sok zaklatásnak volt kitéve, míg 
1593-ban „tévedéseit" Iglón nyi lvános ülésben visszavonta és 1605-ben mint 
80 éves aggastyán sírba szállt. 
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és egyházi fenyíték alá vonásukat meg nem engedik, holott 
a lelkészt csekély okból is elmozdítani akarják"; (Klein János, 
Nachrichten I. 294 1. 1789. évi kiadás) de igazolja különösen 
az, hogy a jezsuiták első műve volt a bűnösök megfenyí-
tését a földesúrra bízni, kit ezáltal magoknak meg is nyerték. 

A röghöz kötött jobbágyság engedelmeskedett az új 
hatalomnak, elvállalta és teljesítette, mit ezen hatalom elő-
í r t ; de nem minden vonakodás nélkül és csak addig míg a 
nyomás t a r to t t ; hite a lelkészi tekintély hatalmában és nem 
saját meggyőződésében gyökerezett és mihelyt kilátás nyílt 
a tehertől szabadúlhatni, kész is volt hitet cserélni. 
Ez sem történik meg olyan könnyen, ha a jobbágyság is 
hozzászólhatott volna ahhoz, mi őt nagyon is érdekelte, 
mikor tudniillik hitéről és meggyőződéséről volt szó. 

Figyelembe veendő az is, hogy e korban a török, az 
idegen katonaság és honvédelem érdekéből összeállott nem-
zeti sereg (sit venia verbo) új meg új terheket vetett a 
földes úrtól eléggé elnyomott nép vállaira, mely aztán annál 
nyomasztóbbnak találta a lelkész uralmát, melytől magát a 
hitújítás következtében már fölszabadultnak hitte. Mikor 
városok pusztulása és falvak elhamvasztása mindennapi 
dolog volt, a közerkölcs is kárát látta és a „nélkülem rólam" 
elv szerint tanúsított erély, melylyel a lelkész a durva szokás 
és gonosz erkölcs ellen fellépett, visszahatást szült. A nép 
a létért küzdött és rá nem ért ájtatoskodni; mikor pedig 
ezért egyházi fenyíték alá vettetett, méltán kikelt az egyház 
uralma ellen és nyűgnek nézte az egyházat, melytől szaba-
dúlni akart. A lelkész kiváltságos állása is szemet szúr t ; 
mórt nem lehet őt is a polgári hatóságnál vádolni? mi 
különbség van a mostani lelkész és a volt róm. kath. plébá-
nos között? kezdték kérdezni és a ratkói hívek ellen hiába 
kelt 1596 február 2-án egy rettenetes vihar, midőn kije-
lentették, hogy a lelkész az ő szolgájuk és tartozik meg-
tenni, a mit ők akarnak, (Prot. Rimanovi 143 1.) a hamú 
alatt izzó maradt a parázs ós egy század múlva érvényre 
emelkedett a „ratkói" felfogás, mely szerint a lelkész van a 
hívekért és nem a hívek a lelkészért. 

G) A vallásosság és erkölcsiség. 
Hogy százados harcokba belefáradt népünk a jő erkölcs 

kerékvágásából is kizökkent és durva szokásoknak hódolt, 
igen természetes. A gonosztevő vagy a katonák vagy a 
törökök közé ment, hogy méltó büntetését kikerülje. A 
brezói ifjú, kit az esperesség 1594 december 15-én egy 
vele rokon leánynyal megesketni nem akart, kereken kijelen-
tette, hogy „akkor Hatvanba a törökök köze megy" (se 

Theol. Szaklap. ΧΠ. évf 4 
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totum conferre in Hatvan ubi praesidium Turcae tenent, 
Prot. Rimanovi 332 1.) 

Különben a vallásosságról és erkölcsösségről e korban 
még igen különös fogalma volt az egyháznak. Fried Cyprián 
és Rimanovi János szabályaiból látjuk, hogy istenfélő jámbor 
embernek csak az tekintetett, ki az akkor sűrűn tar tot t 
isteni tiszteleteket soha el nem mulasztotta, az úr asztalához 
gyakran járúlt, ünnep ós vasárnapon pihent, lelkészét pon-
tosan fizette, neki ós az esperességnek mindenben szót 
fogadott, az egyház által megbélyegzett bűnösöket kerülte, 
a tíz parancsolatot híven megtartotta és más hitre át 
nem tért. Rimanovi János szabályainak 33. pontja, mely 
szerint „parázna, hitehagyott és más gonosz embert a falu-
ban tűrni, neki szállást adni és neki nyilvánosan köszönni 
tilos" szigorúan megtartatott. A szennyfoltot, mely ilyen 
megbélyegzett emberhez tapadt, le nem mosta semmi, 
hanemha a pénzbírsággal egybekötött egyházi vezeklés.1) 
Büntető hatalmát az egyház roppant szigorral kezelte és oly 
kényszereszközökhöz is nyúlt, melyek a régi excommuni-
kációra és interdictumra emlékeztetnek. így pl. 1596 december 
2-án meghagyatott az oláhpataki lelkésznek, hogy annak 
gyermekét ne keresztelje meg, ki az úrvacsorát elhanya-
golja. (Prot. Rimanovi 212 1.) Dobsinán a tisztességes eske-
tésért egy pint bor, tehát legfeljebb 2—3 dénár járt, holott 
megesett személy az esketósórt elengedhetlenűl 2 forintot, 
tehát 200 dénárt tartozott fizetni. És épen mert a lelkész 
abból pénzelt, minden a hatodik parancsolatot érintő eset 
szorgos utánjárás és kebellázító nyomozás tárgya volt. 

Ugyancsak fenyítek alá vonatott, ki hosszab ideig a 
templomba nem járt vagy ama régi látványos szertartásokhoz 
ragaszkodott, melyek vagy a pápista bálványimádásra emlé-
keztettek, vagy még a régi pogánykorból maradtak fenn, 
milyenek a pünkösdi királyválasztás, máglyagyújtás bizonyos 
napokon stb. 

Hogy mi mindenre nem terjedt ki az esperes figyelme, 
kitűnik az 1596-ban megtartott egyházlátogatások jegyző-
könyvéből, mely szerint 

1586 november 25-én Dobsinán a szentségek elhanya-
golására 25 dénár bírság állapíttatott meg (Prot. Rimanovi 
210 1.); 

1596 november 24-én Geczelen az áldomásivas a teme-

' ) Később a lka lmam lesz ezen ny i lvános vezeklés borzasztó voltát 
egyes megtörtént esetek e lmondása által bemuta tn i ; szabadjon itt csak annyit 
megjegyeznem, hogy az illető különös r u h á b a pl. zsákba öltöztetett, szalma-
koszorúval elcsúfíttatott, nyi lvános helyen közszemlére — pelengérre, szégyen-
szemre — kiállíttatott és a közönség g ú n y j á n a k kitétetett. Ε célra minden 
templomban külön — — szégyenoszlop volt. 
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tőben, (a halál felköszöntóse), Feketepatakán a feszület 
körülhurcoltatása és a máglyagyújtás betiltatott, a péter-
mánybelieknek pedig meghagyatott, hogy a Niko nevű jóst 
kergessék el a falúból (Prot. Rimanovi 206 1.); 

1596 december 3-án Alsó Sajón meghagyatott a bírónak, 
hogy a János-napi máglyagyújtást, valamint a pünkösdi 
királyválasztást büntesse meg; a feszület körülhurcoltatása 
és a fonók tartása betiltatott és egy kaloda építése rendel-
tetett el, „melybe zárandó, ki káromkodott!" (Prot. Rima-
novi 214 1.); 

1596 december 3-án Veszverésen határozatba ment, hogy 
„a temetőben helyet ne kapjon, ki az úrvacsorát megvetó 
és gonoszságban halt el", névszerint vádoltattak: Bálik 
Balázs, Bicz Antal (vasgyári tiszt ? officialis) és Belus Tamás 
henczkói bíró; aztán kimondatott, hogy húsvét ünnepén ne 
járjanak többé feszülettel a vetések körül; majd a király-
választás, kártyajáték és fonó tiltatott be ós végre a 
kaloda felállítása1) is elrendeltetett. (Prot. Rimanovi 216 1.) 
(latinból). 

Ezen egyházlátogatások alkalmával úgy a lelkészek 
mint a hívek a szabályok szigorú megtartására intettek és 
az egyházi és lelkészi jövedelmek mikénti beszedése tekin-
tetében is intézkedés történt. 

III. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. egyház hanyatlása. 

Az első üldözés 1597—1622. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mennél hangosabban sürgették sérelmeik orvoslását a 

magyar rendek, mennél indulatosabb lett a külföldi had-
nagyok kicsapongásai feletti panasz és mennél inkább jajdult 
fel azon a nemzet, hogy az ország kormánya főhercegekre és 
idegen tisztviselőkre bízatott: annál kevésbé teljesítette 
ígéreteit Rudolf király ós annál kevésbé mozdult ki Prága 
városából. 

A magyar korona után áhítozó Mátyás főherceg, kit 
Rudolf Magyarország kormányával bízott meg, legyezgette 
ugyan a magyar protestánsokat; de titokban elősegítette az 

l) Ezen kaloda a templom előtt — ante templum — állott úgy, hogy 
vele nem a polgári hatóság, h a n e m a lelkész rendelkezett. 

4* 



52 Milíulik József. 

ellenreformációt is, mely már 1561-ben, mikor a jezsuitarend 
Magyarországon először megtelepült, vette kezdetét és csak 
hamar a lengyel királylyá választott Báthory István erdélyi 
fejedelemben — 1578 körül, majd Báthory Zsigmondban és 
Básta Györgyben hatalmas támaszt nyert. Magyarországon 
Oláh Miklós esztergomi és Draskovich György kalocsai érsek 
próbált szerencsét és ezen férfiaknak sikerült is az általános 
zavarban a protestáns ügy üldözése és elnyomása által új 
bajokat támasztani. A gonosz szándék kivitele a gazdag 
főurak áttérítésével indult meg és az elébb többségben volt 
,,protestáns karok és rendek" e korszak elején már tete-
mesen megfogytak, háttérbe szorúltak és Rudolf királynál 
süket fülekre találtak, ki 1604-ben már nyíltan is fellépett 
az „újítók és rendbontók" ellen, mikor az ez évben hozott 
törvénycikkelyeket önhatalmúlag egy újjal toldotta meg, 
melyben „az evangélikusok ellen régebben hozott törvényeket 
és rendeleteket megerősítette, az újítókat és rendbontókat 
ezen törvények és rendeletek értelmében megfenyíttetni 
rendelte, a jövőre nézve meg nem engedvén, hogy a vallás-
ügy miatti feleselés az országgyűlést egyéb teendőiben hátrál-
tassa." Történt pedig ez akkor, miután Belgiojoso Barbiano 
Jakab 1604 január 6-án a kassai főegyházat az evangéliku-
soktól fegyveres kézzel elfoglalta es a Kassán székelő egri 
káptalannak átadta ós miután az 1604 február 3-án Pozsony-
ban egybegyűlt „karok ós rendek többsége" e miatt panaszt 
emelt és a sok helyen elfoglalt egyházak és a szabad vallás-
gyakorlat visszaállítását követelte. 

A magyar protestánsok az ellenreformáció túlkapásai 
és a király zsarnok önkénye ellen máskép nem védekez-
hetvén, az aranybulla híres záradékában részökre biztosított 
jogot vették igénybe, Bocskay István erdélyi fejedelem vezér-
lete alatt fegyverhez nyúltak és miután a legfőbb hadúr e 
fegyvereket megáldotta, rövid hadviselés, de hosszú alkudozás 
után megköttetett Bécsben 1606-ban a béke,mely az evan-
gélikusoknak szabad vallásgyakorlatot (de a róm. katb. 
vallás rövidsége nélkül, hirdette az ellenreformáció! —) 
biztosított. 

Bocskay István „fejedelem" 1606 december 24-én elha-
lálozván Mátyás főherceg jó példát mutatot t Bethlen Gábor, 
Rákóczy György, Tököly Imre és más „pártütő vezérnek". 
Rudolf király ugyan is hiába tiltakozott a beleegyezése 
nélkül, sőt akarata ellenére összehívott 1608. évi pozsonyi 
(convent) országgyűlés ellen, hiába mondta semmiseknek 
ezen „convent" határozatait, Mátyás levetette az álarcot és 
1608 április 19-én 20.000 emberrel és 18 ágyúval útban volt 
Prága felé és ha Miksa és Ferdinánd főherceg, a szent szék, 
a epanyol udvar és a brandenburgi és szász választófejedelem 
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közbe nem veti magát: Rudolf felkent király és pártütő 
testvére Mátyás főherceg közt a kard dönt; míg úgy 1608 
julius 25-én megköttetett a szerződés, mely szerint Rudolf 
Magyarországot Mátyásnak engedte át és a magyar rendeket 
hűségesküjök alól feloldotta úgy, hogy Mátyást nyomban 
királyokúi fogadhassák. Megjegyzem, hogy az országos tör-
vények ellenére eddigelé Prágában őrzött magyar korona 
még ez évi június 27-én hozatott Mátyás táborába. 

A Pozsonyban egybegyűlt rendek ezen az osztrák tör-
ténetíróknak már sok fejtörésbe került1) „nagy merénylet" 
után csakhamar észrevették, hogy a mily sokat igért Mátyás 
a merénylet előtt, oly keveset akart ezután magtartani, 
amennyiben még a királyválasztás formájának és feltételeinek 
mellőzését is célba vette, mi azonban, főkép azért, mert a 
kiszorult Rudolf császár az esetre hívei által mindenre késznek 
nyilatkozott, ha a rendek őt választják ismét, ezúttal nem 
sikerült, Mátyás 20 napi vita után engedett és az örök emlé-
kezetű 1608 évi koronázás előtti cikkelyek, melyek Magyar-
ország alkotmányos szabadságát, beleértve a szabad vallás-
gyakorlatot is, biztosítják, meghozattak és szentesíttettek-
A családi viszály azonban Mátyás király és Rudolf császár 
között még 1611-ben is tartott. 

Mátyás 1608-ben november 16-án királynak választatott 
és ez évi november 19-én meg is koronáztatott, miután 
november 17-én a protestáns vallású Iliésházy István a nádori 
székbe emeltetett, ki 1609-ben május 5-én elhalálozván, helyét 
Thurzó György az ág. hitv. evang. egyház buzgó híve 
foglalta el és 1610 március 18-án megtartatott Zsolnán az 
ág. hitv. evang. vallást követők zsinata, mely az újított 
egyháznak már általános, majdnem egész Felső-Magyar-
országra kiterjedő szervezetet adott. 

Ezala t t az ellenreformáció az ép oly tudós, mint ravasz 
és eszélyes Pázmány Péterben hatalmas támaszt nyert, ki * 
1570-ben született, 1608-ban a vallásszabadság ellen tiltakozott, 
1615-ben Nagy Szombatba telepítette a jezsuitákat, 1616-ban 
Forgách Ferencz esztergomi érsek utóda lett és rövid idő 
alatt a nevesebb főurakat mind visszatérítette a róm. kath. 
vallásra. A magyarhoni evangélikusok felett teljesen beborult 
az ég, midőn Thurzó György 1616-ban elhúnyt, a nádori 
szék betöltetlen maradt és a mindenható Pázmány Péter töké-
letesen háttérbe szorította a protestánsok megfogyott fele-
kezetót, melyet a szintén áttért és 1618-ban nádornak 
választott Forgách Zsigmond is üldözött. Ahhoz járult , hogy 
kivált Thurzó György elhúnyta után az ország egyéb szabad-

*) H o l agyon hal lgat ják , hol elpalástolják, de azáltal csak kirívóbb 
lesz az ! 
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ságai is mély csorbát szenvedtek, hogy az 1618-ban magyar 
királynak koronázott Ferdinánd főherceg a róm. kath. hit 
vakbuzgó híve volt , ki 1619 március 20-án a kormányt tettleg 
átvévén Kiesel osztrák érsek hit térí tő törekvéseit pártolta 
és az ország sérelmeivel ép oly keveset gondolt mint 
esküjével és a koronázási hitlevél pontjaival. Végre emlí-
tendő, hogy a török büntetlenül pusztította az országot, 
melyet felszabadítani vagy legalább megvédeni a hatalmas 
„német császár" most sem tudott. 

Ilyen körülmények között a sokat zaklatott és annyi 
fejedelemben csalatkozott magyar nemzet ismét az arany-
bulla záradékában foglalt „törvényes ellentállási jogot" vette 
igénybe és Bethlen Gábor — 1614 óta erdélyi fejedelem — 
zászlói alatt sorakozván, fegyverhez nyúlt. Az Erdélyből 
tetemes sereggel és 18 ágyúval 1619-ben megindult had-
viselés Kassa bevételével szerencsés fejleményt ve t t : Bethlen 
csakhamar egész Felső-Magyarország ura lett és 1620-ban 
Bocskay István példájára csak a „Magyarország fejedelme" 
címét vette fel, míg a több oldalról szorongatott Ferdinánd 
az alkudozáshoz nyúlni kényszerűit. Majd 1622-ben meg-
köttetet t a nikolsburgi béke, mely azonban Ferdinánd részé-
ről — őszi szokás szerint — meg nem tartatott, miért is 
tíetnien még ez évben újból megindította a hadviselést. 

Ezalatt 1618 május 13-án megindult Prágában a nagy 
30 évesnek nevezett háború, mely a hitújítás vérkeresztsége 
és mint Bethlen fellépése muta t ja , Magyarországon sem 
maradt visszhang nélkül, árnyait ide is vetette. 

Β) A gömöri ág. hitv. evang. esperesség viszontagságai 
1597—1622. 

Az ág. hitv. evang. egyházra Gömör vármegyében is 
szomorú napok virradtak a 16. század utolsó éveiben. A 
murányi vár a hozzátartozó uradalommal együtt 1596 táján 
a róm. kath. vallású gróf Rothal János birtokába jutván, 
esperességünk legjobb pártfogójától, a murányi várkapitányt 
értem, esett el. Ahhoz járult, hogy második védője Csetneky 
István is elhunyt, a csetneki uradalom „kastély" több külön-
böző hitű család tulajdonába szállván, az új hitnek biztos 
menedékhelyül többé nem szolgálhatott és hogy Gömör-
megye folyton-folyvást harc és háború színhelye volt. Mindez 
együttvéve szinte kérdésessé t e t t e a „gömöri contubernium" 
létezését és nem csuda ba 1597—1602-ig igen hézagos jegyző-
könyveket találunk, mikor is a közgyűlések nem tartattak 
meg rendesen és 1604—1607-ig egy esperességi gyűlésről 
sincs tudomásunk. Azon körülmény, hogy 1597-ben egyszerre 
ké t főesperest tudniillik Danielis Illés csetneki, és Rosko-
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viczi Máté rőczei lelkészt, találunk vagy megbasonlásra vagy 
mi valószínűbb, arra mutat, hogy az összetartás és közle-
kedés az üldözés vagy más külső akadály miatt lehetetlen 
volt. Danielis Illés esperes körül tudniillik csak a Csetnek-
és Rozsnyó-völgyi lelkészek1) sorakoztak és miután 1599-ben 
szintén csak Veszverés, Alsó-Sajó, Olábpataka, Dobsina 
Felső-Sajó, Geczel, Restér és Ochtina részesült egyházi 
látogatásban, valószínű, hogy az összeköttetés a Murány és 
Jolsva völgygyei még mindig nem volt helyreállítva. 

Az 1601 április 26-án Jolsván tar tot t közgyűlésen 
azonban már ismét együtt volt az esperesség, mikor is 
Christiani Imre ratkói lelkész a veszendőbe ment tized ügyé-
ben Nagyszombatba, az esztergomi érsekhez, küldetett. Ez 
évben Fabriczi György jolsvai lelkész volt az esperes, 
Schröter Tamás rozsnyói lelkész pedig az alesperes. Majd 
1602 december 4-én kiváltatott — 8 ft. 68 kron — az esperes-
ségi láda, valamint a pecsét, mely eddigelé Murány várában 
visszatartatott. 1602 —1604-ig Rozsnyón tartattak a gyűlések, 
mely években Schröter Tamás volt az esperes, kit e tiszt-
ségben 1604 április 28-án Peczeli (Petysch Aczman) Zsigmond 
váltott fel. De ez évben lobbot vetett Kassán az újított egy-
ház elleni harc ós megindult az ág. hitv. evang. lelkészek 
sanyargatása és elűzése úgy, hogy Peczeli Zsigmond is való-
színűleg csak Bocskay István fejedelemnek 1606 január 12-én 
Kassán kelt, az esperesi hivatalt megerősítő levele alapján 
foglalhatta el helyét és egyesíthette az üldözés folytán szét-
mállott esperességet. Az imént idézett okmány fényes 
bizonyítéka annak, hogy Bocskay István a vallás szent ügyét 
szivén hordozta és hogy a törvényes rend elleni izgatás 
távol volt tőle! Még jobban igazolja azt ugyanazon helyen 
és időben kelt másik levele, melyben az elhunyt lelkészek 
özvegyeit és árváit különös pártfogása alá veszi, a földesúri 
hatalomtól fölszabadítja és általános vám- és adómentes-
ségben részesíti. (Prot. Peczelianum 1—3 1.) 

1607 körűi a krasznahorkai vár úrnője Andrássy Péterné 
született Bech ? Zsófia is különös pártfogására méltatta a 
gömöri ág. hitv. evang. egyházat, neki köszönhető, hogy a 
rozsnyói egyházhoz tartozott Betlér 1609-ben a jövedelmeit 
féltő rozsnyói lelkész ellenkezése dacára önálló anyaegyház 
lett, mely évben (október 20-án) a Krasznahorka Váraljára 

' ) u. m. : Schröter Tamás rozsnyói első- Labozsy Péter rozsnyói 
másodlelkész, Weinling Dániel berzétei — Petysch Zsigmond dobsinai — 
Sculteti Mátyás ochtinai — Tyrobrachius György restéri — Trebochovi Pál 
geczeli — Floriani Kristóf veszverési — N. Stanislaus oláhpataki — Molenda 
Jeremiás alsó sajói — Sexti Péter felső sajói lelkész és Astronomi Wenczel 
csetneki káplán. (Prot. Rimanovi 126 1.) 
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hívott új lelkész Fabriczi András is a gömöri ág. hitv. evang. 
esperességbe lépett. (Prot. Schröterianum 14, 22, 25 1.) 

Ugyancsak 1607-ben a murányi vár úrnője (Domina mag-
nifica de Murán, Rothal gróf özvegye?) Andreae Benedek 
tiszte által kijelentette, hogy a megye felhívásához képest 
kész és hajlandó az úgynevezett „negyedet" (quarta, mely 
00 forintot tett) a „census cathedraticus" (egyháztól 1 ft, 

leányegyháztól 50 dénár ős községtől, melyben szószék nincs 
25 dénár évenként) fejében felerészben a gömöri ág. hitv. 
evang. lelkészeknek átengedni (Prot. Schröterianum 17. 1.); 
mi ismét arra mutat, hogy az esperesség ez idétt a tőle 
elvett tized visszaállítását sürgette. Ugyanazon évi október 
23-án Jolsván a geczeli egyháztól meghívott Zwaroveczius 
Illés felszenteltetése végett Bregába menesztetett (pro ordi-
nibus ad patres Bregenses. Prot. Schröterianum 17 1.) 

1610 ápril 27-én újból megalakult — Ochtinán — az 
esperesség, élére Fabriczi György jolsvai lelkész állíttatott. 
Körülötte találunk két alesperest (Sexti Pétert és Christan 
Imrét) hat ülnököt, egy jegyzőt, egy szószólót (orator) és 
15 más lelkészt. Ezen alakulás annyival nevezetesebb, mi-
után itt egyszerre az ülnökség (consistorium, assesorium, 
tanács) intézménye tűnik fel, mely az esperesi hivatalt 
hierarchicus célok valósításában akadályozta, és alkot-
mányos mederbe terelte. Ez évben az oláhpataki lelkésztől 
Roscoviczi Mátétól elvett tized visszaállítása tárgyában 
Thurzó György nádor levelet intézett Gömör vármegyéhez. 

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség a zsolnai zsinaton 
nem volt képviselve (valószínűleg függetlenségét féltette!), 
ezen zsinat határozatait sem fogadta el és miután 1604 
január havában Restéren egy 7 lelkészből álló bizottság 
4 ft 20 dénár költséggel átdolgozta a Fried- és Rimanovi-
féle szabályokat: esperességünk a viszonyoknak teljesen 
megfelelő törvényekkel bírt ós attól tartván, hogy ezeket a 
zsolnai zsinaton hozott határozatok mellett érvényre nein 
emelheti: Fabriczi György esperest, Sexti Péter alesperest 
(csetneki lelkészt) ós Martini Lénárd rozsnyói lelkészt ezen 
új szabályokkal Kassára a nádorhoz küldte. Thurzó György 
nádor pedig nemcsak megerősítette és nádori pecsóte alatt 
1610 július 10-ón kiadta az új törvényeket, hanem külön 
kiváltságlevélben jogot is adott az esperességnek, hogy a 
maga területére nézve a királyi felség által nem rég meg-
erősített zsolnai határozatok ós törvények értelmében saját 
kebeléből külön „superintendenst" is választhasson, egyúttal 
a lelkészek özvegyeit és árváit a Bocskay István által nyert 
kiváltságokkal is felruházta. (Prot. Peczeli 15—17 1.) 

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség tehát a zsolnai 
zsinat daczára megtartotta önállóságát, újonnan szerzett 
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kiváltságlevelei 1610 július 20-án a vármegyénél kihirdetve 
lettek ugyan, de miután az egyházi elem által a világi elem 
megkérdeztetése nélkül ,,hozott törvény" az egyes egyházak-
ban elfogadás és megerősítés végett bemutatva nem lett, az 
később, mint látni fogjuk, itt-ott csak nehezen ismertetett el. 

Nevezetes, hogy esperességünk 1616-ig is hiába fáradozott 
a 16. század végén veszendőbe ment némely dézsmaszerű 
papi jövedelmek visszaszerzésén; Gömörmegye nemesei 
akkor már nagy részben róm. katholikusok illetve kálvinisták 
voltak és így az esperesség, mely a róm. kath. vallásra ép 
oly megvetőleg tekintett, mint a kálvinista hitre, a megye-
gyűléseken rendszerint süket fülekre talált; jóllehet Thurzó 
György 1614 március 21-ón Bittche várában kelt levelével 
az esperességet a gömöri kálvinisták ellenében különös 
oltalmába vette, jóllehet e tárgyban Széchy György is az 1614. 
április 16-án Oláhpatakán tartott gyűlésből küldöttség 
által megkerestetett ós jóllehet a kassai cs. kir. kamara 
(Péchy Sándor és Kys Lukács aláírásával) 1616 május 
8-án a gömöri tizedesek-, bérlők- ós negyedesekhez levelet 
intézett, melyben a lelkészeknek a 16-ot kiadatni rendelte 
és a cathedraticum szedésénél minden újítás behozatalát 
tiltotta, (lásd a csetneki esperességi könytárban lévő ere-
detit) a dolog kedvező megoldást még sem nyert, Thurzó 
György elhunyta után pedig Pázmány Péter szellemében gon-
doskodva volt arról, hogy az új egyház elveszett jogait 
vissza ne nyerhesse. 

Máskülönben és az anyagi károsodástól eltekintve az 
esperesség súlyosabb bántalmaktól ment maradt és ezen idő-
szakban is új meg új tagokat nyert, így pl. 1616-ban Gyön-
gyösi Márton pelsőczi, 1619-ben Holy Jakab krasznahorka-
váraljai ós 1621-ben Blasii Péter bejei lelkészt is az espe-
resség kötelékében talál juk; de miután egyházunk már 
hozzászokott az uralkodáshoz, melyet e korszakban a róm. 
kath. és helv. hitv. egyházzal megosztani kényszerűit: 
Bethlen Gábor felkelését kendőzetlen örömmel fogadta, 
rögtön párt jára állt ós nemcsak egy Kassán 1619 szeptember 
24-én kelt Péchy Simon kanczellár és Beölönyi Gáspár titkár 
által is aláírt protekcionális levelet eszközölt ki magának 
„Gábor fejedelemtől" (lásd a csetneki esperességi könyvtárban 
lévő eredeti okmányt), hanem a Csetneken 1619 október 29-én 
tartott közgyűlésből Holy Jakab kasznahorka váraljai lelkészt a 
pozsonyi országgyűlésre is küldte, utasítván őt, hogy 
ot t : 1. az esperesség szabályainak megerősítését, 2. a pacta-
ták elengedését vagy legalább leszállítását, 3. a teljes negyed 
kiszolgáltatását valamint a cathedraticumnak kizárólag az 
esperes rendelkezésére leendő bocsátását és végre 4. azt 
eszközölje ki, hogy a gömöri főispán az esperesség oltal-
mazására és a lelkész ellen vétő nemes ember megfenyíté-
sére utasíttassák (Prot. Rimanovi 538 1.) 
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Ezen követség azonban nem járt a várt sikkerrel. Már 
1620 május 19-én Jolsváról Sexti Péter és Herenni István 
(kövii lelkész) a megyéhez küldettek, hogy ugyanazon ügy-
ben közbenjáró levelet kérjenek, melylyel „Gábor fejedelem" 
elé lehetne járulni (Prot. Schröterianum 111 1.) és pedig 
ismét sikertelenül, mert Thurzó Szaniszló nádor Sopronban 
1622 július 19-én kelt leveléből látjuk, hogy a pactata-
féle arany, mely különben is már 1 ft 50 dénárra emeltetett 
fel, Pázmány Péter kívánságára egyszerre 2 ftban állapíttatott 
meg (lásd a csetneki esperességi könyvtárban lévő eredeti 
okmányt). 

így álltak a dolgok, mikor a gömöri ág. hitv. evang. 
esperességre egész váratlanul jobb napok viradtak. 

C) A gömöri ág. hitv. evang. esperesség rendezete. 

Az 1604 január havában Restéren szerkesztett és 1610 
julius 10 én Thurzó György által is megerősített esperességi 
szabályok, a Fried ésRimanovi-féle cikkelyek alapján készültek; 
még a 18-ik század elején is teljes érvényben voltak és hét 
címre osztva úgy az egyház mint az iskola és közerkölcsi 
érdekében intézkednek és pedig: 

I. cím. (Primus ordo.) 
1. Ha az egyház lelkész nélkül van, a szomszédos hely-

ségek lelkészeinek, de különösen az esperesnek és a közelebb 
lakó alesperesnek tanácsát kell kérni és egy jóra való férfit pró-
bára hívni. 

2 A próbára hívott egyén az esperestől vagy közel lakó 
alesperestől engedélyt kér, mire a hely színén a templomban 
tartandó próbaszónoklathoz lehetőleg több lelkész küldetik 
ellenőrzés, kritika végett. A ki esperesi engedélynélkül akar 
vagy mert fellépni, visszautasítandó! 

3. Ha a próba sikerűi, a hívek az illetőt az esperesnek 
bemutatják; utóbbi az alkalmazandó egyén múltját, életét, 
erkölcsét, hitét, tudományos képzettségét és azt : hogy fel-
szenteltetett e már? megvizsgálni és bizonyítványait elolvasni 
köteles: ennek megtörténte után szabad csak az illetőnek a 
hívekkel egy-két lelkész közbenjötte mellett a fizetésre 
nézve megalkudni. 

4. Ha az illető még fel nem szenteltetett, az esperesség 
ajánló levelével elküldetik, hogy magát felszenteltesse. 

5. Felszenteltetése után visszatérvén okmányait az es-
perességnél bemutatja és csak aztán kezdheti meg hivatalos 
működését és egyezkedhetik híveivel fizetése tekintetében. 
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6. Az új lelkész az esperesség közgyűlésén felvétele 
iránt esedezni, a cikkelyeket aláírni, engedelmességet fogadni 
és felvóteleórt a közös ládába egy magyar forintot fizetni 
tartozik. 

7. Rögtön (t. i. felmondás nélkül) és egy év eltelte előtt 
ott hagyni az egyházat szigorúan tilos. 

8. Ugyancsak meg nem engedtetik, hogy valaki magát 
a hivatalba becsempészsze vagy csellel beállítsa. A ki arra 
méltó, úgy is számíthat előléptetésre. 

9. Másvidékről jött lelkész bizonyítványt hoz, az esperes-
ség területéről távozó bizonyítványt kap, utóbbiért egy 
magyar forint fizetendő. 

10. A káplán csak a hívek tudtával és sikerült próba 
után alkalmazható. Az ekkép alkalmazott híven végezze teen-
dőit, lelkészének, kinek mindenben alá van rendelve, fogadjon 
szót, a régóta szokásos fizetéssel érje be, lelkészét ne gán-
csolja a hívek előtt, sőt ellenkezőleg dicsérje (commendet) és 
ha tőle sérelmet szenvedett, igazát ne a világi hatóságnál, 
hanem az esperesnél ós esperességnél keresse. 

II. cím. A hitvallásról és szentségekről. 
1. Az esperesség minden tagja ragaszkodjék híven az 

ág. hitvalláshoz, ne gondoljon ki új tanokat, hanem azon 
hitvallást terjeszsze a hallgatók közt, mely a próféták és 
apostolok iratain alapszik ós az apostoli niceai — ós Atha-
nasius-féle három symbolumban foglaltatik. Ki mást tanít, fel nem 
vehető illetve kizárandó (az esperessógből t. i.). 

2. Minden lelkész legyen ellátva szent bibliával, Melanch-
thon hittanával, Luther kis kátéjával valamint más elismert 
szerző és (egyházi) atya művével. 

3. Senki se csillogtassa lángelméjét az egyszerű hall-
gatók előtt, haszontalan kórdóseket se vessen fel, de ha 
kitűnő — tudós — férfiak vannak jelen, azok felfogásához 
is alkalmazkodhatik. 

4. Az evangelium és az ünnep- és vasárnapi epistolák 
felolvasása maradjon meg, mivel ezeket a hallgatók többsége 
megérti; böjtben a kátét kell az ifjúsággal forgatni és vizs-
gákat tartani. Ugyanaz történjék vasárnaponként is. 

5. A kisdedek keresztelése a templomban és haladék 
nélkül foganatosítandó, csak a lelkész tudtával ós beleegye-
zésével lehet 2—3 napig várni. 

6. AkeresztelésaKrisztus által rendelt alakban (szavakkal) 
kegyesen és alázatosan (pie et devote) szent könyörgések 
kíséretében és a babonás szertartások mellőzésével történjék. 

7. A keresztelő medence a templomban tisztességesen 
és tisztán őrizendő, a megbélyegzett (bűnös) atya vagy kereszt-
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atya a szent forráshoz ne bocsáttassák, a bűnnel terhelt, 
istenkáromló, esküszegő és a kátét tanulni vonakodó marad-
jon távol. 

8. A keresztszülőkhöz figyelmeztetés intézendő, hogy 
keresztfiok-lyányukról egész életén át gondoskodjanak. 

9. A keresztelést az atya, ne pedig a bába vagy egy 
vén asszony kérje, hasonlóan a keresztszülőket is az 
atya, távolléte vagy betegsége esetében egy rokon vagy szom-
széd tartozik felkérni. 

10. A bábának ós a lelkészen kívül mindenkinek keresz-
telni tiltva van. 

11. A serény lelkész gyakran inti híveit, hogy sűrűn 
járuljanak az úr asztalához, azt utolsó órájukra ne halaszszák, 
mert a késő megbánás Augustinus szerint ritkán igaz. 

12. Az úrvacsoránál Krisztus szavaihoz kell alkalmaz-
kodni és méltónak, méltatlannak Krisztus valódi testét és 
vérét nyújtani és t an í tan i : hogy a tes t és vér valósággal 
jelen van. 

13. Az úrvacsora kiszolgáltatása Krisztus rendelése 
szerint, a szokásos elemek, a kovásztalan kenyér és bor fel-
használásával történjék. 

14. Úrvacsora nélkül misét tar tani vagy; a szentségek 
kiosztásánál idegen nyelvet használni és az Úr tes té t a fej 
fölé emelni tilos. A mise éneke (canon missa) elhagyandó, 
de a bevezetést (introitus) ha csak lehet, énekelni kell. 

III. cím. A szertartásokról (de ceremoniis et ritibus). 

1. A más vidékről érkezett lelkész ne változtasson a 
meglévő, dicséretes és jámbor szokásokon. Ha valamit változ-
tatni akar , tegye az esperes ós az egyház tudtával. 

2. A szentségek kiosztását és a szónoklatot papi öltöny-
ben kell Tegezni. 

3. A viasz, gyertya, sonka és más effélék beszentelése 
egyszersmindenkorra el lévén törölve, többé be nem hozható. 

4. A babonás ünnepek és a szentek névnapjainak meg-
ünneplése eltöröltetik, a meghagyott és külön jegyzékben1) 
foglalt ünnepeket mindenütt kegyesen és egyformán kell 
megülni. 

5. Az egyházkelő nők avatása legalább négy hét múlva 
történjék és pedig minden babonás szertartás nélkül. A 
lakománál, a hol tel jesen be nem tiltható, kellő, mértéket kell 
tartani. 

') Kár hogy a jegyzéket nem ismer jük , különben érdekes párhuzamot 
lehetne vonni ezen és az 1699 ápril 23-án megállapított jegyzék között. 
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6. A profán „nagyböjti salve Regina" mellőzendő, helyébe 
a kátétanítást megelőzőleg a „salve rex Christe" énekelendő 
és pedig akár latinúl, a deákok kedveért, akár pedig a nép 
anyanyelvén. 

7. Ünnep- és vasárnapon tilos az adás-vétel és minden 
munka, míg a templomban az isteni tisztelet tar t . 

8. A délesti isteni tiszteletnél jámborul (et tractim I) 
kell énekelni a zsoltárokat, de a hymmusokat, kivált, melyek 
a szentek közbenjárásáról szólnak, csak kellő átalakítás után. 

9. A halottak temetése legyen tisztességes ós a jámbor 
embereknél harangszóval történjék. A szerfeletti siránkozás 
vagy is inkább ordítás mellőzendő. 

IV. cím. A iskoláról és tanítóról. 
1. A templom mellett legyen iskola, mely fő és tisztább 

(purior) része az egyháznak. 
2. Ahol lelkész és iskola van, ott tanító is alkalmazandó, 

kinek jövedelmét senki magához nem ránthatja. 
3. A tanító jelentkezzék először a lelkésznél. Ha alkal-

masnak találja, a híveknek ajánlja. A tanító alá van ren-
delve a lelkésznek, tartsa őt tiszteletben, a nép előtt jó hírét 
óvja és fogadjon neki szót mindenben. 

4. A tanító kötelessége tanítványokat szerezni és azokat 
a tudományban, jámborságban és jó erkölcsben kiképezni. 
Az orgonálást is végezze szorgalmasan és segédkezzék a 
lekésznek más dologban is, de a mi tisztán a lelkész tiszte 
(pl. a keresztelés) attól tartózkodjék. 

5. A tanítónak üzérkedni, tivornyázni és ójjelezni tilos. 
6. A tanítót nem a (polgári) bírónál, hanem a lelkésznél 

kell vádolni, ez intse, korholja őt és békítse ki ellenfelével, 
ha szót nem fogad, az esperesnek feljelentendő. 

7. A tanító tisztességesen, ne pedig könnyelműen és 
idő-előtt (suo termino completo) hagyja el hivatalát. 

8. Ha a tanító rest, ellenszegül (rebellis), az italt kedveli 
és az iskolát beszennyezi, érdeme szerint elbocsáttatik, de 
ha jámbor és jóravaló (utilis) előmenetelben úgy részesül, 
mintha csak az esperesség tagja volna. 

9. A tanító, az esperességi gyűlés elé idéztetvén, meg-
jelenni köteles. 

V. cím. A házasságról és esketésről. 
1. A gyermek csak szülei beleegyezésével léphet ugyan 

házasságra, de a mint a szülők gyermekeiket házasságra 
nem kényszeríthetik, úgy a házasságot fontos ok nélkül nem 
is akadályozhatják. 
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2. A leány 15 és a fiú 21 éves korának betöltése előtt 
nem léphet házasságra. 

3. A rokonok közötti házasságot lehetőleg kerülni kell; 
4 Íziglen sógorság- vagy rokonságban lévők közt pedig 
egészen tilos a házasság. 

4. A házasulandókat az esketés előtt két héten át hir-
detni kell, aztán gyónjanak meg, de mielőtt az úr asztalához 
bocsáttatnának, kell hogy vizsgát tegyenek (a kátéból, hit-
tanból.) 

5. Az esketés kihirdetés előtt vagy kihirdetés nélkül 
ne foganatosíttassák és ne történjék éjjel, hanem a délutáni 
isteni tisztelet alkalmával. 

6. Az esketés előtti közösülést mind a polgári, mind 
egyházi hatóság nyilvánosan büntesse, hogy a többiek 
féljenek és kegyes tisztességes és szűz életet éljenek. Böjt-
ben és adventben senkit sem szabad esketni. 

7. A parázna, házas felét hűtlenűl elhagyó és más gonosz 
embert a szomszéd helységben sem kell megtűrni, ha a polgári 
hatóság oly keményen nem bűntette is. 

VI. cím. A lelkészek és hívek életéről. 

1. A lelkész ügyeljen szomszédjára is és ha benne hibát 
talált, intse meg négy szemközt, de hívei előtt ne hozza rossz 
hírbe. Mindenki óvakodjék a kártya- és kockajátéktól, vala-
mint az iszákosságtól. 

2. A lelkész ne avatkozzék más ügyekbe, kerülje az 
üzérkedést, uzsoráskodást és más effélét, ne járjon a korcs-
mába és ne bizalmaskodjék a köznéppel. 

3. Senki se végezzen keresztelést, esketést és más func-
tiót társa egyházában az illető — lelkésztárs — beleegyezése 
nélkül. 

4. Epiphanias napján ne járjon a lelkész feszülettel az 
utcán, mert ez botrányos (superstitosus) hanem egyezkedjék 
inkább híveivel, hogy ezen szertartás nélkül is adják meg, 
a mit ilyenkor adni szoktak. Ugyanaz áll a nagypénteki 
zsoltárolvasásról is. 

5. A lelkész a gondjára bízott nyájat az esperes tudta 
nélkül el nem hagyhatja. 

6. Fontos ok nélkül — ha t. i. tanítása, hite és erkölcsi élete 
kifogástalan — a hívek sem mozdíthatják el lelkészeket; az 
elmozdítás okáúl felhozható ok az esperesnek tudtúl adat-
ván, a közgyűlés elé terjesztendő. Akik a lelkészt ok nélkül 
kizavarják, helyébe nem kapnak mást. 

7. Vasárnapon minden tivornya és éjjeli lárma tilos. Az 
átkozódás és káromkodás is szigorúan tiltatik. Aki ez ellen 
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vét, a polgári hatóságtól testi- és pénzbüntetéssel az egy-
házitól pedig dorgálással sujtatik. 

8. Senki se feleseljen a lelkészszel nyilvánosan és 
a szónoklat közben, se ne rágalmazza őt. Ha a lelkész vétkes, 
az esperesnél és nem a polgári hatóság előtt vádolandó. 

9. Pünkösdi királyt választani, az embereket az úton 
megállítani és más efféle tilos. 

10. A lelkész számára régóta kijelölt egyházi szolgál-
mányok pontosan lerovandók, a java és ne a maradókja 
jusson a lelkésznek. A mellékjövedelmeket is botrányos 
szertartás nélkül kell beszolgáltatni. 

11. A lelkészi jövedelem megcsonkítását hallgatagon 
eltűrni elmozdítás terhe alatt tiltatik, hogy a lelkész hivatal-
beli utódját meg ne károsítsa ós az egyházi vagyon el no 
kallódjék. 

12. Állomásával elégedjék meg mindenki ós ha vala-
mely egyházban üresedés van, ezen egyház híveivel csak az 
esperes vagy esperesség engedélyével egyezkedjék. 

13. A távozó lelkész helyét egy másik csak akkor fog-
lalhatja el, ha az előbbi már teljesen kielégíttetett. A paraszt 
(colonus) a közgyűlés elé idéztetvén 12 ft bírság terhe alatt 
megjelenni köteles. 

VII. cím. A közgyűlésről és egyházi hatóságról. 

1. Az esperes a meghívót a gyűlés előtt két héttel szét-
küldeni tartozik. Ha jónak látja, a tanácskozás tárgyait is 
megjelöli. Aki a gyűlésről makacsúl elmarad, 3 magyar forintot 
fizet büntetésül. 

2. A meghívó, az érkezés napjának feljegyzésével, rögtön 
a szomszédnak küldendő. 

3. Az összehívás idejében minden lelkész a kitűzött 
órában ós helyen büntetés terhe alatt megjelenni tartozik. 

4. Mindenki 12 dénárt fizet félévenként az esperesség 
pénztárába. 

5. Minden fizetés szt. György napján teljesen teljesítve 
legyen a bírságpénzekkel együtt. 

6. A lelkészt nem a polgári hatóság előtt, hanem az 
esperesnél kell vádolni, de ha világi ember — plebejus — 
bántotta meg a lelkészt, elébb a helység bírájánál jelentessék 
fel, és ha az a lelkésznek elégtételt nem ad, az esperes elé 
vitessék az ügy. 

7. „Kérjük" a földesurat, ne tulajdonítson magának 
valami hatalmat a lelkész felett addig, míg ez helyesen tanít 
és erkölcsös életet é l ; ha pedig kifogása van ellene, fordúljon 
az espereshez. 
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8. Az esperesség jövedelmeit az esperes kezeli, ki azon-
ban minden szt. György napon azokról számot adni tartozik. 

9. Az esperes évenként szt. György napja körül hiva-
talát leteszi, mikor is az esperesség újból és szabadon választ 
esperest·. 

(Prötocollum Peceli 4 - 1 3 l.1). 

D) Az esperesség szervezete, kormányzata, tagjai. 

Mellőzvén a különben tanulságos, de e munka szűk kere-
tébe nem férő párhuzamot, mely ezen és a régibb szabályok 
közt vonható, át térek azon tényezőkre, melyek által e „tör-
vény" érvényre emeltetett illetőleg alkalmaztatott. 

Az esperesség élén e korszakban is az esperes állott, 
akinek jog- és hatalom köre ez idétt egyrészt nevezetes 
kiszélesítést és Bocskay István, Thurzó György és Bethlen Gábor 
kiváltságlevele által „törvényes" megerősítést nyert, de 
másrészt a „tanács" — consistorium, assessorium — felállí-
tása és behozatala által ismét alkotmányos korlátok közé 
szoríttatott; eltekintve attól, hogy a két alesperes is sok 
tekintetben önálló hatáskörrel lett felruházva. Máskülönben 
az esperességi szervezet a következő maradt: 

1. A főhatalmat úgy hatósági mint bírósági tekintetben 
e korszakban is a közgyűlés gyakorolta, mely évenként rend-
szerint kétszer t. i. szt. György és szt. Mihály napja körűi 
ós pedig ott tartatott , ahol az esperes lakott, pl. 1612—1614-ig 
Oláhpatakán is, mikor Sexti Péter ottani lelkész volt az 
esperes. 

2. A tanács — consistorium — nyomaira már régebben 
akadunk; az esperes t. i. már azelőtt is fontosabb ügyekben 
egy két maga mellé vett szomszédos lelkész segítségével j á r t 
el; 1610 körűi a közgyűlés ezen tanácsosok megválasztását 
kivette az esperes kezéből ós e tisztséget állandósította, ami 
által az esperesi hatalom túlkapásainak gátat vetett és a 
rendkívüli közgyűlések számát a minimumra szállította le. 
Ezen tanács tagjai: 

a) az esperes, aki úgy a tanácsot amint az egész szövet-
séget képviselte, a gyűléseken elnökölt, a rendszerint kül-
földi egyetemeken felszentelt ú j lelkészeket megvizsgálta, az 
egyházi jövedelmek kezelését ellenőrizte, az egyházakat láto-
gatta, a lelkészek és tanítók felett fegyelmi hatalmat gyakorolt, 
gondoskodott arról, hogy minden egyházban lelkész legyen 
ós a hit tisztán taníttassók, a lelkésztársai között valamint a 

*) Megjegyzem, hogy e szabályok nem csak Tacitus nyelvén h a n e m 
Agricola magvas i rá lyában , is készültek. 
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lelkészek és hívei között felmerült viszályok esetében mint 
békebíró szerepelt és az egész esperesség érdekeire felügyelt; 

b) a két alesperes, akik a hozzájok közelebb fekvő 
egyházakban az esperesi teendőket végezték és az esperes 
helyettesei voltak; 

c) a jegyző, a ki az esperest állandóan kisérte, az 
ülések jegyzőkönyveit vezette, a bizonyítványokat, átiratokat 
ós válaszokat fogalmazta ós kiadta; 

d) hat tanácstag, a kik bizonyos előre meghatározott rang-
sorozat szerint foglaltak ugyan helyet, de máskülönben 
egyenlő szavazattal bírtak. 

e) a szószóló — orator —, aki a gyűléseken imád-
kozott, és az esperesség érzelmeinek tolmácsa volt 

Ezen tanács fő teendője volt a bíráskodás, amen-
nyiben az esperes (a magához vett jegyző kíséretében) a 
békés barátságos úton ki nem egyenlíthető viszályokat, a 
válási, felmentvényi és bűnvádi ügyeket eldöntés végett hol 
a „tanács," hol pedig a teljes közgyűlés elé terjesztette. 

Azonban sem a közgyűlés, sem a tanács, sem az esperes 
hatásköre szabatosan körülírva nem volt ós ennélfogva az 
esperes ezentúl is gyakran „bölcs belátása szerint" és senkit 
sem kérdezve jár t el, viszont a tanács is nem ritkán döntött 
oly ügyekben, melyek a közgyűlés elé tartoztak volna. 

3. A lelkészek e korszakban is feltétlen engedelmes-
séggel tartoztak az esperesnek és bizonyos rangkülönbséggel 
következtek egymás után. Ezen rangkülönbsógnek idővel 
nem kis fontosság tulajdoníttatott, amenynyiben pl. az át-
helyezés egyik asztal mellől a másikhoz felfelé, nagy kitün-
tetés, lefelé, súlyos büntetés volt. — A lelkészi kar úgy volt 
fegyelmezve mint a róm. kath. szerzetesek! hiszen az új 
szabályok VI. c. 1. pontja szerint nem csak az esperes, 
alesperes ós tanácstag ügyelt fel a lelkészekre, de még egyik 
a másikat is folytonosan szemmel kísérte, a mi tudtommal 
csakis a jezsuita rendnél volt szokásban! J a j volt az illető-
nek, ha az esperesség meghagyását semmibe vette! — A 
prédikáció után a miatyánk, hiszekegy, ós a tíz paran-
csolat „átok terhe alatt" mondandó el (1622 ápril 20-án Jolsván 
Prot. Schröter. 137 1.): így hangzott rend szerint e meg-
hagyás. A lelkész személye ezen időszakban is szent és 
sérthetetlen volt, de az esperesség arról is gondoskodott, 
hogy e sérthetetlenséggel kifogástalan jellem és példás erkölcs 
jár jon együtt. így Floriani Kristóf geceli lelkész hivatalától 
fosztatott meg azért, mert rövid idővel neje halála után 
házasságra akart lépni (1602 november 3-án Rozsnyón, Prot. 
Schröter 1 1.:) De igaz ügyben ismét védelemben részesült a 
lelkész, pl. Albini György veszverósi lelkész elmozdítását az 
esperesség 1603 november 26-án Rozsnyón nem engedte meg, 

Theol . Szaklap XII. évf. 5 
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jóllehet bebizonyúlt, hogy az írástudatlan népnek okmányokat 
írni vonakodott (Prot. Schröter 6. i.). 

A lelkész választása életfogytig történt, jövedelmei 
e korszakban az „utókor számára ' pontosan összeirattak ós 
az esperes különös felügyelete alá helyeztettek. 

Ezek voltak a tényezők, melyek az esperesség és az 
egyes egyházak kormánygyeplőit kezökben tartot ták és 
mindenben önállóan és függetlenül intézkedtek. Minden más 
befolyás ki volt zárva és pedig úgy fönn az esperességben, 
mint lenn az egyes egyházakban, melyek képviselete 
kizárólag az egyes lelkészekben keresendő. A világi ember 
csak kötelezett és nem jogosított tagja volt az egyháznak. 
Ha itt ott nyomára akadunk annak, hogy egyes főurak véle-
ménye is — nagy ritkán bár — meghallgattatott: ez koránt-
sem a mai presbyteriális rendszer első nyoma, hanem inkább 
a pártfogói jog — patronatus — kifolyása volt, a melyből 
az egyház anyagi hasznát látta. Találunk azonban a fentebb 
részletezett új szabályokban két intézkedést, mely arra 
mutat, hogy egyrészt a hívek kizárása az egyházi igazgatásból 
már akadályokba ütközött és ellenmondásra talált, másrészt 
pedig a lelkész és az általa képviselt egyház között már némi 
különbség tétetett. Elébbi esetre vonatkozók a VIII. c. 7. pont 
„mely a földesurat kéri, ne tulajdonítson magának valami 
hatalmat a lelkész felett", utóbbi a III. c. 1. pontjában nyer 
kifejezést, mely szerint „a lelkész csak az esperes ós az egy-
ház beleegyezésével hozhat be újításokat, törülhet el régi 
szokásokat." Ezen két intézkedésben találom én a mai demo-
kratikus és alkotmányos rendszeren nyugvó egyházi kormányt; 
mert a „kérelemnek" a földesúr csak akkor adott helyet, 
ha az esperesség vagy a lelkész intézkedését célirányosnak 
találta és mivel a jog : a lelkész által tervbe vett változtatást 
elbírálni, elfogadni vagy elvetni, a híveknél bizonyos össze-
jövetelt, eszmecserét és szervezetet tételezett föl! Így tör-
tént, hogy nagy későn és roppant ellenszenv leküzdése után 
a világi urak is széket és szavazatot nyertek a gyűlések-
ben és hogy a bíró által képviselt hívek többsége is hová 
tovább több és több befolyást nyert az egyházban. Kiemelem 
azonban, hogy mindez csak nagy későn — 1704 után — tör-
ténhetett meg, miután az esperesség körömszakadtáig védte 
álláspontját, mely szerint „az egyházi ügyek vezetése kizárólag 
az egyházi elemet illeti" és a II. Rákóczy-fóle szabadságharc 
szabadelvű törekvéseire volt szükség, hogy egyházunk ezen 
a protestáns szellemmel merő ellentétben álló felfogás elej-
tésére szoríttassék. 

Ε) A közoktatás ügye. 
Az iskolák állapota ős a tanítók helyzete e korszakban is a 

régi maradt. A szabályok IV. címe, mely a tanítót a lelkésznek 



A gömöri ág. hi tv. evang, esperesség története. 67 

feltétlenül alárendelte, nem maradt papiroson. így pl. igen 
megjárta Antoni Pál dobsinai tanító, midőn kijelentette, hogy 
„a lelkésznek semmi köze az iskolához!" 1620 ápril 22-én 
Csetneken kérdőre vonta őt az esperesség és ha szavait vissza 
nem vonja, bocsánatot nem kér és külön térítvónynyel 
engedelmességet és józan életet nem fogad, bizony kiteszik 
hivatalából (Prot. Schröterianum 101—102 1.). 

így állván a dolog, szinte hihetetlen, hogy mind a mellett 
ez időszakban is több igen kitűnő tanítóra akadunk, kik 
virágzó iskolákat alapítottak és a virágzókat ilyen állapotban 
fenntartot ták; hiszen a lelkészek többsége tanítóságon kezdte 
működését, így tehát bizonyos, hogy a tanítók a kellő tudo-
mányos képzettség birtokában voltak és hogy csupán a kor 
irányán múlt, ha a tanítás főkép a vallás- hit ós erkölcs-
tanra valamint a vitatkozás „mesterségére" szorítkozott. 

F) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Durva szokás és az időkhöz mért erkölcsi sülyedés 

jellemzi a korszakot; a folytonos harc és sarc közben nem 
is lehetett ez máskép. így pl. 1607 ápril 24-én Jolsván keser-
vesen panaszolta egy veszverési nő, hogy férjétől a hajdúknak 
1 ft 50 dénárért eladatott, ugyanaz törtónt 1619 február 4-ón 
Gecelfalván, a hol egy pótermányi férfi szintén azzal vádoltatott, 
hogy nejét 12 forintért eladta; egy dobsinai nő, Sabina, pedig 
elmondta 1602 november 3-án Rozsnyón, hogy férje mint-
egy 6 évvel azelőtt elhagyta, Egerbe ment ós törökké 
lett (Schröter 13. 1. 1.). A hűtlen elhagyás, házasságtörés és 
az eljegyzés felbontása, valamint az ünnep- ós vasárnap meg-
szentségtelenítése napirenden volt, bár minden egyes fel-
merült esetet a legszigorúbb fenyíték ért ós ha máskép nem 
pl. a vétkes szökése esetében, azzal sújtották, hogy az 
illetőt az esperesség területéről örökre száműzték. Igazolják 
azt a következő esetek. 

Trocha György, a baradnai egyházhoz tartozó Zdichava 
községbeli lakos „Mária születése napján" (in die nativitatis 
Mariae) szántott és így az első tábla törvényei ellen vétkezett, 
a miért 1597 február 9-ón (juxta vetus, régi időszámítás szerint) 
Rőcén kérdőre vonatott ós méltó megfenyítése végett Bakos 
János földesúrnak jelentetett fel (Prot. Rimanovi 301 1.); 

Rusinko Sófia murányi lakos Mihályko Ferenc oláh-
pataki lakossal eljegyeztetett, de később máshoz akart nőül 
menni; 1602 november 3-án Rozsnyón mint hitszegő (ut fide 
fraga) az esperesség területéről száműzetett (Prot. Schröter 
2 . 1 . ) ; 

Koncsko Mihály és Liptak Sófia redovai lakosok a ha-
todik parancsolat ellen vétkeztek, azért 1603 december 11-ón 

5* 
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Rozsnyón így ítéltek, 1. álljanak három vasárnapon a szégyen 
helyen a templomban és 2. fizessenek 10 ftot.(Prot. Schröter 7.1.); 

Zacharias gocsaltói lakos parázna leánya a faluból ki-
tiltatván. hiába kér 1609 szeptember 30-án Ochtinán, kegyel-
met (Prot. Schröter 23. 1.); 

Lipták Gergely parázna neje Sófia öt óvi száműzetés 
után az egyház kebelébe való újbóli felvételért esedezett 
és miután egy felsősajói és egy berdárkai tisztességes férfi 
is jót állott érette, 1607 május 22-én határozatba ment : egy 
vasárnapon álljon zsákban és szalmakötóllel a templomban 
az oszlopnál, két vasárnapon ugyanott csak zsákban, aztán a 
jótállók felelősségére és 40 f t óvadék mellett kegyelembe fogad-
tatik ugyan, de ha még egyszer bűnbe esik, fejét veszti 
(capitis suplicio affici debet, Prot. Schröter 117. 1.). 

Az eljegyzés ós házasság ez idótt egyaránt szent, és csak 
igen fontos okból volt feloldható. A ki az eljegyzéstől elállott 
nemcsak — rövidebb hosszabb ideig, rendszerint hót évig — 
más eljegyzésre képtelennek (kötelezettnek, ligatus) mondatott 
ki, de súlyos fenyíték (pl. kitiltás, bírság stb.) alá is esett,· 
az elválás pedig csak ri tka esetben engedtetett meg pl. 1614 
ápril 15-ón Oláhpatakán egy felmerült eset alkalmából ki-
mondották, hogy a ragályos és gyógyíthatlan betegség, milyen 
a bélpoklosság, sem szolgálhat az elválásra elegendő indokúl 
(Prot. Schröterianum 51. 1.). 

A vallásosságot még mindig abba helyezték, hogy valaki 
az istent külsőleg gyakran szolgálja ős a lelkésznek vakon 
engedelmeskedjék. így pl. György sztrizsi lakost 1615 no-
vember 23-án Csetneken kiátkozták és az egyház kebeléből 
kizárták, mivel a lelkészt semmibe vette, rendetlen házas-
életet élt és az úrvacsoráról minden tisztelet nélkül^ beszélt 
(Prot. Schröter 61. 1.). 

A protestáns egyház tusája a kiírthatlan róm. kath. 
emlékekkel és szertartásokkal még folyvást tartott. Ε kor-
szak elején még abban is nyilvánúlt e harc, hogy az esperes-
ség a XIII. Gergely pápa által javított naptárt a világért sem 
használta volna, hanem tüntetőleg a régi időszámításhoz — 
juxta veteres — ragaszkodott. Ε tárgyban a kassai cs. k. 
kamara1) 1600 julius 20-án Gömörmegye néhány egyházához 
— különösen a köviihez — igen erélyes felszólítást intézvén 
(Pro't. Peczeli, 18. 1.) és ehhez és más meghagyáshoz még az 
is járúlván, hogy már most minden ünnep az oroszokéval 
összeesett és hogy ennélfogva pl. a garami nép magát ismét 
ruthén-nek képzelte: egyházunk is meghajolt a célszerűség 
előtt és így megtörtént, hogy Bubenka Boldizsár veszverósi 

') Hogy mi köze volt a cs. k. kamarának ahhoz ? ki mond ja meg ? 
Én legalább ki nem vehetem e felszólítás okát 1 



A göraöri ág. hitv. evang. esperesség története. 69 

— később alsó sajói lelkészt 1618 ápril 25-én Csetneken azért 
is mert ,,a karácsont a régi naptár szerint ünnepelte" hiva-
talából kivetkőztették és csak 1620 ápril 22-én fogadták 
ismét kegyelembe, miután többen közbevetették magokat az 
erdekében, de neje, ki „nagyot vétkezett" — úgy látszik, 
hogy „Ave Mária!" imádkozott — egy vasárnapon szégyen 
szemre állíttatott ki a templomban; (Prot. Schröter 84 és 
103 1.). 

A róm. kath. látványos szertartások úgy átmentek a 
nép vérébe, hogy minden tilalom ós fenyíték dacára azokat 
feledni és azoktól megválni nem tudott. így pl. 1612 ápril 25-én 
Oláhpatakán arról értesült az esperesség, hogy Betléren, Vesz-
verésen és Markuskán még mindig tüzet gyújtanak a templom 
előtt és húsvétkor feszülettel járják körül a vetéseket ; a három 
falút természetesen rögtön felelősségre vonták és meg is 
büntették (Prot. Schröter41.1.). Ez okból is szükséges volt, hogy 
az esperes az egyes egyházakat mennél gyakrabban látogassa, 
mely alkalommal rendesen a régi babonás szertartások kiir-
tása ós az egyházi- ós papi jövedelmek jegyzékbe vétele 
tekintetett főfeladatnak. így történt 1599, 1610 és 1616 a mikor 
több egyház lett beható vizsgálat alá vonva. Példáúl: 

1599 január 30-án Veszverésen, meghagyatott (Flóriani) 
Kristóf (lelkész) úrnak, hogy a mennyasszonyok és egyház-
kelő nők avatásánál a szokásos „babonás szertartásokat" mel-
lőzze, a keresztelésnól pedig ne merjen gyertyát gyújtani! 
(Prot. Rimanovi 220. 1.). 

1599 február 2-án Felső Sajón a tűzgyújtás szt. János 
napján, a fonoda ós laetare vasárnapján a halál kihurcolása 
tiltatott be (Prot. Rimanovi 221. 1.). 

G) Egyes egyházuk. 
Egyes egyházaink e korszakban a hívek tekintélyes 

számával dicsekedtek, amennyiben rendszerint több kevesebb 
helységet találunk kebelükben; így pl. a rőcei egyházhoz 
1596-ban Vizesrét, Zdichava ós Kis-Rőce; a krasznahorka-
váraljaihoz 1610-ben Pacsa, Hárskút, Hosszúrét és Jólész; 
a rozsnyóihoz 1606-ban Betlér, Nadabula és Csúcsom; a vesz-
veresihez a 18-ik század elejéig Henckó és a felső sajóihoz a 
legújabb időkig Rédova is tartozott, a tekintélyesebb leány-
egyházak azonban csakhamar külön váltak és anyaegyházakká 
lettek mint pl. 1619 ápril 25-én Kun-Tapolca (Prot. Rimanovi 
523. 1.) és 1607 körül Betlér (Prot. Schröter 14, 22). Meg kell 
itt jegyeznem, hogy a fent elősorolt leányegyházak illetve 
községek lakosai egy lélekig lutheránusok voltak és hogy 
azokban a helységekben máshitű egyház nem létezett ős nem 
is létezhetett, amennyiben ez idétt két felekezet egy községben 
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még . . . meg nem fórt, egyik a másikat elnyomta, elnyelte 
volna! 

Hogy az egyházi jövedelmeknek e korszakban törtónt 
összeírásáról is képünk legyen, ide iktatom a baradnai egy-
házra vonatkozót, mely 1596 február 10-én az egyházlátogatás 
alkalmával egy mezőssi Borbély Jánosnál talált 1477-ben kelt 
latin feljegyzés1) után jegyzőkönyvbe lett iktatva: 

„A baradnai plébania jövedelmei 1477-ben: Item kiki 
fizet 12 új dénárt. Item egy szombati véka tiszta búzát. Item 
egy véka őszi búzát. Item egy véka zabot. Item egy jó tyúkot. 
Item avatásért egy új dénárt, egy gyertyát, egy búzakalácsot 
és egy tyúkot. Item kiki tartozik egy szekér fát fuvarozni. 
Item gyónásnál letesz kiki egy új dénárt. Item keresztelósért 
egy új dénárt. Item harangozásért egy dénárt." (Prot. Rima-
novi 146. 1.). 

Nem kevésbé érdekes a dobsinai egyházi jövedelmek 
összeírása, melyet Peceli Zsigmond itteni lelkész 1622-ben 
eszközölt: 

„A dobsinai lelkész jövedelmei:"1) 
1. a tized, mely a borsó és kapás növények kivételével 

minden gabona, búza, őszi és tavaszi rozs, árpa, köles, zab 
és más termesztményekből teljesen jár. 

Jegyzet. Egy földmives 1596-ban borsót vetett ós midőn 
ez pompásan sikerült, a többiek is nemsokára a tízed tetemes 
kárával az összes földeket azzal vetették be, mert habár 
többnyire 10—13 szekérrel is hoztak a csűrbe és 50—60 köböllel 
is mértek, még sem adtak tízedet belőle és a háládatlanok 
azon igéretöket sem váltották be, melyet az esperesség köz-
benjárására — t. i. az 1596 november 25-én tartott egyház-
látogatás alkalmával — tettek és mely szerint a kicsépelt 
mennyiségből tartoztak volna tízedet adni. Hálátlanságuk 
miatt le is vette aztán az isten e terményről az áldást, mit 
nekik nem egyszer a szószékről fenyegetés közben megjó-
soltam (sic!). 

A méhek után a tizedik ra j a lelkész-é, de ő adja hozzá 
a méhkast. 

Len ós kenderből tetszósök szerint adnak valami keveset. 
A polgár, ki mit sem vet, 12 dénárt fizet évenként 

„keresztyénség (Christenthum)" cím alatt, a zsellér hat pénzt. 
2. A mellékjövedelmekről (de accidentiis). 
A pápistakorban szokás volt, hogy a róm. kath. plébános 

karácsonkor (in vigiliis nativitatis Christi) feszülettel áldozva 

*) Ez kisebb címe; a nagyobb így hangzik: „Assignatio uni versorum 
parochiae Dopschensis proventuum, per me Sigismundum Pecelium Nissenum 
Silezium senem septuagenarium, indiqueque agentem eiusdem ecclesiae 36 
annis pastorem in usum meorum successorum reposita" és aztán jön „Pro-
ventus Parochiae Dopschensis Τ de Decimis. . . . " 
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jár t körül, mi bálványimádás lévén jámbor elődeink e 
helyett azt hozták be, hogy az ev, lelkész poharat (kehelyt) 
küld körül és így gyűjt magának egy forintot és egy két 
garast. 

Minden háziasszony Jakab napján kakast és ha 3 - 4 
tehene van, sajtot is ad; de utóbbi ritkán történik, mert 
gyakran hull a marha. Ezen szolgálmányért tartozik a íelkész 
a város bikáit kitelelni, mitől eleintén vonakodtam, de látván, 
hogy e bikák még is csak az én barmaimhoz hajtattak, bele-
nyugodtam abba is. 

A hajnali istenitiszteletért (pro rorate) az egyházfi 1 ftot 
szokott adni, ugyanannyit a „salve" zsolozsmáórt, de mindaz 
egy harmadrészben a tanítót illeti. 

Nagy temetésért (generale) 50 dénár, közönségesért 
(specialis) 25 dénár és szegény gyermekek temetéseért 12 
dénár jár. 

Hirdetésért egy itce, esketésért egy pint és a nők ava-
tásaért szintén egy itce bort adnak, de becstelenek esketéseért 
elengedhetlenűl 2 ftot kell fizetni. 

Aki a menyasszonyt más egyházba viszi, tartozik elébb 
a lelkészszel kiegyezni, ellenesetben a menyasszony el nem 
bocsáttatik. 

Ezen mellékjövedelmek közt első az acél; a hámori 
kovácsok t. i. hetenként minden hámorból egy 16 fontnyi 
rudat adnak, miért nekik a lelkész kéthetenként egy pint 
sört szokott küldeni. 

Jegyzet. Ha a hámorban 2—3 tűzhely (kemence) van, a 
lelkészt minden tűzhely után egy-egy acélrúd illeti. Egy Miklós 
nevű idegen (polonus, polok!) ezt 1612-ben nem akarta telje-
síteni, de perrel kényszerítettem reá, tanúkkal beigazolván a 
bíró előtt, hogy 1560 körül is minden tűzhely után egy-egy 
rudat adtak volt hetenként. 

3. Az offertoriumokról. Ünnepnapon (karácson, húsvét 
és pünkösdkor) 3 offertorium van, t. i. reggel, az apostoli 
ének közben és a prédikáció után. 

Temetés után minden hallgató a lelkész vezetése alatt 
offertoriumhoz járul, de ha családapát vagy családanyát 
temettek, egy tyúk is jár. Az egyházkelő nő egy itce borral 
vagy annak értékével áldoz és azonkívül három pénzzel gyer-
tyára, a keresztanyák is egy-egy pénzt adnak ilyenkor. A keresz-
telés alkalmával is minden keresztszülő egy-egy pénzzel áldoz. 

A gyónás után az elbocsátott (absolutione accepta) egy 
pénzt ós közvetlenül az úrvacsora előtt ismét egy pénzt tar-
tozik adni. 

4. A szántóföldek- és rétekről. (Dűlők szerint felsorol-
tatnak ; a szántóföldek összesen 85 köböl területtel bírtak 
mintegy, a réteken vagy 12 szekér széna termett). 
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Jegyzet. Nehéz, sőt lehetetlen a földbirtok határait fog-
lalás ellen megvédeni különösen nekem, ki egy betűt sem 
bírok e részben felmutatni, ha a dolog bíró elé kerül. 

5. Az építményekről. A paplakot a hívek tart ják rend-
ben, de a sörfőzde, fürdő, étkező hely, méhes és minden 
kerítés a lelkész költségén emeltetik.1). (Prot. Rimanovi 210, 
304—314. 1.). 

IV. KORSZAK. 
A gömöri ág. hitv. ev. esperesség virágkora. 

1622—1645. 

A) Történelmi áttekintés. 
Bethlen Gábor 1622-ben a nikolsburgi béke megszegése 

miatt fegyvert fogott, de már 1624-ben ismét javában folyt, 
úgy Ferdinánd mint Bethlen részéről minden őszinteség nélkül, 
az alkudozás. Midőn 1625-ben, Thurzó Szaniszló elhúnyta után 
megüresedett nádori székbe az ellenreformáció egy hatalmas 
támaszát Eszterházy Miklóst ültették, a nyolc éves Ferdinánd 
Ernő trónörököst pedig „a királyválasztási jog kijátszásával" 
— mint a soproni országgyűlésen 1625-ben sokan mondták — 
megkoronáztatták, a hadviselés úgy mint a diplomatiai 
alkudozás folyton folyt, Bethlen Anglia, Németalföld, Velence 
és a német protestánsok titkos szövetségese lett és az 1626-
ban kötött pozsonyi béke után is 1627—1628-ban hadi készü-
letekkel foglalkozott, hogy nagyszerű tervét : egy teljesen 
önálló és erős magyar királyság létesítését, megvalósítsa; 
de vízkórba esvén 1629 november 15-én elhúnyt. Utóda 
(1631 óta) Rákóczy György a kassai egyesség alkalmával 
tett fogadását: „hogy az ausztriai ház ellen fegyverhez 
nyúlni nem fog," meg nem szegte és így Ferdinánd király és 
a mindenható esztergomi érsek Pázmán Péter, valamint a 
nádor, Eszterházy Miklós könnyen elbántak volna Bethlen 
híveivel, de a svédek győzelmei engedékenységre bízták 

') A dobsinai egyházról sokat kellene í rnom: amennyiben viszonyai 
sok tekintetben feltűnő különbséget muta tnak a többi egyházak viszonyaitól, 
így pl. míg más egyházakban még a 16-dik század végén is sok róm. kath. 
szertartás dívott, addig Dobsinán m á r a 16-ik század másik felében az isteni-
tisztelet tisztán evangéliumi volt és a pünkösdi királyság, máglyagyújtás, 
feszülethurcoltatás és más efféle tekintetében sem merült fel panasz. Hason-
lóan érdekes a dobsinai templom, mely valószínűleg még Róbert Károly 
idejében épült és a mellette állott je len korszakban már profán célokra hasz-
nál t még régibb „Bálint úrnak szentelt kápolna" mely később 1641-ben a 
templomhoz csatoltatott és annak m a is „Waltens kirch" nevű részét képezi. 



A göraöri ág. h i tv . evang. esperesség története. 73 

Ferdinánd királyt, aki hosszabb — Eperjesen folyt — alku-
dozás után végre 1633 szeptember 28-án megerősítette a 
bécsi, nikolsburgi, pozsonyi és kassai békekötéseket; utóbbi 
megerősíti erdélyi fejedelmi székén Rákóczy Györgyöt, előb-
biek teljes vallásszabadságot biztosítottak a protestánsoknak. 

Mindennek dacára úgy Pázmány, mint Eszterházy, ahol 
csak tehették, elnyomták a protestánsok ügyét, melyet az 
1634/5. pozsonyi országgyűlésen is teljesen mellőztek és mely 
hova tovább gonoszabb és gonoszabb sors elé nézett. 

II. Ferdinánd 1637 február 15-én elhalálozván, utóda 
III. Ferdinánd lett, ki az 1637 március 19-én elhúnyt Pázmán 
Péter helyébe lépett, Losy Imrétől vezetve a sok békekötés 
ós törvény ellenére űzőbe vette a protestánsok megfogyott 
felekezetét, a jezsuitáknak a nikolsburgi békében foglalt 
tilalom dacára jószágokat (a turóci prépostságot pl.) ado-
mányozott és a bécsi békekötést, határozott ígérete ellenére, 
meg nem erősítette. 

Ily körülmények között Rákóczy György az elnyomott 
vallásszabadság visszaállítása érdekéből is 1643 ápril 26-án 
fegyverhez nyúlt, miután a francia király és a svéd Torstenson 
követeivel megkötötte a frigyet. A hadviselés változó szeren-
csével folyt, míg 1645 december 16-án megkötötték Linzben 
a békét, mely az 1608: I. tc. és a hitlevél 6. cikke értelmében 
vallásszabadságot biztosított az összes lakosságnak ós az 
elfoglalt templomok visszaadását is elrendelte. 

Közli: Kovács Sándor. 



Könyvismertetés. 

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch 
in gemeinverständlicher Darstellung. Unter Mitwirkung von H. 
Gunkel und V. Scheel herausgegeben von Fr. M. Schiele und 
Z. Zscharnack. Lexikon 8°. : 

IV. kötet: Maassen bis Rogge. VIII. és 2368 hasáb. 
V. kötet: Roh bis Zypressen. XV. és 2260 hasáb. . 
Az egész mű ára fűzve 130, kötve 150 márka. 
Amit a „Theologiai Szaklap" 1913. évi 3—4. számában 

(315—320 1.) irtam e nagy munka három első kötetéről, az áll 
általánosságban a IV. és V. kötetről is. 

A IV. kötetben is fontos és érdekes cikkek egész sora talál-
ható, melyek nemcsak egy lexikon keretében, hanem külön mono-
gráfiákként is fényesen megállnák a helyüket. Az egyes cikkek 
nemcsak száraz adatokat sorolnak fel és a tények halmazát 
gyűjtik rakásra, nemcsak a tudományos kutatás eredményeit 
foglalják össze, hanem a munka műhelyébe is bepillantást enged-
nek és részletkérdésekben is alapos tájékozást nyújtanak. 

A kötet fontosabb cikkei közül bennünket elsősorban a 
Magyarországról szóló érdekel, melyet Netoliczka dr., brassói tanár 
írt. Igaz ugyan, hogy „Magyarország" az Oesterreich-Ungarnról 
szóló cikk második részét képezi, mi pedig sokkal jobban szerettük 
volna, hogyha külön cikkben, Ungarn cím alatt találtuk volna 
meg a magunk egyházának a történetét, azonban azt az elismerést 
a cikk írójától meg nem tagadhatjuk, hogy a rendelkezésére álló 
10 hasábon nagy objektivitással, a fontosabb dolgokra mind kiter-
jeszkedve kitűnő áttekintést nyújtott a magyar egyháztörténetről 
s a magyar egyházi állapotokról. Hogy a cikk vázlatszerű, hogy 
multunkról és jelenünkró'l az egész lexikon nem ír olyan részle-
tesen és minden fontosabb eseményre kiterjeszkedve, mind más, 
közelebb eső és úgy nyelv, mint más tekintetben könnyeben hozzá-
férhető országokról, azt egész természetesnek találhatjuk. Amit 
a németek számára is érthetően megírtunk, az nem kerülte el 
a figyelmünket. így pl. a nazarénusokról írott cikkben felhasznál-
ták azt, amit Szeberényi Lajos Zsigmond békéscsabai lelkész írt 
róluk a Jahrbücher für prot. Theologie 1890. évfolyamában. Ha 
azonban a lexikon több kiadást ér meg, ami nemcsak valószínű, 
hanem óhajtandó is, akkor kívánatos volna, hogyha a mi egyhá-
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zunk nevesebb, komoly tudományos irodalmi működést kifejtő, 
vagy történetünkben fontos szerepet játszó fiai is megemlíttessenek, 
Eddig, ha jól emlékszem, mindössze Pázmány Péterről és Révész 
Imréről tett említést külön cikkben ugyancsak Netoliczka. Az V. 
kötetben Seberinyi János ny. katonai superintendensről ír Glaue 
pár sort, melybe egy pár hiba is csúszott. Ez bizony édes kevés 1 
Azonban még ennél is fontosabb volna az, hogy a nagy törté-
neti áttekintéseket nyújtó pl. az egyházi művészetről, építkezés-
ről stb. stb. cikkekben ne csupán Anglia, Franciaország, Olasz-
ország és az északi államok viszonyai vétessenek figyelembe, 
hanem hogyha lehet rólunk, a mi multunkról vagy jelenünkről 
is valami fontosat és említésreméltót mondani, az se kerülje ki 
az egyes cikkek íróinak a figyelmét. A kívánság nem jogosulatlan 
s hogy nem utasíttatnék vissza a limine, arra reményt nyújt 
az a tény, hogy az orosz viszonyokról a lexikon egy mozgékony 
munkatárs révén (Grass) meglehetősen jól van informálva s sok 
orosz tudós és egyházi vezérember életrajzi adatai, sőt orosz 
munkáik cimei is megtalálhatók benne. 

Egyébb cikkek közül kiemeljük a Malerei und Plastik im 
Mittelalter (25 hasáb, Weese), Nordische religiöse Malerei und 
Plastik (26 hasáb, Weizsäcker) és a renaissance művészetéről 
szólót (14 hasáb, Ρ. Schubring). 75 hasábra terjed Wendland 
J.-nak a görög római, Buchenaunak az újabb, Scheibenek pedig 
a jelenkori filozófusokról szóló tanulmánya. Külön cikkek szólnak 
ezenkívül az egyes filozófusokról és iskolákról. Rittelmeyer ír Nietz-
schéről, J. Wendland a neufriesianizmus és neukantianizmusról, 
Storkebaum a monistákról és a monistenbundról. Sorra vannak 
véve a filozófia és pszichológia fontosabb kérdései és irányai. Ezek-
ró'l jobbára J. Wendland í r : materialismus (5), Metaphysik (7), 
Naturgesetze (6), Naturphilosophie (5). A pszichofizikai paralleliz-
musról és a pantheizmusról Steinmann, a realizmusról és a 
positivizmusről E. W. Mayer ír. 

A vallástörténeti cikkek közül kiemelendők: Gressmannak 
a cikke: Mantik, Magie, Astrologie (11 hasáb) Preussé a mexikói 
vallásról (12), Fiebigé a Mischna, Talmud Midraschról (7), Heussié 
a szerzetességről (20) Geldner, Lins és Ter-Minnasianz közös 
cikke a perzsákról és a partismusról és különösen Radenak a 
vallástörténetről és a „vallástörténeti irányról" szóló kitűnően 
tájékoztató, 17 hasábra terjedő tanulmánya. 

Az ó- és új-testamentum teréről fontosak: Propheten (28 ha-
sáb, Hans Schmidt és Gunkel), Psalmen (20, Gunkel), Offenbarung 
des Johannes (15, Ε. Vischer), de különösen említést érdemel 
Boussetnek Pál apostolról és a páli levelekről írott, összesen 61 
hasábra terjedő munkája. 

A pápaságról Werminghoff 56 hasábot írt, a pápák lajstro-
mát Anrieh közli. A miséről P. Drews, a reformkatholicizmusról 
Schnitzer írt. 
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Az V. kötettel befejeződött a nagy munka. Ebben magyar 
vonatkozású dolgokról szólnak: szombatosok (Zscharnack), és 
Netoliczka, Kálmáncsehi Sánta Mártonról, Seberinyi Jánosról, Sze-
gedi Kiss Istvánról és Sztárai Mihályról írott cikkei. Netoliczka 
Teutsch Georg Dániel és Teutsch Frigyes erdélyi szász püspö-
kökről is írt egy-egy rövid életrajzot. Ebben a kötetben lett 
volna a helye pl. Székács életrajzának is! 

Majdnem külön részt képeznek ebben a kötetben az isko-
laügy körébe vágó kisebb-nagyobb dolgozatok: Schulaufsicht 
(Kabisch,), Schulbibel (Geyer), Schulhygiene (Thiele), Schulrecht 
(24. Kabisch), Schulspeisung (Agahd), Schulsprache, Schulzwang 
és Trennung von Schule und Kirche (Kobisch), Volkschule (Tews) 
és Universitäten (14 Pieth). 

Vallástörténetiek: Russiche Sekten (Grass), Stufenfolge der 
Religionen (Steinmann), Synkretismus im Altertum (Kroll), Tavis-
mus (Hackmann), Totemismus (E. Lehmann), Totenverehrung 
und Trauergebräuche (Bertholet), Typen der Religion (19, C. Fabri-
cius), bedischa und brahmanische Religion. Hinduismus (14, Geld-
ner), Wesen der Religion (20, E. W. Mayer). 

A népvallásossággal több cikk foglalkozik: Volksaberglaube 
der Gegenwart (11, Fehrle), Volksfrömmigkeit (19, W. E. Schmidt 
és Baumgarten), Volkskunde, religiöse (8, P. Drews). A népies 
vallásos írókról Hesselbacher, a népnevelési törekvésekről E. 
Fuchs írt. Még a „népbiztosítás" kérdése is szeretetteljes meg-
világítást nyert 0. Siebeck cikkében. 

A lelkipásztorkodásról Baumgarten és a gyülekezeti reform 
megpenditője és előharcosa Sulze írt. Baumgarten cikke 31, Sulzeé 
7 hasáb. A Vereinswesent különböző szempontjából Dantló, Baum-
garten és Schian tárgyalják. 

Ebben a kötetben sok érdekes életrajzot is találunk. Ezek 
közül megemlítjük a következőket: Rothe (Stephan), Schleier-
macher (12, Eck), Schrempf (Μ. Finckh), Semler (Zscharnack), 
Spencer, Strauss D. F. (Eck), Taxil Leo (0. Lempp), Tolstoj (Rittel-
meyer), Treitschke (A. Barth), Troeltsch (Bornhausen), Voltaire 
(Frieter), Weizsäcker (Eck). Wellhausen (Gunkel), Wichern (Israel), 
Wilhelm I„ Wilhelm II., Wimmer (Baumgarten), Windhorst (Jul. 
Bachem), Wundt (Thieme), Zinzendorf (Reichel), Zwingli (Wald-
burger). 

A terjedelmesebb és figyelemre méltó cikkek közül felem-
lítjük még a következőket: Sagen und Legenden Israels (20-4-3, 
Gunkel és Geyer), Sitte und Sittlichkeit im Urchristentum (27,) 
Jülicher), Kirchliche Sitten (12, v. Lüpke), Sittlichkeitsbestrebungen 
(8, v. Dungern), Strafrechtsrefőrm (7, Liepmann), Taufe (28, Heit-
müller és mások), Theismus (12, Steinmann), Theodizee (15, Lempp 
és Werminghof), Theologie (8, Wendland), Theosophie (8, Bruhn 
és Pénzig), Religionsgeschichtl. Volksbücher (Schiele) Wahr-
haftigkeit (3, Baumgarten), Weiterentivicklung der christl. Religion 
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(Troeltsch), Welt und Weltanschauung (44, többen), Wesen des 
Christentums (7. Wendland), Wirtschaftsgeschichte, Kirchliche 
(13, Sommerlad), Wunder (23, többen). 

A sok rövid és hosszú cikk között nehéz a válogatás. A 
figyelmet természetesen elsősorban a hosszabbak és részlete-
sebbek kötik le, azonban a lexikont valamennyi együtt teszi 
értékes, theologiai, vallástörténeti és egyházi kérdésekkel foglal-
kozók számára igen hasznos, sokszor egyenesen nélkülözhetetlen 
segédeszközé. Akik kulturközpontokban, kitűnő könyvtárak köze-
lében élnek, azok természetesen nem szorulnak rá lexikonra. A 
tudományos részletkérdésekkel bíbelődök is könnyen megvannak 
nélküle. Aki azonban ezek híján általános, könnyen kezelhető, meg-
bízható s ami a fó', mindenben tudományos és önálló, igazán 
protestáns szellemben megírott tájékoztatót kíván, az ennél a 
lexikonnál alkalmasabb és használhatóbb munkát keresve sem 
találhat magának. Azért újra melegen ajánljuk.1) 

Sz. L. 

Archiv für Religionspsychologie in Verbindung mit Dyroff, 
Flournoy, Girgensohn, Höffding, Külpe, Messer, Rittelmeyer, 
Tröltsch und unter ständiger Mitwirkung von Dr. K. Koffka 
herausgegeben von Dr. W. Stählin. Tübingen, J. C. B. Mohr 
kiadása. 1914. Első kötet. Ára 15 márka, előfizetőknek 12 márka. 

Ennek az új gyűjteményes vállalatnak az a célja, hogy a 
vallásnak, mint lelki tüneménynek a leírásával, vizsgálatával 
foglalkozó tudományos munkákat nyilvánosságra hozza és ismer-
tesse. A vallásosságot, a vallásos érzéseket és gondolatokat úgy 
ahogy azok a magok valóságában az egyes emberek vagy tár-
sadalmak, vallásos vagy kulturközösségek lelkében élnek, először 
exakt, tudományos módon, a lélektani módszerek igénybevéte-
lével meg kell állapítani, le kell írni, a különböző egyének lel-
kében konstatálható hasonló vagy azonos érzéseket és tünemé-
nyeket csoportosítani és rendezni kell. Ez a valláslélektan első 
feladata, az anyag összehordása. A másik feladat a problémák 
felfedezése, formulázása s megoldási módok keresése, végűi 
pedig ezen lelki tünemények törvényszerűségének a megállapítása. 
A valláslélektani kutatások mai stádiumában az a fő feladat, 
hogy gondos, részletekre kiterjedő vizsgálódásokkal lehetőleg a 
vallásoság lőlek ismeretét mozdítsa elő. Egyelőre, míg a kellő, a 
tudományos vizsgálódás céljainak teljesen megfelelő anyag együtt 
nincsen, a vallásos lélektan elsősorban leíró tudomány, mely 
adatokat, megfigyeléseket gyűjt. Csak ha elég anyaga lesz együtt, 

') A könyv használhatóságát emelni lesz h iva tva az a tartalomjegyzék, 
mely a munkától függetlenül fog megjelenni. Ez rendszeres áttekintést nyúj t 
ma jd a lexikonban feldolgozott anyagról , a betűrendes tárgy- és névmuta tó t , 
helyreigazításokat és a szükséges pótlásokat fogja m a g á b a foglalni. 
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akkor foghat hozzá tulajdonképeni feladatának az alapos meg-
oldásához, a törvényszerű összefüggések megállapításához, annak 
a kutatásához, hogy milyen a viszony a külső hatások és a 
vallásoz élmény között, milyen a vallásosság megnyilvánulása, 
a vallásos élmények egymásutánja s végűi, hogy milyen a 
viszony a vallásos és egyébb lelki funkciók között. Az ilyen 
módon felfogott és művelt valláslélektan igen fontos tudomány, 
melynek egyéb theologiai tudományágak szempontjából is nagy 
a jelentősége, mert a vallástörténeti, egyháztörténeti vagy dog-
matörténeti dokumentumokba való igazi elmélyedést s azok 
teljes megértését lehetővé teszi, az egyházi munkát végzők szá-
mára pedig oktatásnál, lelkipásztorkodásnál, prédikálásnál meg-
becsülhetetlen szolgálatokat tehet. Ha másokra hatni akarunk, 
még pedig tudatosan s munkánk sikerét nem bízzuk tisztán a 
véletlenre vagy jószerencsére, akkor az emberi lélek és a vallásos 
hatások elérésére szolgáló módok ismeretének jó hasznát vehet-
jük. i) 

Ezt a célt a vallásos lélek ismeretének a megalapozását 
és terjesztését, új tudományos meglátásoknak a köztudatba való 
átvitelét s ezzel a lelkekre való hatás művészetének tudatossá 
tételét szolgálja ez az új vállalkozás. Az első kötetben megjelent 
értekezések és irodalmi szemlék mind arról tesznek bizonyságot, 
hogy úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból komoly és 
figyelemreméltó mozgalommal ós munkával állunk szemben. 

Rittelmeyer nürnbergi lelkész a „szeretet" fogalmát vizs-
gálja Platónál és Pálnál. Vizsgálódásának kiinduló pontja az a 
tény, hogy egy szó különböző időkben, különböző embereknél 
nem mindig ugyanazt az érzést fejezi ki, hanem benne valami-
kép „a lélek története is kifejezésre juthat." Minél bensőbb lelki 
állapot kifejezője valamely sző, annál többet lehet tőle e tekin-
tetben várni. A ,.szeretet" úgy a görögöknél, mint a keresztyén-
ségben nagy szerepet játszott. Plató és Pál, két világtörténeti 
egyéniség egész érzelmi világa van benn ebben az egy szóban, 

• mely azonban mindkettőnél más tartalommal bír. Plató Sympo-
sionját ós a szeretet hymusát (l Kor. 13.) elemzi, állítja egymás 
mellé s jellemzi külön-külön, valamint egymással szembeállítva. 
Azután a „szeretet" tartalmát, matefizikai hátterét, világnézet-
beli szerepét világítja meg. 

Behn Siegfried a vallásos genie lelki alkotottságának és 
állapotának a megismerésére a különböző, vallásos fogékonyság 
és közlékenység szempontjából fontos öntudati fokozatok anali-
zásával és jellemzésével foglalkozik. Fischer Alajos az utánzás 

') A valláslélektan p rogrammjá t s va lamennyi theol. tudományágban 
való hasznavehetőségét VVielandt R. foglalta össze egyszerűen, világosan és 
meggyőzően: »Das Programm der Religionspsychologie» c. értekezésében 
Sammlung gemeinverst. Vortr. u. Schriften stb. 62. füzet, Tübingen J. C. B. 
(Mohr. 1910.) 



Könyvismertetés. 79 

és a követés kérdését tette vizsgálódás és tanulmány tárgyává. 
A kanti formalisztikus feltétlen önállóságot és egyéniségeket 
követelő erkölcstannal szemben kimutatja, hogy az emberek 
ezrei nem képesek önálló szellemi életet élni, hanem másokra 
vannak e tekintetben utalva s ezért nem az „autonómia" segít 
rajtok, hanem a példák, a tradíció. A gondolatok közlésének a 
lehetősége, fogékonyság, utánzás és követés a nevelés előfelté-
telei, a fejlődés alapján. Ha nem volna ezen az alapon kialakult 
közös hit, jog, társadalom és művészet, akkor a nemzedékről-
nemzedékre váló nívóemelkedés lehetősége teljesen ki volna 
zárva. Az utánzás finom boncolását kapjuk tanulmányában, 
mely a materiális szempontra, mit, kit kell utánozni, vagy 
követni, egyáltalán nem terjed, hanem csupán az utánzás egyes 
mozzanatait (naiv utánzás, póz, travestia, szinészkedés, lelki 
állapot, érzések utánképzése = követés) emeli ki vagyis csupán 
az utánzás és követés psychologiájának és phanomenologiájának 
az elemeit adja. Az utánzás jogosultságának és fontos szocio-
logiai szerepének a kidomborítására 'fektet még súlyt. Utánzás 
terjeszti el a modern kulturát, technikát, beszédet, ez teszi lehe-
tővé képességeinknek megfelelő alkotások létrehozását, az egyé-
nek szociális közeledését és testvériesülését. A genius teremt, a 
tömegnek a geniust kell követnie, hogyha magasabbra akar 
emelkedni. A követés tehát a heteronomiának teljesen legitim 
erkölcsös formája. 

Wielandt E. a gyakorlati theologusnak szolgáltat útmutatást 
arra nézve, hogy hogyan veheti hasznát s hogyan segítheti maga 
is elő a valláslélektan kutatásait. A lelkész hitoktató a néppel 
a legközvetlenebb érintkezésben áll. Alkalma van embereket 
megfigyelni és megismerni. A vallásos népisme terén a gyakorlat 
embereire vár az adatgyűjtés feladata. Emellett önmagukat is 
tanulmányozhatják. A homiletika és Katechetika psychologiai 
megalapozása terén szintén sokat tehetnek s nem lekicsinylendő 
annak a szolgálatnak az értéke sem, mellyel a dogmatikának 
lehetnének segítségére a különböző vallásos típusok leírásával, 
a közönséges emberek meggyőződésének s e meggyőződés kifeje-
zéseinek a megrögzítésével és megmagyarázásával. 

Az Archív szerkesztőjének, W. Stählinnek is van egy ter-
jedelmes dolgozata az Archívban, mely a szerző által tett beszéd 
és valláspsychologia kísérletek leírását és eredményeit foglalja 
össze s amely különösen abból a szempontból fontos, hogy 
beszédek, mondatok, vagy egyes képek minő gondolatokat és 
őrzéseket váltanak ki a hallgatók lelkében. 

Az irodalmi szemlében első helyen Wundt valláslélektaná-
nak alapgondolatait összefoglaló ismertetést kapunk Ostertag H. 
tollából. Lindworsky J. jözsuita katholikus íróknak a vallás-
leiektan körébe vágó, Gemelli A. turini magántanár pedig az 
olasz valláslélektani irodalmat ismerteti. Megszokott keretekből 

A 
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kinövő részletességgel ismertetik Koffka és Stählin a valláslélek-
tannal foglalkozó fontosabb munkákat (Lévy—Brühl, Wobber-
nin), végűi pedig kisebb bírálatok és lapszemle zárják be a ter-
jedelmes (336 1.) és értékes könyvet. 

Van az Archívban egy pár figyelemre számot tartó kérdőív 
is. A szerkesztő énekeskönyv tanulmányához gyűjt adatokat. 
Ezt a kérelmet evang. egyházi lapjaink egyidejűleg (12. sz.) 
nyilvánosságra hozták. A valláslélektani életrajzkutatásra, von. fel-
hívás pedig a Theol. Szaklapnak ugyanebben a számában jele-
nik meg. Mindkettőre felhívjuk a szíves figyelmet. Magát az 
Archívet, mely elsősorban a tudományos kutatás szolgálatában 
áll, nemcsak kitűzött célja, hanem az 1. kötetben közölt mun-
kák értéke és fontossága miatt is csak ajánlhatjuk a vallás-
tudománnyal szakszerűen foglalkozóknak. 

Sz. L. 
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Kérelem. 

A Theol. Szaklap I. (első) évfolyamát eredet i 

áron szívesen megvenném. Akik eladni hajlandók, 

legyenek szívesek értesíteni, esetleg elküldeni. Csak 

tiszta és ép példányt veszek át. 

Pozsony (Konvet utca 13). 

Kovács Sándor 
theol akad. tanár . 

Szerkesztőség Budapest, IV., Deáktér 4. szám, 
a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden-

nemű közlemény és küldemény intézendő. 



Péter. 
Mt. 16 ig—j3 Mk. 8 Lk. 9 4 8 _ : j . 

Jézus a farizeusokkal folytatott kemény harcot, bár 
győzedelmeskedett, nem a diadal kezdetének, hanem a nagy 
válság előkészítésének tekintette. Aki oly éles ellentétbe 
helyozkedik a fennálló renddel, aki oly bátran szembeszáll 
a hatalom birtokosaival, aki oly fenséges új igazságokkal 
tudja kielégíteni a hagyományos igazságokkal meghasonlott 
lelkek vágyát és szükségletét, mint Jézus: az vagy óriási 
diadalnak, vagy rettenetes bukásnak az út já t egyengeti. 
Jézus teljesen tisztában volt helyzetének világos voltával. 
Ezért úgy tett, mint amikor működését meg akarta kezdeni: 
hogy lelke a kellő egyensúlyát megőrizhesse, félrevonult, 
magányra vágyott. Felment, ahol eddig talán sohasem járt, egé-
szen Caesarea Filippi városának határáig. Itt a pogányokénak 
nevezett Galileában nem ismerte s így nem is háborgatta őt 
senki. 

Mondják, hogy Jézus szökni akart sorsa elől s csak 
Péter váratlan vallomása térítette vissza. Ez a feltevés meg 
nem állhat. Jézus jellemét,, nem olyannak ismerjük, amely 
ezt a feltevést eltűrhetné. Ο sokkal határozottabb, erősebb 
lélek, mint hogy az ingadozásnak csak az árnyéka is illethetné. 
Gyávaság vádja pedig hozzá még kevésbbé férhet. Már pedig 
gyávaság lett volna, ha kitér a küzdelem folytatása és bár-
mely vége elől. Nem is azért vonult félre, hanem pihenni. 
Neki is, embereinek is szüksége volt a nyugalomra. Átment 
a Genezáret taván Pereába, s onnét a rendes országúton fel-
hatolt egészen Caesarea Filippiig, melyet Fülöp király épít-
tetett újjá a római császár tiszteletére. Ott is laktak zsidók, 
hiszen Zsidóország része volt Fülöp tartománya is, de még-
sem állottak az események színterével olyan összeköttetésben, 
mint a többiek s így Jézust sem ismerték annyira, hogy 
pihenését megzavarhatták volna. 

A hosszú, magányos út, a csendes vándorlás Jézusban 
sok gondolatot fölkelthetett és megérlelhetett. Több esztendő 
munkája volt mögötte. S mi az eredmény? Igazságainak 
vannak-e hívei, van-e tábora? De sőt ismerik-e szándékait? 
Tudják-e, mire törekszik, hová akar jutni, mi a terve, célja? 

Theol. Szaklap Xll. évf. 6 
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Tudják-e egyáltalán, hogy kinek nézzék őt? Ha a farizeusok, 
papok, írástudók szemén át nézi önmagát, akkor be kell 
látnia, hogy minden eddigi munkája hiábavaló volt. Merőben 
félreismerik őt és céljait. Ha a közönséges emberek szemével 
nézi eddigi fáradozását, akkor nem sok jót talál. — De ezt 
mégis csak legjobban meg tudják mondani az δ tanítványai, 
akik a néppel közvetlenebbül érintkeznek, akik maguk is 
körüle valók, gondolataihoz inkább hozzáférkőznek. 

Mt. 1613. Mikor Jézus Fülöp Caesareájának tájékára 
jutott, megkérdezte tanítványait, mondván: Kinek tartják 
az emberfiát az emberek? 14 

Márk szerint utazásuk végső célja Caesarea volt. De 
Jézus mégsem a fővárosba ment, csak a mintegy külvárosait 
képező, körülfekvő kis helységekben járkált. Ezért mondja 
Máté, hogy a város környékére ment, s eközben beszélt 
kísérőivel. Márk is úgy tudja, hogy Jézus ezt a kérdést még 
az úton tette fel tanítványainak. A kérdés azonban sokkai 
egyszerűbb, mint Máténál. Nem az ember fiáról, tehát nem 
a Messiásról szól, hanem egyszerűen Jézusról, a vándor 
rabbiról. 

Mk. 8 27. S kiment Jézus és az ő tanítványai Fülöp 
Caesareájának községeibe. S útközben megkérdezte tanít-
ványait, mondván: Kinek mondanak engem az emberek? 

Lukács itt is a maga útján jár. Egészen más össze-
függésben adja elő ezt a dolgot. A tanítványok most érkeztek 
meg a kiküldetésből. Jézus átvonul velük a Genezáret túlsó 
partjára, Betsaidába, hogy meghallgassa tapasztalataikat. A 
nép azonban, amint hírét veszi Jézusnak, utána tódul. Min-
denki hoz magával valami bajos ismerőst, vagy családtagot, 
aki gyógyulásra vágyik. Ezrekre rúg a tömeg. Rájuk este-
ledik. A tanítványok aggódnak a sokaság miatt, de Jézus 
öt kenyérrel és két halacskával kielégíti őket. Azután végre 
magukra maradnak. 

918. S lön, hogy amikor imádkozott és egyedül voltak 
vele a tanítványai, megkérdezte őket mondván: Kinek 
mond engem a sokaság? 

Hol voltak akkor, mikor Jézus e kérdést feltette, nem 
mondja meg Lukács. Mindenesetre a Genezáret túlsó partján. 
Nem lehetetlen hát, hogy ő is Caesarea Filippit érti. Az 
azonban bizonyos, hogy Lukács szerint a kérdés egészen 
más jelentőségű ebben az összefüggésben, mint ahogy azt 
Máténál és Márknál látjuk. Ezeknél a nehéz küzdelemben 
egész a pihenés szükségéig kimerült lélek kétsége téteti fel 
Jézussal a kérdést. Ért e el valami eredményt? Minek tartják 
őt az emberek ? Lukácsnál azonban egészen természetesen 
ül ki Jézus ajkára a kérdés, mikor a tanítványok vissza-
érkeznek a kiküldetésből: Nos hát mit tapasztaltatok a nép-
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nél ? Annak néz-β engem, aki vagyok? Felismerte-e, elismeri-e 
bennem a megígért Messiást? Annál természetesebb pedig e 
kérdés feltevése, mert Lukács szerint az idő alatt, míg a 
tanítványok a körúton jártak, maga Heródes király is tudo-
mást vett Jézusról és óhajtotta őt látni, mert senki sem volt 
vele tisztában, hogy ki és mit akar? Ε bizonytalanság ural-
kodott akkor minden lelken. 

Akár Lukácsnak, akár a másik két evangéliomnak az 
elbeszélését fogadjuk is el, a kérdés indító oka mindig egy 
és ugyanaz: Jézus tisztázva szerette volna már látni a nép 
hangulatát és gondolkodását. Ezért tudakozódik tanítvá-
nyaitól. 

A felelet nem volt megnyugtató. 
Mt. 1614. Azok pedig mondák: Némelyek Keresztelő 

Jánosnak, mások meg Illésnek, ismét mások pedig Jere-
miásnak vagy a próféták valamelyikének. 

Mk. 82 8 . Azok pedig szólván mondák neki, hogy 
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig 
a próféták egyikének. 

Lk. 9 l 9 . Azok pedig felelvén mondák: Keresztelő 
Jánosnak, mások meg Illésnek, ismét mások pedig hogy 
a régiek közül valamelyik próféta támadt tel. 

Az eredmény tehát a teljes bizonytalanság. Mindenre 
és mindenkire gondolnak, csak arra nem, hogy Jézus a 
Messiás. Lukács (í)7) és Máté (14 2) azt mondja, hogy nem 
csak a nép egy része, hanem maga Heródes király is azt 
gondolta, hogy Jézusban a Salome kívánságára lefejezett 
Keresztelő János támadt fel. Ez a hit azt bizonyítja, hogy 
Jézus valóban csak a Keresztelő halála után fejtett ki na-
gyobb körű munkásságot, s párhuzamosan vele nein igen 
szerepelt, mert különben e feltevésnek nem lett volna alapja. 
S ha alapja volt, akkor ez az alap a működés szellemének 
és céljának rokonságában állott. Jézus sem tett mást az 
evangéliomok szerint, mint megtérésre buzdította a népet. 
Ő azonban nem keresztelt vízzel, hanem tűzzel és lélekkel. 
Vagyis nem elégedett meg a külső szertartással, hanem 
valóban megkövetelte a megtérést, beoltván az emberbe a 
gyarlóságot és a bűnt irtó tüzet és az új lelket, az Isten 
Szentlelkét. A lélekre hintette ő nem a víznek, hanem az 
isteni szellemnek a tisztító csöppjeit. Ezért téveszthette őt 
össze a nép Keresztelő Jánossal. 

Hogy Jézusban egy már elhalt ember jelent meg újra, 
ez a hiedelem széltében otthonos volt. Maga a nép is így 
gondolkodott, mikor Jézusban Illést vagy Jeremiást látta. 
Nem a lélekvándorlás balgatag képzetével függ ez össze, 
hanem az ember teremtésének zsidó gondolatából követ-
kezik. Isten ugyanis az élet kezdődésének pillanatában minden 

6* 
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emberi testbe beküld egy lelket. A lelkek ott vannak mind 
az egyik égben, s míg testet nem öltenek, vagy a testtől 
már megszabadultak, ott dicsőítik az angyalokkal együtt az 
Istent. Ε lelkek közül szabad tetszése szerint válogat ós 
küld a testbe egyet az isteni akarat. Visszaküldhet! olyan 
emberét is, aki már azelőtt is nagy szolgálatokat tett az ő 
ügyének. így ígérte meg Malakiás által az Úr, hogy elküldi 
még egyszer Illést, így ígérte meg, hogy elküldi majd egy-
szer magát a Messiást is. 

Hogy Jézust a nép nem tekintette közönséges ember-
nek, mutatja az, hogy mindenki prófétát látott benne. Egyik 
Jánost, másik Illést, harmadik Jeremiást, negyedik általában 
prófétát. 

De ezek a feltevések azt is mutatják, hogy senki sem 
tartotta őt annak a megígért és vár t Messiásnak, akinek 
magát Jézus tartotta. A Messiás útegyengetőjének azonban 
szívesen elfogadták. Ugyanazon állásponton voltak hát akkor 
is, amelyen a zsidók máig is állanak, hogy a Messiás még 
mindig csak eljövendő. Oka ennek az álláspontnak az, hogy 
Jézus nem felelt meg azoknak a képzeteknek, amelyeket a 
zsidóság a Messiás személyéhez fűzött. Az ember mindig 
csak azt fogadja el tekintélynek, aki az ő képzetei szerint az. 

Jézus tehát odajutott, ahonnét kiindult. Egész hosszú 
áldásos működése nem járt kívánatos eredménnyel. Valóban 
bebizonyult rajta, hogy senki sem próféta otthon. Voltak 
ugyan egyes hívei, de táboi'a nem volt. Voltak, akik a vára-
kozás és komoly érdeklődés, vagy a csodálat és a hála 
érzelmeivel mellette maradtak es hűségesen kitartottak, de 
hogy maguk az apostolok sem voltak képesek neki teljes 
lélekkel meghódolni, eszméit megérteni, hozzá felemelkedni, 
mutatja Júdás árulása, Tamás "kétkedése, Péter tagadása, 
Jakab és János elsőségre való törekvése, sőt az összes tanít-
ványok rangot illető vitája; mutatja a sok szemrehányás, 
mellyel őket a Mester tudatlanságuk, rest- és keméílyszívű-
sógük miatt illeti; mutatja az a szomorú tény, hogy a kereszt 
alatt nincsen apostol, mert az elfogatáskor mind szétfutottak. 
De legjobban mutatja ez a kérdés, melyet most Jézus hoz-
zájuk intéz: 

Mt. 1615. Hát ti kinek mondotok engemet? Mk. 829. 
Lk. 92 0 . 

Ha biztos benne, hogy Messiásnak tartják, nem teszi 
fel ezt a kérdést. De nem volt benne biztos. A nép gyer-
mekei voltak ők is, a nép hangulatának, felfogásának, néze-
tének hű osztályosai. Mint a nép egésze, úgy ők sem voltak 
tisztában Jézussal. Az ő nagy lelkének megértéséhez nagy 
lélekre volt szükség. Jézus tanítványai pedig egyszerű embe-
rek voltak, akiknek gondolkozása nem igen emelkedett a 
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közönséges fölé, csak a lelkük vágya volt tisztább, szentebb 
mint a többié. 

Nem is tudnak felelni a kérdésre. Ha őszintén felelnek 
vala, bizonyosan egyszerűen ismétlik a nép eltérő felfogását. 
Egyik prófétának, másik valamelyik próféta megtestesülé-
sének mondotta volna Jézust. 

Péter törte meg a csendet. Az δ egyénisége sohasem 
tűrte a hallgatást. Botlott, tévedett, megesett, de mindig a 
cselekvés, a gyors elhatározás, a tett embere maradt. Innét a 
tanácsa, hogy térjen ki Jézus ellenségei elől s éljen egyedül 
csak tanítványainak. Innét az az elhatározott kardcsapás, 
melyet a főpap szolgájára mért. Innét érthető, hogy az 
elfogatás után egyedül csak ő követte Jézust a főpap házába 
is, s csakhogy végig tanúja lehessen Mestere sorsának, még 
tagadásra is vetemedik. Innét későbbi szerepe a pünkösdi 
egyházalakításnál és az új megalakult közösség körében is 
mind végig. Nem azért szól, mintha δ volna szószólója, meg-
bízottja az apostoloknak, hanem mert a lelke indítja rá. 
Mint ahogy elsőül vitte őt a lélek Jézus mellé tanítványnak 
is és egyedül ösztökélte arra, hogy a nyilt tengerre lépve 
induljon el a közelgő Mester elé. Ha valaki megszólalt a 
tanítványok között, az csak Péter lehetett. Házas, komoly 
ember is volt. Idős nem lehetett, mert még Pál is, aki pedig 
akkor még tanuló gyerek volt, később sem úgy bánik vele, 
mint idős emberekkel bánni szokás. Ez események után 
még csaknem negyven esztendeig élt, tehát ekkor még java-
korabeli férfi lehetett. Aligha volt idősebb Jézusnál. Termé-
szete volt hát egyedül, ami őt vezető szerepre emelte. 

Most is ő szól, mikor a többiek zavartan hallgatnak. 
Átérzi és átérti Jézus szivének keserűségót. Tudja azt is, 
miféle eredményre törekszik, micsoda választ óhajt kapni. 
Ismerte jól, meg is értette, méltányolta is Jézus munkásságát. 
Benne már tisztán állhatott az istenországnak az a képzete, 
melyet Jézus alkotott. Ο már talán szintén vallotta, hogy 
annak a kornak, annak a népnek nem külső jólétre, nem 
politikai nagyságra, nem földi hatalomra és múló, elveszt-
hető dicsőségre van szüksége, hanem lelki újjászületésre, 
Istenhez térésre, a régi minden bajt eloszlató hit és bizoda-
lom megújítására. Ο már, talán óp most, a kérdések e 
komoly órájában, látta át teljes fenségében ós szomorúsá-
gában Jézus helyzetét, értette meg igazán, hogy ez a szelíd, 
jólelkű, alázatos, de emelkedett szívű, igaz szavú istenes 
ember tudja csak megmutatni az Istenhez ós így az óhajtott 
békességhez vezető utat. Azért bátran, habozás nélkül, nyíl-
tan megadja a választ: 

Te vagy a Krisztus! Mk. 82 9 . 
Tehát a Felkent, a Messiás, az Úrnak küldötte. Amint 
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Lukács mondja: az Isten Krisztusa, vagy a mint Máté közli: 
Az élő Isten fia. 

Itt van tehát a válság pillanata. Az ó- és az újtestamentom 
a régi és az újszövetség határánál vesztegel a kor. „A régiek 
elmultak, minden megújult!" Mondja Pál apostol erről a komoly 
pillanatról. Péter lépte át elsőnek a zsidóság körét : lemondott 
a várakozásról. Neki a Messiás már megérkezett. Péter sza-
kított először a hagyományos képzetekkel: neki az isten-
ország nem külső hatalommal, hanem a lélek erőivel és 
szentségével teljes közössége az Isten népének, Péter volt 
az első, aki Jézus törekvéseit megértette, céljait átlátta, s 
így első, akit valóban a szellem^ és lélek azonossága csatolt 
Jézushoz. Péter az első hívő. Ο mondta ki az új vallásos 
közösség fundamentumát képező első hittételt, mely azóta 
is sarkalatos tétele a keresztyén közösségnek: A názáreti 
Jézus a Krisztus, az Isten küldötte, a Megváltó, az életre 
vezérlő Mester, aki az üdvösségre vágyakozóknak út, igaz-
ság élet, akinek nyomában bizonyosan az Atyához jut az 
ember. Péter e vallomása tehát korszakos volt nemcsak 
Jézusra, nemcsak Péterre és a tanítványokra, hanem a keresz-
tyén közösségre nézve is. Amikor ez a vallomás elhangzott, 
s a mikor a vallomás alapján a többi tanítványok is meg-
maradtak a Krisztus mellett: abban a pillanatban már meg-
volt a keresztyén anyaszentegyház magva. Mert a keresztyén 
anyaszentegyház mindazoknak közössége, akik a názáreti 
Jézust a Krisztusnak vallják s az ő vezetésével igyekeznek 
eljutni az Atyához. Jézus nem oly értelemben akart közös-
séget alkotni, amint az most a szervezett egyháznak alak-
jában előttünk állt. Hanem szellemi, lelki közösség alapítására 
törekedett. Ezért nem adott egyetlen utasítást sem a szervez-
kedésre vonatkozólag, hanem folyton csak az Isten Szent-
leikének befogadását sürgette. Ennek birtokában a külső 
kereteknek semmiféle jelentőségük nincsen. 

Mikor Péter ezt a korszakos vallomást megtette, Jézus 
intette őket, hogy senkinek se szóljanak róla, hogy ő 
Krisztus. (Mt. 16 2q, Mk. 8 30, Lk. 921.) Tehát még mindig nem 
akarta teljes nyilvánossággal hirdetni messiási voltát. Még 
mindig korainak tartotta a nyilt fellépést. Nagyon jellemző 
ez Jézusnál. Valahányszor egy-egy betegségtől megszabadított 
hálás lélek hirdetni akarta Jézus dicsőségét, mindig megtil-
totta azt nekik. A tanítványokhoz intézett e kérdés mutatja, 
hogy teljes nyíltsággal még előttük sem beszélt erről a leg-
fontosabb dologról. Tanításai közben ugyan sokszor rámutatott 
messiási igényeire, de nyilt, határozott szóval még eddig nem 
mondotta magát Messiásnak. Ε nagy tartózkodásnak az oka 
nem lehet más, mint hogy a fólreértetést akarta kikerülni. 
Előbb az alapfogalmakat kellett átalakítani, csak azután 
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vehette fel az alkotó munkát. Ez az oka, hogy most, a nagy 
vallomás elhangzása után azonnal elkezdi hirdetni a maga 
szenvedésének szükséges voltát. Ez is yly idegen képzet volt 
a zsidóság előtt, a melyet az a hatalommal és erővel dicső-
ségesen uralkodni hivatott Messiás képzetével összeegyeztetni 
semmikép sem tudott. Azért tiltotta hát meg a tanítványoknak 
a messianitás hirdetését, mert előbb nekik maguknak kellett 
megérteniük a Messiás sorsát és feladatait. 

Máté azonban nem folytatja a tárgyalást, hanem egy 
oly szakaszt szúr közbe, amelyet egyetlen másik evangelista 
sem ismer és amely azóta sok végzetes téves tanításnak 
a kútfejévé lett. 

Mt. 1617. Felelvén pedig Jézus mondá neki: Boldog 
vagy te Simon, Jónás fia, mert nem test és vér jelentette 
ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám. 18. Én is azt 
mondom hát neked, hogy te Szikla vagy, és én a kősziklára 
építem fel az én gyülekezetemet és a pokol kapui sem 
rontják azt le. 19. Neked adom majd a mennyek országá-
nak kulcsait és amit meg fogsz kötni a földön kötve 
marad a mennyekben és amit meg fogsz oldani a földön 
oldva lesz az a mennyekben is. 

Több igen fontos mozzanat van ebben az egyedül álló 
kijelentésben. Egyenként kell őket szemügyre vennünk. 

Jézus boldognak mondja Simont. Boldogságának okozója 
pedig nem érzéki, anyagi valami. Sőt a test és vér minden-
nemű közrehatása ki van zárva az ő boldogságának kútfe-
jéből. Azért boldog, mert e nyilt vallomással megmutatta, 
hogy a közönségesen, a test és a vér látókörén fölül tudott 
emelkedni. Ha csak a testre és a vérre hallgat, Jézusban a 
megígért Messiást fel nem ismerheti. A test ós a vér csak 
addig jut tathat ja az embert, ameddig a néptömeg jutott. 
A gonosz lélek pedig az írástudók útjára tereli. Amint 
Jézusban az Isten lelke él ós hat, úgy csak az tudja őt meg-
közelíteni szívével, lelkével, csak az tudja megérteni, akiben 
a testen és a véren s annak minden gyarlóságán az Isten 
lelke uralkodik. János evangelioma úgy mondja ezt, hogy 
csak azok ismerik meg a testté vált igét, a Jézusban a 
Krisztust, csak azok hisznek ezen ő nevében, akik nem vér-
től, sem a test akaratától, hanem Istentől születtek (1,12—13). 
Vagyis akik nem maradnak meg pusztán érzékieknek, nin-
csenek áthatva a farizeusok kovászától, hanem isteni eredetük, 
tökéletességre hivatottságuk, örökkévalóságra rendeltetésük 
tudatára ébredtek. Csak azok ismerhetik meg a názáreti 
Jézusban az Isten fiát, akik maguk is érzik, tudják, hogy 
ők is Istenből valók ós nemcsak az anyagi természetnek 
alkotásai és részei. 

Ε tudat ébrentartására s ezzel az ember folytonos töke-
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létesítésére törekszik minden vallás, legkivált azonban az 
evangéliomi, a jézusi vallás. Ε tudat legnagyobb ellensége a 
materializmus, amely az anyagot egyetlen tényezőnek és így 
egyetlen értéknek is tekinti. A kettő helyes viszonyát Jézus 
fejezi ki, mikor a sátánnak azt mondja: Nemcsak kenyérrel 
él az ember, hanem az Isten minden igéjével is (Mt. 44). 
Az anyagot sem lehet megtagadni, annak is vannak jogai. 
De a szellemet, a lelket sem, mert annak még több, bár nem 
oly zajos követelésű joga van. Azért nem azt mondja Jézus, 
hogy világmegtagadással keressük az istenországát, hanem 
hogy mindenelőtt azt keressük, mert a többi szükségletünk 
kielégítése már az ember munkájának ós Isten gondviselésének 
együttes dolga csupán. Boldog, aki ezt megérti, boldog az 
a Péter, hogy nem a test és a vér szavára, hanem a benne 
megnyilatkozó isteni lélekre hallgatott, s ezzel bizonyságot 
tett arról, hogy Isten szavát, szándékát, céljait felfogta és 
megértette. S ebben van minden boldogságnak, földinek ós 
mennyeinek egyaránt az alapja és biztosítéka. Ε boldogság 
szerzője, munkálója az igazi vallás, melyet Jézus hirdetett. 
Simon boldog volt, hogy ezt megértette és Jézusban felismerte 
a minden boldogság szerzőjet, az Isten küldöttét, az egyetlen, 
az igazi Messiást. 

Máté közlése szerint Jézus is vallást tett ez alkalommal 
Simonról. Péternek, vagyis Kősziklának nevezte őt el. Az el-
nevezés történeti tényét minden evangéliom megemlíti. Simont 
csakugyan Jézus nevezte el Péternek, (vagyis Kősziklának.) 
De már az elnevezés körülményeiről csak két evangéliomunk 
emlékezik meg. Ezek sem egyformán. János 1 42 szerint Jézus 
amint még a Keresztelő környezetében rlegelőször meglátta 
Simont, azonnal Péternek nevezte őt el. Úgy látszik, Jézusnak 
szokása volt ez. Bizonyos jellemző helyzetek vagy tulajdon-
ságok után új neveket adott tanítványainak. Minden tanítvány 
új nevét nem tudjuk ugyan, de többét ismerjük. Minden név-
nek megvolt a zsidóban a maga jelentése. Úgy, amint, igazában 
minden népnél is meg van ennek máig is a nyoma. A keresz-
tyénsóggel a latinos nevek jöttek ugyan divatba, de Jánost 
és Jakabot, a Zebedeus fiait, mennydörgés fiainak nevezte el 
az Úr, mert egy samariai városra mennyköveket akartak 
bocsátani, amiért az az Urat be nem fogadta (Lk. 951—56). 
Lóvit, a vámost, Jézus nevezte el Máténak vagyis Istenad-
tának. A másik Simonnak is bizonyosan Jézus adta a Buzgó 
nevet. Alfeusfi Jakabot szintén 6 nevezhette el Kicsinynek, 
ami nemcsak ifjabbat jelent, hanem Jézus nyelvhasználatában 
hívőt is. Ez értelemben mondja tanítványait, hiveit az ő 
kicsinyeinek (Mt. 104] . Mk. 94 2 ). Tamásnak Iker volt a másik 
neve. Hogy ez a név származása körülményeire vagy lelke 
folytonos ingadozására vonatkozik-e, sajnos, nem tudjuk ma 
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már megállapítani. A két Júdás egyike még Thaddeus vagyis 
Vállas, széles mellű, vagy Lebbeus vagyis Szívélyes nevet 
is viselt, a másikat pedig származása helye után, Karióti 
férfinek = Iskariótnak mondották. Nem lehetetlen, hogy a 
János evangéliomában említett Nathanáel azonos a többi 
evangőliom Bertalanjával, mert ez csak azt jelenti, hogy 
Tolmaj fia volt. Jónás fia Simonnak pedig Jézus a Péter 
nevet adta. 

Nem valószínű, hogy amint azt János evangéliomában 
olvassuk, minden ok nélkül kapta volna Péter ezt a nevet. 
Minthogy pedig vele szemben csakis Máté áll, akinek adatát 
a többi evangéliomból nem ellenőrizhetjük, s minthogy a 
névadásnak alkalmi okát helyes, értelmes módon jelöli meg, 
fel kell tennünk, hogy Máté adata történeti alapon nyugszik. 
Jézus tehát azon alkalommal nevezte el Simont Péternek, 
mikor az róla a fentebb tárgyalt korszakos vallomását meg-
tette. Ama vallomás megtevéséhez, amely a hagyományos 
képzetek, a fennálló egyházi és társadalmi intézmények min-
denikével éles ellentétbe sorozta a vallomástévőt, nem kevés 
lelki erő, szilárdság és bátorság kellett. Sziklaszilárd elhatá-
rozás és lelki biztosság volt szükséges ahoz, hogy valaki az 
ingadozó vélemények között az igazságot megtalálja és ki is 
merje mondani. Jézus hát méltán nevezte Simont Sziklának. 

De Máté nem elégszik meg a névadás puszta közlésével. 
Jézusnak olyan mondását is feljegyezte, amely máig is ren-
geteg vitának és tévelygésnek a kútfeje. Azt mondja tovább 
Jézus: És én e kősziklára, fogom felépíteni az én gyüle-
kezetemet vagy egyházamat, és a pokol kapui sem fognak 
azon erőt venni. Jézusnak ezt a kijelentősét sehol másutt 
nein találjuk meg. Még csak hasonlót se találunk hozzá. 
Pedig a szó szoros értelmében sarkalatos kijelentés. Érthe-
tetlen, hogy más evangőliom is meg nem őrizte, még érthe-
tetlenebb, hogy Márk nem közli, aki pedig egyenesen Péter 
hagyományát jegyezte fel. Ez a körülmény igen gyanússá teszi 
a dolgot, de azért még nem elegendő ok a történetiség elvi-
tatására. Jézus Simont kősziklának mondhatta és azt is 
kijelenthette, hogy e kősziklára építi majd fel az ő gyülekezetét. 

Vannak azonban, akik ezt a kijelentést helytelenül 
ítélik meg. A katholikus theologusok erre alapítják Péter 
elsőbbségét s hamis történeti alapon a római pápák primá-
tusát is. A protestáns theologusok pedig ép e miatt pusztán 
jelkőpies mondásnak tűntetik fel ezt a kijelentőst. 

Hogy ez a mondás Péter primátusát meg nem alapította, 
azt az apostoli kor története eléggé bizonyítja. Bizony Pétert, 
ha hibázott, nemcsak a jeruzsálemi gyülekezet vonta kérdőre 
(Act. 11.), hanem még az ifjú Pál apostol is (Gal. 2 U ) . Az ő 
primátusáról beszélni történeti alapon lehetetlen. A pápák 
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utódságáról pedig komoly ember nem is beszélhet, ha csak 
elvakult felekezeti érdekből nem. De akkor is minden tör-
téneti tudás nélkül. Nem is lehetne Péter primátusát Jézus-
nak e kijelentésére alapítani. Mert csak azt mondja Jézus, 
hogy a Kősziklát, tehát Pétert, nem az ő kijelentését, hanem 
a kijelentéséért Pétert magát teszi majd az δ gyülekezete 
alapjává, fundamentomává, a melyen az a gyülekezet felépül 
és oly erőssé fejlődik, hogy a pokol kapui sem vesznek majd 
ra j ta erőt. 

Ε mondás történetiségét annak dacára is. hogy csakis 
az egy Máté közli, kétségbevonni nem lehet. Más mondásai 
is vannak Jézusnak, melyeket egyedül Máté őrzött meg de 
e miatt még senki sem vitatta el hitelességüket. Ezt a mondást 
elvitatni azért sem lehet, mert egyenesen történeti tény is 
támogatja. A pünkösdi esemény a tanúsága, hogy Jézus be-
váltotta igéretót. Péter vallomása, nyilt bátorsága volt az 
alapja az ő gyülekezetének. A fundamentom szón se kell 
fennakadnunk. Ε szó az újtestamentomban legtöbbször Jézusra 
magára vonatkozik. Ο az alap, mely egyszer vettetett, s 
melyen kívül más alapot senki sem vethet (I. Kor. 3 U ) Ο az 
épület, a többi mind csak annak része, ő a test, mindenki 
csak e testnek esryik tagja, szerve. (l.Kor. 6 15. l 2 . t7. Ef. 41 2 .1 S . 
Róm. 12 5. stb.). Másutt azonban az összes apostolokat mondják 
fundamentomnak (Jelen. 21 u ) , amely fundamentomon a 
Krisztus közössége felépült és amelynek a szegletköve, tehát 
a legfőbb tényezője a Krisztus (Ef. 2 20. I· Pét. 24—5.), úgy, 
amint azt maga még életében kijelentette (Mkt. 2142.). Amily 
jogon Péter fundamentomnak mondható, ugyanazon jogon a 
többi apostol is annak nevezhető. Ha itt mégis csak Péterről 
beszél Jézus, azt nem azért teszi, mert a többit ki akarja 
zárni, hanem egyszerűen azért, mert csak Péter nyilatkozott. 
Neki szól hát a felelet, őt illeti a kitüntetés is, Ο az, akire 
felépíti majd a maga közösségót. Fel is építette nemsokára, 
az első pünkösd alkalmával, mikor Péter a nép előtt is meg-
ismételte a most mondottakat s így bebizonyult ra j ta Jézus 
ama mondása is, hogy a mit rejtve mondanak ki, mint most 
a Jézusról való vallomást, az is nyilt beszéd tárgya lesz, s 
a mit fülbesúgva mernek csak tovább adni, mint most ezt a 
vallástételt, majd később a háztetőkről hirdetik (Lk. 123). 

De hogyan lehetséges, hogy Jézus itt eklésiáról, gyüle-
kezetről, vagy, amint azt mondani szeretik: anyaszentegy-
házról beszél? Hát akart ő csakugyan egyházat alapítani? 
S azt az egyházat csakugyan Péterre akarta alapozni? 

Előbb is meg kell jegyeznünk, hogy az újtestamentom 
eredeti görög szövegében eklésia szó áll. Mi az eklósia? 
A görög nyelvben ez a szó az enkaleo igétől származik. Ez 
az ige azt teszi: összehívni. Még pedig összehívni azokat, 
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akik egy város vagy terület ügyeit intézni jogosítva voltak. 
Az eklésia tehát az összehivottak, a bíráskodásra, vagy veze-
tésre jogosultak gyülekezete. Az Isten eklésiája kifejezést 
gyakran találjuk az újszövetségben. Azt jelenti, hogy nem 
emberek, hanem isteni szó hívta össze azokat, akik abban 
együtt vannak. Az Úrnak gyülekezete nem is emberi, hanem 
isteni hatalom és fő alatt áll, magának az Úrnak van alá-
vetve és senki másnak (Ef. 52 4). Egységesítő alapja, tör-
vénye semmi más, mint a Krisztusban való közös hit s ez 
alapon a közösség tagjainak testvéri szeretete (Ján. 133Fi). 
Ilyen közösséget, melynek minden más közösségtől való 
sajátos tulajdonsága a Krisztus lelkének, Istennel való egy-
séget létesítő szellemének birtoka (Róma 89), csakugyan 
akart Jézus alapítani. Az eklésia ezt a közösséget jelenti. 
Egyház ez, melyben az Isten lelke lakozik (I. Kor. 316). Az 
ilyen egyháznak nem kell külső körülhatárolás. Olyan ez, 
mint a háló, mely nem csupán csak értékes halat fog, hanem 
hasznavehetetlent is (Mt. 1347); olyan, mint a szántóföld, 
melyben a tiszta búza között konkoly is terem, s melyet 
együtt kell hagyni egészen az aratás napjáig (Mk. 426). 

Szervezett egyházközséget azonban Jézus alapítani nem 
akart. Ha akart volna, nem adta volna utasításul azt a 
szervezésellenes utasí tást : Aki pedig közöttetek első akar 
lenni, legyen mindeneknek szolgája (Mt. 20 27). α legnagyobb 
olyan, mint a legkisebb (Lk. 22 26), akik legeltetik ugyan 
az Istennek seregét, de nem mint akik uralkodnak az 
Úrnak örökségén (I. Pét. 5, S-4).A legeltetésre rendelt ugyan 
az Úr különböző kegyadományokkal megáldott vezetőket, 
nevezetesen apostolokat, evangélistákat, tanítókat, gyógyí-
tókat, vagyis betegápolókat, szegények és árvák gondozóit 
(I. Kor. I 2 4 _ n Ef. 4 n ) , de ezeket semmiféle utasítással el 
nem látta, a szeretet gyakorlásának parancsán kívül egyet-
len hívének sem adott külön joghatóságot vagy rendeletet, 
sőt még apostolait magukat sem biztosította az ő közösségé-
ben semmiről, hanem azt mondta nekik, a tulajdon aposto-
lainak, akiket egyedül tehetett volna meg prímásokká; 
Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok 
nem lesztek, mint a gyermekek, soha be nem mentek a 
mennyeknek országába (Mt. 18 3). Ahol így beszélnek a 
vezetőkről, ott joghatóság megállapításáról még csak szó 
sem lehet. Ahol pedig joghatóság nincs, ott szervezett, tör-
vények alapján álló egyházról sem beszelhetünk. 

Hát akkor hogyan bíráljuk el Jézusnak Péterhez inté-
zett ama szavait, melyeket Máté 16,9 közöl? Hiszen itt 
Jézus a kulcsok hatalmát bízza rá Péterre 1 Azt mondja, 
hogy az ő gyülekezetén még a pokol kapui sem vehetnek 
erőt. Pedig az a legnagyobb erő, mert aki egyszer annak 
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kapuján átment, azt az a kapu többé sehová nem bocsátja. 
Holmi tisztító tűz, purgatórium, amelyből az ember lelkét 
jól jövedelmező áldozatokkal ide-oda lehet segíteni, szentek 
pártfogásával felmenteni, protekciós elbánásban részesíteni 
vagy épen — nagy és hosszan tar tó áldozatokkal a meny-
országba elő is léptetni, Jézus szerint nincs és nem is lehet. 
Az a földi életében könyörtelen gazdag hiába könyörög már 
akkor irgalomért, vétett a parancs ellen: Boldogok az irgal-
mazokr, mert ők irgalmasságot nyernek (Mt. 5 7), s így bűn-
hődnie kell. Lázár nem mehet át hozzá. Nem mehet nemcsak 
azért, mert isteni törvényt sértene, hanem azért sem, mert 
ott már egyik helyről a másikra átsétálgatni nem lehet (Lk. 
16 2G). A pokol kapui senkit sem bocsátanak át sehova. Nagy 
azoknak az ereje, hatalma, de a Krisztus közösségén még 
az sem vehet erőt. Mert a Krisztus közössége még a pokol-
tól magától is meg tudja menteni az embernek lelkét. Nem 
előírásaival, nem rendelkezéseivel, nem szertartásaival, nem 
intézményeivel, nem engesztelő miseáldozataival, hanem 
egyedül csak azzal, hogy folyton a Krisztus példáját ós iga-
zait tárja eléje, s folyton erősíti benne az Istennek ama 
Szentlelkét, amelynek birtoka magát Jézust is Isten fiává, 
Krisztussá avatta (Róma 63). 

Ennek a közösségnek, mint a Krisztus közösségének a 
tagjává lenni tehát óriási kegyelem. És az efelett való hatá-
rozás jogát most Máté szerint Jézus egyedül Péterre ruházta 
rá. Neki adta a mehnyek országának a kulcsait. Tehát ő a 
kulcsár, az a bizalmi ember, aki a gazda tudta nélkül is 
bármikor bárkinek felnyithat minden zárt, de be is zárhat 
minden kaput. Meg is magyarázza Jézus Máténál, hogyan 
értendő ez a kijelentés. Amit megkötsz a Zöldön, meg van 
kötve a mennyekben is, amit feloldasz, fel van oldva a 
mennyekben is. A büntetés megtartásának, vagy elengedé-
sének jogát adta hát itt Jézus Péternek. Minthogy pedig 
bűnös nem mehet az Isten országába, ő neki adta a bejutás 
felett való határozás jogát. Óriási, isteni jog ez, amelynek 
gyakorlása fölössé teszi Isten minden kegyelmét, atyai böl-
csességét, jóságát. Voltakép Péter döntene hát az üdvösség 
és kárhozat felett. Minthogy pedig Péter elvégre is meghalt, 
e szent jogot, azt mondják, átadta utódjainak, az általa soha 
be nem töltött római püspöki szók birtokosainak. Ezen a 
gyarló hazugságon alapul a római püspök, vagyis a pápa, 
az összes keresztyének atyjának minden joga. Hogyan 
adhatta Jézus Péternek az üdvözítés jogát ? Hogyan bízhatta 
egy gyarló emberre a döntés isteni jogosultságát, mellyel 
egyedül csak Jézus élhetet t? 

Azok a magyarázatok, melyek a mondás méregfogát a 
kulcs szó sok mindenféle elcsavarásával igyekeznek kivenni, 
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egyáltalán gyenge és értéktelen dolgok. Azokat sem fogad-
hatjuk el, amelyek szerint itt Jézus θ népies kifejezést nem 
úgy értelmezte, amint azt mi ma értelmezzük. Az a kérdés, 
mit akart Jézus ezzel mondani: Neked adom. 

Már utaltunk arra, hogy ezt a mindenekfelett fontos, 
mert az Isten jogait is érintő kifejezést egyedül csak Máté 
közli. A többi nem tud róla semmit. De különös, hogy 
ugyanezt a mondást, ugyanezt a jogot ugyanaz a Máté másik 
helyen másképen közli. Ugyanis azt olvassuk erről a jogról 
18. rész 18. versében: Bizony mondom nektek, amit meg-
köttök a földön, meg lesznek azok kötve az égben is és 
amit megoldotok a földön, oldva lesznek azok az égben is. 
Szól pedig itt az embereknek egymás iránt elkövetett vét-
keiről és az azokkal szemben való viselkedésről. Az értelme 
pedig e mondásnak semmi más, mint az, hogy amit az ember 
felebarátjának megbocsát e földön, azt Isten nem veszi attól 
számon, mort nincsen vádló s így fel van mentve a vádlott 
is, amit azonban nem old fel, hanem megköt és Isten bün-
tető Ítéletére bíz, az ott elveszi majd a büntetését, ha a 
megtorlást e földön kikerülte is. 

A kötés ós az oldás joga tehát minden emberé, de min-
denki csakis az ellene elkövetett vétkekre vonatkozólag 
gyakorolhatja. Ezzel sem az Isten büntető hatalmát, sem 
kegyelmező jogát nem függeszti fel, csak lemond a vádo-
lásról. Ezt a jogot ugyan külön is megadhatta Jézus Péter-
nek, de megadta minden egyes embernek is (Mt. 523—25)· 
Ebből tehát oly messzemenő következtetéseket levonni, mint 
azt a római egyház teszi, nem lehet. Ez Jézus egész szelle-
mével felfogásának egész irányával, összes céljaival, másutt 
található fontos kijelentésevei, magával az ősegyház életével 
az apostoli kor hagyományaival, Péternek később az egy-
házban elfoglalt állásával határozottan ellenkezik. Jézus a 
kulcsok hatalmát egyetlen emberre nem ruházhatta rá. A 
bűnök oldásának és kötésének joga nem csak Péteré, hanem 
minden egyes hívő keresztyéné és így Péteré is. A római 
katb. egyház azonban csakis a Péternek megadott jogot 
emeli ki és teszi bűnbocsátó gyakorlatának alapjává, holott 
a jézusi eszmék magaslatáról a minden egyes hívőnek egy-
aránt megadott s a gyarlóság tudatából ós a testvérszeretet 
kötelezéséből következő egyetemes megbocsátás jogát és 
kötelességét kellett volna kiemelnie és a hívők tudatába 
bevésnie. _ 

Hogy Pétert a maga személyében Jézus nem tartotta 
különös isteni jogokkal felruházott embernek, mi sem iga-
zolja jobban, mint a kővetkező történet, amely nyomon 
követte e messzemenő következtetések alapját kópező beszél-
getést. Mikor ugyanis Péter a Jézus messianitására vonat-



94 Raffay Sándor. 

kozó korszakos kijelentést megtette, a Mester és a tanítvá-
nyok egész viszonyában bizonyos változás állott be. Jézus-
nak nem volt többé titkolni valója. Ha már ők is tudják, 
hogy δ valóban a Messiás, akkor hamarosan megtudja azt 
más is, akkor a döntö fordulat nem lehet már messze. 

Mt. 16 21. Ettől fogva, kezdte Jézus hirdetni tanítványai-
nak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat szenvednie a 
vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell halnia és 
harmadnapon feltámadnia. 

Mk. 8 3 1 . ÉS kezdte tanítani őket, hogy az emberfiának 
sokat kell szenvednie és gyalázatot kell tűrnie a vénektől, 
a főpapoktól és az írástudóktól, meg kell halnia és harmad-
napon feltámadnia. 

Péter vallomásának erről a következményéről Lukács 
is szól 9*52-hen. De már Péter tanácsáról s Jézusnak erre 
vonatkozólag tett nyilatkozatáról meg nem emlékezik. Pedig 
kortörténetileg ez is fontos. Fontos azonban a szenvedésről 
tett kijelentés is. Nem azért, mintha Jézus csak Péter vallo-
mása után jutott volna végzetes sorsának tudatára, hanem 
azért mert csak most, mikor a tanítványok a helyes messiási 
eszmét megközelítették, fejthette ki Jézus ez eszme további 
természetes következményeit is. Ez pedig egészen új volt 
még a tanítványoknak. A zsidóság is tudott ugyan Jahve 
szenvedő szolgájáról, aki a nép egésze helyett majd elviseli 
az Úrnak büntetését, csakhogy ez a képzet a Messiás képze-
tével egyáltalán nem állt összefüggésben. Szenvedő Messiásról 
a zsidóság nem beszélt, nem is akart tudni. Jézusnak erre 
vonatkozó kijelentése hát nagyon is meglepő lehetett a tanít-
ványokra nézve. S bizonyos, hogy az δ halálának egyáltalán 
nem tulajdonították azt a jelentőséget, amelyet Pál apostol 
fejteget, s amely utána a keresztyénség alaptételévé lett, 
hogy halála helyettes engesztelő áldozat volt az egész emberi-
ség bűnéért. Ők azt a halált ós szenvedést még akkor csak 
a zsidóság gonosz ellenségeskedése szomorú következményé-
nek tekintették. Ezért is elkerülhetőnek és elkerülendőnek 
tartották. Látták eddig is, hogy nagyon élesedik az ellentét 
Jézus ós a hatalom birtokosai között. Maguk is bizonyosan 
várták a végzetes összeütközést, de tudták azt is, hogy 
ebben csakis Jézus bukhatik el. Ezért egyáltalán természe-
tesnek, emberinek, a szives ragaszkodás és szeretet követ-
kezményének kell tekintenünk Péter ama cselekedetét, a 
melyről itt szólnak evangéliomaink: 

Mt. 16 a?· S magához vonván őt Péter, inteni kezdte 
mondván: Kiméld magadat, uram, ne történjék ez veled! 
v. ö. Mk. 832. 

A Mesterhez való őszinte vonzódás e szavait ugyan 
melyikünk tudná elítélni? Ki ne találná illendőnek és termé-



Péter . 95 

szetesnek, sőt nemes lélekre valló óvásnak? S ki ne tenne 
hasonló esetben épen ugy, mint Pé ter? És az Úr mégis kemény 
szavakkal utasítja el magától a jólelkű Pétert : 

Mk. 83S. 0 pedig elfordulván és tanítványaira, tekintvén 
megfeddé Pétert és mondá: Távozz tőlem, sátán, mert 
nem arra gondolsz, ami az Istené, hanem ami az embereké. 

Mt. 16 23. Öpedig elfordulván mondá Péternek: Távozz 
tőlem, sátán, botrankozásomra vagy, mert nem arra gon-
dolsz, ami Istené, hanem ami az embereké. 

Mikor a sátán Jézust a pusztában (Mt. 4 9 _ n . ) harmad-
ízben azzal kisértette meg, hogy ne az Istennek, hanem a 
világnak dicsőségére, hódolatára és elismerésére törekedjék, 
akkor is elutasította őt Jézus magától. Ez a kísértés most 
megismétlődött. Péter is el akarja őt vonni legszentebb köteles-
ségétől : a rábízott munka végzésének kötelességétől. Arra 
akarja rábírni, hogy kitérjen a nehéz sors elől. Az ember 
szokott így gondolkodni. A mindennapi ember, akit magasabb 
eszmények nem hevítenek; csak a puszta életre vágyik, s az 
élet kényelmének, javainak megszerzésére pazarolja testének 
és lelkének legjobb erőit, legnemesebb buzgalmát. A sátán 
szava ez az emberben, a sátáné, aki érzékeinknél fogva ejt 
rabigába s terel el Istentől és igazi, emelkedett, isteni hiva-
tásunktól. Hiába látszik, mintha Péterből a nemes emberi 
részvét szólna most is, mert valójában a sátán szól belőle. 
Az a sátán, aki ellensége Jézusnak, aki le akarja őt tiporni, 
azzal, hogy az isteni utakról a közönséges, a mindennapi 
emberek út jára tereli. Ezt pedig máskép nem érheti el, mintha 
valamikép rábírja, hogy ne a lélek, hanem a test és vér 
szavára hallgasson. Vagyis váljék olyanná, mint a többi 
ember, s akkor 6 is bűnössé válik. Mert a bűn nem más, 
mint az Istentől való eltérés. Ha pedig Jézus is bűnössé válik, 
akkor Jézusnak is szüksége lesz megváltásra és nem lehet 
többé Megváltó! Péter kíméletre nógató intésekor evange-
liomunk szerint Jézus hátranézett a tanítványaira. Nem ok-
nélkül tette ezt. Péter is azokra való tekintettel tanácsolta 
Jézusnak, hogy a szenvedéstől és haláltól kímélje meg magát. 
Mert ha nem dicsőségről, hanem szenvedésről beszól, az em-
berek mind elfordulnak tőle. Ezért mondja Jézus, hogy Péter 
nem arra gondol, ami Isten örök tanácsában elvégeztetett, 
Jézus szenvedésében nem Isten akaratának teljesülését látja, 
hanem csak az emberileg beállható következményeket nézi. 
Ez pedig Jézusra nézve sohasem lehet döntő. 

Ezért utasította vissza oly keményen Pétert. Ezért 
nevezte őt egyenesen sátánnak. Mert sátán az az ember, aki 
mást, akárha a szeretet címén is, megront, Istentől elvon, 
az igaz útról elterel, a földi jólét és kényelem önfeledt szol-
gálatára csábít. 



96 Raffay Sándor. 

S hogy tanítványai megértsék, milyen roppant balgatag-
ságot követett el most ugyanaz a Péter, aki röviddel előbb 
még az isteni lélek bölcseségével szólt, fejtegetni kezdi Jézus 
azt az igazságot: aki életét menteni akarja elveszti azt. Mert 
nem a test élete a fő, hanem a léleké. (Mt. 16 24-ss· v · ö párt.) 
Ez pedig az Istentől kiszabott rendeltetés hűséges betölté-
séből meríti erőit. Nem a testi élet az egyedüli élet. Sőt az 
csak múló, ideigvaló. Az örök élet az igazi élet. S ennek 
megszerzése sokszor nagy áldozatokkal, sok lemondással jár. 
Azért aki Jézust követni akarja, vegye fel az ő keresztjét. 
Az ő keresztje pedig az önmegtagadás, s ha kell, az Isten 
szolgálatában nemcsak a világról, hanem az életről való le-
mondás is. Aki ellenkezőleg tanít, aki emberi igényekre 
hivatkozik, s emberi jogokat követel, az a sátán népe és 
nem az Istené. 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy Péternek Jézus 
semmiféle különös kiváltságos helyzetet nem biztosított, 
semmiféle különös jogokat nem adott. Reá is vonatkozott a 
mondás: Bizony mondom nektek, ha olyanok nem lesztek, 
mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába! Pétert 
nem Jézus, hanem az egyház tette kiváltságos apostollá. 
Péter azonban Jézus környezetében, az apostolok között is 
nem a háttérben, hanem az első sorokban állt, de amint a 
János evangéliuma végét képező toldalék legendája nem 
lehet történeti valóság, épen úgy a saját külön jogok bir-
toka sem Jézustól való, hanem kétségtelenül félreértésnek 
s ebből folyó félremagyarázásnak a következménye. A meg-
bocsátás joga és kötelezettsége egyetemes jog és kötelezett-
ség, amint azt az adós példázata, a hegyi beszéd több rész-
lete s Jézus egész valláserkölcsi világnézete is bizonyítja. 

Ra ffay Sándor. 
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II. 

Dévay Bíró Mátyás vallási gondolkodása. 

Dévay Bíró Mátyás vallási gondolkodása — tekintettel 
műveinek részint apologétikus polémikus, részint katechis-
musi-építő jellegére, amely mindenféle szigorúbb rendszere-
zést eleve kizár — a legkönnyebben és a legtermészetesebben 
két főpont köré kristályosítható. Az egyik a hit, a másik 
az élet szempontja: amoda korülnek a vallásos viszony alap-
vető adatai és az ezekre épülő theologiai gondolatok: emide 
az így megrajzolt világnézetnek megfelelő, abból folyó élet-
folytatás normái. A két legfőbb kérdés tebát, amelyekre meg 
kell felelnünk, a következő: 

1. Mit tartalmaz Dévay szerint a keresztyén hit? 
2. Milyennek kell lennie Dévay szerint a keresztyén 

életének ? 

I. A hit. 
Hitünk tartalma: Istennek és önnönmagunknak ismerete· istennek és 

Ez az a „két ismeret", amelyek nélkül „üdvösségnek útára önnön-
senki nem juthat", mert megszerzését maga Isten parancsolja magunknak 
mindeneknek.1) Vagyis ez a kétféle „ismeret" a vallásos 1811ierete· 
viszonyból parancsoló szükségességgel folyik és velük áll, 
vagy esik az élet legfőbb java (tehát világért sem merőben 
intellectualistikus, elméleti jellegű, hanem a legnagyobb, mert 
legéletbevágóbb gyakorlati súlyú ismeretről van itt szó, 
olyanról, amelyre illik a Harnack lapidárisan egyszerű fogal-
mazása : „praktische Angelegenheit des Menschen."-) 

A vallásos viszonynak ez a gyakorlatisága legközelebb-
ről avval jár, hogy Isten megismerésének a mi számunkra 
csak egyetlenegy útja-módja lehetséges: „ a k a r a t t y á n a k 
esmerete."*) Előbb tehát tapasztalnunk kell, hogy Istennel 
„kit ű természetibe senki meg nem foghat"4) közünk van, 

') K. 3. 
') Grundriss d. Dogmengeschichte 1. 
') Κ 33. 
4) Κ. 5. 

Theol. Szaklap XII. évf. 7 
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Isten akar valamit tőlünk, ós csak azután, ennek az élmény-
nek alapján jöhet a második kérdés: kicsoda az az Isten, 
akivel nekünk közünk van? Vagyis: „akarattyának ismere-
tébűi mehetönk természetének esmeretére."') Amiből megint 
önként következik, hogy ha az Isten megismerésében akara-
tának megismerése a fontos, akkor nekünk ismernünk kell 
nemcsak az akaró alanyt, hanem az akarat tárgyát is, ennek 
pedig csak egy a lehetséges módja: Isten akaratának ön-
magunkon, önmagunk ismeretén keresztül való megértése. 
A két ismeret ennélfogva csak ugyanegy dolognak: a vallásos 
viszonynak más-más arculata, amelyeket ép ezért nekünk 
is állandóan párhuzamosan kell tárgyalnunk, különben ért-
hetetlen egyik a másik nélkül. 

Isten Mely forrásokból meríthető Isten akaratának ismerete ? 
ismeretének Ilyen kettő van, u. m. a természet és a kijelentés: e kettő 

forrásai, azonban, a belőle származó istenismeret dolgában korántsem 
egyenlő arányú ős értékű. „ . . . at természet szerént való 
Isteni esmeret, noha ez is Istennek ajándéka, de igen kecsin,"2) 
és bár „nem volt soha oly pogány, ki meg nem esmerte volna, 
hogy Isten vagyon, ki meg nem esmerte volna, hogy az 
Isten bűnt nem kíván, hanem jámborságot, igasságot, félel-
met,"3) üdvösségünkre ez az ismeret korántsem elég, ahhoz 
az ő kijelentett ismerete is szükséges.4) Ez a kijelentett isten-
ismeret: az ige („minden üdőben igéjét ós igéjének jelit atta, 
melyekből űtet emberek megesmerhették"5), amely megint 
kétféle: „egyik parancsolat, másik igéret"G), egyik a tör-
vény, másik az evangélium, — amabban fenyeget, emebben 
megvigasztal.7) [„Nam quidquid requirit a nobis aliquid, lex 
est. Quicquid pollicetur, promissio. Huius promissionis annuri-
ciationem puto proprio Evangelium dici. Porro Apostolus 
seribit Timotheo (2. Ti. 2, 15) ut sit Dialecticus, cuius partes 
sint recte secare verbum veritatis, non dubio quin in legem 
et promissionem, ut lege perterrefaciat corda, promissione 
consolatur."]8) 

l) K. 5. 
a) K. 20. 
') K. 18. 
4) V. ö. az Orthographia Ung. 1549-iki kiadása előszavát: „Meg kell 

azért azt nekönk tanulnonk, (t. i. a betűvetést s az olvasást), hogy olvashassuk 
ui innyájan az szent írást, tudakozhassonk az Isten akarat tyárúl" stb. — Aii. 
Éneke (Szilády-féle lectio): 

„Istennek elvégezett akarat ja , 
Senkinek δ nem akar lenni a ty ja 
Idvösségét más módon ki forgat ja 
Az írásban, hogynemmint ő meghagyta ." 

') K. 5. 
·) K. 5. 
') K. 1. 
·) A. 64. (prop. 1.) 
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A természeti és a kijelentett istenismeret tükréből A teremtő; 
Isten mint teremtőnk, üdvözítőnk és megítélünk tűnik elénk. a z iil,v'jz''tő; ä mesiteio 
„Mind jóknak, mind gonoszoknak teremtésnek okáért, attyok- b 

nak mondatik, de az jóknak attya nem csak azért, hogy 
teremtette, de hogy üdvözíti is . . ."') Ez a három alapte-
vékenység és — tulajdonság „solius dei sant.u „Omnipotens 
creat. Misericors salvat. Justus damnat. Qui creavit, idem 
et salvat fide, . . . si incredulus fueris, damnat propter in-
credulitatem."2) Mindhárom alaptevékenységének eszköze 
pedig Igéje, mint világ- és üdvelv.3) És „Deus suum hono-
rem, creando, salvando, damnando, dat nemini."4) „Nulla 
creatura potest vei salvare, vei damnare."6) 

1. A teremtő és a teremtmény. 
„Deum creasse omnia in laudem et nomen et glóriám 

suam."6) Ezért mindenható: „véghetetlen hatalmasság . . . 
bölcseség . . ,"7) Továbbá: „lelki és láthatatlan állat . . ."8), s 
mint ilyen „ábrázhatatlan."9) — Az ember, mint teremtmény, 
„ élekből vagyon és testből, a léleknek két ereje vagyon, ér-
telem ós akara t : al léleknek ek két erejét nevezik okos-
ságnak."10) Ez „Istennek nagy ajándéka emberbe, evvel 
különbezönk ab barmoktól. At testbe vagyon az érzékenség 
(érzékiség) ki mindenkor ez világi és testi dolgokra szorgal-
maztat, ez ellen kell az okosságnak törekedni, hogy meg-
bírja az érzékenséget, ós vagyon embernek valami ereje ter-
mészet szerént, megbírhatni érzókensógit. . . . " n ) Az a kér-
dés most már; elégséges-é Isten akaratának betöltésére ez 
a pusztán teremtményi erő? A feleletet keresve, önként 
térhetünk rá Dóvaynak Isten másik két alaptevékenységéről 
(ill. tulajdonságáról) ós „minnen esmeretönk" megfelelő ré-
széről szóló gondolataira. 

2. Az üdvözítő (megítélő) és a bűnös. 
Isten teremtő tevékenysége az ő „külső" országlása, Egye t emes 

melyet „közönséges cselekedetével bír"; „belső ós láthatatlan",ödvaharat 
' " k i v a l a s z t a s . 

») K. 1. 
') D. 5 0 - 6 1 . 
') D. 5 1 - 53. K. 60. 
4) D. 53. 
·). A. 123. (prop. XLVIII.) 
«) D. 53. 
') K. 5. v. ö. 60. 
") K. 60. 
9i K. 38. 

1 0 ) K . 16 
" ) K. 16. 

3* 
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országa, „mely kiváltképen való cselekedete," az üdv világa.1) 
Akar-é Isten mindeneket üdvözíteni ? Ha csak kijelentett 
(revelata in scripturis) akaratát vesszük figyelembe: igen. 
„Ez az Istennek öröktűi fogva való akarattya, és tanácsa, 
hogy miképpen teremtett az ű igéjének ak Krisztus Jézusnak 
általa, ezenképpen üdvözít is az ünnön igéjének, ak Krisztus 
Jézusnak általa." És „sciamus, promissionein Dei de nostra 
salute generalem esse . . . vult enim omnes homines salvos 
facere." — A másik (elrejtett, non revelata) akarata Isten-
nek, „miért nékiket üdvözít, nékiket kárhoztat, nékiket az 
ünnön esmeretére viszen, nékiket nem." Az egyetemes és 
részleges üdvakarat között leplezetlenül, de egyszersmind 
megoldatlanul mered elénk ez antinómia Dévay mindkét, e 
tárgyra kiterjeszkedő írásából.2) 

A számszerint való kettős praedestinatio természetéből 
következik, hogy üdvösségre csak a kiválasztottak juthatnak 
el. Igaz ugyan, hogy „nincs most is olly el veszett nemzet, 
ki üdvözülni ne akarna . . . mert at természet meg esméri 
az ű végét, ez kedeg nagy igazság;"3) vagyis már a puszta 
természeti istenismeret is az üdvösségre mutat rá a vallásos 
élet végső célja gyanánt ;4) — ez a törekvés azonban egy-
magára erőtelen. „Megértyük, mi az jó, mi az üdvösség, de 
az utat ez üdvösségre, az az, miképpen kellyen üdvözülni, 
sem meg nem gondolhattyuk, sem akarhattyuk, sem tehety-
tyük, hanem az úr Isten az ű irgalmasságából jelenti meg 
minekönk, ag gondolatot nálonk nélkül, az akaratot mivelönk, 
at cselekedetet mi általunk."5) 

Akijelentett A választottak üdvözülését Isten az ő kijelentett akara-
törvény. tával: a törvény és az ígéret két igéjével munkálja. A ki-

jelentett törvény (lex positiva) „est ipse Decalogus fidem et 
Charitatem praecipiens :"c) tehát a mózesi két táblás törvény 
egyenként és (józusi) summájában.7) Valójában pedig ez a 
kijelentett törvény csak a természeti törvénynek ,,magyará-
zattya."*) Miért is bátran mondhatni: „az Isteni törvény ugyan-

•) K. 86. 
') L. az egészre A. 128—131. és K. 2 5 - 28. 
8) K. 18. 
4) V. ö. A. 69—70 (prop. III.) „Lege naturae etiam ipse Deus cognos-

citur esse unus, bonus, potens, misericors, sapiens, ut mult i Ethnicorum 
philosophorum cognoverunt . . . Credunt Deum philosophi misericordem esse,, 
sed his qui sunt sine peccato. Et cum habeant naturae not i t iam, e?pertes 
Erangeli i , et remissionis peccatorum per Christum, non consistunt in tenta-
tionibus, sed desperant." 

η Κ. 19. 
β) Α. 70. (prop. IV.) 
') L. Κ. 32. V. ö. Orthographia C: „Az Isteni törvénnek sommája ." 
·) K. 15. 
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egy at természetnek törvényével."1) Mi ez a természeti tör-
vény? „Nem egyéb, hanem mindennek az ű lelki esmerete, 
azaz szűvének ítélete, mi legyen az jó, mi legyen ag gonosz, 
az Isten minden embernek szűvóbe ihlette ezt, hogy az jó 
és ag gonosz kiizött választást tehessen."2) 

Egybehangzóan követeli tehát tőlünk a természet s a 
kijelentés törvénye az Isten és felebarátunk iránt való szore-
tetet. Ám e követelmény tökéletes betöltése — és Istennek 
törvénye kivánhat-e másféle betöltést — egyesegyedűl az 
„integritás et perfectio" amaz állapotában volna lehetséges 
reánk nézve, amelyben Ádám teremtetett,3) mert Isten „vult 
toto corde, tota anima, omnibus viribus et tota fortitudine 
diligi."4) Ez a törvénykövetelte ősállapot az „eredendő igaz-
ság" (originális justitia) állapota5): „testnek, léleknek töké-
letessége, épsége, igazsága, szentsége, mind léleknek, testnek 
erejének tökéletes volta . . ,"6) („integritás virium corporis 
et animae".7) A törvényből való Isten- és önismeretnek első 
lesújtó bizonyságtétele ellenünk az, hogy ennek az ős, Isten 
képe és hasonlatossága szerint való tisztaságnak állapotából 
messze-messze kiestünk — a bűnnek miatta. 

„Omnes enim peccaverunt et omnes sumus natura filii l bűn. 
irae."8) Az Ádám eseténél fogva mindnyájunknak betegségévé 
(morbus) lőn az eredendő bűn, mely „nem egyéb, hanem 
mind léleknek, testnek, avagy mind lelki testi ajándékoknak 
romlása, fogyatkozása és szüksége."9) Míg az eredendő 
igazság állapotában „mind a testnek, mind léleknek akarattya 
együtt já r t volna Istennek akarattyával, teljes erőnkkel 
szerettük volna űtet," addig most „mind lelki ós testi kéván-
ságunk Isten ellen vagyon."10) A bűn egyetemes állapota 
tehát „defectus iustae obedientiae in nobis."11) 

Az egyetemes bűnösségnek ez a rettenetes súlya, melyet 
a törvény tesz nyilvánvalóvá, a „szabad akaratban teremtetett" 
Ád ám „szabad akaratból" való vétkezése miatt szakadt utó-
daira.12) Mi sem bizonyosabb, mint az a kérlelhetetlen axióma, 
hogy „natura nostra semper est immunda."1 ') ,,Bűnbe fogon-
tattonk, születtönk, soha nem lehet hogy ne vétkezzönk, 

') U. o. 
') K. 1 4 - 1 6 . V. ö. A. 6 7 - 7 0 . (prop. III.) 
') Αρ. 79. (prop. X.) 
l ) U. o. 
·) K. 7. A. 79. prop X.) 
·) K. 7. 
') A. 79. (prop. X.) 
") Ex. 140. (11 p.) 
•ι K. 7. 

" ) U. o. 
" ) A. 79. (prop. X.) 
" ) K. 7. 
" ) A. 76. (prop. VIII.) 

i 
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természet szerént azért kárhozatnak vágyónk fiai."1) Hiába-
való itt a durva, nyílt törvényszegéstől való akármily nagy 
mentesség is; „Isten az ű parancsolatiban nemcsak nyel-
vűnket, kezönket, cselekedetünket kévánnya, hanem szövőnket 
is : és láttyuk (a két utolsó parancsolatból), hogy nem csak 
beszédönk, cselekedetönk bűn, hanem kevánságonk is" — 
már pedig — Krisztuson kívül — kicsoda az, avagy ki volt 
„öröktűi fogva," akire ne nehezednék a maga teljességében 
legalább is ez a titkos bűnsúly? „Azért ek két parancsolat 
ez egész világot kárhoztattya . . ."2) — És mégsem teljesen 
sötét azért ennek a kárhozatosan romlott emberi természet-
nek a képe.3) „Isteni szikra" világít benne, a „természeti 
értelem," „hogy megértheti az ember, mi legyen az jó mind 
Istenhez, mind emberhez." Az értelem ós az akarat, a lélek-
nek e két ereje együttvéve az okosság; az okos akarat egy-
szersmind szabad akarat is „melyekből megbecsüli ember 
mi az jó, mi ag gonosz," s mely eszerint Ádámban, noha 
már ő végzetesen visszaélt vele, nem ment veszendőbe:4) 
nemcsak „világi jámborságra" juthatni a révén, (megoltal-
mazva magunkat a „külső bűntűi" ) hanem „megértjük" 
belőle magát az üdvösséget is,6) amely egyetemes emberi cél, 
vágy, törekvés („At célba minnyájan egyesülnek, mind jók, 
mind gonoszok, minnyájan akarnak idvözűlni. . . .")7) — De 
mit ér mindez a nagy Istenajándék, ha csak a célt mutatja 
meg, de nem az útat is s főkép: ha nem származik belőle 
erő a cél elérésére? („az útat az üdvösségre . . . sem meg 
nem gondolhattyuk, sem akarhattyuk, sem tehettyük . . ."8) 
így a végső eredmény mégis csak megalázó s kétségbeejtő. 
„Akaratom van a jóra, de hogy végrehajtsam, nem tehetem" 
— ezzel a reményvesztett páli följajdúlással érünk el a tör-

') K. 57. 
s) K. 53. 
3) Új antinomikus v o n á s : a merőben megromlot t s azért az üdvösség 

felé világító isteni szikrával mégis csak felruházott természet; — emennek 
alapján ér thető a tétel: „est . . . nobis insita lex naturalis, per quam dinos-
cimus, quid sit virtus et Vitium," (A. 69. prop. III.) és hogy ez a természeti 
törvény — mint láttuk — egy az Isten törvényével (K. 15.), — amabból 
viszont természetesen következik, hogy a törvény, mely a romlot t természet 
elé elérhetetlenül magasságos követelményt állít, . pugnat cum natura nostra." 
(Α. 67. prop. III.) és „ita deformat naturam, ut cum in sui cognitionem eam 
duxerit, desperare facit." (U. o.) 

*) K. 15 - 17. 
e) U. o. 20. 
' ) U. o. 19. 
') U. o. 17. V. ö. .Ex. 145. (25. p.): „Duplex est tabula, duplicem requi-

rens iust i t iam. Alteriua tabulae praecepta nos utcunque posse praestare, i. e. 
politicam iustitiam et opera rationi subiecta, quae vei ipsi ethnici non pauci 
praesti terunt, etsi intus fuer in t merae hypocri tae. Sed praecepta primae tabu-
lae, sine dono ac gratiae Dei per Christum nulla ratione praestare posse.'1 

") U o. 19. 
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vény-kijelentés határaihoz. — Ε határokról visszatekintve, 
tisztán áll előttünk a törvény hármas jelentősége, „haszna,1' 
Dévay szerint. A fontosság emelkedő sorrendjében: 

1. ránevel a világi jámborságra, „coercet carnem," már A törrény 
csak a büntetés gondolatával is s ezzel iustitia civilis-1 l i as z n a · 
(politica) szerezhetni a betöltésével,7) (usus politicus); 

2. rávezet bűnös voltunk ismeretére, feltárja előttünk 
„naturae nostrae immunditiem" — s ezért „mint dicsérjük 
az orvost, ki nyavalyánkat, betegségönket megmongya, dicsér-
jük az Istent, ki parancsolattyával bűnönknek viszen esme-
retóre."8) 

3. „Mint az orvos, ki megmondja nyavalyádat, de meg 
nem gyógyíthat, más orvoshoz igazit, ezenképpon ap paran-
tsolat . . . vezérünk nekönk ak Krisztushoz . . ,"9) A törvény 
tehát, rendeltetése magaslatán, hív az igéret, az evangélium 
sphaerája felé. 

b) A kijelentett igéret. Láttuk, hogy az önerőnkből A k i j e l e a t e t t 
teljesíthetetlen törvény kijelentésével is az már Istennek igéret. 
célja, hogy — szent Ágoston doctorral szólva — „felgerjessze 
kévánságunkat és aggyon segétséget."') Ez a segítség, mely-
nek erejével a parancsolat betölthető és amely eszerint a 
gyarló és tehetetlen természetet tökéletességre viszi („per-
ficit naturam,"*) nem egyéb, mint „Istennek hozzánk való 
kedve, malasztya, ajándéka" :') a kegyelem. Ez lényege szerint a kegye lem. 
„könyörület",4) „ineffabilis misericordia"'), fundamentumában 
„öröktűi fogva való tanács"6), megvalósulásában váltság, a 
róla való igéret és bizonyság igéje: az evangélium. 

A kegyelem obiectivumának emberi részről (az isteni 
esmerettel párhuzamosan haladó „minnen esmeretünk" részé-
ről) megfelelő subiectivum a bűnbánat psychosisa. A törvény a bűnbánat, 
gerjeszti föl a penitenciát „azaz am mi bűnönknek esmeretét",7) 
amely az önismeret tetőpontja („ezek esmerik magokat, kik 
. . . . magokból kétségbe estek, bűnöknek nagy voltának 
es meretére juttak, magokat kárhoztattyák, minden jámbor-
ságokat ganénak vélnek, szent Pál mondása szerént . . ."8) 
A penitencia egyik legjellemzőbb signaturája, Dévay egyre 
visszatérő kedves hasonlata szerint: betegségünk fölismerése 

') K. 19. A. 7 3 - 7 4 . (prop. III.) Ex. 145. (25 p.) 
') K. 1 0 - 1 2 . A. 73. (prop. III.) 
") Κ. 12. ν . ö. Α. 73. (prop. III.) 
4) Κ. 11. 
6) Α. 6 7 - 6 9 . (prop. III.) 
") Κ. 66. 
') Κ. 57. 
*) D. 19. 
·) Κ. 13. 

,0) Κ. 31. 
" ) Κ. 64 - 55. 
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es az orvos-, ill. orvosságkeresés-1) („Nos a planta pedis ad 
verticem usque esse morbidos"2). A valódi penitencia vég-
telenül több a büntetéstől való rettegés3) állandó hangula-
tánál ;4) több, mint a katholikus contritio, confessio és satis-
íactio együttvéve5), — mert valójában nem egyéb, mint 
metanoia, ,.animi sive cordis immutatio"6), vagyis a meg-
rettentő, kétségre vivő, megölő, kárhoztató, pokolra vető 
töredelmességből, üdvösségünknek ez első grádicsáról a 
másodikra, a vidámító, megvigasztaló, bizodalmat adó, életre 
vivő, istenfiává tevő hitbe való emelkedés7) és ennek a 
hitnek erejében való új élet: „optima poenitentia nova vita," 
sőt „tota vita Christiani hominis poenitentia est et veteris 
hominis restauratio."*) Az ilyen értelemben felfogott peni-
tencia, mint az életfolytatás állandó elve, nem is egyéb már, 
mint — a' legegyszerűbb meghatározással — „ódium mali 
et amor Dei."9) 

A penitencia tehát : 
mint töredelmesség: az orvoshoz való kívánkozás; 
mint hi t : az orvosság megragadása; 
mint új élet: az orvosság erejében való állandó épülés. 
Ez az orvosság: a kegyelem, mint váltság és ez az orvos: 

a megváltó Istenfia, a testet öltött Kegyelem. Most tehát: 
„cognito morbo, cognoscamus et medicum Christum,"lü) 

3. A megváltó és a megváltott. 
a) A m e g v á l t ó . 

megváltó. Az Ige, mint egyedüli üdvelv, azonos a teremtő Ige 
kozmikus elvével.11) Ez az Ige a Krisztus Jézus, a Fiú, aki 

») K. 8, 9, 57, 62, 82. V. ö. Éneke (Szilády 1.) 
..Vétkeiből ki senki nem fese lhet 
Orvosságot Krisztusban ki n e m lelhet." 

' ) A. 112. (prop. XXXV.) 
') „Poenitentia legális". A. 84. (prop. XII.) és 86 - 87. (prop. XV.) 
*) Ezt a következő — nem sikerűit — etymologizálással is bizonyítani 

akar ja : „Poenitent ia vero non a poenae tenentia . . . sed a pone tenendo 
ducitur, Graece metanoea a posterius intell igendoj ubi quis lapsus, re peracta, 
nunc demum animadverti t e r ra tum suum, a uerä post, vociy anteiligere, ut 
post admissum scelus intelligat se peccasse. Poenitere j am significat resi-
piscere, corrigi sive innovari ." A 82. (prop. XI.) V. ö . : „Et pu tan t poeniten-
tiam praescripta poena quapiam luere commissa , cum apud Christ ianos olim 
publice peccantes propalam affligerentur, u n d e ea satisfactio sine poena 
poenitentia vocari coepta est, ac inde non mediocr i s error Theologis irrepsit.·' 
U. o. 85. (prop. XIII.) 

6) U. o. 83. 
·) U. o. s 84 - 85. 
') K. 1 3 - 1 4 v. ö. A. 8 2 - 8 3 . (prop. XI.) 
8) A. 8 5 - 8 6 . (prop. XIV.) 
9) A. 86. (prop. X V ) 

,0) A. 64. (prop. I ) 
" ) K. 21, 34, 60. 
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„igaz Isten, igaz ember. Eggy az személy, de kettő at termé-
szet, Isteni természet, emberi természet. Istensége szerént 
az atyával, az szent lélek Istennel egy Isten, embersége 
szerónt mi velőnk emberekkel egy ember, csak hogy bűn 
nékül való."1) „teremtett teste-lelke vagyon, ki egyesűit az 
Istenhez csuda ós kijelenthetetlen kóppen."2) Kettős termé-
szetének jelentősege a váltság műve szempontjából: „Si 
tantum Deus esset, poterat nobis terrori esse, cum humana 
fragilitas fugiat Deum, . . . Si tantum homo, poterat imbe-
cillus ac impotens videri, sed quia est Deus et homo, unica 
nostra fiducia esse debet."3) 

Emberrélétele — Istennek „ígérettel és eskéssel" meg-
erősített „öröktűi fogva való tanácsa" alapján — nem más, 
mint „divinae erga nos misericordiae declaratio."4) A mű 
maga, amelyet az emberi testben végrehajtott, legközelebbről 
közvetítés a haragvó Isten és a bűnös ember között. Ez a 
„honor mediationis"5) az ő egyedűlvaló, sajátos tisztessége, 
amelyben semmiféle teremtmény nem osztozhatik vele.6) Ez 
a közvetítő tiszt „officium reconciliandi patrem, offerendi se 
patri."7) Krisztust erre a „peculiaris et proprius honor"8)-ra, 
— mint Dévay Chrysostomus nyomán magyarázza (7. Homi-
lia I. Tim. felett) — istenemberi mivolta teszi alkalmassá és 
képessé („id quippe mediatoris est, utrorumque participem 
fieri, quorum fuerit mediator etc.")9) -- s ez alkalmasságot 
és képességet csak erősíti az, hogy egyedül ő benne van 
meg a médiatár két charakteristikonja: „primuin oportet 
extare verbum Dei, ex quo certo sciamus, quod Deus velit 
misereri et exaudire invocantes per hunc mediatorem. Talis 
extat de Christo promissio . . . Alterum quod merita 
ipsius possint applicari pro peccatis nostris . . ,"10) A 
közbenjáró munkát közelebbről épen az érdem gondolata 
határozza meg: szüksége volt a Megváltó idegen érdemére 
(merito alieno) annak az emberiségnek, amely a maga érde-
méből képtelen kibékülni az Istennel s így üdvözülni.11) 

') K. 58. 
») Κ 65. 
*) D. 33. v. ö. K. 61. 
*) D. 46. V. ö. L. 64. „Ha más által másképpen üdvözülhettünk volna, 

nem szükség volt volna érettönk születni." 
') D. 45. 
β) V. ö. D. 33: „ . . . solus ipse in regno gloriae advocatus noster, 

mediator, sequester, proxeneta, interpres, caussidicus, protector ac patró-
nus . . ."·. 

' ) D. u. o. 
8) D. 49. 
s) D. 4 7 - 4 8 . 

l 0) D. 47. 
u ) K. 9, 56, 77, D. 44. 
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Ennek az érdemszerzésnek viszont központi ténye: Krisztus 
áldozati halála: „mert az ű szent halálának általa engesz-
telte minekönk meg az ű szent attyát, azért az ű áldozattya, 
kén vallása engesztelő, érdemes, elégtétel."1) Ε halál révén 
ő rsummus pontifex et, princeps sacerdotum, cuius sacer-
dotium est aeternum . . ,"2) Ε papságnak mind a három 
tisztét (offerre, orare, praedicare) tökéletesen betöltötte és 
egyedül csak δ töltötte be: azért az δ engesztelő áldozatá-
nak sajátos erejét az egyéneknek és az egyháznak semmi 
néven nevezendő hálaáldozata nem pótolhatja.3) Ε kérdés-
ben való állásfoglalásunkkal egész keresztyénségünk áll vagy 
esik, mint Dévay nem győzi az alant idézett helyeken rész-
letesen hangoztatni: ,,quicunque salvari vult, haec duo 
sacrificia, Christi scilicet et ecclesiae probe conferat et al-
terum ab altero sejungat. Nam multum discriminis est inter 
sacrificium, quod meretur nobis peccatorum remissionem et 
vitám aeternam, et sacrificium eucharisticum, quod nec sibi 
nec aliis meretur remissionem peccatorum aut reconciliatio-
nem, etsi sit a reconciliatis."4) „Quantum interest, inter 
peccatum et iustitiam, tantundem discriminis est inter sacri-
ficium Christi . . . et ecclesiae sacrificium, per quod nihil me-
remur, sed tantum Christo assimilamur."·') S ennélfogva 
„valaki ak Christus áldozattya között és am mi áldozatonk 
között választást nem tud tenni, nem keresztyén az.06) Szép 
hasonlattal mondja Dévay az áldozó Megváltót „a mi lelki 
oltáronk"-nak7), amely hozzá még „altare sine gradibus."8) 

Mit szerzett már most ez az egyedülálló áldozat a mi 
számunkra Isten előtt és Istentől? Bűneinkért való elégté-
telt,9) Krisztus tökéletességének beszámítását minekünk,10) 
ördögnek fogságából való szabadulást,11)^ — s ezáltal és ezek-
ben bűnbocsánatot és örök életet.12) Ο a fiúság szerzője;13) 
Isten titokzatos akaratának egyedüli kijelentője;14) mennyei 
ajándék üdvösségünkre, jel bűnnek halálából való feltáma-

*) K. 96. V. ö. Éneke (Szilády 1.): „Krisztus Jézus bűnöknek bocsánat ja , 
És hogy csak δ bűnöknek áldozatja." 

>) D. 56. 
5) D. 5 6 - 5 8 . A. 1 1 3 - 1 1 4 . (prop. XXXVI.) Κ 96 98. 
4) D. 56. 
·) A. 114. (prop. XXXVI.) 
«) K. 97. 
') K. 37. 
' ) D. 47. 
») K. 13, 23. 

,0) K. 9, 55. 
" ) K. 33. 1. 
" ) K. 26, 5 8 - 5 9 , 65. 
" ) K. 61 
" ) U. o. 23 - 24. 
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dásunkra, példája az atyafiúi szeretetnek.1) Mint mindez, 
üdvösségünknek „eszköze"2) a maga embermivoltában 
(„caussa efficiens salutis nostrae Deus est, caussa seu 
organon instrumentale [ut ita dicam] humanitas Christi 
est."3) 

A váltság művének történeti és történeten túli mozza-
natait ismerjük a Credoból: Dévay leginkább gyakorlati 
irányú ós értékű magyarázatokat fűz az egyes cikkelyekhez: 
doctrinalis szempontból csak két gondolata kíván külön 
megemlítést. Az egyik a pokolraszállás magyarázata, mely-
ben — saját bevallása szerint Cyprianus újjmutatása nyo-
mán — a „deák igét" (infernus) nem pokolnak, hanem „fenék-
nek" értelmezi: úgy a test, mint a lélek életének megvan 
a maga „vége, feneke" („fundus"): amazé a föld, ahonnan 
vétetett, emezé az örök élet ill. az örök kárhozat, aszerint, 
amint a halott „üdvözülendő" volt-e, avagy „hitetlen." 
„Keresztyénnek Isten az örök élet feneke". Eszerint „mikor 
üdvözítőnk meghala, teste koporsóba szállá fenékre ( = ad 
infernum), lelke mennyországba mene, melly mennyországot 
paradicsomnak monda . . . Nem mondá, hogy limbosba . . . 
És akki igazán akarja érteni ez igéket, könnyen megértheti, 
mert azt testrűl szólónk itt. Eltemetteték, azaz koporsóba 
avagy fenékre szálla.Ui) — A másik, figyelmünket érdemlő 
doctrinalis gondolat a mennybemenetel és az Atya jobbján 
való ülés articulusához fűződik. Itt tudjuk meg, hogy „ű 
testestűl-lelkestűl dicsöűltetett"·') ós „embersége szerint is 
egy hatalmú, dicsőségű, bölcseségű az atya Istennel,6)" mint-
hogy „ad dexteram Dei sedere, est Christum etiain secundum 
hominem Deo patri, in maiestate, glória, potentia, honore 
aequalem esse."7) — Nyilvánvaló, hogy mindakót gondolatot 
— úgy a Megváltó emberi teste tökéletes romlásának, mint 
ugyané test tökéletes megdicsőülésének gondolatát — egy-
kép a Krisztus emberségének, mint „instrumentum salutis"-8) 
nak minél erőteljesebb kiemelése érdekében hangsúlyozza: 
vagyis a legelvontabb theologumenon kiemelésénél is a gya-
korlati vallásos érdek dönt Dévay előtt. 

b) A megváltott. 
A Krisztus váltságában megjelent, megvalósúlt és kínáltm e K T^tott . 

kegyelmet a bűnös ember egyedül hitével teheti személyes 

' ) U. o. 6 5 - 6 7 . 
>) U. o. 61. 
s) D. 46. 
4) K. 6 7 - 6 9 . V. ö. D. 9 - 1 1 . De inferno. 
') És egyedül ó. V. ö. D. 32. 
·) K. 7 0 - 7 1 . 
') D. 32. 
8) D. 46. 
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tulajdonává; csakis ez a hit teremtheti meg benne a meg-
váltottság specifikus állapotát: a megigazultságot. 

α) A hit eredetében „donum Dei est et quidem gratuitum",1) 
sőt egyenesen „gratia"2) mely „ap prédikációból vagyon"3) 
minőségében „szűvednek indulati, melly indulatokat csak a 
keresztyének értnek, éreznek"4); közelebbről pedig „Istennek 
irgalmasságabeli bizodalom, mely irgalmasságát Krisztus 
által jelenté ki . . ,"5) és amely „csak vételbe vagyon" („mi-
hent adni akarsz valamit Istenednek, ottan nem vagy igaz 
hitű"6) A keresztyén hitnek tárgya (obiectum ; a Dévay 
nyelvén: „céla") ennélfogva Krisztus7) ϊ 11. a krisztusi üdv-
igéret,8) akit (amelyet) „megfogunk", megragadunk vele9), 
minthogy „haec est fidei praerogativa, ut Christi, ut alienum 
appraehendat meritum"10); nyeresége és „vége," célja (finis) 
pedig „bűnönknek bocsánattya és az örök élet."11) A szív-
nek ez „ á l d o z a t á v a l k é t s é g nem férhet együvé.13) 

Ebből a jellemzésből önként következik már most, hogy 
amikor Dévay a hitet másfelől (a törödelmességgel, mint .ma-
i n k n a k esmeretével" szemben) „Krisztus esmeretének mond-
ja14) s viszont a hitetlenséget „lelki avagy üdvösségönkrűl 
való dolgok" tudatlanságánakI5) bélyegzi: akkor sem lebeghet 
előtte valamely intellectualistikus hitfogalom. Annál világo-
sabban kitűnik pedig ez a hit különböző fokozatairól adott 
moghatározásából: „ah hitnek három grádicsa vagyon, Istent 
hinni, Istennek hinni és Istenbe hinni („credere Deum, Deo, 
et in Deum tres gradus salutis"). Hiszik, hogy Isten vagyon 
mind jók, mind gonoszok, még az ördögök is, Istennek is 
hisznek, mert tuggyák, hogy igaz az Isten az ű beszédébe, de 
annyi állhatatlanság vagyon az ördögbe és az ű fiaiba, hogy 
az Istent hazugságba haggyák sokszor, mint ám Évának mit 
monda az ördög, nem haltok meg, Isten kedég azt mondá, 

') D. 40, 60. 
') A. 116 (prop. XXXIX.) 
') K. 85. 
4) K. 66. 
») K. 24. v. ö. u. o. 5, 6, 12, 31, 34, 35, 55, 60, 71, Istennek „tisztes-

sége, hogy ű benne bízzonk ") 73, 79, („ab bűn ellen vagyon ah hit"); A. 101. 
(XXV. prop.) 

·) Κ 66. 
') D. 69. 
") K. 93. 
·) K. 29. 

10) D. 44. v. ö. A. 89. (prop. XVII.): „appraehendit obiectum extra nos." 
" ) K. 59. v. ö. D. 17. „ut finis incredulitatis mors aeterna, ita finis 

fidei vita aeterna." 
K. 97. 

>·) K. 94. 
" ) K. 14. 
" ) K. 56. 
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hogy meghalnak, valamely órába ejendetek af fának gyümöl-
csébe, ezenképpen sokan, jelesbenn írástudók, kik láttyák az 
igazságot, de felforgattyák, vagy elleneszólnak, háborgattyák 
és Istent hazugságba haggyák, magokat igazíttyák, de az igaz 
keresztyén hiszi is az Istent, hiszen is Istennek és hiszen 
Istenbe, azaz tellyes szűvének reménységét, bizodalmát ű bele 
vetette, . . ." („plena fiducia omnem solicitudinem coniicere 
in eum.")1) közelebbről pedig a Credót, mely „hitnek regulája"2) 
„nem csak história szerént kell tudni, mert így sokan tug-
gyák még az ördögök is, (ez a „fides generalis, quam et dae-
mones habent")3) hanem az históriának hasznát is kell 
tudni . . ,"4) — azt, hogy mit jelent ránk, a mi üdvösségünkre 
nézve (pl. „hogy fogantatott, született, história, de ez histó-
riának haszna, hogy nekönk . . . és mi érettönk született.)5) 
Az igazi keresztyén „hiszi mind ak kettőt."6) 

β) A megváltott hívő állapota a megigazúltság, amelybe Megigazult 
a megigazúlás által jut . „Est . . . iustificari, pro iusto acsáj?>— 
pio haberi."7) Vagy a katechismus jellegzetes hasonlata JSazu a s · 
szerint: „ab bíró székiben is ki af fel peres ellen magát meg 
tisztíttya, azt szokta mondani, megigazítom magamat. Minden 
ember ez világon alperes, felperes az ördög, bíró az Isten, ki 
előtt meg kell magonkat tisztítanonk és igazítanonk, ha 
üdvözülni akarónk, az Isteni harag ellen, ördög ellen, pokol, 
bűn és örök halál ellen. . . ."8) Ezért „verbum . . . iusti-
ficandi forense verbum est, idem quod iustum declarare, pro-
nunciare et iustitia significat acceptationem, idem quod ac-
ceptus seu gratus.íia)Mivel pediglsten előtt,az ő törvényszékén 
csak „egy szószólónk vagyon, ak Krisztus Jézus,"10) semmi-
féle más módon nem igazulhatunk ő előtte, mint csakis az 
„igaz hitnek (kivel ak Krisztust fogjuk meg) általa."11) „ . . 

') K. 3 3 - 3 4 . és párhuzamosan A. 8 7 - 8 9 . (prop. XVI.). Utóbbi helyütt 
(88.) különben ezt jegyzi meg — igen helyesen — D.: „ . . . secundus gradus 
cum tertio vere convenit, si quis rem spectet. Quia autem Sophistae et syco-
phantae isti . . . nonnunquam auditori fucum faciunt, mutata constructione 
existimavi ad docendum aptius esse, si haec modo isto distinguantur. Neque 
enim tarn imperi tus sum, ut nesciam, si quis recte intelligat, Deo credere et 
in Deum credere idem esse." 

s) K. 82. Summája : „hogy hinnők ak Krisztust megholtnak lenni am 
mi bűneinkért' u. o. 65. 

8) A. 115. (prop. XXXVIII.). 
l) K. 58. 
s) K. 63. v. ö. 71. 
«) K. 64. L. még. D. 59. és A. 101. (prop. XXV.) 
') A. 107. (prop. XXX.) 
•) K. 28. 
') D. 58. 

,0) K. 28. 
" ) K. 29. 
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qui fide in Christo praediti sunt, iustiflcati sunt."') Központi 
helyet foglal el tehát Dóvaynál is a nagy reformátori alap-
tétel: „Sola fides iustifícat (és: habet laudem) coram Deo."2) 
A hit ennélfogva az egyedüli „donum (gratia) gratum faciens 
v. iustiflcans," azaz „üdvözítő ajándék," amelynek általa 
„mind egyek vágyónk." mert „nec refert quis etiam in flde 
sit ardentior, sed quatenus unus est scopus fidei omnium 
(„egy minden hitének az céla") ita omnes unum reddit in 
Christo; hoc praeludebat manna, de quo, si quis plus, minus-
que collegisset, per Gomor mensuratum, non plus aut minus 
habebat, sed aequaliter omnes . . ." („Gomor edén, kivel 
mértek, ez edén ah hit, manna ak Krisztus, eh hitnek általa 
egy módon mérik mindennek ak Krisztust. . . .") Ezért tisztán 
csak a nem üdvözítő ajándékok dolgában lehet különbség a 
hívők között.3) 

Ha pedig egyedül ez a hit igazít meg és ez a hit maga 
is Istennek ajándéka, következik ebből, hogy: 

1. „sancti veteris testamenti aque salvati, ut sancti in 
novo testamento," mert „patres veteris testamenti aeque 
crediderunt in Christum, atque nos. Christus quanquam semel 
est mortuus, sed eius mortis el'ficacia, virtus, fructus, effec-
tus, aeque profuit illis atque nobis, illi credebant in venturum, 
nos credimus in exhibitum."4) 

2. épígy: ^in fant es propria . . . salvari lide (non 
aliena, id est ecclesiae) . . . et pueri credunt, sed quomodo, 
nihil ad nos."5) 

3. „a conditione iustificationis, idest a caussa" kizárat-
nak a jócselekedetek (vagy erények), mint amelyeknek a 
hittel egyenlő értékű megigazító erejük nincs.6) 

Mindamellett a szorosabb értelemben vett, a tulajdon-
képen való inegigazúlás, amely Isten előtt való, és amely 
eszerint „peccati remissio, personae acceptio (v. imputatio 
iustitiae) et vitae aeternae donatio"7) — sohasem lehet el a 
megigazulásnak egy másik, nem sajátos értelemben vett 
faj tája nélkül. Mert valójában mi „duplici egemus iustitia"8) 
(amire már magának az isteni törvénynek kétfélesége is utal)9); 

') D. 58. 
') A. 9 4 - 96. (prop. XXI.) v. ö. u. o. 9 3 - 9 4 . 1 0 6 - 1 0 7 . D. 59. Ex. 

142. (17. ρ.) V. ö. Éneke (Szilády 1.), 
„Ah hit nélkül senki nem idvözűlhet, 
Mint az virág nap nélkül nem zöldülhet." 
3) K. 7 5 - 7 7 , D. 4 0 - 4 3 . 
4) D. 17—18. 
') Ex. 143. (18 p.). 
e) D. 60. Ex. 17 A. 96 (prop. XXI.) Κ 30. 
' ) Szemben az Aqu. Tamás-féle felosztással: „gratiae infusio, motus 

liberi arbitrii in Deum per fidem. motus liberi arbitrii in peccatum per 
detestationem et remissio culpae." D. 58. v. ö. A. 92. (prop. XIX.). 

8) E. 142. (17. p.) 
') E. 145. (25. p.) 
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„ . . . homo ut duplex est, ita dupliciter debet iustiflcari, 
flde coram Deo . . . operibus coram hominibus . . ."') „Isten 
előtt igaz hitnek . . . általa . . . igazulhatunk, de bitönket 
csak az Isten nézi . . . szükség, hogy hitönknek cégére legyen, 
kírül emberek megesmerjék, hogy keresztyének vágyónk, 
ettzégér az jó cselekedetek, ez az a dó, kivel minden jó keresz-
tyen tartozik. . . .u2) „Reddamus ergo invisibilem partém 
nostri, idest fldem invisibili creditori Deo, visibilem visibili, 
hominibus scilicet. . . ."3) Ezért „iustitia chordis fides est, 
iustitia operum C h a r i t a s , " 4 ) minthogy „homines, cum vident 
nostra bona opera, iustificant nos, pronunciant, declarant 
nos esse iustos, arborem ex fructibus iudicantes."5) Az Isten 
előtt, hit által megigazúlt ember élete tehát szükségképen 
erkölcsi élet is, az atyafiúi szeretet munkás erejében. Azért 
„qui fidit Christo et in Christo diligit fratres, quomodo potest 
esse sceleratissimus, cum prora et puppis pietatis nostrae 
et summa totius Christianismi in his duobus pendeat?"*) 
Ez a kérdés immár természetes összekötőhíd a hit és az 
élet protestáns felfogásának tárgyalása között. 

* 
* * 

Végigtekintve az első részen, látnunk kell, hogy a „hit" 
tartalma valóban nem egyéb, mint a teremtő és megváltó 
Isten akaratának, s ez akarat tükrében önnönmagunknak is-
merete. Istenben megösmertük az Atyát és a Fiút ; önnön-
magunkban az örök életre elhívott és önerőnkön kívül meg-
váltott bűnöst. Lássuk ezek után, hogyan kell alakulnia - -
mindig az istenismerettel párhuzamban s mintegy annak 
szövétnekénél — keresztyén életünknek? 

II. Az élet. 

1. A keresztyén élet vezérlő elve, ereje a teremtő és A 
üdvözítő Isten: a Szentlélek. „Az szent háromságba minthogy Szentlélek, 
at természet egy, az ákarat egy, egy at cselekedet is. Teremtett 
az atya Isten, teremtett af fiú Isten, teremtett az szent lélek 
Isten. Tisztít az atya, tisztít af fiú az fiú, tisztít az szent lélek; 
üdvözít az atya, üdvözít af fiú, üdvözít az szent lélek Isten." 

*) D. 59. V. ö. A 93. (prop. XX.) „Omnes homines duos habent iudices, 
Deum et homines , duobus ergo módis debemus iustiflcari, flde coram Deo, 
charitate coram hominibus." 

' ι K. 29. 
3) D. 59. 
*) A. 91. (prop. XIX.). 
5) A. 107. (prop. XXX.) 
·) A. 84. (prop. XII.). 
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Krisztus tökéletes engedelmességének volt és van olyan 
„érdemes foganattya" atyjának előtte, „hogy valakik ű benne 
bíznak, ezeknek nyeri az szent lelket, azaz bűnöknek bocsánat-
tyát, atya Istennel kedvét, az örök életet, ez világon lelkek 
nyugodalmát, szüvöknek bátorságát, hitnek vallását, és egyéb 
testi lelki ajándékokat "') Ez az erő legközelebbről az elhívás 
titokzatos tudtúladásában nyilvánúl meg: „ . . . quos ab 
aeterno elegit, hos vocat . . . interna inspiratione spiritus . . . 
ut quod de nobis latét in corde patris, nobis per ipsius 
spiritum reveletur et spiritus eius testificans persuadeat 
spiritui nostro, quod filii Dei sumus."1) Az elhívásnak ez az 
ereje pedig egyszersmind az elhívottak eletének ereje is. 

A sacramen- 2. Ennek a benső, láthatatlan és szakadatlan ei'őköz-
tumok. lésnek külső, látható és történeti jeleit, zálogait és pecséteit 

is adta Isten a sacrarnentumokban. A hitnek e „jelei," „pecsé-
tel"3) történeti eredetükben nem egyebek, mint Istennek 
„cselekedetei:" üdvigéretének megerősítései a hívők bátorí-
tására. „Azért méltán mondatnak hitnek jelinek, pecsétinek 
avagy bélyeginek, mely jeleknek avagy pecséteknek általa 
cselekedik az úr Isten."4) (Analógiák a zsidóknál; a manna, 
a forrást fakasztó kőszikla, a körülmetélés, a húsvéti bárány). 
Nekünk három ilyen pecsétünk van: a. keresztség, a vég-
vacsora. az ódozat [gyónás), bár e harmadik (1. később) bizony-
talanúl [v. ö. Examen 5. ρ. (137. 1.) „ . . . in Evangelio, apud 
patres purioris seculi daorum sacramentorum invenimus 
mentionem, non plurium et sacramentorum autor solus Deus 
potest esse, non homo "J Formájában a sacramentum „cere-
mónia," mely által Isten „aζ szent lélek Istent aggyá . . . 
nekönkub) Ε pecsétek pedig „az Istennek igéjével mindenkor 
együtt járnak," mert „minden isteni ceremóniába, avagy 
cselekedetbe ek kettőnek kell lenni, igének és valami állat-
nak.ue) így lesznek aztán „üdvösségünk külső bizonyságai"7), 
„Signa gratiao et bonae voluntatis Dei erga nos, ut nos in 
tentationibus consolentur, et fldem nostram in Dei promis-
sionem coníirment, corroborent ac certificent." Azért is „idem 
. . . officium verbi et sacramentorum."8) 

A a) A keresztségben az ige: a bűnbocsánat s az örök 
keresztség, élet igóreto; a jel vagy pecsét: a víz. Közelebbről: „lelki 

' ) K. 72 - 7 3 . 
! ) A. 131. 
·) K. 93. és 95. 
4) K. 95. 
5) K. 95. 
·) K. 98 - 9 9 . 
') K. 9 3 - 9 4 . 
») Ex. 138. (6. p.) 
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mártás, ferdö, avagy tisztulat;"') „ap penitenciának jele·," 
{„ap penitenciában törödelmessóg, hit vagyon, halál, élet: 
mikor be mártnak, halálra inártnak, hogy meghallyonk 
bűneinknek, és hogy minden érdemönkből kétségbe essönk: 
mikor ki mártnak, életre mártnak, hogy . . . feltámaggyonk 
hitnek és életnek játnborságának általa"); Istennel való 
békeségszerzés pecsétes levele („ . . . mi ak keresztvíz felett 
kezet csaptonk az Istennel, békeséget tüttönk véle, ek kon-
dícióval, em módon, hogy ű nekönk atyánk legyen, benne 
bizzonk, idegen istenhez ne folyamjonk2): íí hogy minekönk 
bűnönket megbocsáttya, az szent lélek Istent aggya, üdvözít, 
az örök életre viszen.") ós mindezek révén: „aj tónk a keresz-
tyének közibe, ez által számláltatonk az Isten fiai közibe, 
ha meg tartyuk az szerzést Istennel."3) 

b) A végvacsora, mint isteni szerzés: a halni készülő A 
Krisztus szerzetto ígéret, testamentum, „testőrül vérérül . . . végrraesora. 
bűnönknek bocsánattyára"; mint emberi aktus; hálaáldozat,4) 
mely sohasem tévesztendő össze a Krisztus egyedüli ós egy-
szeri engesztelő áldozatával. (A mise elnevezést azonban, 
téves etymologia alapján, Dévay is megtartja.)5) Mint ilyen-
nek „fű haszna": hitünk „hizonyosbá téte'1; ha hittel vesszük 
magunkhoz6) „ez hitnek általa egyesülőnk, rószeltetönk 
Krisztusnak tostébe, vérébe. . . ." Hogyan ? „Ak kenyeret 
hozzád vévén azt mongyad, azt higgyed, hogy ak Krisztusnak 
szent testét vütted hozzád, ab bort hozzád vévén, azt higgyed, 
hogy ak Krisztusnak szent vérét vütted hozzád, ne oly tes-
tet, vért gondolly, mint mi vágyónk, hanem dicsőült testet, 
mert minémű dicsőült teste lelke most Krisztusnak, hívén, 
ebbe részesültetönk." „Hitünknek azért erősítésére kell ezt 
hozzánk vennönk, bfinönk bocsánattyának bizonyságára, mert 
ollyan bizonnyal megbocsáttatott am mi bűnönk, ha igaz 
hittel vészük hozzánk, melly bizonnyal látjuk, tapasztyuk, 

') V. ö. Éneke (Szilády 1.) „Keresztségnél Istennők mit feleltél, Bűneid-
ből mikoron kitisztultál, Jámborságra mikoron te esküdtél ." 

а) Epen ezért a keresztség az ember részéről „eskés" is (Éneke D—E. 
strófa). 

3) K. 9 8 - 1 0 3 . 
4) Közelebbről; az Egyház hálaáldozata. A. 113. (prop. XXVI.) 
5) „Eh hitnek jelét misének h í ják : ez ige zsidó ige, . . . ügy mint 

alamizsnát avagy akarat szerént való áldozatot jedz." K. 104. Lang A. szerint 
(Zivingli u. Calvin, Monographien zur Weltgeschichte, 27. 1.) ez Beuchlin-féle 
magyarázat , amelyet — érdekes — az 1523. jan. 29-iki nagy zürichi dispu-
tában épen Faber J. (akkor konstanzi püspöki vikárius) forgatott Zwingliék 
ellen. — Ugyanez az etymologia Ozorai Imre: De Christo et eins ecclesia 
etc. c. 1535-iki művében is, (M„,.), hol azonban a szerző katholikus tévely-
gésnek tartja ez elnevezésnek az úrvacsorájára való alkalmazását. (A nagy-
enyedi kollégium példányából.) 

б) V. ö.: „iis solis sunt salutaria , qui in fide et spiritualiter et sac ra -
mental i ter haec mvster ia percipiunt." Ex. 138. (6. p.) 

Theol. Szaklap. XII. évf 8 
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nyeldeklyük, érezzük, ak kenyeret, ab bort."1) Ezért „non 
sunt vacua signa, sed vere ac realiter signati exhibitiva 
iis qui sunt in ecclesia . . .", mert „praebori fidei certitudine 
et conflrmatione in et sub his signis verum corpus et verum 
sanguinem Christi'." Ebből szorosan következik, hogy az Úr 
vacsoráját „mind ak két személy alatt kellene mindennek 
hozzája venni" („sub utraque specie"), ámbár egyik „személy" 
sem „változat szerent," de „hitemnek bizonyossá tétele sze-
rént," adja nekünk Krisztusnak szent testét-vérét. Ε „fő 
haszon" mellett azonban az úrvacsora egyszersmind: 

emlékozés a Krisztus szent halálárúi; 
hálaadás őneki róla; 
a szeretetnek is szolgál; („hogy egy kenyérből eszönk, 

egy borból iszonk, egy atyafiak vágyónk, szeretetben is egy-
gyeknek kellene lennönk.") 

békeségnek jele; (t. i. mint bókelakoma) 
keresztnek jegyzése („ak kenyeret megsütik, ab búzát 

megőrlik, . . . az szőlőt megtörik, megsajtolják . . . ak 
keresztyénnek sok ördöge vagyon, teste, ez világ, késértet, 
nincs életönk nyomorúság nekűl.")2) 

ódozat. c) Az ódozatot (gyónás) „hitnek jelének nem igen mond-
hatnók" mert a sacramentum két ismertetőjele közül „az ige 
megvagyon, uz állat nincsen" benne, de azért „mondhatatlan 
szükség minekönk." Ε bizonytalan sacramentum lényegét 
tevő ódozat (absolutio) „Isten igéjének pródikálásából" lészen, 
s „ez ódozatnak hívén az gyónó üdvözül. Valamikor hissz az 
Isten igéjének, mindenkor ódoztatol," és mert „potestas 
ligandi et solvendi omnibus Christianis data a Christo" nem 
okvetlenül szükséges, csak az egyházi rendtartás kedvéért 
kívánatos, hogy épen paptól halljuk a mennyei bocsánat 
igéit, „de kiváltképpen ha csak temmagadnak szóland ap 
pap. talám bizonyosb lehetsz benne. Azért jó és dicséretes 
ekképpen ódoztatnonk." Tulajdonképen „mindent az ű hite 
ódoz meg, mindent az ű hitetlensége kötöz meg, ha hissz. 
ódozott vagy; ha nem, kötözött vagy."3) „Confessio est 
fructus fidei."4) A szorosabb értelemben vett, azaz Istennek 
való gyónás mellett (mikor „űtet követty ük, engesztelly ük, hogy 
az ű szent fiának érdemeért megbocsásson nekönk") meg-
különböztet Dévay embereknek való gyónást is, mely abban 

*) Következik ebből az is, hogy „minthogy senki senkiért nem hihet, 
azonképpen senki másért hozzá nem vehet, senki másért misét nem mondhat , 
és miképpen csak élők hisznek, mert halál után nincs hit, azonképpen csak 
élő embereknek használ. . . ." K. 105. v. ö. Ex. 141 - 142. (15. p.) „Nihil ergo 
missa prodest defunctis." 

2) K. 103—105; Ex. 138. (p. 6.) 144. (p. 23.). 
s) K. 1 0 8 - 1 1 0 ; Ex. 144 (20. p.) 
4) A 112. (prop. XXXV.) 
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áll, hogy „akkiket megbántottonk, gyónnyonk meg azoknak, 
azaz kövessük meg, engesztellyük meg, elégítsük meg, avagy 
ha mi ellenönk lütt valami, bocsássunk meg nekik; ha ezt 
teengyük, jele, hogy az Isten is meg bocsáttya nokönk am 
mi bűneinket."1) Azonban a fülbegyónás kötelező érvénye 
sem egyik, sem másik értelemben nem állhat meg. Először 
is „non est ex scripturis" ; azután meg történetileg is bizonyos, 
hogy „régenten efféle súgás, gyónás nem volt, hanem bölcs 
embereket szerzettenek, azokat Diaconosoknak hitták, most 
káplánoknak, kikhez kinek mi nyavalyája volt, ment, vagy 
tanács kérdeni, vagy tanulni valami dologba, vagy lelki 
vigasztalást venni. Ha valami dologból ki nem tudott feselni, 
ennek tanácsával élt, ha mit nem tudott hitnek ágazatiban, 
megkérdezte, megtanulta Ha bűnének esmeretéből félelmes 
volt, megrettent, vigasztalást, ódozatot vütt." (de „sine scru-
pulosa peccatorum enumeratione"). — „Mondhatatlan szép 
dolgok volnának ezek mostan is, de tuggyátok, mennyi szer-
telen fajtalanság leszen em mostani gyónásokba."2) Azért 
nem is mer, — sem doctrinalis, sem gyakorlati szempontból 
— határozott állást foglalni a gyónás kérdésében. 

3. Amily erőforrása a keresztyén életnek obiective a Az imádság. 
Szentléleknek sacramentumokkal megpecsételt adománya, 
olyan subiective a Lélek javaiért esedező imádság. Ebben 
nekünk „két dolgot kell kérnönk, testi és lelki dolgot" de 
„csak ak Krisztus által." Nem szabad azonban a keresztyén 
imádkozónak soha megfeledkeznie arról, hogy „ammikoron 
lelki dolgot kérőnk az Istentől, tudni mint, bűnönknek bocsá-
nattyát, szent léleknek ajándékát, minden ha nékül. minden 
kétség nékűl kell kérnönk . . . de mikoron ez világi dolgot 
kérőnk, mindenkor hával, azaz ha Istennek tisztességére, ha 
atyánkfiának előmentére, ha nekönk üdvösségünkre vagyon."3) 

4. A keresztyén élet tartalmát normative meghatározó a 
gyűjtőfogalom : α jócselekedet. Ez világi „jámbor élet,"4) a jócselekedet 
„jóságos mivelkedet"^) az „Istennekakarattya"6), üdvösségünk-
nek, választatásunknak külső bizonysága, az emberek előtt 
való inegigazulásunknak egyetlenegy módja (1. az idézendő 
helyeket föntebb.) Ha nem is üdvösségszerző a jócselekedet, 
de mint „fructus fidei," mint hitünk „gyümölcse" és „cégére" 
szerves alkotórésze a választottak életének.7) Ha tehát igaz 

') K. 109; A. 113. (prop. XXXV.) Azonban „am mi megbocsátásunk 
nem oka az isteni bocsátásnak, hanem bizonysága." K. 89. 

») K. 1 0 8 - 1 0 9 ; A. 117 -118 . (prop. X L ) ; Ex. 143. (19. p.). 
' ) K. 8 3 - 8 7 . V. ö. A. 118 -119 . (prop. X L l - X L I V . ) 
4) K. 87. 
') K. 89, 94. 
·) K. 87. 
') K. 2 5 - 2 9 . A. 101—104. (prop. XXV—XXVII.) 

3* 
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az, hogy „a hit nélkül senki nem üdvözülhet, mint a virág nap 
nélkül nem zöldülhet," ép oly igaz másfelől az is, hogy ,,ah 
hit szeretet nékűl, mint an nap világosság nékűl soha nem 
lehet1)", ép úgy, mintahogy „páter non potest carere sine 
prole."2) Ennélfogva a keresztyén hit szükségképen „ödes 
operosa est, ferax bonorum fructuum."3) 

Részletesen azokat a mozzanatokat emeli ki a keresztyén 
élettartalmából, amelyeket a tízparancsolat is felölel: ennek 
tárgyalása során emlékezik meg előbb Isten, majd atyánkfiai 
iránt való kötelességeinkről (tehát — e második rendben — a 
szorosb értelemben vett jócselekedetekről). Az igaz isten-
tisztelet szívnek, nyelvnek és cselekedetnek dolga: a szív-
beli tisztesség — mint már láttuk — a hi t ; a nyelvbeli „négybe 
függ: Istent segítségre való hívás, hitnek vallása, hálaadás, 
Isten tisztességének hirdetése avagy prédikálása4)"; a csele-
kedetben végűi az ünnepszentelés. „Innepet szentelly, azaz 
szent és isteni dolgokba mulasd el az innepet, isteni dolgokba 
vidd által az innepet. . . ."5) „Az igaz keresztyéneknek 
minden nap innepek vagyon, nem hogy test szerént hivol-
koggyanak,de hogy lelkekbeinnepellyenek,azaz nyugodalmasok, 
békeségesek, csendesek legyenek, ez lelki békeség, csendesség 
embernek minden életébe szükség, azért mindenkor innepel 
ak keresztyén, azaz igaz hitű és jóságos mivelkedetbe fog-
lalatos, de ah hitet az Isten parancsolta az egyházi rendnek 
prédikálani"6) s ezért, — tehát a gyülekezeti rendtartás 
kedvéért, szabad meghatározásból — vannak a vasárnap és 
egyéb ünnepnapok; ezek a mi „választott napink": „kikbe 
az Istennek igéjét és az jó erkölcsnek parancsolatit meghallyuk, 
megtanullyuk"7), de „non quod illi caeteris sanctiores essent."8) 
Az istentisztelet pediglen szóljon a nép nyelvén és ne álljon 
merő üres- szalmacséplésből (battalogia) „quae nec legentibus 
nec audientibus prodest quicquam, quae est conscientiae et 
corporum carnificina."9) Az eskü csak akkor engedhető meg, 
ha „Isten tisztességére, atyádfiának előmentére" van10); a 

») K. 27. 
') A. 90. (prop. XVII.) 
s) A. 101. (prop. XXVI. V. ö. Éneke (Szilády 1.): 

„Ez egy hitet lássad, hogy meg ne fejtsed, 
Jámborságval mindenkor kijelentsed 
És jó fának gyümölcsét te teremtsed." 

4) K. 3 6 - 3 7 . 
6) K. 40. V. ö. Orthogr. B. iiij: „az szombatot szenteld, azaz szent do l -

gokba foglald." 
«) K. 41. 
') K. 42. 
») A. 120. (prop. XLVI.) v. ö. Ex. 144. (22. p.) 
9) Ex. 145. ( 2 6 - 2 7 . p.) 

10) Κ 3 7 - 38. 
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böjtre nézve csak egy lehet a szabály: „semper ieiunat, qui 
Semper abstinet a peccatis;"1) egyébiránt pedig úgy itt2), 
mint a media. (= adiaphora)*) meg, vagy meg nem tartá-
sában souverain módra és egyesegyedíll csak a gyöngébb 
atyafiakra való tekintettől korlátozottan kell érvényesülnie 
a keresztyéni szabadságnak. 

A második tábla parancsolatai közül nagy súly esik 
mindjárt a legelsőre: a szülök tiszteletére, amely nemcsak 
szószerinti, hanem tágabb értelemben is veendő és követendő: 
„atyánk anyánk nevezete alatt fejedelmönket, előttönk járó-
kat, mesterinket, pródikátorinkat is kell értenönk, és ez 
tisztesség függ becsületbe, nagy becsületre méltók af feje-
delmek, még ha személyekbe gonoszok is; segítségbe . . . és 
engedelembe . . . mert af fejedelemség nincs egyébtűi, hanem 
Istentűl. . . . " Ennek a tiszteletnek mindamellett van határa; 
t. i. „ha Isten ellen, hit ellen vagyon ap parancsolat, mint 
evangéliomot ne hallani, szent írást ne olvasni és efféle, köz 
regulánk vagyon, az Apastalok mondása: Istennek kell inkább 
engednönk, hogy nem embernek."4) Azután „ne öllyünk sen-
kit, se szüvönkbe, se szándókonkba, se nyelvönkkel, se csele-
kedetönkkel," ámbár „ab bűnöst bűne szerónt igazán (azaz 
törvény folyásával) meg kell büntetniek" a „tiszttartóknak." 
— Oroznak mindazok, „valakik az ű tisztekben el nem jár-
nak, azért az ű igazokat megvószik"5) — Paráznaság két-
féle van, lelki ós testi: „al lelki paráznaság ah hitetlenség, 
at testi mással elegyülni . . ." (vagy mást kivánni) . . . at 
testi paráznaságnak eltávoztatásaért az Isten az igaz házas-
ságot szerzette minden rendbeli embernek, kikbe szüzesség-
nek ajándéka nincsen." A szüzességi fogadalom nem „igaz 
fogadás," mert: 1. Isten avagy hit ellen van (t. i. üdvösségszerzés 
a célja); 2. erőd felett van („nem minden fogára fér ed dolog"); 
3. atyádfiának előmentóre nincs.6) — „Hamis tanú ne légy 
. . . mert tudod, hogy effélék menyországba nem mennek."7) 
A (kívánságot tiltó) két utolsó parancsolat végűi a többit 
is magyarázza, „mert az Isten az ű parancsolatiban nem csak 
nyelvönket, kezönket, cselekedetönket kévánnya, hanem szii-
vönket is."8) 

5. Azonban az erkölcsi életnek még olyan emelkedett a szentek 
tisztasága, a parancsolatok betöltésének még oly teljesnek tisztelete? 

') A. 119. (prop. XLV.) 
5) A. 1 2 1 - 1 2 3 . (prop. XLV1II.) 
3) A. 124. (prop. XLIX.) 
4) K. 4 4 - 4 6 . 
s) K. 4 8 - 4 9 . 
' ι K. 5 0 - 5 2 . 
' ) K. 62. 
' ) K. 53. 



118 Révész Imre. 

látszó mértéke sem képes bárkit is úgy kiemelni az egyetemes 
emberi sorból, hogy a bűnbocsátó kegyelem üdvözítő aján-
dékára kevésbbé legyen neki szüksége, mint bármely más 
emberfiának. Ez a gondolat, amelyet Dévay — polemikus 
érdekből — minden oldaláról kiaknáz, gyökerében metszi el 
a szentkultusz lehetőségét és jogát. „Minden szentek" „bűnbe 
fogantattak" és „bűnnek állapottyába" vannak, és csak „hit-
nek, azaz Krisztusbeli bizodalmoknak miat ta" vitetnek „ártat-
lanságnak állapottyába"1) „Natura omnes fuerunt peccatores, 
sed credentes Christo servati sunt. . . ,"2) Épen ezért az 
üdvözítő ajándék (1. fentebb) dolgában teljesen egyek 
velünk, csakis nem üdvözítő ajándékaik emelhetik őket 
fölénk. Ez utóbbi „köz mind jóknak mind gonoszoknak, mint 
csudákat tenni, halottakat támasztani, igazán prédikálani, 
külömb-külömb nyelven szólni, kiilömb külömb tudományt, 
bölcseséget tudni. Efféle ajándékiban Istennek nagy különb-
ség vagyon . . s egy Keresztelő Jánost vagy egy szűz 
Máriát ezek tesznek emberi mérték szerint naggyá, szentté: 
de egyiket sem képesítik arra, hogy önnön érdeméből üdvö-
züljön. „Bódog asszony minden ű érdemében annyat nem 
bízott, mint egy mák szem, hanem bizonnyal alázatos szűz 
minden érdeméből kétségbe esvén, csak az ű szent fiának 
bízott érdemébe,"8) s így váltatott meg az eredendő bűnnek 
terhétől, amely őrá is — mint minden halandóra — reáne-
hezedett, ha mindjárt az „actuale peccatum"-tól bármely 
szentnél tisztább volt is.á) Krisztusban való hitük — és 
egyedül csak az — üdvözítette (mint láttuk fentebb) az ószö-
vetségi szenteket is.6) — Mi sem következik ebből termé-
szetesebben, mint hogy a megdicsőült szentek nekünk üdvös-
ségünk dolgában közbenjáróink nem lehetnek ráldozattyok 
nem érdemes, nem elégtétel, nem engesztelő"6) s Krisztusnak ezt 
az egyedül való tisztességét maguknak nom „kaparíthatják."7) 
Ok „atyánkfiai"8), „példáink és társink mind at természetben, 
mind az Isteni kedvben avagy malasztban,'-9) akikkel „in 
regno fidei oramus invicem."10) Majd „in regno gloriae" egyenlő 
lesz minden szent „in dotibus corporis et animae,"11) addig 
azonban testük a földben pihen (mint „infernus"-ában; a 

' ) K. 8. 
2) A. 99. (prop. XXIV,) 
3) K. 7 5 - 7 7 : D. 4 0 - 4 3 ; Ex. 140. (11. p.) 
4) Ex. 140. (11. p.) 
' ) D. 16. 
·) K. 96. 
') D. 5 4 - 5 5 ; K. 70. 
») K. 62. 
·) K. 54. 

10) Ex. 141. (12. p.) 
" ) D. 4 0 - 4 1 . 
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„limbus" merő koholmány ;) a feltámadás napjáig, amikor „una 
nobiscum resurrecturi" (addig áll az igazság, hogy „solus 
Christus est glorificatus corpore et anima in coelo," de ,,nuilus 
sanctorum")1), lelkük pedig Istennél van, mint megfelelő 
,,infernus"-ában, „in abditis receptaculis . . . soli Deo notis, 
haec receptacula dicas, coelum, requiem, quietem, glóriám, 
vitám, pacem, refrigerium, Deum, sinum Abrahae, manum 
Dei, domum non manufactam, benedictionem, paradisum, gau-
dium, civitatem, securitatem, beatitudinem, summum bonum, 
idem dixeris2)", — tehát lelkük él „vero sentiunt, gustant ac 
experiuntur Deum ' — csakhogy ez az élet „non in loci qua-
litate, sed in Dei experientia consistit, ubicunque sint."·) 
Ez az ő titokzatos, csak Isten előtt nyilvánvaló életük reánk 
nézve annyi, mintha aludnának*) ,.dormiuiit nobis, ignorantes 
nos, nostraque, juxta ac dormiens corpore, ignorat suos"), 
mert ,,anima separata a corpore de rebus huius mundi nihil 
novit, translata in seculum animarum, ad contemplationem 
rerum divinarum."6) Ennélfogva „sancti mortui vivunt quideni 
Deo qui non est Deus mortuorum sed vivorum . . . sed nobis 
mortui sunt, ignorant nos, ut ne micam quidem fiduciae 
cordisnostriin eos collocemus: nam quemadmodum dormiens 
vivos adiuvare nequit, ita mortui sancti nos adiuvare ne-
queunt."6) Ha pedig nem tudnak rólunk, nem is imádkoz-
hatnak értünk7) s így nem lehetnek közbenjáróink Isten 
előtt. Szenvedésük és haláluk csak „imago Christi"*) és mi 
nem tisztelhetjük őket máskép, mint csak „iustitiae, fidei 
et operum imitatione,"9) Esért aztán „sciunt veri Christiani, 
quomodo erga corpora et reliquias sanctorum affecti esse 
debeant.10) 

6. A keresztyé η hívok életközössége: az egyház. „Anya- egyház 
szentegyház nem egyéb, hanem keresztyéneknek avagy szen-
teknek gyülekezete, nemcsak hely szerént, hanem az egész 
világon, valakik egy hitűvek, egy reménységűvek, egy szere-
tetűvek." Közelebbről a „választottaknak gyülekezete" („coetus 
seu congregatio omnium fidelium sive praedestinatorum")1 ) . 
s így a Krisztus mystikus („sen spirituálé") teste s mint 

') D. 2 8 - 3 4 . 
') D. 30. v. ö. u. o. 15. 
3) U. o. 15. 
4) V. ö. D. 22: „A condito mundo nulla unquam apparuit anima, nec 

sanctus quispiam 
5) U. ο 11- 12. 
«) U. o. 12. 
') U. o. 3 4 - 3 7 . 
8) A. 115. (prop. XXXVII.) 
9) D. 39. 

,0) Ex. 139. (9. p.) 
" ) K. 7 3 - 7 5 ; D. 3 8 - 3 9 . 
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ilyen, világ kezdetétől fogva magába foglal valamennyi élő 
vagy megdicsőült választottat (ezért „ecclesia militans, trium-
phans;" „vitézkedő" és „diadalomban lévő" egyház), akik mind 
„Christi membra"1). „Hinnönk kell azért anyaszentegyházat, 
az az ezt kell hinnönk, hogy Isten ez világot teremtette, 
azuta fogva, és míg ez világ leszen, voltak, vadnak, lésznek 
keresztyének, az az kik igazán csak ak Krisztus Jézusba 
bíznak. . . ,"ä) Ez az egyház az egyetemes (közönséges) és 
az /gaz: mellette azonban megkülönböztetendő egyfelől: 
„a részszerint való1 egyház, („falukban, városokban, orszá-
gokban,")®) másfelől pedig a nem igaz egyház „quae titulos, 
authoritatem verae ecclesiae sibi vendicat."4) 

A gyülekezet választásán épül föl az egyházi rend3), 
vagyis a lelkipásztorok („pastores") testülete. Ennek tiszte 
kettő: „igazán prédikálni ap penitenciát, azaz am mi bűnönk-
nek esmeretét, mely bűnösök vágyónk és ah hitet, azaz 
Krisztusbeli bizodalmonkat, em mellett jámborul élni. . . ,"6) 
Ugyanígy „ . . . in ecclesia vocatio expectanda est . . . iam 
quatenus praedicat ecclesiae et administrat sacramenta, servus 
et minister ecclesiae dicitur, Pastor, Episcopus, Evangélista. 
. . ."') A papság szolgálat lévén, természetesen elesnek a 
hierarchiai rangfokozatok8) s tisztán a jó rend kedvéért tar-
tandó fenn bizonyos alkotmány ós subordinatio: „. . . non ha-
bent Episcopi ius condendi leges, sed praedicare legem et Evan-
gelium ut secundum ordinem fiant omnia, possunt aliquid ordi-
näre ad fínem politicum, ut certas lectiones etc. non ad illaque-
andas conscientias."9) A kath. főpapi hatalmat ennélfogva Isten 
csak „üdéig" „elengedi" de nem „haggya jóvá": „mind az 
által ha az evangéliumot avagy igazán predikálanák, avagy 
prédikáltatnák, avagy csak hadnák predikálani, mindent meg 
kellene nekik adni,10) míg az ország másképpen látna jüve-
delmekhez. . . ,"11) — Mindemellett is a képzelhető legnagyobb 
superlativust állítja az ige szolgáiról ós szolgálatáról D., amikor 
többszörösen hangsúlyozza, hogy , ,ap pap Istennek képe, 
ki beszédét hogy ha igazán mongya, így kell hinnönk, mint 
ha Isten önmaga mondaná."12) — Másfelől azonban rendít-

' ) U. o. 
' ) K. 74. 
») K. 74. 
*) D. 38. 
5) Ex. 139. (8. p.) „Pastor potest eligi et ab ecclesia, vei ab eo, qui 

praeest ecclesiae." 
*) Κ 31 ν . ö. 41. 
') Ex. 1 3 6 - 1 3 7 . (3. p.), v. ö. K. 45 - 4 6 . 
8) Ex. 137. (4. p.) 
·) A. 124. (prop. XLIX.) 

, 0) Adójokat is, v . ö. Ex. 139. (10. p.) 
" ) K. 46. 
" ) K. 96, 101, 108. 
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hetetlenűl fennáll az egyetemes papság elve is: „cum sacer-
dotum partes sint sacriflcare . . . praedicare, orare, et cum 
ad tria haec omnis Christianus ex praecepto Dei obligetur, 
consequitur, omnes Christianos esse sacerdotes, ut sua pec-
cata interna et externa occidant et mortificant, ut doceant, 
ut orent invicem. . . ,"1) Ennek természetes következése: 
az asszonyok prédikálási, sacramentum-szolgáltatási2) és 
gyóntatási3) a joga. 

7. A keresztyén élet „ f e n e k e " („infernus"-a, vége): az ..Az 
örök élet, mint „finis fidei."4) Limbus, purgatórium nincs;5) é l e t · 
a test („akkit most viselőnk ós am melyet minden viselt")6) 
az utolsó napon feltámad „fenekéről," a földből (a koporsó-
ból)7) és egyesül a lélekkel, mely már rögtön a halál után 
eljutott volt a maga infernusába: hívő avagy hitetlen minő-
sége szerint az Istennel való élet dicsőségébe avagy a gyehen-
nába. A feltámadottak azután most már testestől-lelkestől 
elfoglalják örök helyüket a kárhozatnak ill. a dicsőségnek 
állapotában.8) Ez utóbbi a tulajdonképen való „örök élet,"1 

mely ,,az Istennek tökéletes esmerete, örök vigasság, öröm, 
nyugodalom, tökéletes engedelem, igasság, bódogság. Summa: 
felséges jó."9) 

* 
* * 

„Ez élet itt kezdetik, ott lészen tökéletes. . . ."10) Kezdete 
és vége pediglen, amint látjuk és láttuk, egyképen „Isten-
nek esmerete.1·'· Tartalma ez ismeretnek: az emberi élet 
forrása, ereje, célja egyképen és egyesegyedül a teremtő 
és Krisztusban megváltónkká lett Isten. Ha valamint: úgy 
ezen a hármas hit- és gondolatpilléren nyúgoszik bizonyos 
erővel Dévay Bíró Mátyás vallási gondolkodása. 

Révész Imre. 

') Ex. 136. (3. p.) 
') Ex. 138. (p. 7.) 
') U. o. 144. (21. p.) 
*) Ex. 142. (p. 16.) „Hitnek vége" K. 82. 
6) Ex. 141 -142. (p. 14. és 16.); K. 80 és 82. 
·) K. 8 0 - 8 1 . 
') K. 6 7 - 6 9 , D. 8—11. 
«) U. o. a) K. 81. 10) K. 81. 



Böhm Károly és a vallásfilozófia. 
Három esztendeje immár, hogy Böhm Károly fényes 

elméje kilobbant. Életmunkája ezzel lezáródott, nagysza-
bású rendszere a filozófia történetébe került, mely hivatva 
lesz a legilletékesebb Ítéletet róla elmondani. Ehhez azonban 
nélkülözhetetlen, hogy a nagy filozófus életére, filozófiai 
fejlődésére vonatkozó adatok a nyilvánosság elé bocsát-
tassanak, hogy kéziratai és kevésbbó hozzáférhető dolgo-
zatai kiadassanak. Csak így lesz módjában a jelzett illetékes 
fórumnak Böhm helyét az egyetemes filozófiatörténet kere-
tében megállapítani. Bátran mondhatjuk, hogy e tekintetben 
az utolsó 3 év alatt rendkívül szorgos munka folyt. így 
Β r tók György a magy. tud. Akadémia támogatásával kiadta 
„Az ember és világai" 4-ik kötetét l ) ; ugyanő közzétette az 
„Atheneum" 1912. évfolyamában Bőhai naplójegyzeteit és 
„Az értékelés fenomenológiája a XV. századig' cimű rend-
kívül fontos dolgozatát; végűi ugyancsak δ rendezte sajtó 
alá a Bőhm-társaság megbízásából Böhm oly tanulmányainak 
első kötetét melyek e nagy filozófus nagy munkája előtt 
különböző folyóiratokban, értesítőkben jelentek meg. Ε szor-
galmas tevékenységhez méltó módon csatlakozik a beszterce-
bányai Madách-társaságtól nagy áldozatokkal kiadott 3 kötetes 
„Böhm emlékkönyv"2) mely azt tűzte ki céljául, hogy a 
magyar nagyközönség figyelmét irányítsa e nagyméretű 
magyar gondolkodóra. Az első kötet Bőhmöt, az embert 
állítja elénk, a második kötet cikkei általános keretben 
ismertetik Böhm filozófiáját, a harmadik végűi Böhm filozó-
fiájának egyes speciális ágait, illetőleg azokat az indításokat 
ismerteti, melyeket Böhm rendszere egyes tudományok szá-
mára nyújt. Illesse köszönet mindazokat, akik Böhm jobb 
megismerését ezekkel lehetővé tettek. 

Jelen szerény igényű cikkemben főleg az új dokumen-
tumok kiaknázásával egyfelől ki akarnám egészíteni és he-
lyesbíteni a Bőhmről közzétett két kisebb tanulmányomat 

' ) A logikai érték tana. Kolozsvár 1912. 440 lap. 
2) Dr. Böhm Károly élete és munkássága. Szerkesztette Kajlós (Keller) 

Imre. Besztercebánya 1913. I. 410. II. 350. III. 265. Ε monumentális műre 
e helyütt is felhívjuk a figyelmet. 
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(írói arcképek 1909. és Prot. Szemle 1911.), másfelől egy 
csekély adalékkal hozzájárulni a Bóhm-irodalomhoz. Vizs-
gálom pedig Bőhmöt a valláshoz és vallásfilozófiához való 
viszonyában, némileg más nézőpontról, mint Makkai Sándor-
nak') a Böhm emlékkönyvben megjelent becses dolgozata. 

Böhm filozófiai rendszerében hasztalanul keressük a 
vallásbölcseletet, nemcsak hogy nem veszi fel e tudományt 
sa já t rendszerébe, de még a tudományok rendszerébe sem 
jelöl k i neki helyet.8) Ez kétségkívül szimptomatikus jelenség, 
mert nyilvánvaló, hogy éppen nem közönyös szempont, vájjon 
elismeri-e vagy el nem ismeri-e valaki a vallástudománynak 
vagy vallásfilozófiának az önállóságát és jelentőségét. Meny-
nyivel könnyebb volna kitűzött feladatunk megoldása, ha 
Böhm mint pl. Wundt elismerné a vallásfilozófiának3) a lét-
jogosultságát és nem térne ki az idevágó próblémák tüzetes 
fejtegetése elől; hanem mint emez beható filozófiai vizsgálás 
tárgyává is tenné őket. Bőhmnél annál feltűnőbb a vallással 
foglalkozó tudománynak és általában a vallás próblómája 
alá eső jelenségeknek az elhanyagolása, mivel teologusnak 
készfiit, így tehát fejlődésrajzából kell kinyomoznunk azokat 
az okokat, melyek eredetileg választott szaktudományával 
szembeállítottak. 

Bőhmre tökéletesen ráillenek Fichtének eme híres 
szavai : „Was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, 
was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches System 
ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen 
könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch 
die Seele des Menschen, der es hat.4) Böhm tana és élete 
valóban nemcsak harmóniában vannak egymással, hanem szinte 
azonosak. Böhm az intelligencia, az öntudat embere volt, ta-
nának a középpontja is az intelligencia, az értékek értéke. 
Erősen kritikai ós emellett pozitív szellem volt, azért ellen-
sége minden dogmatikus spekulációnak, misztikus felleng-
zősnek. Filozófiája is e szellem bélyeget viseli magán: Csak 
a tényeket akarja megismerni és megmagyarázni, más tény 
pedig szerinte az emberre nézve nincsen, mint lelki tény, 
alanyi kép. Filozófiájának a jellege tehát nem metafizikai, 
hanem ismeretelméleti. A filozófia — az ő felfogása szerint 
nem is egyéb, mint ismeretelmélet. Ismeretelméleti-kritikai 
álláspontját, melyre nagyon korán eljutott, igyekezett mind-
végig meg is őrizni. Ez pedig egyetlen feladatot ismer: „a 
megadott és megtapasztalt tények kielégítő magyarázatát és 

*) Dr. Makkai S.: Vallásos világkép és életfolytatás. III. k. 1—36. lap. 
2) Lásd említett cikkemet. Prot. Szemle. 1911. 638. s. k. 
®) W u n d t : Einleitung in die Philosophie Leipzig 1904. 84. lap. 
*) I . G. Fichte sämtliche Werke herausgegeben von I. H. Fichte. I. 434. 
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megértését." Ilyen lelki habitus pedig legkevésbbe kedvez a 
vallásnak. Nem mintha a vallás nem férne össze a boncoló-
elméjű emberek meggyőződésével, azonban mégis gyakran 
megesik, hogy rájuk nézve a vallás csak hipotézis jellegével 
bír, de nem igazi élmény, mivel e téren az általuk meg-
szokott hideg megfontolásnak, tárgyilagos elemzésnek kevés 
helye van. A világnézet ugyanis a temperamentum, a jellem, a 
lelki organizáció dolga. Böhm is lelkesedik ideálokért, de csak 
addig, ameddig az emberi szellemből levezetheti, azontúl nem 
merészkedik, sőt nem is akarja a saisi fátylat fellebbentem. 
Magától értetődik, hogy Böhm nem egy csapással jutott el 
ide, hanem élénk lelki harcok után. Lelki fejlődése felette 
tanulságos. Böhm vallásos légkörben nőtt fel, legalább atyja 
vallásos ember volt. De korán ébredezett kritikai hajlama és 
azért nem fogadta el vakon a vele közölt vallási tanokat, 
hanem vallási tekintetben is önállóságra igyekezett szert 
tenni!1) Lelkének kibontakozására általában, de kivált val-
lásos fejlődésére nézve döntő esemény volt Pozsonyba ke-
rülése, hol a liceum VI., VII. és VIII. osztályát és a teologiai 
tanfolyamot végezte (1862—1868.). Amint az 1864-ikit év 
december hó utolsó feléből származó hitvallása bizonyítja, 
a 18 éves ifjú a magával hozott, de tőle meglehetősen idegen 
pietisztikus kegyességet csakhamar levetette ós racionalista 
nézőpontról vizsgálván a keresztyén vallás három főfogalmát: 
(Isten, Krisztus, halhatatlanság) a materiálizmus szélsőségébe 
esett. „Dacára filozófus, dacára protestáns voltomnak írja — 
mégis kénytelen vagyok azt állítani, hogy a filozófia meg a 
matematika az egyedüli tudomány s az emberi szellemnek 
végül mindent meg kell értenie". A természet Isten felett 
áll, Krisztus a József és Mária fia, a legtökéletesebb ember. 
Halál után nincs élet, a világ ősanyagból állott elő. Ezek a 
főbb eredmények, melyekre eljutott. Valószínűnek látszik 
hogy ez időben Lessing tanulmányozása befolyásolta az ifjú) 
szellemét. És e negativ meggyőződésnek ellenére a követ-
kező iskola évben (1865/6.) ismét Pozsonyban találjuk Bőhmöt 
mint a teologiai akadémia hallgatóját. Ennek nyitja igen 
egyszerű: nem volt elegendő eszköze más pályaválasztására, 
mert szive bizony a filozófiához vonzotta. Maga mondta, 
hogy „A szellem spekulálása az én eledelem". Többet is 
foglalkozott filozófiával mint teologiával, még pedig rend-
szeresen. Tanárának (Emericzy Lajosnak) tanácsára min-
denekelőtt Herbart tanulmányába mélyedt. De az év 
elején a kezdő teologus igyekszik vallásos világnézetének 
félbehagyott fonalát is tovább szőni. Főkérdóse: ki teremtet te 

') Lásd a következőkre főleg : Bartók Gy.: Böhm Κ. (Naplójegyzetek.) 
Ath. 1912. és Kajlós : Böhm Károly élete. 
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a világot? mire nézve megvizsgálja a szokásos feleletet, 
vagyis boncolgatja az Isten fogalmát és arra az eredményre 
jut, hogy a holt anyagra nézve az istenség a természeti 
törvények, az emberre nézve pedig Isten = az ész. íme, az 
előző évben hangoztatott felfogása már enyhül, mert leg-
alább az anyag és ész dualizmusát vallja. Herbart mellett 
Kant „Kritik der reinen Vernunft"-ját is kezdi tanulmányozni 
ós fölteszi magában, hofry utána a német idealizmus filozó-
fusaival fog foglalkozni. Úgy Herbartot, mint Kantot kritikai 
érzékkel olvasgatja; Herbartnál és iskolájánál kifogásolja 
azt a könnyedséget, mellyel ők a lélektani mennyiségekről 
beszélnek, holott a lelki élet jelenségeit mennyiségekben 
kifejezni nem lehet. A matematikának a lélektanban nincsen 
más szerepe, mint hogy általános szabályokat állítson fel, 
amelyek azonban csak akkor érvényesek, ha helyességüket 
a tapasztalat is igazolja. Kantnál felemlíti, hogy neki nincs 
elég lélektani ismerete és hogy filozófiája negativ jellegű, 
foglalkozik még a valószínűség próblémájával is, ami beszédes 
tanúbizonysága annak, hogy a metafizikai kérdésektől a 
logika felé fordul. Az 1865/66. tanévet követő szünidőben 
főleg matematikai és természettudományi tanulmányokkal 
foglalkozott. Az 1866/7-ik tanévben pedig újra Pozsonyban 
találjuk. Ez évben végleg leszámolt a materializmussal, 
amint a „Teologiai Önképzőkörben 1886. november 21-én A 
inaterialisztikas léleknézlet bírálati) címen felolvasott 
dolgozata bizonyítja, mely nem árul el nagyobb eredetiséget, 
de felette érdekes szellemi fejlődése szempontjából. Herbart 
hatása mellett mutatkozik már Hegelé is. A materializmus 
világnézetét egyébként Holbach (Mirabaud) „Systeme de la 
nature" c. munkájából ismeri, a németeket inkább Schaller 
„Leib und Seele" c. művéből. Mindjárt a tanulmánya elején 
megállapítja, hogy a materializmusnak már az alapelve is 
ingadozó: maga sem tudja, mi az anyag és e nemtudásra 
alapítja minden tételét . . . ,,Már pedig ha valahol, akkor a 
bölcsészetben szükséges az ellentéttől tiszta, logikai úton 
szerzett szigorú elv, melynek alapján felállhat az erős 
rendszer". Majd szemügyre veszi a téves alapelv következ-
ményeit a „léleknézlef-re és itt külön vizsgálja, 1. hogy mit 
ért a materializmus a lélek a la t t? 2. hogyan magyarázza a 
lélektani jeleneteket, azaz jelenségeket, funkciókat? vagyis a 
szubstancialitás és kauzalitás problémáit elemzi ós sorra 
cáfolgatja a materializmus ismert tételeit. Böhm egyébként itt a 
herbarti pszichológia álláspontját teszi magáévá. A lélek 

') Ez a dolgozat és a következő : (Teizmus és panteizmus) szerencsére 
megvan örökítve a Teologiai önképzőkör érdemkönyvében. Mind a kettő 
máig kiadatlan. 
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mint egyszerű egyed fogalmánál fogva kizárja lényegéből a 
megsemmisülést . . . Hiszen ha lélek nincs, nem vennők 
ez állapotunkat (érzelmeink változását) észre. Ez csak 
arról győz meg, hogy a lélek nem lehet ellenkezője a ζ 
anyagnak, hanem rokona . . . A materializmus szükségkópi 
következménye az istentagadás, az istentagadás következ-
ménye a vak fatalizmus, mit a materializmus nem tekint 
ugyan veszedelmesnek, „de mi dicsérendőnek és jótevőnek 
hasonlóan nem állítunk. „ A materializmus egyszóval az 
az emberi szív óhajának megsemmisítése, az észnek nyil-
vános kigunyolása, a fenségesnek lerántása a mocsokba, 
a szentnek megszeplősítése, az emberi méltóság lealázása 
és lábbal tapodása" . . . De azért Böhm még sem tart ja 
fölöslegesnek, kényszerű fokozat ez, mint a kis gyermek 
életében a t e j ; érdeme, hogy figyelmeztet a természet vizs-
gálására 

Itt szögezzük le, hogy a test és lélek, anyag és szellem 
kérdése azóta állandóan foglalkoztatja őt 1871-ig. Egyébként 
Hegel tanulmányozása némileg kiábrándítja Herbartból, bár 
Hegel rendszerét sem találja teljesen megtámadhatatlannak : 
„Hegelre vonatkozólag szinte fog némi tisztítás kelleni, de 
általában a panteisztikus irány az egyedül lehetséges ma-
gyarázat". Herbart és Hegel mellett Feuerbach volt ez időben 
rá a legnagyobb hatással, kinek „A keresztyénség lényege 
cimű művét 1867 első felében olvasta. Azt írja róla, hogy 
Feuerbach műve úgyis gyenge ós gyanús ortodoksziámnak 
megadta a halálos döfést. Ez elért álláspontjával azonban 
nem igen fér össze a teologiai tanulmányi rendnek meg, 
felelőleg készített két dolgozata: „Személyi öröklét" Pál 
apostol I. Kor. 6. 12—15. alapján és a „Hit által igazulunk" 
mert aki a filozófiában panteista, hogyan lehet a teologiában 
teista? Hiába a vajúdás, a vergődés, a kiforratlanság évei 
ezek még. A pietizmus, racionalizmus, ortodokszia, skepti-
cizmus egymás után hullámoztatta a lelkét. Mint maga 
mondja e korszak végén: „elvesztette a hitet de nyert 
tudományt". Bartók Gy. e szavakhoz a következő talpra-
esett megjegyzést fűzi: „Előbb a természetet ülteti (Böhm) 
az Isten helyébe, majd Feuerbach hatása alatt arra a meg-
győződésrejut, hogy homo homini deus. Az ember áll tehát 
a mindenség középpontjában: az énség!" Ezentúl ez a gon-
dolat dominálja Böhm eszmevilágát. 

Következett az utolsó éve a pozsonyi teol. akadémián 
(1867 68.). A fiatal teológus belsőleg úgyszólván már egészen 
leszámolt a teologiával és filozófusnak érzi magát, sőt egy 
egész filozófiai rendszer körvonalai tűnnek fel lelkében. Ezt 
bizonyítják „Naplójegyzetei*továbbá „ Teizmus és pan-

') Bartók részletesen ismerteti i. m. 18—21. 
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teizmus" és „Az én fejtvénye" című tanulmányai. Az elsőt 
a teologiai önképzőkörben olvasta fel 1867. őszén, az utóbbi 
a „Sárospataki füzetekben- jelent meg, tehát első dolgozata 
mely nyomdafestéket látott. Böhm ez időből való rendsze-
rének a lényege, hogy dinamizmus. Böhm anyagot nem 
ismer el, hanem csak vonzó és taszító erőt, e kettő 
pedig szerinte csak egy erőnek különböző iránya. A rendszer 
tartalmán és módszerén a német idealizmus különösen Hegel 
és Schelling hatása érzik. Célunkhoz elegendő, ha „Te i zmus 
és panteizmus" ismeretlen dolgozatát mutatjuk be rész-
letesebben. Böhm itt éles elmével elemzi a teizmus fogalmát, 
úgy, amint az az egyházi tanban kifejezésre ju t ós tartha-
tatlannak találja. Három momentumot különböztet meg a teiz-
musban. Ezek : 1. Isten és világ megkülönböztetése, de egy-
máshoz való tartozásuknak elismoróse is. 2. Isten atya. 3. 
Isten szenthármas. Böhm minden előtt nem találja kielegi-
tőnek a teizmusnak azt az állítását, hogy az Isten azért 
teremtette a világot, mert szerette azt megteremteni; mert 
itt azt kérdezzük, miért szerette a világot teremteni? hiszen 
6 mi nélkülünk is tökéletes. Aztán az isteni szeretet puszta 
antropopatia. De nem magyarázza meg a teizmus az istennek 
a világhoz való viszonyát sem. Mert itt csak ez a dilemma 
állhat fenn: a világ vagy véges, vagy végtelen. Ha véges, 
akkor nem Istentől vette eredetét, (mert amilyen az ok, 
olyannak kell lenni az okozatnak is,) ha pedig végtelen, 
akkor szeretnők tudni, hol van az Istennek helye a világon 
kivül? Az Isten csak a világban lehet s azt megengedi a 
teizmus is állítván az Istenről az omnipraesentiát. S itt újra 
ellenmondás bukkan fel: az Isten határtalan, mert mindenütt 
jelenlevő ós mégis személy, azaz határozott. Az Isten sze-
mélyiségét azzal vélik megvédhetni, hogy szellemnek nevezik, 
de akkor mikép eredhetett a világ anyaga az isteni szel-
lemtől? Ε fejtegetéseket Böhm e szavakkal zárja le: „Én 
részemről hiszem, hogy van Isten, ki a világot igazgatja 
s utólórhetetlen fenségben áll felettem, de a szokásos teizmus 
szerint azt fogalmilag megérteni nem bírom, pedig a tudo-
mányban, a fogalom a fő." A második mozzanat, hogy az 
Isten atya. Mint ilyen végtelen szeretet és az ember szabad. 
Az első momentumnak, a szeretetnek az Isten részéről meg-
felel az ember részéről: a pokol és az örök kínok. Az isteni 
akarat vagy lényegileg különbözik a miénktől, vagy egyló-
nyegű vele; az első esetben a két akarat nem lehet kölcsön-
hatásban, az utóbbiban pedig az ember akarata az Isten 
akaratának a korlátolója s így az ember része az Istennek. 

A harmadik momentum a szentháromság: atya, fiu és 
szentlélek, mindháromban csupa ellenmondást talál Böhm és 
ezen vizsgálódásait e jellemző szavakkal végzi: „Itt állok a 
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teizmus szétszakadozott teste felettfelteszem, hogy a 
tisztelt kör ezen boncolásomat nem fogja könnyelmű játéknak 
vagy vallástalanságnak nevezni. Lelkiismeretem szabadsága 
nem engedi, hogy a keresztyénségnek egyházítan szerinti 
magyarázatát elfogadjam, pedig az egyházi tan a tettleg 
uralkodó keresztyénség. Elszomorodott szívvel nézem gyer-
mekkori hitem romjait, mert ily világos, kézzel fogható 
ellenmondásokban megnyugodnom szellemem énségi jelleme 
nem engedi. Nincs itt más út, csak ama végzetteljes dilemma : 
vagy elvetem a keresztyénséget, mint magában ellenmondó 
tanfejleményt, vagy pedig az egyházi tant hamisnak vallom 
és az ő ellenmondásait más úton megfejtem, hogy, ha el is 
veszteném az atyai szív malasztját, nyerjem a tiszta fogalom 
örökké tartó tiszta nyúgalinát. „Sén meggyőződésem szerint 
az utóbbit választom". Böhm tehát a panteizmus felé hajlik 
és a dolgozat következő részében egymásután ismerteti 
Spinoza, Schölling, Hegel és Feuerbach nézeteit. Majd a saját 
álláspontjáról számol be és úgy látja, hogy Isten fogalmából 
az összes ellenmondásokat az erő fogalmának mint Isten 
lényegének a dialektikája van hivatva eloszlatni. Isten és a 
világ egy felsőbb egység momentumaiúl fogandók fel. Isten 
és a világ egy lényegű, tehát egy eredetű is és ez az eredet 
isten fogalma. Isten fogalma pedig összeesik az erő fogalmával. 
Az Isten nem lehet transcendens oka a világnak, hanem mint 
csira magába zárta születésének a t i tkát : ellenmondása (Isten 
a teremtés előtt Isten világ) kényszerítette kifejlődésre. 
„Az isteni bennlét kilépett az isteni kinlótbe (vom Ansichsein 
zum Fürsichsein) ez a kreaciónak a titka". Ε felfogással 
magyarázható a szentháromság is. Az atya az őscsira, ki 
fiát, a világot teremte és szent lelkével, az öntudatos emberi 
lélekkel a kettőt egybekapcsolja. Ha pedig az Isten bennünk 
öntudatra jött, ha a mi lelkünk Istennek szent lelke, akkor 
lelkünknek meg kell egyeznie a végső csirával. S hogy ez 
csakugyan így van, arról meggyőz az öntudat ténye. Az ön-
tudat tárgy ós alany egysége, ez egység kifejezője az Én. 
íme, mily fontos okmánya Böhm fejlődésének e dolgozat, 
midőn arról tanúskodik, mily mélyen jutott egy időre a 
nemet idealizmus bűvkörébe. Nagyon érdekesek a dolgozat 
végső szavai is : „Egy nagy férfiú szavát hozom emlékezetébe 
(a körnek) Henkéét, ki azt mondja, hogy a legnagyobb jog-
talansággal számíttatnak azok az ateisták közé, kik az 
Istent, mint természetfeletti lényt felfogni nem bírják . . . 
Minden vallási felfogás csak fogalmi dolog és ezek között 
véljük, hogy a legfelsőbbül kimutattuk a panteizmust. A poli-
teizmusra következett a teizmus, a teizmusra pedig a pan-
teizmus, mert a panteizmus csak utolsó lépcsője azon hág-
csónak, melyen Jákob az Istenatyát ülni látta". Ez bizo-
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nyara őszinto vallomás, bátor színvallás, egy fiatal teologus 
részéről. Ο — aki különben ez időben tanított is a líceum 
első osztályában mint supplens — és már e munkában is ki-
fejezte elégedetlenségét a hivatalos egyház tanával, még 
több ízben élt az alkalommal, hogy az ev. egyházban jelent-
kező ós szerinte nem evangelikus és nem protestáns áram-
latokkal szembeszálljon. Teszi ezt nagy eréllyel „az Énnek 
fejtvénye" c.cikke végén. Az Énben három részt különböztet 
meg ú. m. a puszta ónt, melynek jelleme a puszta és hatá-
rozatlan lét ; a haladó ént, melynek jelleme a változás és a 
kifejezett ón, mely az első kettőnek az egysége Az Énnek 
pedig végcélja, kisége a szabadság, bensége pedig az ön-
ismeret. De az énség szabadsága úgylátszik, csak gondo-
latilag van sok helyen, mert a tanszéken az egyházitan 
miatt most sem szabad egészen nyiltan kimondani véle-
ményét, miért is a hallgatók a teizmustól a panteizmushoz 
s viszont vezettetnek és megzavartainak, a tanár pedig 
mesterkélt exegezishez kényszerűi, hogy rendszerét az írás 
ós az egyház tetszése szerint alkossa. Podig nincs visz-
szásabb és nevetségesebb törekvés, mintha a tudomány az 
egyházi tan ós általában tekintélyek által vezettetik. Ily 
meggyőződéssel pap nem óhajtott lenni, de igenis teologiai 
tanár, hogy az ev. teologia reformját keresztülvihesse. Még, 
ez évben teljesül szivének vágya: kimehet Németországba 
felkeresheti annak tudományos gócpontjait, filozófiai isme-
reteinek kiegészítése céljából. Göttingenben és Tübingenben 
időzött hosszabb ideig és főleg a teologia ós filozófia össze-
egyeztetésének a próblémájával foglalkozott A megoldást 
sejteti egyébként már „az Énnek fejtvényében: bölcsészet 
és teologia összeegyeztethetők, ha a vallásnak és tudásnak 
eltérő jellemére tekintettel vagyunk : a keresztyén vallás 
élet, de nem tudomány. Érdekes, hogy ő, aki oly eréllyel 
az ortodokszia ellen fordult és szimbolikus könyvek dogmati-
kájának a módosítását követelte, egyáltalában nem lelke-
sedett a modern teologiáért. Felfogása szerint a keresz-
tyénség vagy bibliai keresztyénség minden ízében, vagy nem 
keresztyénség. Ezért fordult Makkai D. „Determinizmus az 
erkölcs és vallástanban" című cikke ellen. Bizonyára igen 
jelentős fordulat ez Böhm életében, hogy hadat üzen a kritikai 
teologiának és egyformán kárhoztatja Baur, Bauer Bruno 
és Schenkel tanait.1) Ügylátszott, mintha hívővé lett volna, 
mintha megtért volna, azaz mintha még egyszer kérdőre 
vonta volna magát a végleges nagy elhatározás előtt, hogy 
helyes úton halad-e? Még egyszer, utoljára belemélyed tehát 
a teologiába, de csakhamar újból kikezdi a szkepsise. Elveszíti 

') Lásd bővebben Keller i. m. I. 126 s. k. 
Tkeol. Szaklap. XII. évf 9 
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önbizalmát, munkakedvét, pesszimisztikus hangulat vesz 
rajta erőt. „Tudom, hogy nem tudok", ez az δ je/szava. De 
ez a hangulat — mely különben a legalkalmasabb volt a 
pozitivizmus tanának a befogadására— oly egyéniségnél, amilyen 
ő, nem tarthatott soká. A válaszúton áll és ekkor két ese-
mény dönti el, hogy merre forduljon. Meghívást kapott 
Pozsonyba, hogy a gimnáziumban 10 órát tanítson, a teolo-
gián pedig bölcsészettörténelmet adjon elő. A másik esemény, 
hogy hazatérőben Berlinben Dühringgel ismerkedik meg. Ε 
találkozásnak ón különös jelentőséget tulajdonítok, mert bizo-
nyára e neves pozitivista révén jutott el Comte-hoz is.1) 1875. 
augusztus végén érkezett Pozsonyba, három év múlva pedig a 
budapesti főgimnáziumhoz lépett át. Vallásos fejlődése ezzel 
befejezéshez jutott, filozófiája ezentúl mind mélyebb gyökeret 
ereszt, végleg szakít a metafizikával, de elfordúl skepticiz-
musától és pesszimizmusától is és Comte pozitivizmusa, de 
főleg Kant kriticizmusának az alapjára helyezi rendszerét, 
melynek első részével 1883-ban lépett a nyilvánosság elé. 
Böhm filozófiai fejlődésében nagyjából három korszakot lehetne 
fölvenni. Az első a metafizikai korszak, amely tart 1862— 
1870-ig. Ε korszakban — mint láttuk — Herbart és a német 
idealizmus, főleg Hegel hatása alatt áll és sokat vívódik 
dogmatikai próblómákkal, de le is számol velők. A vallásról 
ós vallástudományról való nézete már e korszakban meg-
állapodik és ezentúl már nem igen változik. A második a 
pozitivista korszak 1870-1883-ig. Lelkében a kriticizmus 
és pozitivizmus küzd egymással az uralomért, mígnem fel-
ismeri a két rendszer lényegrokonságát és orre építi föl saját 
eredeti rendszeret, melynek egyes csirái azonban már az 
előző korszakban is megtalálhatók, (az „énség" már 1866. 
szept. 1-én jelenik meg naplójában). Ezzel kezdődik a rend-
szer korszaka (1883—1911.) Ránk nézve az első korszak a 
legfontosabb, mert feltűnteti Böhm vallásos fejlődését. A 
kővetkezőkben már csak azt kell bebizonyítanunk, hogy a 
vallással szemben való álláspontja a II. és III. korszakban 
nem változott. Evégből vázlatosan be kell mutatnunk Böhm 
rendszerét, majd pedig csoportosítani azokat a különböző 
műveiben ós értekezéseiben szótszórt megjegyzéseit, melyek 
a vallásra és vallásfilozófióra vonatkoznak. 

Bőhmrendszerótamennyiben Comte pozitivizmusát eredeti 
módon összekapcsolja Kant kriticizmusával „kritikai poziti-
vizmusnak" lehetne nevezni. Filozófusunk tehát pozitivista, 
amennyiben azt vallja, hogy a pozitív ismeret az egyedüli 
ismeret, vagyis, hogy az emberi ismeret csak a tüneményekhez 

') V. ö. Kónya S. Böhm elszórt eszméi rendszere felépítéséig. Böhm 
emlékkönyv II. 145. sz. lapokon. 
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és azok törvényeihez tud felemelkedni: De Böhm azért joggal 
tiltakozik az ellen, hogy őt puszta pozitivistának tekintsék, 
mert tana a merev pozitivizmus ténylegességén túl és felül 
áll álláspontját illetőleg . . . pozitív tételeket akar ugyan 
magyarázni, de célja nem az ismeretek egyszerű rendezése 
és hierarchiája. Hivatkozik arra, hogy a pozitivizmus számára 
pl. léteznek matematikai tételek, melyeket logikumuk alapján 
mindannyian elismerünk; ezeknek rendszeresítése a poziti-
visztikus művelet. Aki azonban azt akarja megértetni, hogy 
miért érvényesek a geometriai tételek, az a pozitivizmust 
befogadja ugyan tanába, hanem egy lépéssel túl is ment 
raj ta ; mert ezen kérdéssel a ténylegességből kilépett s az 
ismerés alkatából értette meg azt, amit szükségképeni mivol-
tában a geometria rendszeres Összefüggésbe hozott." (A 
szellem élete VIII.) Vagyis Bőhin szerint a pozitivizmusnak 
ismeretelméleti alapot kell vetni, ezt az ortodox pozitivizmus 
elmulasztotta, e mulasztás pótlására pedig a Kant kriticiz-
musa a legalkalmasabb. Böhm ép erre a feladatra vállalkozik. 
Kanttal elfogadja a szubjektivisztikus (idealisztikus) kiinduló-
pontot, vagyis azt a tételt, hogy rám nézve csak az Én biztos 
ós belső állapotaim. De puszta Kantiánusnak sem lehet őt 
mondani, mert Kantot is helyenként kikorrigálja és tovább 
fejti. Főleg a Kanttól meghagyott metafizikai elemeket irto-
gatta, így a lényeg (magánvaló) és tünemény metafizikai 
dualizmusát. Kimutatja, a lényeg, változás, anyag, erő, 
cél alanyiságát és tovább fűzi Kant gondolatait az oktörvénynél 
is. Az ilyen következetesen kifejtett kriticizmusra mint alapra 
vélte felépíthetni a pozitivizmust mint épületet. De maga 
bevallja az „Axiológia" előszavában, hogy álláspontja mint 
jobban Fichte felé tolódott, „csak hogy ennek túlzásait, Kant 
higgadtságával fékezni és formalizmusát a pozitív ismeretekkel 
helyesbíteni és tartalmassá tenni volna a feladat." 

Böhm rendszeres műve e címet viseli „Az ember és 
világa" m. p. azért, mert szerinte az Én teremti meg a maga 
világát. Ismeretelméletének legfőbb tétele tehát az, hogy 
ismerésünknek tárgya nem a tőlünk független valóság, hanem 
annak alanyilag megalkotott képe. Az ember és világa között 
tehát a teremtőnek ós a teremtettnek viszonya áll fönn 
(Bartók), mert a külső világ nem teremt bennünk képeket, 
hanem csak megindítja azok keletkezését." A világ ezen 
alanyi képe azonban nem tudatos kényszerűséggel áll elő, 
vagyis a valóság adva van s az Én csak kényszerűen elfo-
gadja, a valóságot tehát nem az Én teremti meg. A képet 
az öntudat kivetíti, saját magával szembesíti s ezáltal isme-
résünk tárgyává teszi. A tudomány számára azonban a 
magyarázandó tény soha nem egyéb, mint az alanyilag készült 
kép; mert az Én mindent tárgyává tehet ugyan, de egyetlen 

9 * 



132 Szelényi Ödön. 

módja a tárgyak megragadására a képalkotás, vagyis a való-
ságnak alanyi funkciókkal való formálása. Az Én csak úgy 
őrizheti meg a maga azonosságát, hogy kilöki magából a 
ráható ingert, vagyis alanyra és tárgyra válik meg. Ez a 
nemtudatosan kihelyezett alanyi kóp pedig a tulajdonképeni 
ismereti tárgy. A megismerés ennek folytán nem egyéb mint 
e folyamat öntudatos utánképezése, azaz minden ismerés csak 
az Én nemtudatos tartalmának öntudatra emelése. „A ránk 
rohanó valóság megindítja a tevékenységünket, mint reakciót 
s ezen tevékenység akkor éri el végét — amikor magát, 
magával szembesítette s ezzel belső tartalmát öntudatos 
birtokává tette. . . . Arról pedig, hogy ezen világkép lepi-e 
(fedi-e) a reális világot? feltétlen agnosticizmus a sorsunk."· 
(A logikai érték tana. 6. és 7. lap). Ismeretünknek tárgya: a 
világnak a képe pedig kétféle vonásból tevődik össze. A voná-
sok első csoportját teszik azok, amelyeket a külső világnak 
a kényszerére alkotott az Én, ez a tárgyas vagy való világ, 
vele foglalkozik az ontológia. De van a világképnek egy 
másik fele is, amelyet maga az alany alkot a külvilágban, ez 
a megvalósítandó (kellő) világa vagyis Böhm kifejezésével:. 
„Az ismerés vagy a befogadás stádiumában állapodik meg 
s akkor megváltozhatatlan valónak a képét szolgáltatja, mint 
az ontológia tartalmát ; vagy életfunkcióként újra hat vissza 
s magából új okozatokat létesít, melyeket ép azért alkotá-
soknak nevezünk." Az ontológiának megfelel tehát az axio-
lógia (deontológia). Vagyis mi a világot nemcsak úgy tekint-
jük, amint van, hanem meg is Ítéljük értékessége tekinteté-
ből. Az értékelés azonban csak úgy lehetséges, ha van valami, 
ami magában vagy abszolúte értékes: ez az önérték. Az 
érték eredetét tekintve természetszerűen szintén1 csak a 
szellem, az Én teremtménye, az Én vetülete lehet. „Onnan, 
az Én legbelsőbb középpontjából villan ki az értékesség 
az objektiv világképbe és adja ennek azt az elragadó varázst, 
mellyel magában nem bír, hanem amelyet tőlünk nyer." . . . 
Minthogy pedig a valóság saját tartalmunk kifejlóse, az érté-
kesség pedig önmagunkba való szeretetteljes belemélyedés : 
azért ugyanazon projekció mely a valóságot létesíti, egyúttal 
annak értékességét is kivetíti, (i. m. 14—15.) Ezért figyeiemhe 
veendő az a fejlődés, melyen a becslő alany keresztül megy. 
Ez alapon a hedonizmuson és utilizmuson keresztül eljutunk 
az idealizmushoz, amikor az a belátás lesz uralkodóvá, hogy 
a szellem a legfőbb érték, tehát minden értéknek forrása és 
mértéke a szellem önértéke. Ahány síkban (gondolkozás, 
szemlélet, cselekvés) aztán az önórtékű szellem megvalósulhat 
a maga alkotásaiban, annyi faja lesz az önértéknek: igaz, 
szép, jó." Ha azt mondjuk, hogy a logikum a fogalomban, 
a moralitás a cselekedetben, az esztétikum pedig a művészi 
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alakban valósűlt meg — akkor mindenütt az Én különböző 
fejlődési stádiumaival van dolgunk, azonos tartalom mellett 
A szellem igaz. jó és szép lóvén, ebből kifolyólag minden 
alkotása igaz, jő és szép. De hallottuk, hogy a külső világ 
(valóság) csak a mi képünk alakjában hozzáférhető, miért 
is mondhatjuk, hogy a valóság szellemiség. Hallottuk azon-
ban azt is, hogy a valóval mindig összekapcsolódik a kellő, 
inert csak együttvéve adnak egész emberi világot. Az onto-
lógia alapfogalma pedig a lényeg (szubstancia), az axiológiáó 
ellenben az érték, már most világos, hogy mivel a valóságnak 
úgy létele, mint tartalma a szellem alkotása, a 2. alap-
fogalomnak közös centrumba kell összeesnie: ami a való-
ságban a lényeg, az az alkotásban a megvalósítandó érték, 
egyszóval a szellem az egyedüli valóság és az egyetlen 
értékes is. 

íme, Böhm rendszerének sovány vázlata. Álljunk meg 
itt egy pillanatra. Látnivaló, hogy Böhm rendszere az idealiz-
musnak egyik legtisztább formája, mert szerzője erős meg-
győződéssel hirdeti, hogy a legbiztosabb valóság az öntudat, 
a szellem. 

De kérdjük: mit kell a szellemen,öntudatonórteni, azegyes 
ember szellemét vagy az univerzális szellemet?(világszellemet)? 
Az első esetben nem kerülné ki Böhm — akárcsak Fichte 

a szolipszizmus gyanúját, a mint egyes kevésbbó világos 
kitételei (különösen régebbi műveiben) alkalmat is szolgál-
tat tak erre a félreértésre. Bartók Gy. azt feleli: „Böhm 
tanának minden sora világosan mutatja, hogy itt nem kon-
strukciókról és levezetésekről van szó, hanem az adott 
készen lévő valóságnak megértéséről és megismeréséről. 
Hogyan lett ez a valóság és miként keletkezett? ez nem 
filozófiai kérdés. . . . Az öntudat alatt pedig nem a tapasz-
talati, hanem a tiszta apriori értelemben vett tudatról van 
szó" (Emlékkönyv II. 154 és 159.) Mindez tehát arra utal 
bennünket, hogy az ismeretelmélet körében maradjunk. 
Látni fogjuk azonban, hogy Böhm, bár általában megőrzi 
szigorú ismeretelméleti - - kritikai álláspontját — itt-ott 
mégis szinte akaratlanul átlépi a határt ós a metafizika 
területére lép, mikor is a szellem fogalma némileg meta-
fizikai értelmet nyer. De maradva az ismeretelmélet terén, 
felmerül az a kérdés, vájjon érinti-e Böhm a vallás prob-
lémáját? Bizonyos, hogy e nézőpontról is lehet sőt kell is 
a vallást tekinteni, hiszen a „vallásos megismerés" kérdése 
napirenden van, elég a ritschlianusok, továbbá Dunckmann, 
Messer, Maier, Stange, Lüdemann, Wobbermin, Tröltsch, 
Graue, R. Richter s mások kísérleteire utalni.1) A kutatók 

') Lásd szerzőnek: Modern val lástudomány. (Budapest 1913.) és A misz-
tika lényege és jelentősége (Pozsony 1913.) c. munkáit . 
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közt vannak, a kik külön vallási megismerést vesznek fel, 
illetőleg a vallásos megismerés külön szervét pl. az érzést; 
mások külön orgánumot nem fogadnak el, de azzal az érve-
léssel követelnek külön helyet a vallásos megismerésnek, 
hogy sajátlagosan színezett ismerésformát képvisel; megint 
mások teljesen elvetik a vallásos megismerést és általában 
minden ismerésértéket megtagadnak a vallástól, ez irány 
hívei közül jellemzően nyilatkozik Raoul Richter:1) „Philo-
sophie will den Zusammenhang alles Seins erkennen, auf 
Sinne, Verstand und Vernunft, auf Denken und Erfahrung 
wirken lassen. Religion ihn wollend bewerten, auf Wille und 
Gefühl, Herz und Gemüt wirken lassen. Philosophie also ist 
Wissenschaft, Religion Willenschaft, Philosophie Seins-
erkenntnis, Religion Seinsbewertung. Religionsphilosophie 
aber i s t : ein Teil der Philosophie, der die Seinsbewertung 
erkennt, wo sie sich auf das Gesamtsein bezieht. Daher wir 
die Religionsphilosophie auch als höchste Wertwissenschaft 
bezeichnen müssen, nicht als Wirklichkeitswissenschaft, nicht 
als Erkenntniswissenschaft." 

Eleve világos előttünk, hogy Böhm csak e harmadik 
kategóriába sorozható, főműve és kisebb értekezései ezt 
egyaránt igazolják. Böhm abban a tekintetben igazán pozitív 
szellem volt, hogy fázott, idegenkedett a vallásbölcselet ós 
metafizika problémaitól. Eredet, vég, az ember származása 
stb. szerinte nem tartoznak a pozitív ismeretek közé, követ-
kezóskép a vallási ismeretek sem. „Összes kérdéseink, 
mondja „Az ember és világá"-ban (I. 245 lap) csak már is 
meglévő valóságok változásaira, tér és időbeli kombinációkra 
vonatkoznak, azonfelül értelemmel nem bírnak . . . mert az 
élőlényt nem létesíti senki, az változhatik bizonyos határok 
közt, melyeket a megfigyelő természetismeret megállapíthat 
de sem származása sem elenyészóse nem gondolható. Ε két 
ponton nincs a megfigyelésnek tárgya és azért az ismeret-
nek tartalma is elesik. Hasonlóképpen nyilatkozik a teizmus 
és hilozoizmus tanairól, (i. m. 242.). Az eddig mondottakat 
érdekesen kiegészíti és kérdésünkre újabb világot vet szerzőnk 
három újabb dolgozata : 1) Misztika az értékelméletben 1909. 
2. A megértés, mint a megismerés központi mozzanata 1910. 
3. Optimizmus c. levele, mely Euelpides álnév alatt jelent 
meg az „Atheneumban" 1910-ben. 

Az elsőben Münsterberg Húgó, a cambridgei Harvard 
egyetem tanárának „Die Philosophie der Werte" c. munká-
jával polemizál. Szemére hányja, hogy metafizikus, sőt misz-
tikus, mert a lappangó misztika és teológia álláspontjáról 
próbálja a különböző értékeket egy közös forrásra vissza-

' ) Raoul Richter : Religionsphilosophie Leipzig, 1912. 111 lap. 



Bőlim K á r o l y és a vallásfilozófia. 135 

vezetni, ez pedig az „Ősén", melynek őstörekvóse saját tette 
által valósul meg a logikai, esztétikai, etikai és vallásos ér-
tékben. Pedig Böhm szerint az értékeket csakis az Énből 
szabad és lehet megérteni, ennélfogva az értékelmélet számára 
csak egy tudományos alap lehetséges, a közvetlen élmény. 
„Az érték megértése sem külön misztérium, hanem az ismerés 
általános törvényeihez kötött aktus. Nekünk ismeretünk 
csak adottról lehet, tartalmát pedig csak lelkünk formáival 
tudjuk felfogni. Aki közvetlen érzéssel közeledik feléje, az az 
értelmi munka természetét teljesen félreérti. „Mert az érzés 
csak a kép reflexe, a misztikus érzés csak a tagolatlan, 
homályos kópzettömegek szubjektív ködös reflexe. Az ismeret 
pedig és a tudás éppen ezen képzeteknek clare et distincte 
törtónt elrendezése. ... „A vallásos érzés1) természetes alkat-
része az emberi elmének, de tudást soha sem fog nyújtani " 
. . . Távol áll tőlem, hogy valakinek hitét bolygassam, ameddig 
hit akar maradni és más igényekkel nem lép fel, de ha 
tudományos meggyőződésről van szó, akkor már a dologhoz 
hozzászólhat akárki." . . . Ha valaki az Istent csak a meta-
fizikai világkép teljessé tételére követeli, akkor tudnia kell, 
hogy ilyen gondolatnak csak logikai, de nem reális értéke 
van. Egy szubjektive szükséges gondolat a dolgok és értékek 
realitását soha sem fogja bizonyítani, vagy érthetővé tenni. Az 
értékek érvényességét ennélfogva nem az Istentől kell levezetni, 
mert ez lehetetlen logikai vállalat...ellenben az értékek abszolút 
érvényességéből lehet logikailag az Istenre visszafordulni, de 
akkor ezt az érvényességet az értékben magában kell kimu-
tatni (i. m. 92, 93, 101, 107, 109.). Látnivaló, hogy Böhm az 
értékek megkeresésénél csak egy utat enged meg azt, amelyen 
maga járt, midőn azokat az Énből vezette le. Egy Osénből 
( = az Istenből) szerinte nem lehet őket leszármaztatni, de 
ha az általa kijelölt úton sikerült célt érni, akkor szerinte 
logikailag vissza lehet fordulni az Istenre, vagyis lehet Istent 
mint szubjektív kiegészítő gondolatot felvenni, csakhogy e 
gondolatnak nincsen reális, hanem csak logikai értéke, azaz 
ez a gondolat nem fejez ki olyan valóságot, amelyet isme-
résünkkel megközelíthetünk. A másik fontos eszme, amelyet 
e cikkből ki kell emelnünk az, hogy az érték megértésének 
nincsen külön,, intuitiv" útja, hanem hogy ez is csak a közönséges 
ismerési eszközökkel nyerhető. Ezt a nézetét közelebbről a 

') Tapasztalati lélektanában (3-ik kiadás, Bdp. 1904, 62 lap) a vallásos 
érzelmekről azt mond ja : „A világkép teljességében, okot és okozatot egybe-
foglalva, vallásos érzelmekre lelkesít. A vall . érzelmek, mennyiben egy vég-
telen szellem képe idézi elő, erkölcsi és logikai érzelmek egyben; a végtelen 
szellem felfoghatatlansága miatt azonban mindenkor homályosak maradnak. 
A va l lásos érzelem t isztasága és fejlettsége egyenesen az istenkép tisztaságától 
és fejlettségétől függ." 
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„megértésről" szóló akadémiai felolvasásában indokolja meg. 
Itt a megértést olybá tűnteti fel, mint középponti mozzanatát 
az egész megismerés logikai folyamatának. Kifejti, hogy az 
erkölcsiség nem tudás, sem pedig a műalkotás nem erkölcs, 
de bizonyos az is, hogy mind az etika, mind az esztétika 
maga mégis csak tudomány, úgy mint a logika. Ha pedig 
tudományok, akkor azoknak egyformán forrása a megismerés. 
Majd vitába bocsátkozik azzal az új ismeretelméleti iránnyal 
(főképviselői Ritschi. Kaftan, Windelband, Rickert, James, 
Münsterberg), amely, hogy a 3- ik idea, a szép igaz a jó mellé negye-
diknek odatehessék a szentségest (das Heilige) a vallást, egy 
új ismeretelméletet konstruált, melyben az érzés, vagy ösz-
tön, azaz a vallásos érték jelentkezik új ismeretforrásul. 
Mivel ez újabb írók végső elemzésben Jacobi álláspontjához 
kerülnek vissza, ennek nézetét veszi írónk a kritika bonco-
lása alá.1) Böhm minden ilyen kísérletet erélyesen visszautasít, 
mert legbensőbb meggyőződése szerint az értelmen kívül 
más ismeretforrás nincs. Az érzés csak mutató index, de 
nem ismereti forrás, ő csak önmagát ismerteti meg a meg-
értővel, egyebet nem. „Ha úgy látszanék is, mintha a szeretet 
a tárgyát megismerné és ez által annak alkatát feltárná, az 
soha sem lehet más mint csalódás. Az érzés csak a bizonyos-
ság indexe, de tartalmat semmi módon nem nyújthat azért, 
mert maga teljesen originarius és homogén egyes jelentés, 
melynek természete az, hogy soha mássá nem alakulhat." 
„Az érzés csak értesít, de nem ismer meg semmit. Jacobi 
az érzésben látja meg a bizonyosság alapját, amiben egyénileg 
lehet is igaza. De csak hamar összefolyik ezen gondolata az 
objektiv ismerő tehetség gondolatával s akkor az érzés neki 
azon tehetség, mely az abszolút ideákat szemléli, azokkal 
azonosul és így megérti. A „Primat der Religion" ügye ennél-
fogva Jacobi dacára rosszul áll. . . . A Primat der praktischen 
Vernunft sokkal biztosabb tudományos alap, mint az „Instinct"-
en alapuló vallásnak homályos kéjelgései. Jacobi felfogása 
tehát csak logikai fegyelmezetlenségről tanúskodik, nála még 
az elődei, a német misztikusok és jobban tudtak számot adni 
a misztikus megismerés lelki folyamatáról." (i. m. 4 5, 53, 
54, 56, 58.) Böhm konzekvenciája világos: megismerésünknek 
csak egyetlen forrása van: az értelem, külön vallásos meg-
ismerés,2) sőt külön vallásos élmény sincsen. Ami az érte-
lem útján megismerhető, az vezet tudományos ismerethez, 
ami ezen az úton meg nem ismerhető, nem is nyújthat tudást, 
legfeljebb csak hitet. Böhm tehát feltétlen intellektualista és 

') Dr. F. A. Schmid : F. H. Jacobi. Heidelberg 1908. 
a j V. ö. a kitételt : „A vallás ta r ta lmát nem extázissal, hanem egyszerű 

logikai munkával kell megállapítani." A logikai értek t ana 65. lap. 
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mindenfele intuitiv szemlélet útján szerzendő ismeretnek hadat 
üzen. Ez álláspont folyománya, hogy a vallásos élménynek 
semmi jelentősége sincs. Már pedig annak elismerése nélkül 
a vallásfilozófia terén semmi konkrét, pozitív eredményre 
nem juthatni. A vallásos ember soha sem fogja elhinni, hogy 
élményei az illúzió körébe tartoznak, hisz közvetetlenűl bizo-
nyosodik meg az őt afficiáló isteni hatalom objektiv realitá-
sáról, bár tudja, hogy annak mivoltáról, tulajdonságairól 
csak hozzávetőlegesen adhat számot. Külön vallásos meg-
ismerésről tehát oly értelemben lehet szó, mint a meglevő 
ismerő tényezők oly összeműködéseről, beállításáról, melynél 
a lélek emocionális és voluntáris oldala nyomul előtérbe. A 
vallásban a hit tárgyának objektiv realitásáról van szó. Ε 
tárgyat tehát fel is kell tudni ismernünk, mert ha a vallás 
nem oly igazság, melyet .fel lehet ismerni, ha képzetei csak 
gyakorlatilag hasznosak, de elméletileg semmisek, akkor a 
vallásos kegyesség is előbb-utóbb elsenyved, megbénul. 

Böhm magas intelligenciája, szilárd tudományos meg-
győződése azonban minden ilyen törekvést csak perhorresz-
kálhatott. Jellemző e szempontból „hattyúdalának" nevezhető 
levele (Optimizmus Ath. 1910.), mely szintén az antiintellek-
tualista áramlat ellen fordul ós főleg Medveczky Frigyesnek 
Pascalról írt tanulmányát bírálgatja. Mintha a gondviselés 
ezen páratlan nagyságú gondolkodónknak az utolsó percben 
alkalmat adott volna, hogy életfelfogását rövid pár lapon 
összefoglalja. Szellemes fejtegetése mindvégig leköti a figyel-
met. Őneki nem kell a Pascal-féle hit, mely az emberi értelmet 
legyalázza^ hogy hihessen. Szerinte logikátlan eljárás az, hogy 
azért, mert mindent meg nem tudhatunk, semmitse akarjunk 
tudni. Be kell érnünk azzal, amit elérhetünk és megtudhatunk. 
Az Isten, CLZCLZ CL mindenség megértése nem való nekünk 
s ha ismerni próbáljuk, csak a magunk tehetségeivel ért-
hetjük még. Az emberi felszerelés ellen nem szabad zúgolódni. 
Boldogságot az ember csak az adott tehetségekkel érhet el 
ós ha ezeket nem használjuk, nem is lehetünk boldogok. 
Gyarló alkotmány az ember, egyetlen fundamentális ösztöne 
az, hogy önmagát fenntartsa s ezen célra szolgál egész fel-
szerelése. De erre helyesen szolgál. Igaz, hogy az ember 
érzékei korlátoltak és gyengék. Ennek folytán értelme is csak 
annyira terjed, amennyire érzékei puskája hord. S minthogy 
értelme földi határok között mozog, azért akaratának sem 
lehet földöntúli célja, hisz a célt, a gondolatot az értelem 
tűzi ki. Pedig, ha nem hagyjuk magunkat sem szent, sem 
nem szent írások által megtéveszteni, akkor úgy találjuk, 
hogy ilyen célokat nem is állított fel senki." Saját magunk-
ból állítjuk magunk elé az érthető célokat, saját magunk 
ezen vógéremehetetlen gazdagságában bírjuk azon mértéket 
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is, az ideált, mellyel haladásunkat megértékeljük. A minden-
ség megértéséről le kell mondanunk, mert az nem lehet cél. 
És az ember boldog lehet a misztériumok megértése nélkül 
is, csak tiszta feje és becsületes akarata legyen. íme a 
derűit optimizmus világnézete és ez úton Böhm szerint 
Demosthenes Pro corona c. beszédéből meríthető három axio 
ma kalauzolhat. Ezek : 1. Be kell látni, hogy minden ember 
számára az életnek vége a halál. 2. Be kell látni, hogy a 
derék férfiúnak kötelessége minden szépre mindig törekedni. 
3. El kell nemesen viselni, amit az Isten ránk mór. Azaz 
saját digniténk miatt el kell viselni a jót úgy, mint a rosszat 
nemes nyugalommal." (i. m. 146—150.). 

Nagyon részletesen idéztem Böhm ez utolsó művéből, 
mert nagyon jellemzőnek tartom úgy egész filozófiájára, mint 
speciális kérdésünkre való tekintettel. Ez a dolgozat — mely 
valóságos hitvallás — érteti meg velünk igazán, hogy Bőhm-
böl miért nem válhatott par excellence vallásfilozófus. Az δ 
intellektusa oly erős tevékenységet fejt ki az értékek kere-
sésében és alkotásában, hogy sem érkezése, sem érzéke nem 
volt, hogy benne specifikusan vallásos élet fejlődhessék ki, 
mely pedig a vallásbölcselet sikeres művelésének az alap-
feltétele. Az δ filozófiája az δ vallása, már amennyiben ez 
lehetséges.1) Axiológiájában fejti ki a maga ideáljait, 
melyek ránézve ez életet megélhetővé teszik, ezek pedig 
földi, emberi immanens ideálok, melyeknél minden vonat-
kozás a transcendens világra hiányzik. És ép mivel az 
δ személyiségéből fakadt és azzal válhatatlanul összeforrott 
filozófiája nem metafizikai, hanem ismeretelméleti jellegű, 
természetszerűen lemondott benne a transcendens ideálok kere-
séséről, vagy a földi ideálok transcendens megalapozásáról 
ós az ebbe a szférába tartozó problémák tárgyalásáról. Itt 
a földön éljünk ós dolgozzunk, ott túlnan ne keressünk 
semmit, mert úgy sein értjük meg, ez volt férfikorának a 
vezéreszmóje. Itt önkénytelenül eszünkbe jut Goethe Faustja, 
melyet e nagy gondolkodónk azért szeretett annyira, mert 
hasonló világnézet kifejezője : 

„Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt 
Tor, wer dorthin die Augen blinzend richtet 
Sich über Wolken seines gleichen dichtet!" (stb. Faust 

II. rész, V. felvonás.) 
Böhm személyiségének uralkodó vonásából, a ritka erővel 

kifejlett értelem uralmából és filozófálásának jellemzett irá-

') Mélyrehatóan fejtegeti a val lás különbözését a filozófiai idealizmus 
és egyéb irányoktól Volkelt legújabb felolvasásában. (Was ist Religion. 
Leipzig. Hinrichs 1913.) 
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nyából folyt tehát teljes következetességgel, hogy vallás-
bölcseleti rendszert nem alkotott, sőt a vallásos kérdésekkel 
lehetőleg nem is foglalkozott. 

Ebben sem Kantot, sem Comte-ot nem követte. Igaz 
ugyan, hogy egy darabig Kanttal látszik haladni, midőn a 
hitet és a tudást egymástól szigorúan elkülöníti. De már a 
mundus sensibilis és intelligibilis kettősségót el nem ismeri, 
hanem ezzel szemben e két világ nála eggyé folyik össze. Kant 
továbbá mint tudva van, csak azért rombolta le a racionális 
teológiát, hogy helyet biztosítson a morális teológiának, azért 
alapított új ismeretelméletet, hogy biztosabb alapra helyez-
hesse a metafizikát. Böhm vonakodik őt ide követni, neki 
mindenféle teológia „scientia spinosa" ós vele szemben pozitív 
álláspontjára vonul vissza. Csak annyit ismer el egy helyen, 
(lásd föntebb), hogy az erkölcsiség, az ideálok útja vezet el 
Istenhez, vagyis csak a Kant útja járható. Bizony sajnálhatjuk, 
hogy itt bővebb fejtegetésekbe nem bocsátkozott. 

Azt is csak természetesnek találhatjuk, hogy a kétféle 
francia pozitív iskola közül inkább a Littré-fóléhez vonzódik 
és hogy Comte-nak az 1845-ik éven túl terjedő filozófiai 
munkásságát, igazolhatatlan miszticizmusnak és teológiai 
metafizikai tévedésekbe való visszaesésnek minősíti. (M. Fii. 
Szemle 1884.), tehát a Comte „humanitás vallásával" sem 
rokonszenvez. 

Érdeméül kell azonban betudnunk toleranciáját, tapin-
tatát, ahogy ezeket a kérdéseket érinti ós negativ, illetőleg 
agnosztikus álláspontja ellenére meghagyja a hitet azoknak, 
akik hinni akarnak. Távol áll tehát azon pozitivisták tábo-
rától, akik gúnnyal támadnak a vallásra és a metafizikai 
meg vallásbölcseleti problémákat egyszerűen kiküszöbölik a 
filozófiából, mint olyanokat, amelyek nincsenek, miért is a 
nyilt ateizmust írják zászlójukra (mint pl. Dühring). 

Ez összefügg Bőhmnek azon sajátosságával, hogy a 
tételes vallásoknak — nem ugyan specifikus vallási -- de 
erkölcsi tartalmát magasra becsüli. Elismeri, hogy a filozófia 
mellett a vallás az ideálok őre: hogy „a vallásban az egész 
ember számára a legértékesebb van célul és vágyaink csilla-
pítójául kitűzve." (Az idea és ideál értékelmóleti fontossága. 
Fii. Közlemények 1905, 33. lap). Érthető tehát, ha a jézusi 
keresztyénség erkölcsi elemeit több ízben méltatja. (Pl. i. m. 
32. lap; továbbá „A szellem élete" XII. ós 335.) Legfonto-
sabb e szempontból „Az értékelés fenomenológiája." c. post-
humus tanulmánya, ahol lépten-nyomon kiütközik a protes-
táns ember szellemi szabadsága ós amely egyúttal szerzője, 
mély történetfilozófiai belátásának beszédes okmánya. Sőt e 
cikkben oly nyilatkozatokat is olvasunk, melyek mintha 
Bőhmnek a vallásos állásponthoz való közeledését jelente-
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nék. legalább szokása ellenére tüzetesebben szól a vallásos 
kérdésről is. Ő a hedonisztikus értékelés típusát általában 
a görögöknél, az utilizmust a rómaiaknál találja. A további 
haladást szerinte csak az emberi lélek mélyeibe való el merü-
léstől lehetett várni. Ezen látszólagos dekadencia keleten először 
a hindunál észlelhető, azután Jézusnál, és bizonyos lelki 
megtörtséghez vezet, mely a vallásos érzés formájában nyil-
vánul. A vallásos érzés megtermi a vallásos hitet, ezen hit 
vallásából támad az egyház s csak a negyedik helyen kelet-
kezik az egyházból a dogma és a teológia. „A vallásos érzés 
fájdalmas megszorításból ered, mely ellen az Én a vágyban 
reagál ; ezen vágy projiciálja a megváltó pótlékképét, moly 
felé vonzódunk, melyet szeretünk s mely iránt odaadólag 
viseltetünk. A hindu csak álpótlókot nyújthatott: a Nirvá-
nát. Jézus új értékelést tanított s ettől remélte az emberek 
boldogulását. A törvény külsőségével szemben az öntudat 
belsőségét állítja egyedül értékosnek. Főértékkel előtte az 
érzelem bír, még pedig a szeretet érzelme. Ezen önmagában 
tapasztalt és megélt szeretet az örök élmény, moly Jézus 
lelkében folytonos hangulat volt . . . Aki ebben az élmény-
ben részesül, az üdvözül. A legszélső érzelmi pont az, amelyre 
Jézus az ember fiait emelni kívánja ; midőn a világfenntartó 
szeretet megélésére és tapasztalására hívja fel. Ezen élmény 
ontológiailag a legmagasabb, mert az Abszolutumba vezet 
egyenesen; ez a legvégső realitás. Senki az Abszolútumot 
ezen önprojekció, nélkül meg nem közelíti, realiter azzá 
kell válnia, hogy ezt a gondolatot megkapja. Az Abszolútu-
mot énmagamban kell megélnem — ez az igazi és végső 
vallás. És ha ezt megéltem, akkor bízom és szeretem; tehát 
az örökkévaló élet részesévé leszek. Ezen életmomentum 
Jézus ontologiai középpontja." Böhm ezen nyilatkozata, 
amilyen meglepő, olyan örvendeztető. Ε helyen tehát elismeri 
a vallásos élményt és belát a vallás legmélyebb rejtekeibe. 
Ε szálakat tovább fűzve csakugyan hozzá lehetne látni egy 
vallásfilozófiai rendszer kiépítésére, melynek alapja az a 
tapasztalat vagy élmény, hogy Istent meg lehet élni. A baj 
nézetünk szerint csak az, hogy e helyen Böhm a vallásos 
élményt mint Jézus élményét egyszerűen csak regisztrálja 
(„Jézusban magában ezen objektiv imádat megléteiét el-
hiszem"), de a sajá t álláspontjáról lehetségesnek nem tart-
hatja. Mert ha ilyen élmény lehetséges, akkor természet-
szerűen következik belőle a róla való számadás, vagyis a 
vallásos megismerés. 

Amit azonban Böhm a Jézus értékeléséről mond, azt 
nűnt saját meggyőződésót fejezi ki. Jézus az utilizmusnál is 
magasabb fokra hágott, a nemessógi vagy idealisztikus érté-
kelés fokára. (Lásd bővebben Böhm axiológiáját!). A keresz-
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tyénség első fellépése egyoldalú értékelésben részesítette a 
szellemet. Jézus maga azonban nem az egész lelket, hanem 
annak csak egyik legfőbb nyilvánulását tette minden érték 
alapjává és mértékévé: a szeretetet. Merő pszichológiai lehe-
tetlenség volt, hogy ezen különben is egészen individuális és 
homályos becslés Jézus környezetében törés nélkül érvénye-
süljön. Mert Jézus környezete akkor még egészen más érté-
kelési fokon állott. Ezen fokot a zsidó nép (Pál) és az Impe-
rium értékelései adták meg. A keresztyénség ily kép teljesen 
az utilisztikus számítás uralma alá kerül. Ez azonban 
szükséges is volt, hogy a világ minden tehetséget (nemcsak 
a szeretetet, hanem az értelmi erőt és az akarat erejét is) 
felhasználhasson s ezáltal megismerhessen. Ezzel a lélek 
teljes képe iőn nyerve s a jézusi becslés kiegészítve. Most 
megvalósulhatott a Jézustól hirdetett individualizmus, mely-
nek kivívása a protestantizmus legnagyobb dicsősége. „A 
protestáns embernek minden önkénytelen és öntudatlan 
értékessége csak eszközi beccsel bir; nála csak az önren-
delkező Én bir igaz értékkel". Persze, ezt az öntudatos, 
minden oldalú prot. egyént nagy távolság választja el attól 
az öntudatlanul szerető embertől, akit Jézus talált a leg-
becsesebbnek. Azért rha a keresztyénség csak vallás, akkor 
uralmának korát letűntnek kell mondanunk; ha azonban a 
keresztyénség új értékelési mód, akkor határtalan fejlődés 
küszöbén áll még és uralmának átható ereje még csak ezen-
túl fog kitűnni". 

Ugy hisszük, ez csak elég világos. Ha Böhm a keresz-
tyénséget, a legtökéletesebb vallást, mint vallást letűntnek 
tekinti, akkor ebből kényszerűséggel csak az következhetik, 
hogy a vallás alapját képező realitást nem ismeri el reali-
tásnak. Ezt számos fentebb idézett szava igazolja, de iga-
zolhatjuk azzal is, amit „ A logikai érték taná"-ban a „szent-
ségesrőlmond. 

Tudjuk, hogy Böhm szerint az értéknek hordozója nem 
az abszolút tárgy, hanem csak annak vetített képe. Már 
ebből világos, hogy ezt a tételt a jó, igaz és szép értékeinél 
elfogadhatjuk, de nein fogadhatjuk el a szentségesnél, vagyis a 
vallásos értéknél, mert ép a vallás végső, transcendens gyökerét 
tagadná meg és visszavetne a Feuerbach álláspontjára, mely 
szerint a vallás merőben antropológizmus, öntudatlan öncsalás, 
melyben az ember a saját maga lényegét imádja. Böhmöt kritikai 
szelleme megóvta ilyenféle állítástól. Mindazonáltal nem veszi 
föl a szentségest mint külön értéket, mint pl. Windelband1) 

Bőhmnek a szentséges nem más, mint a tökéletesség 
összessége, nem külön érték a többi megállapított órtókek 

W. Windelband: Präludien.4 Tubingen. Mohr. II, 222 309. 
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mögött. Az igaz, a jó és szép értékei a summitás fokán 
adják azt, amit szentségnek nevezünk. De ez nem új quali-
tativ tartalom, hanem tartalma igaz, jó és szép, csakhogy 
az elképzelhető legmagasabb fokon. A szentséges ennélfogva 
nem ismereti tárgy, melyet külön érzékkel kellene meg-
ragadnunk, csak azon képesség kell hozzá, hogy az érték-
nek fogalmát teljes határozott summitásban elképzeljük, aki 
erre képes, annak van vallása „még pedig nem mint külön 
érzék, hanem mint preformált pszichológiai processus ós 
mechanizmus." A „szentséges" ennélfogva nem valami külön 
valóság, sem a valóság attributuma, hanem csak a hatás, 
melyet a tökéletes valóság bármely esete bennünk fölkelt, s 
mely specifikus formában akkor „vallás"-nak neveztetik, 
amikor a perfekciónalt totalitását elképzeljük, (i. m. 64 és 65.) 

Kell-e még több annak bizonyítására, hogy ez nem 
vallás a szó igaz értelmében, mert vallás az érzékfölötti 
valóság — Isten realitásának elismerése nélkül nincsen.? 

Összegezzük röviden az eredményeket. Mi szánt szán-
dékkal lehetőleg magát Bőhmöt beszéltettük, nehogy szub-
jektív konstrukcióval vádoltassunk. Azt hiszem, világossá 
vált, hogy Böhm fenkölt világnézete nem áll vallási alapon, 
hogy Istent csak mint logikai feltevést fogadja el („teljesen 
elegendő logikai és ismeretelméleti transcendentális feltétele 
a mi konkrét egyes dologi igazságainknak." A logikaérték 
tana 328. lap), de nem mint objektiv valóságot, hogy csak pszi-
chológiai ós ismeretelméleti szempontból tárgyalja a vallást 
és e tekintetben tényleg adhat is indításokat a vallásfilozó-
fiának (lásd Makkai dolgozatát) de a vallás metafizikai gyöke-
reihez nem nyúl, pedig a metafizikai szempont, vagyis Isten 
ós az emberi lélek reális érintkezésének felvétele nélkül a 
vallási probléma megoldhatatlan. Böhm egész vallási fejlő-
dése, egyénisége, tanulmányai, filozófiájának a karaktere 
megértették velünk, miért idegenkedett e szemponttól, sőt 
tartotta egyenesen reménytelennek. 

Böhm elsőrendű gnozeologus, aki az emberi megismerés 
határait hajszálnyi pontossággal tudta kijelölni, aki az emberi 
elme megdöbbentő mélységeibe tudott alászállani, de a meta-
fizikától mindvégig idegenkedett. Csakhogy — nézetünk sze-
rint — teljes filozófiai rendszer a metafizikai kikerekítós 
nélkül el nem képzelhető,mert az emberi gondolkodás, az emberi 
elme egységösztöne nem éri be az egyesnek egy szűk szfé-
rában való megismerésével, hanem világnézethez akar jutni, 
melyben tudásunk töredékei egységgé vannak fűzve.1) Maga 
Böhm is legalább mint határfogalmat, mint logikai premisz-
szát kénytelen az Istent fölvenni és legalább — szinte aka-

') W. W u n d t : Metaphysik. Kultur der Gegenwart. Teil I, Abt VI, 106. 1. 
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rata ellenére — szóvá tenni az Abszolútumot. Ez az Abszo-
lútum Böhm filozófiájának felfogása szerint csak szelleminek 
képzelhető el, csakhogy a rendszeralkotás immanens tör-
vényszerűsége itt a pontnál bővebb fejtegetést kivánt volna 
meg, mert ismételjük mi a filozófiai rendszerből a meta-
fizikai kérdéseket kiküszöbölhetleneknek tar t juk. 

Mi tehát e tekintetben hézagot látunk Bőhmnek különben 
oly impozáns rendszerében, de ez Böhm irányával függ össze 
és nagy jelentőségót alig is csorbítja, hiszen a filozófia-tör-
ténelem egyetlen oly rendszert nem ismer, mely kiegészülést, 
továbbfejtést nem szükségelt volna. 

És szívesen elismerjük azt is, hogy a modern vallás-
filozófia is tanulhat Bőhmtől az ismeret és értékelméleti meg-
alapozás tekinteteben. A modern vallástudománynak is 
ismeretelméleti alapra kell helyezkednie és elfogadva az 
ismeretelmélet elveit, ezek mértékével vizsgálni meg a vallásos 
megismerés útját, a vallásos hitnek lótjogosúltságra való 
igényét; ki kell fejtenie, hogy vannak-e a vallásnak is apri-
orikus elemei és hogy mennyiben egyezik meg a vallás a 
szellem alapelveivel ős mik az ő speciális értékenek az alapjai? 
Mind e kutatásokban a Böhm álláspontjával való leszámolás 
ós általában a tőle tanulható szigorú ismeretelméleti magára 
eszmélés kétségkívül tanulságosnak Ígérkezik. Igaz, hogy a 
modern vallásbölcselet aztán túl is fog haladni Bőhmön és 
megteszi határozottan a lépést az Abszolutum felé, mert 
nem engedhet abból, hogy a vallás metafizikai faktum, hogy 
az istenfogalom nem csupán formális, hanem reális princípium. 
Elfogja tehát hagyni vagy helyesbíteni Böhm szigorúan 
intellektualisztikus álláspontját, gondosan fogja elemezni a 
vallásos élményeket, tudatosan fogja keresni a metafizikával 
való kapcsolatot és ez alapon támpontokat fog nyerni arra 
nézve is, hogy az Isten fogalmának csakugyan nemcsak 
logikai, hanem reális értéke is van és hogy nemcsak elméleti 
de gyakorlati szükségletek is és a valláspszichológia tényei 
egyaránt késztetnek az alanyon kívül fekvő abszolút realitás 
elismerésére. Még csak egy pontra térünk ki röviden — mert 
a tüzetes összehasonlítás külön dolgozatot igényel — ós ez 
Bőhmnek Fichte-hoz való viszonya, mert utóbbinak fejlődése 
éppen vallásfilozófiai szempontból végtelenül fontos. Csodá-
latosan sok az egyező vonás e két nagy gondolkodó egyéni-
ségében, de filozófiai rendszerében is. Csak egy futólagos 
pillantás egy csomó analóg vonást ad a kezünkbe. Mind a 
kettőnek a filozófia nemcsak tan, hanem élet. Mind a kettő 
missziót érez magában: Böhm nemzeti filozófiát akar terem-
teni és az alapos filozófiai műveltségtől várja, hogy elvileg 
igazolt nemzeti életünk legyen ; Fichte pedig a Kanti filozó-
fiával — már úgy ahogy azt értelmezte — akarta megjavítani 



144 Szelényi Ödön. 

a korát és új, szabad, önálló, tiszta erkölcsű nemzedéket 
nevelni. Mindkettő tanának a középpontja az öntudat, az Én, 
mindkettő elveti a „Dingansich"-et és csak egy szellemiséget 
ismer el. Mindkettő számára az Én ösztönök rendszere; a 
megismerés a megelőző öntudatlan működésre való reflexió, 
az Én feltételepedig az abszolút lét. Mindkettőnek a rendszere 
elnevezhető transcendentális idealizmusnak és egyikök sem 
kerülhette ki az Én éles hangsúlyozása és egyes kevésbbé 
világos kifejezések miatt a szolipszizmus gyanúját. Mindkettőt 
tisztázni igyekeztek e vád alól.Bőhmnél e kérdést már érintettük, 
Fichténál K. Fischer és F. Medicus végezték el az apológia 
míívét1). Vannak persze nevezetes különbségek is a két filo-
zófus között. Böhm maga többször szóvá is teszi,") de rend-
szerint csak röviden. A főkülönbség közöttük mégis az, ha a leg-
rövidebben akarjuk jellemezni, hogy Böhm idealizmusa elmé-
leti, Fichtéé pedig inkább praktikus idealizmus. Böhm lel-
kében és filozófiájában az észnek, Fichtéében pedig az aka-
ra tnak van domináló szerepe. Böhm a tényeket akarja meg-
ismerni és megérteni. Fichténél az első tény, melyből min-
dent levezet, az Én Tathandlung'ja. Ezért operálnak mai 
követői (Windelband, Rickert, Münsterberg) oly sokat az igaz-
sághoz való akarattal a logikában és ismeretelméletben és 
azt szinte axiológiai disciplinává változtatják. 

Bennünket azonban itt Fichte a Bőhmhöz való szellem 
rokonságon kívül főleg vallásfilozófiája miatt érdekel. Böhm, 
mint láttuk, panteista volt, majd utolsó korszakában agnoszti-
kus, Fichte ellenben panteisztikus morálizmusától lassanként 
eljutott a vallásos misztikához (mily érdekes, hogy Böhm 
élete utolsó éveiben sokat foglalkozott a német misztikával 
és ind filozófiával is, mely pár excellence misztikus!). Ο meg-
tette azt a lépést, melytől Böhm vonakodott. Vallásfilozófiája 
első korszakában (Kritik aller Offenbarung és az ateista pör 
iratai) szinte egy állásponton van Bőhmmel, Isten rá nézve 
az erkölcsi világrend ós semmivel som több, Isten mint rea-
litás egyszerűen bálványimádás. Ezen radikális ismeretelmé-
leti álláspontról jut el lassan, fokozatosan a metafizikai állás-
ponthoz, melyet legpregnánsabban az „Anweisung zum seligen 
Leben" c. munkája fejez ki. ahol kifejti, hogy a vallás nem 
önteremtós, nem csupán emberi dolog, hanem Isten alkotása, 
az Istentől való érintés, miért is a boldog élet előidézője a felet-
tünk rejlő isteni erő; vagy, hogy őt magát halljuk: „Es ist 
dem Menschen keinesweges angemutet, sich das Ewige zu er-
schaffen . . . dasselbe ist in ihm und umgibt ihn unaufhörlich. 

') K. F ischer : Geschichte der neueren Philosophie V. Band.2 436 s. r . 
F. Medicus: Fichte. Berlin 1905 6. és 81. lapokon. 

*) Böhm: Az ész fejtvénye. Tanulmányok, értekezések I. 25. s. k. 
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Die religiöse Ansicht der Welt . . . ist die klare Erkenntnis, 
dass jenes Heilige, Gute und Schöne keineswegs unsere 
Ausgeburt oder die Ausgeburt eines an sich nichtigen Geistes, 
Lichtes, Denkens, sondern dass es die Erscheinung des innern 
Wesens Gottes in uns, aus dem Lichte, unmittelbar sei." . . . 
(i. m. Scholz-féle kiadás. Deutsche Bibliothek 13. és 80. lap). 
Fichte tehát eljutott a moralizmustól a vallásos misztikához, 
kiindulópontja sokban hasonlít a mai neokantiánusok állás-
foglalásához, csakhogy őket metafizikaellenes álláspontjuk 
visszariasztja az elhatározó lépés megtételétől.1) Fichte ellen-
ben világosan átlátta, hogy itt nem lehet megállani, hogy az 
ismeretelméleti szempont nem fejti meg a vallásos problémát, 
hanem rajta túl kell haladni Isten transcedenciájának az 
elismeréséhez, mert ha a vallásból minden objektív elemet 
kiküszöbölünk, akkor az valami határozatlan ködképpé zsugo-
rodik össze, mely az egyen szubjektivitásához van fűzve és 
azzal együtt elenyészik. Fichte rendszerének bizonyára sok 
hézaga van, Böhm nem egy problémát világosabban látott át 
nála, de azt az útat, melyen a vallásos ismeretelmélettől a 
vallásos metafizikához haladhatunk, Fichte határozottan meg-
jelölte és nézetünk szerint ezt az útat, vagy hasonló útakat 
kell vennünk ha a vallásfilozófia, illetőleg a vallás isteni 
mélységeibe akarunk behatolni. 

Dr. Szelényi Ödön. 

' ) Érdekes példa Natorp: Religion innerhalb der Grenzen der Humanität . 
2. Tübingen. 1908. Már a cím a vallás lényegének a tagadása, mert a val lás 
a végtelennek mint transcendens tárgynak a felvétele nélkül megszűnik val lás-
nak lenni. 

Theol. Szaklap. XII. évf. 1 0 
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Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1622—1645-ig. 

Míg az evangóliomi hit Magyarország egyéb részeiben 
ezer sebtől vérzett ós azon fáradozott, hogy jogait fegyveres 
kézzel írt törvények által biztosítsa: addig Gömör vármegyé-
ben Széchy György és neje Homonnay Mária különös oltalma 
alatt nemcsak bántatlanúl maradt, hanem uralkodott, hódított 
és virágzott is. 

Rimaszécsi Széchy György 1572 — 1573 körül előkelő és 
gazdag családból született, 1605-ben Bocskay István táborá-
ban találjuk, kinek halála napjáig híve maradt, 1619-ben 
gömöri főispán lett és mikor Bethlen Gábor először támadt, 
ennek táborában volt mint hadvezér; roppant jószágaihoz 
1620-ban a német lipcsei, — 1621-ben pedig a murányi ura-
dalmat is csatolván oly hatalmas dynasta lett, hogy tekin-
télyén és befolyásán Pázmány Péter minden törekvése hajó-
törést szenvedett és így Gömörmegye az ellenreformáció 
térítési törekvései előtt zárva maradt. Széchy György később 
Ferdinándhoz állott ugyan, de mint „gömöri főispán szentölt 
vitéz, kir. belső tanácsos, főkomornyik, Felső Magyarország 
némely részeinek generálisa, — F. Lindva, Murány, Balogh 
és Lipcse várak szabados ós örökös ura1) is az ág. hitv. ev. 
egyház buzgó híve és hatalmas pártfogója maradt. A murányi 
és baloghi vár kezében lévén, első gondja volt az esperes 
alászállott tekintélyét visszaállítani, minek igazolására szol-
gáljon a dereskiekhez írt következő levele: 

„Adjuk tudástokra, hogy az mi religionkon való ebben 
az vármegyében lévő esperesnek és seniornak adtunk szabad-
ságot, mikor hivataljára eleiben nem menendetek, bűntek 
szerint titeket megbüntetni hagyjuk azért és parancsoljuk 
ti nektek dereskiek, lóvártiak és liceiek erősen, hogy mikor 
eleiben hivat benneteket az megnevezett seniorunk compareal-

') Ilyen címekkel élt 1623-ban. 



A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története. 147 

játok ós az mit hivataija szerint előttetekben ad, megcsele-
kedjétek, szavát fogadjátok. Mert ha panasz jön reátok, az 
mint eddig lőtt, magunk is megbüntetünk benneteket, töm-
löccel és nagy bírsággal. Actum in Murán die 19 januar 1622 
G. Z. (L. S.)" (Schröter 131 1.). 

Hasonlóan intézkedett 1623 május 16-án Murányvárából, 
mikor ,,a mostani jolsvai esperesnek" idézések kibocsátására 
és bűntető határozatok kimondására „hatalmat" adott, az 
egész esperessóget különös pártfogása alá vette ós mindenkit 
intett, hogy az esperesnek híven engedelmeskedjék (lásd a 
csetneki esperességi könyvtárban lévő eredeti okmányt). 

Nevezetes, hogy úgy látszik, mintha esperességünk e 
korszak elején épen Bethlen Gábortól szenvedett volna sérel-
met. A kassai kamara tisztjoi ugyanis 1623 és 1624-ben 
teljes aranyértékben követelték a pactátát, mi jogtalannak 
találtatván, Holy Jakab csetneki ós Reinhard Sámuel murányi 
— később rozsnyói — lelkészek 1624 ápril 24-ón magához 
a fejedelemhez küldettek, hogy „az elviselhetlen teher" mér-
séklését eszközöljék ki és amennyiben visszatértök után az 
elviselhetlen teherről többé szó nem volt, több mint való-
színű. hogy követségük jó eredménnyel járt. Az esperesség 
virágzásnak indult. 1625 ápril 25-én Jolsván újból megalakúlt, 
midőn is Fabrici György jolsvai lelkész esperesnek, Danielis. 
Illés rozsnyói lelkész első alesperesnek ós Holy Jakab cset-
neki lelkész másod alesperesnek választatott, az esperesség 
tagjai két asztalnál foglaltak helyet és számuk ez idétt 35 volt. 

Szóchy Györgynek 1625 szeptember 1-én Barkó mellett 
történt megöletése után özvegye Homonnay Mária (Homonnay 
György és Dóczy Eufrozina Krisztina leánya) erélyesen foly-
tatta jószágigazgatója Jákóffy Ferenc segélyével, mit hit-
buzgó férje megkezdett. Az esperes, közvetlenül Széchy 
György halála után, néhány lelkószszel látogatást tett 
Murány várában, hogy a grófnő pártfogását neveze-
tesen néhai férje rendeleteinek megerősítését kérje az 
esperesség nevében..1) Ezen látogatás óta Homonnay 

') Ezen látogatás tüzetes leírása kívül esik ugyan jelen feladatom 
keretén, de oly érdekes, hogy tartózkodás nélkül ideiktatom: 

„Memoriale. Mikor δ nagyságához mentünk, hogy az esperesség számára 
pártfogását és a néh. férje által az esperesnek kiadott levél megerősítését 
eszközöljük ki. Bebocsáttatván a vá rba δ nagysága parancsára bevezettek az 
ü j szobába (in neii cimer) és itt tisztességesen megvendégeltek Rutkai úr és 
a többi komornik urak (dominorum aulicorum) asztalánál ; az asztaltól fel-
kelvén közöltük ügyünket a káplán úrral és Rutkay úrral . Ezek közbenjárá-
sával δ nagysága színe elé bocsáttattunk aztán, ki velünk kezet szorított és 
tiszteletteljes megszólításunk után átvet te tőlünk az okmányokat , hogy elol-
vassa azokat. Elbocsáttatván ő nagyságától a hadnagy úrhoz (ad dominum 
magis t rum, leü tmannum) hivattunk, ki ismét tisztességesen megvendégelt, 
miközben δ nagysága átüzent, hogy várakozzunk, míg Jákóffy úr haza jön , 
kinek megérkezését minden pillanatban várták. 

10* 
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Mária lett a gömöri ág. hitv. ev. egyház támasza és 1645-ig 
alig találunk egyházat vagy iskolát, melyről a grófnő bőkezűen 
nem gondoskodott volna, nem volt az esperességnek kíván-
sága, melyet e nő azonnal nem teljesített volna! Csak így 
történhetett meg, hogy míg hazánk más vidékén az evangé-
likusok felekezete rohamosan fogyott, egyik főúr a másik 
után áttért, egyik egyház a másik után ismét róm. kath. le t t : 
addig Gömörben az ág. hitv. ev. egyházak száma folyvást 
növekedett és még a helv. hitvallás terjedése is gátakra 
talált. Deresk, Swinjác, Polomka, Hárskút és más egyházak 
alapítása Homonnay Mária műve és neki köszönhette az 
esperesség, hogy az esztergomi érsek városában, Rozsnyón, 
is megerősödött az ev. hit, a jezsuiták itt is úgy mint az esperes-
ség bármely más helységében zárt aj tókra találtak. 

Midőn 1632-ben Kotay Jakab baloghi lelkész lett az esperes, 
Fabrici György első-, Danielis Illés pedig másodalesperes: 
meghagyatott a jegyzőnek, hogy ajánló iratot szerkeszszen az 
új esperes számára, melylyel aztán két lelkész a murányi 
várba menesztetett, hogy a megválasztott új főpásztort a 
grófnő kegyébe ajánlják. 

Az 1633 évi alakúiásnál már 3 asztalnál tanácskozik és 
38 tagot számlál az esperesség, Murányban Piskátor Gábor 
a magyar és Dutske János a német „várkáplán", míg Hárs-
kúton Lányi György, Bején pedig Bányi András a lelkész, 
mely adatok a gömöri ág. hitv. ev. egyház emelkedését 
mutatják. 

1634-ben ismét baj van a pactatával, melyet az eszter-
gomi érsek teljes aranyértékben követelt; ez okból 1634 
január havában két lelkész a megyéhez küldetett azt felkérendő, 
hogy a pozsonyi országgyűlésen említse fel az ügyet, mi úgy 
látszik, jó eredménynyel meg is történt. 

1636 ápril 22-én Holy Jakab betléri lelkész választatott 
esperesnek. 

Andrássy Mátyás és neje Monoki Anna, ez időtájban 
szintén nagy pártfogói voltak az esperességnek, fiaik nevelője 
1637 ápril 21-én a Csetneken tartott közgyűlésen is megjelent 
és az esperes engedelmével „Krisztus dicső feltámadásáról" 
igen szépen (eleganter et venuste) szónokolt. 

Míg Jákóffy úr megérkezett, bezárattak a vár kapui és mi oda rekedtünk. 
Majd Jákóffy úr hívott meg vacsorára, ki tisztességesen és fényesen (hono-
rifice et laute t ractamur) vendégelt meg bennünket . Vacsora után visszamen-
tünk a hadnagy úrhoz, kinél tisztességes fogadtatás és megvendégelés után 
megháltunk. 

Reggel felkelvén Jákóffy úrhoz siettünk, de δ nagysága még akkor fel 
nem kelt volt, azért vissza kellett térnünk a hadnagy úrhoz, kinél egy óráig 
mintegy időzvén, Rutkai úr elhozta δ nagyságától az (aláírt) okmányokat. 
Aztán haza indultunk a Tár kapusának 6 polturával kedveskedvén. (Prot . 
Schröter 1 6 1 - 1 6 2 1.). 
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1636 október 3-tól — 1637 március 12-ig általános egy-
házlátogatás volt Ratkón, Rákoson, Köviben, Bisztrón, Polom-
kán, Sumjácon, Hosszúréten, Murányban, Rőcén, Vizesróten, 
Chisnón, Jolsván, Süvetén, Deresken, Baloghon, Ribniken, 
Baradnán, Kietén, Derencsényben, Budikfalván, Tamásfalvában, 
Sajó- Gömörön, Rozlozsnán, Taplocán, Csetneken, Restéren, 
Ochtinán, Szlaboson, Gecelen, Dobsinán, F- Sajón, Oláhpatakán, 
A- Sajón, Veszverósen, Betléren, Hárskúton, Rozsnyón tehát 
összesen 37 anyaegyházban és miután az egyházlátogató azt 
tapasztalta, hogy az egyes lelkészek az esperességi szabályok-
nak kellő foganatot nem szereznek: az esperesség 1638 ápril 
20-án Jolsván kimondta, hogy mindegyik köteles ezen szabá-
lyokat magának leírni, az eredetivel összehasonlítani és aztán 
bemutatni. 

Az esperesség területén kívül már javában tombolt a 
vihar Az 1639 február 21-én Pelsőcön tartott megyei köz-
gyűlésen felolvasták a Ferdinánd király által Bécsben 1638 
november 24-én (Lippay György egri érsek és Ferency Lőrinc 
aláírásával is) kiadott rendeletet, mely Mihályi István gömöri 
kanonoknak jogot ad az összes gömörmegyei egyházakat és 
lelkészeket „látogatni" ós mely nálunk . . . papiroson maradt, 
miután a megyei gyűlés is a „szabad vallásgyakorlat sérelme" 
nélkül fogadta azt el ós esperességünk a Homonnay Mária 
hathatós — mint látni fogjuk, fegyveres — oltalma alatt egy 
róm. kath. plébánost vagy kanonokot templomaiba be nem 
bocsátott volna ós miután végre annak, hogy a szóban lévő 
„egyházlátogatás" esperességünk területén is megtörtónt volna, 
semmi nyoma (Prot. Sextio Schmalium 55 1. Prot. Schröter 
327 — 355), pedig fel sem tehető, hogy egyházaink ezen idegen 
befolyást hallgatag eltűrték volna. 

Az 1641 évi april hó 23-án Jolsván Lovcsányi Kristóf 
esperes elnöklete alatt tar tot t gyűlésen felolvastatott Homonnay 
Mária levele, melyben mindenkit felhív, hogy „a közbékeért 
reggel és este áhítatosan fohászkodjék a templomban és 
szigorúan inti a tanítókat és lelkészeket, hogy „kötelmeiket 
híven teljesítsék és szorgalmasan harangozzanak 1" Az esperes-
ség tiszteletteljes tudomásúl vette e levelet és felolvastatta a 
szabályokat; majd Golcius Joakim rozsnyói lelkész alesperes 
szigorú intelmet intézett a lelkészekhez ós tanítókhoz fel-
híván őket, hogy a haza veszélyes állapotára való tekintettel 
. . . imádkozzanak (rationem habendam Patriae nostrae afflic-
tissiamae, si quando nunc maximé statum periculosissimum, 
Prot. Schröter 352-353. 1.) 

Beje és Otrokocs lakosai 1641-ben a kálvinista hitre 
akartak áttérni és csak úgy sikerült még őket vissza tartani, 
hogy Lovcsányi Kristóf jolsvai lelkész, esperes, Holy Jakab 
betléri lelkész, alesperes, Mariki János rozsnyói magyar-, 
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Prokop Mátyás veszverósi és Marci György oláhpataki lel-
készek a grófnőtől kórt gyalog és lovas katonák kíséretében 
1641 augusztus 4-én a hely színére mentek és különféle 
engedményekben1) részesítették a híveket, a kiket a magát 
csalárdul Bejébe becsempészett kálvinista prédikátor magá-
hoz édesgetett (Prot. Rimanovi 771—772. 1.). A Garam-völgyi 
kőt egyház és filiái szintén a régi, orosz valláshoz szítottak 
(Prot. Rimanovi 613 615 i. 898-904 1.). Losi Imre esztergomi 
érsek pedig rossz szemmel nézte, hogy a lutheránusok az 
érseki városban Rozsnyón ós környékén . . . boldog napjaikat 
élik. Azonkívül Gömörmegye nagyjai közt is kikelt a jezsuiták 
által titkon elvetett mag; a gömöri főispánt jaszenói ós 
budetini Szúnyog Gáspárt Lovcsányi Kristóf esperes 1642-ben 
sokáig hiába kér te : erősítené meg az esperesség szabályait! 
„Ezen cikkek a róm. kath. vallással ellenkeznek'1 és „csudál-
kozom hivatalbeli elődeim könnyelműségén!" volt a válasz, 
a szabályzat megerősítése elmaradt és Dózsa Tamás meg 
Bakos Gábor közbenjárásával is csak annyit sikerült kiesz-
közölni, hogy a főispán egy 1642 junius hó 17-én a szendrői 
alsó várban kelt protectionalis levélben (lásd a csetneki 
esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt) pártfogását 
ígérte. És végre, hogy a baj még nagyobb legyen, Homonnay 
Mária is gyengélkedett; „már 4 év óta szenved" (in scholam 
crucis) jelentette 1642 május 14-én Jolsván az esperes, mire 
határozatba ment, hogy a két alesperes Holy Jakab ochtinai 
és Golcz Joákim rozsnyói lelkészek látogassák meg (Prot. 
Schröter 371 1.). Ugyanakkor az ünnepek jegyzéke ismét 
szoros miheztartás végett valamennyi lelkésznek kiadatott.'-) 

Ez idétt ismét baj volt a tízeddel és cathedraticummal, 
mely okból Mariki János és Prokop Mátyás lelkészek az 
1642 október 2-án Jolsván tartott gyűlésből a kassai kamará-
hoz küldettek, hogy ott Bakos Gábor egy rokonát (ki gene-
rális volt) felkeresve ós tanácsát kérve a - b a j orvoslását 
eszközöljék ki. (Prot. Schröter 377 1.). 

1642 február 10-től 1643 január 10-ig ismét Rozlosnán, 
Taplocán, Csetneken, Bisztrón, Ochtinán, Szlaboson, Restéren, 
Gecelen, F- Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán, A- Sajón, Vesz-
verésen, Betléren, Hárskúton, Rozsnyón, Baloghon, Tamás-
falván, Budikfalván, Derencsónyben, Kietén, Baradnán, Rib-
niken, Ratkón, Bisztrón, Szirken, Rákoson, Köviben, Deresken, 
Süvetén, Jolsván, Chisnón, Vizesréten, Hosszúréten, Rőcén, 

') Ha m á r minden áron „ismét" kálvinisták akarnak lenni kivált az úrva-
csorát illetőleg, ám legyenek, de fizessék az ág. hitv. ev. lelkészt és ne bocsássák 
a kálvinista prédikátort magokhoz, hanem ők menjenek hozzá! 

') Ezen jegyzéket sem vol tam képes kipuhatolni és így kénytelenek 
leszünk az ünnepek e korbeli számát az 1699 évi jegyzékből következtetni. 
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Polomltán ós Sunijácon, összesen tehát (mint 1636,7-ben) 37 
egyházban általános egyházlátogatás1) tartatott. 

Esperességünk a következő években igen sokat szen-
vedett Rákóczy György erdélyi hadaitól, így Szén Péter 
gömör-panyiti lelkészt 1644-ben teljesen kizavarták és min-
denéből kifosztották úgy, hogy csak 1650-ben térhetett 
vissza. Az 1644 ápril 26-án Jolsván „fegyverzörgós" közben 
tartott gyűlésen Lovcsányi Kristóf esperes a magyar haza 
és az esperesség állapotát felette szomorú szintén ecsetelte 
ős indítványára a pactata és cathedraticum szedését addig 
míg az iránt: mikor? kinek? ós mily pénzben? kell fizetni, 
Bakos Gábortól értesítés nem jön, beszüntették, az indítvány az 
általános zavar és az által indokoltatván, hogy a fejedelem 
az érsek jószágait elpusztította, (propter precesentem Regni 
perturbationem et Archiepiscopalium bonorum per seflenis-
simum principem transylvanum Georgium Rákóczy, Prot. 
Schröter 391. 1.) következőleg a lelkészek a jövedelmeket 
nem élvezték és így bórt sem fizethettek! Az esperesség 
ládáját is a pecséttel együtt biztos helyre Murány várába 
szállították, honnan csak 1645 május 3-án hozták vissza Cset-
nekre. Az esperesség e „felkeléssel1, épen nem rokonszen-
vezett, mi könnyen megmagyarázható, mert hiszen a „fegyver-
zörgés" zavarta boldog napjait; arra természetesen senki sem 
gondolt, hogy mára közeli szomszédságban dúló vihar könnyen 
átcsaphat Gömörmegye területére is! 

Az esperesség még uralkodott és parancsolt és már is 
jelentkeztek a vész madarai. Az 1644 ápril 26-án Jolsván 
tartott gyűlésen megjelent Demeter Mihály dereski bíró 
néhány kovácscsal (cum nonnullis cyclopibus) hogy 
okát adja: „mikép merészelt egy róm. kath. plébánost 
(sacrificulum) a faluba bebocsátani?" Az esperes, gróf Illés-
házy Gábor földesúrra hivatkozott, neki esett ós szidta őt, 
de hiába! ezen nem fogott: „részint tagadta, részint men-
tegette bűnét" mondván : „hiszen nem hittük, magától jött a 
páter!" (Prot. Schröter 392, 393 1.). 

Homonnay Mária még 1643 május 28-án örökre behúnyván 
szemeit többe mi sem állott az ellenreformáció útjában, hogy 
műhelyeit az eddig megkímélt Gömörben is felállíthassa. 

C) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség szervezete, igazga-
tása,, hite, meggyőződése. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszakban virág-
zása tetőpontján állott, a szó legszorosabb értelmében ural-

') Azon körülmény, hogy a mostani és elébbi egyházlátogatás között 
alig 6 évi időközt találunk, megerősít abban a nézetben, hogy egyházaink 
Mihályi János kanonokot templomaikba be nem bocsátot ták és hogy a célba 
vett látogatást teljesen feleslegessé tegyék, magok rendeltek el egy ú j vizs-
gálatot. 
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kodott, teljesen független és önálló volt; minden felügyeletet 
és befolyást, mely fölébe emelkedni törekedett, győzedelmesen 
utasított vissza, hárított el magától. Hitét egyedül üdvözítő-
nek és jogosultnak tartván a kálvinista hitvallást most is 
ép oly veszélyes tévelygésnek tekintette, mint a pápista bál-
ványimádást, mindkettőnek még létezését is jogtalannak vélte 
és mindkettőt egyaránt útálta, gyűlölte és üldözte. Hogy mire 
vezetett e meggyőződés, látni fogjuk a következő korszakok-
ban és hogy az általános üldözésnek már ez okból is be kellett 
következnie, már fentebb kimutattam. 

A pápista kor maradványaival még ez idétt is találkozunk 
és az esperesnek ezekkel kivált az egyházlátogatások alkal-
mával ezer baja támadt. 1637 február 9-én az egyházlátogatás 
a dobsinai templom oltárán egy feszület alakú ezüst tárgyat 
talált, melyet mint a „pápista bálványimádás ereklyéjét" ostya-
tartó szelencévé kellett átalakíttatni; Veszverésen 1637 
február 12-én szent Miklós, keresztelő szent János és még egy 
„ismeretlen" szent tiszteletére készült három zászló találtatott; 
F- Sajón egy érseki bulla (bulla, quaedam cardinalium), Bet-
léren is több zászló, hasonlóan Csetneken 1642 február 11-ón 
több „pápista okmány," majd F- Sajón 1642 február 11-én 
„Krisztus sírja" őriztetett a templomban, utóbbira nézve meg-
hagyatott a lelkésznek, hogy „Krisztus sírját, mely inkább 
az Antikrisztus ismertető jele" (sepulcrum vulgo Christi: 
potius vestigium Antichristi dicendum)" a régihez mereven 
ragaszkodó nép akarata ellenére is dobassa ki a templomból; 
— az esperes majd elhűlt, midőn 1644 május 30-án a Homonnay 
Mária alapította dereski egyház templomában egy búzakalá-
szokkal felcicomázott feszületet talált és ahhoz még megtudta, 
hogy e feszületet körülhurcolják a mezőkön ós húsvétkor „a 
halált égetik a temetőben" (Prot. Rimanovi 581-582 1.) a 
szintén Homonnay Mária által alapított garami egyházakban a 
lelkész (Polomka , Helpa, Zavadka, Pohorela, Sumjác, Telgárt, 
Vernár) ismét és ismét 40 ftnyi bírság alá vonatott, mert]az ünne-
peketa régi naptár szerint — az menico veteri calendario — 
ülte meg. 

Az esperesség azon volt, hogy mindenütt egyformaság 
legyen az isteni tiszteletnél és oktatásnál úgy mint a papi 
cselekményeknél, így 1629-ben kimondatott, mely időben 
titalmas az esketós1), az általánosan elfogadott agendától 
eltérést nem engedett meg, így pl. Keló Lénárd gömöri lel-
kész elhagyván az úrvacsoránál Krisztus szavainak elmon-
dását 1633 ápril 13-án Csetneken Lenhanosarcos Mihály dobsinai 

') Ab adventu usque ad octavam Epiphaniae, a septuagesima usque 
ad octavam Paschae et a tribus diebus ante Ascens. usque ad octavam Pente-
costes. (Prot. Schröter 214 1.). 
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lelkész alesperes fejtegetései alapján következő fenyíték alá 
vétetett : az első asztaltól a harmadikhoz degradáltatik, 6 ftnyi 
bírság lefizetésére köteleztetik és hivatalától is fölfüggesztetik 
addig, míg meg nein kérleli az esperességet (Prot. Schröter 
243 1.). 

Hit dolgában nem ismertek kíméletet e korszakban és 
a legkisebb gyanú súlyos megtorlást vont maga után. Paulini 
Mihály betléri, elébb süvetei lelkész megfordúlt 1609-ben 
Rómában és V. Pál pápától „literas indulgentiales" is kapott, 
de visszatérvén útjából az igaz hitre is visszatért, mely 
mellett aztán 1626-ig maradt, mikor Jászón és Szepes váralyán 
a pápa levelét bemutatván egyszerre . . . áttért; de tettét 
rögtön megbánván visszavonta ballépését, mi által ahhoz, 
hogy elébb (áttérésével) Andrássy Mátyás földesurat bántotta 
meg, még a jászói kanonokok haragját is magára vonta. 
Ε miatt magát biztonságban nem érezvén, bűnbánólag 
jelentkezett az esperesnél, ki a tanúsított töredelmesség dacára 
hivatalától rögtön megfosztotta és mind a mellett, hogy 
Urszinyi Illés iglói lelkész és Zabeler Péter lőcsei superin-
tendens is közbenjárt az ő érdekében, az esperesség mégis 
1626 ápril 21-én pálcát tört felette és kirekesztette kebeléből 
(1628-ban azonban a veszverésiek és Andrássy Mátyás kegyét 
megnyervén, veszverési lelkész lett, Prot. Schröter 164 — 167, 
183 — 192 1.). Bubenka Boldizsár veszverési lelkész pedig 1622 
ápril 20-án Jolsván I. János három fejezetét mondta el könyv 
nélkül büntetésből „egy avo Máriáért! (Prot. Schröter 132 1.)." 

A világi ember az egyház igazgatásából teljesen ki volt 
zárva, hiszen 1638 február 2-án Jolsván még az is kimondatott, 
hogy az esperesség minden határozata . . . titok, melyet 
„átok" terhe alatt tilos világi emberrel közölni (Prot. 
Schröter 216 1.). Még Széchy György is csak nehezen bírt 
magának néminemű befolyást szerezni; midőn 1623 november 
3-án Predajnán kelt levelével a kövii egyháznak meghagyta, 
hogy Lucius János volt breznóbányai káplánt ismerjék és 
fogadják el lelkészökűk az esperesség rögtön összefutott és 
1623 november 7-én Jolsváról kelt válaszában nem győzte a 
nevezett káplánt gyanúsítani ós kérve kérte a grófot, ne eről-
tetné rájuk ezt az embert, kit „az magyar nyelvnek cognitiója 
nélkül (is) Kövibe nem alkalmatosnak" tartottak (Prot. Peceli 
19—21. 1.). A veszverési és henckói embereknek pedig 1644 
ápril 26-án Jolsván volt mit hallgatniok azért, hogy néh. 
Procop Mátyás helyébe vakmerően (temerario ausu) vagyis 
az esperes tudta és beleegyezése nélkül egy szepességi lel-
készt bocsátottak a templomba (Prot. Schröter 392 1.)! Ε 
tekintetben a világi hatóság sem képezett kivételt, ezt is 
gyakran kérdőre vonta az esperesség, mely a világért sem 
engedte volna meg, hogy a „városi tanács" pl. az egyházra 
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felügyeljen, az egyház ügyeibe befolyjon. Az esperesi hivatal 
ez idótt sokkal tekintélyesebb és hatalmasabb volt, sem hogy 
a „pártfogó" a szabályok VII. c. 7-ik pontját, és a világi hívek 
többsége a III. c. 1. pont já t érvényesíthette volna! 

Említésre méltó, hogy az esperesség — bár tagjai jó 
részben idegen ajkúak és nemzetsógűek voltak, mégis a 
magyar nemzet alkatrészének, fiának érezte magát és az 
ország siralmas állapotán akkor is feljajdúlt, mikor neki 
magának panaszra alig volt oka. Ezen hazaszeretet azon 
tényben is tündököl, hogy mikor mindent, mi a róm. kath. 
vallásra emlékeztetett, kigyomlálni igyekezett: I. Istvánt és 
I. László, királyokat, nemzetünk ezen kimagasló alakjait, de 
végre mégis csak róm. kath. szenteket nagy tiszteletben 
tartotta, képöket az oltárokon megtűrte. 

Az esperesség szervezete különben a régi maradt. Meg-
másíthatlanúl és végérvényesen intézkedett most is. 

1. A közgyűlés, mely úgy mint azelőtt György és Mihály 
napja körül rendesen és azon kívül szükség esetében tartatott 
meg és ez idétt a tagok kiképeztetésére is fordított figyelmet. 
Nemcsak minden újonnan belépőtől egy szónoklatot 
követelt, hanem a hit egyes tételeit is megvitatta és 
nehezebb kérdések megoldását is napirendre tűzte ; így pl. 
1641 ápril 23-án Jolsván „a világ ós különösen az angyalok 
és emberek teremtése" vitatárgyáúl kitüzetvén Lovcsányi 
Kristóf esperes a vita folyamában azon kérdést vetette fel: 
„váljon halandónak teremtette-e a az Isten az embert a ter-
mészet törvényei szerint?" Ezt olykóp vitatták meg, hogy az 
esperes állításait a novitiusoknak kellett cáfolgatni (Prot. 
Schröter 353. 1.). 

2. Az esperessógi tanács úgy hatósági mint bírósági 
tekintetben a rendkívüli közgyűlés tekintélyével és jogaival 
bírt. 

3. Az esperes, a közgyűlésen kívül maga felett Széchy 
György ós Homonnay Mária vódszárnyai alatt nem ismert 
senkit, hivatala és állása teljesen független ós önálló volt, a 
szepességi és zólyomi superintendensek legfeljebb vélemény 
és tanács iránt kerestettek meg, máskülönben a gömöri esperes 
felett semmiféle hatalmat nem gyakoroltak, sőt ellenkezőleg 
gyakran megtörtént, hogy az esperes a superintendens taná-
csát és javaslatát is elvetette, azzal ellenkezőleg döntött. 

Közli: Kovács Sándor. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" az 1914. évben jubeleumi 
évfolyamát kezdett meg, belépett 25 évfolyamába. A luth. posi-
tiv theologla szakfolyóiratának ezen évfolyama is egy a mult 
évre visszapillantó cikkel kezdó'dik, melyet Bezzel H. a bajor 
ev. egyház főkonzisztoriumának elnöke írt. Utána pedig a tudo-
mányos cikkek sorozata következik, melyek a theologia minden 
ágára kiterjeszkednek. 

Az eló'ttünk lévő első öt füzet (január — május) magában 
foglal ó-szövetségi cikkeket Wicke bécsi theol. tanár (Ujabb kuta-
tások Mózesre és korára vonatkozólag) és Caspari erlangeni magán-
tanár tollából. Az újszövetségi tudomány körébe csak egy cikk 
vág, Kuhn lelkésztó'l, mely azonban fontos kérdést, a hegyibeszéd 
problémáját tárgyalja. Ide számíthatni azután még Grützmacher 
erlangeni tanár dolgozatát az újszövetségi ethika jelenkori meg-
ítéléséről. Ebben a szerző ismerteti és visszautasítja a mi 
korunk különböző támadásait az őskeresztyén ethika ellen. 
A folyóiratnak sok cikke foglalkozik a reformáció korával. 
Itt van a Walter breslaui tanár cikke az ifjú Lutherről ős Böh-
mer marburgi tanár cikke Luther egyes régi kéziratairól. Majd 
meg kell említenünk Korner lelkész cikksorozatát Alber Er iz-
musnak a házasságról való tanára vonatkozólag. 

Már a mi időnk egyházi életébe vezet be bennünket 
Scholz gothai főlelkész értekezése az ev. lelkészi hivatal felada-
tairól, a jelenkor gyülekezeteiben, azután Böttcher lelkész dolgo-
zata az ifjuember pszichológiájáról. Ez oly tárgy, amely az ifjú-
ság vallásos nevelése, tanítása, lelkipásztori gondozása szempont-
jából is igen fontos és azért minden hitoktató, vallástanár ós 
lelkész érdeklődésére számít. Végül nem szabad megfeledkeznünk 
Mahling berlini tanár tanulmányáról, mely az utolsó évtizedek 
egyháztörténetében oly nagy szerepet játszó fogalmakról, a nép-
egyházról, a néplélekről, a nép lelki gondozásáról és a népmissió-
ról szól. Ezen cikkekre itt külön is felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét. 

A történeti theologiai cikkekhez kell számítani Wapler 
dolgozatát, mely Hoffmann volt erlangeni theol. tanár a megvál-
tásról teszi vizsgálata tárgyává és kimutatja annak eredetét. De 
azért már a rendszeres theologiával foglalkozónak érdeklődését 
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is nagy mértékben igénybe veszi. Már szorosabban ide számítjuk 
Dunkmann greifsvvaldi theol. tanár kritikáját, melyet Stange 
göttingeni tanár theologiáján „a theologiai ujkantianizmus leg-
újabb phasisa" cím alatt gyakorol. Amily éleselméjű és mélyen-
járó Stange theologiai gondolatvilága, oly élesszemű kritikusának 
látása, mellyel annak gyengéit felfedni igyekszik. 

Ha ez alkalommal nem is tudtunk folyóiratunk egyes cik-
keinek részletes tartalmával foglalkozni azt hisszük, hogy a mi 
rövid áttekintésünkkel is meggyőzhettük az olvasót, hogy ezen jubi-
leumi évfolyam gazdag tartalma is megérdemli a folyóirat jára-
tását ős tanulmányozását. Megjelenik havi 5 ívnyi füzetekben 
negyedévi 2'50 mk ( = 3 K) előfizetési áron. Kiadja az „A Dei-
chert'sche Verlagsbuchhandlung. Leipzig. 

Ugyancsak ezen kiadóhivtal kiadásában megjelenik egy 
kritikai szemle, mely az előző év tudományos theol. irodalmáról 
áttekintést és tájékoztatást nyújt, „Die Theologie der Gegenwart."· 
Az 1914. évben legelőször jelenik kéthavonkint egy-egy, összesen 
tehát 6 füzetben évi 3 50 mk ( = 4'20 K) előfizetési árban. A 
„Neue kirchliche Zeitschrift" olvasói valamivel kisebb kedvezmé-
nyes áron kapják. 

Eddig megjelent az első 3 füzet. Az e/só'-ben Grützmacher 
erlangeni tanár a rendszeres theologia irodalmát. Különösen ki 
kell emelni ezen füzetből Troeltsch ethikai állásfoglalásának 
összeállítását és jellemzését, melyet összegyűjtött iratai alapján 
szerzőnk ad. Hogy ezenkívül a rendszeres theologia egyébb és a 
határos filozofia jelesebb művei is figyelemben részesülnek és 
Grützmacher az utolsó év idevágó theol. irodalmáról jól tájékoz-
tat, magától értetődik. 

A második füzetben Uckeley königsbergi tanár ismerteti a 
gyakorlati theologia irodalmát. Mily szép számmal jelentek meg 
csak az utolsó évben pl. pozit. theol. tanároktól prédikációs köte-
tek. Szerzőnk ismerteti Schlotter, Ihmels, Stange, Dunkmann, 
Orelli műveit s természetesen másokét is. Mindenütt előzékeny-
ség, más gondolataiba való beleélés s így igazságosságra való 
törekvés jellemzi e füzet ismertetéseit. 

A harmadik füzetben Sellin kiéli tanár ismerteti az ó-testa-
mentomi irodalmat. 

A még hátralévő 3 füzet közül kettő tárgyalni fogja az 
egyháztörténeti irodalmat, egy pedig az újszövetségi tudomá-
nyok irodalmát. 

Legyen szabad végül ezen szemle végén egy német róm. kath. 
szépirodalmi folyóiratra is felhívnom a figyelmet, t. i. a „Hochland" 
mostani évfolyamára.') 

') Hochland Monatsschrift f ü r alle Gebiete des Wissens, der Literatur 
und Kultur, herausgegeben von Karl Muth. München Jos. Kösel'sche ßuchhand l . 
Ara évi 12 füzet 16 mk (19 20 Κ). Egyes füzet á ra 1 5 0 mk. 
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Az évfolyam megindult az 1913. év október havában, úgy-
hogy most a májusi számmal 8 füzet van előttünk. Ez a folyó-
irat a német mívelt r. kath. körök igényeit akarja kielégíteni. 
Időnként a többé-kevésbé modernista gondolkodásúak is jutottak 
benne szóhoz. így pl. Fogazzaro „II santo"-jának német fordítása 
itt kezdett megjelenni. De azért még sem modernista, hanem 
kifogástalan r. kath. folyóirat akar lenni, mely csak a modern 
míveltség számára is feltárt r. katholikusok szellemi kalauza lehet. 
És hogy ezen törekvése megvalósításában magas színvonalat ér 
el, arra nézve garancia egyebek közt a kiadónak, Muth Károly-
nak művész körökben megbecsült egyénisége, akit Lajos bajor 
király a professzor cím adományozásával kitüntetett. Egyébként 
nem ritkán hasonló, ideális gondolkodású nem kath. írók mint 
pl. Lienhardt is felkeresik néha a „Hochland" hasábjait. 

Az eddig megjelent füzetek tartalmából csak néhány cikk 
címét ragadom ki. Spahn Μ. strassburgi egyet, tanár úr a demo-
krácia lényegéről, azután a produkció és a fogyasztás állami 
védelméről mint socialpolitikai feladatról, Pohl Η. egyet, tanár 
ismerteti az idegenlegio kérdését, majd azután a panamacsatorna 
építésének történetét, Rompolla halála alkalmából Cramer-Clett 
festi a pápai államtitkár jellemképét, Brauweiler leírja a centrum 
háborúság lényegét és jelentőségét, Brauer pedig a német keresz-
tyén szakszervezetek kérdéséhez szól hozzá — csupa kérdések 
és problémák, melyeket a napi események felvetnek az állami 
életben. Laros új források alapján festi a nagy angol kardinális, 
a konvertita Newmann jellemképét, Ettlinger Hertlingnek a bajor 
miniszterelnöknek mint tudósnak, jelentőségét vázolja. Az összes 
füzeteken végig húzódik egy regény Herwigtól; „A csatatér", 
mely a német-lengyel kérdés körül forog. Schmitz egyet, magán-
tanár igen érdekes zene-sesthetikai cikkeket írt a legtöbb füzetbe, 
pl. Bach Máté passiójának megértetéséhez, Wágner Krisztusdrá-
májáról, Giuseppe Verdiről stb. Vannak aztán cikkek az isme-
retes psedagogus Fcerstertől, jegyzetek mindenféle tudományos, 
művészeti stb. napikérdésekről. Minden füzet egy-két színes és 
több egyszinű képmellékletet hoz, melyet kisebb ismertetések 
méltatnak. Szóval nagystílű r. k. kulturális folyóirattal van dol-
gunk a „Hochland"-ban, melyből a mai német r. kath. szellem-
aristokraciát megismerhetjük. Ezen célra az ez iránt érdeklődők-
nek a folyóiratot csak ajánlhatjuk. 

r. y. 



Könyvismertetés. 
1. Kleine Texte für theolog. u. philolog. Vorlesungen und 

Übungen, herausgegeben von Hans Lietzmann. Bonn A. Marcus 
und E. Webers Verlag. 

2. Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl patriotischer 
Werke in deutscher Übersetzung, herausgegeben von 0. Barden-
hewer, Th. Schermann, K. Weymann. Kernten u. München Verlag 
der Jos. Kösel'schen Buchhandlung. 

A történeti és így az egyháztörténeti tanulmánynak is 
állandó forrástanulmánnyal kellene kapcsolatosnak lenni. Csak-
hogy a források tanulmányozását eddig megnehezítette, hogy 
nehezen lehetett csak hozzájuk férkőzni. Mostanában ez a munka 
nagyon meg van könnyítve s különösen a fent idézett két 
vállalat járult hozzá nagyban, hogy a diák is könnyen hozzájut-
hat az egyháztörténeti kútfó'khöz. 

Az első gyűjtemény eredetileg csak theologiai tanulmány 
szempontjából fontos apróbb szövegeket bocsátott közre csekély 
pénzért. De később történeti klasszikus philologiai s nőmet iroda-
lomtörténeti irányban kiszélesedett. Eddig már több mint 100 
száma jelent meg, melyek közül röviden csak a következó're 
akarunk rámutatni. Klostermann Ε. strassburgi tanár „Apocrypha" 
cím alatt kiadott több füzetben különböző régi keresztyén iratot, 
úgy 1. a Péter evang. Péter apokalypsis és kerygma Petri töre-
dékeit (16.1. ára 36 fillér), 2. a héber evang. az ebionita evang. az 
egypt. evang., a Tamás evang., a Mátéra vonatkozó hagyomány, 
Fülöp ev-a, Eva ev-a, s az Oxyrhynchuslogia töredékeit (21 1. 
ára 48 fillér), 3. Agrapha, Josephus szláv darabjait s ujabb 
Oxyrhynchustöredékeket (26 1. 60 fillér), 4. Harnack A. kiadja 
Pál apostol apokrif levelét a laodiceaiakhoz és a korintusiakhoz 
(23 1. 72 fillér). Megint más füzetekben Clemen K. bonni tanár 
nyújtja az u. n. „Assumptlio Mosis" c. iratot (16 1. 36 fillér), 
Lietzmann jenai tanár a Muratori töredéket s az evangeliomokhoz 
való monarchianista prologusokat (16 1. 36 fillér). Lietzmann 
egy-egy füzetben kiadja a híres Didachét (16 1. 36 fillér), és a 
martyrologiákat (18 1. 48 fillér). A nemrég ismeretessé lett Sala-
monféle ódákat Ungnad és Stärk adják ki (40 1. 96 fillér); Lietz-
mann kiadott görög papyrusokat (32 1. 95 fillér), Stärk jenai 
tanár meg kiadta az Elephantineben talált aram papyrusokat 
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(38 1. 1'56 Κ), azután régi meg ujabb aram papyrusokat német 
fordításban (73 1. 240 K), régi zsidó liturgikus imádságokat 
(32 1. 120 K) és a „Barakoth" nevű misnatraktatust (18 1. 72 fillér.) 

Említésre méltók még a liturgiái szövegek, melyeket Lietzmann 
s mások kiadtak, az assyr-babyloni szövegek nőmet fordítása 
Bezoldi6\, régi latin egyházi költészet Lietzmanntól, szemelvények 
Aquinói Tamás műveibó'l Krebsiö\, régi prédikációk pl. Augusti-
nustól, Origenestől stb. 

Még igen sok füzetet említhetnénk még a német irodalom-
történethez, a klasszikus philologiához stb. De kiemeljük csak 
Götze régi német nyelvi szótárát (136 1. 4'48 K), melyet Luther 
német iratainak olvasásánál is igen jól lehet használni. 

Látni való az itt felsorolt füzetekből, hogy kis terjedelmű, 
olcsó szövegkiadásokkal van dolgunk, melyeket bárki megszerez-
het. A főiskolai studiumban, a semináriumi gyakorlatokban igen 
jó hasznukat lehet venni, miért is ezen célból az illetékes körök-
nek a legjobban ajánljuk. 

A források tanulmányozásának nagy akadálya azonban 
ma már az, hogy az eredeti (görög, latin, héber stb.) nyelveket 
már általában nem értjük meg oly könnyen és jól, mint az 
eló'bbi nemzedékek. Azért már a fent ismertetett szövegkiadások 
közt is találkoztunk fordításokkal. Ezen szükséglet azonban 
teljesebb kielégítést követel. És ennek meg akar felelni a fent 
második helyen említett gyűjtemény, az egyházi atyák legfonto-
sabb műveinek német fordítása. Az egész gyűjtemény 60 kötetre 
van tervezve, egy-egy kötet átlag 500 lap terjedelemben. Ha az 
egész könyvtárra előfizetünk, a 60 kötet ára 160 mk (192 K), 
vászonban kötve 210 mk (232 K) vagy félpergamentbe 240 mk 
(288 K). Egyes kötetek is kaphatók valamivel drágább árban. 
A gyűjtemény kiadója Bardenhewer müncheni theol. tanár, a r. 
kath. theologia első rangú tekintélye a régi keresztyén irodalom 
terén. A könyvtár jelességéről már az ő neve is kezeskedik. 

Eddig megjelent 15 kötet. Az ezekben lefordított irodalmi 
művek közt ott találjuk már eddig is Irenaus (3., 4. köt.) Augus-
tinus (1, 8., 11. köt) Tertullianus (7. köt.) Eusebius (9. köt.) Dio-
nysius Areopagita, Gregorius Thanmaturgus s Olympusi Methodius 
(2. köt.), Palladius s Gerontius (5. köt.) Egyptomi Makarius (10. 
köt.), syr költők (6. köt.) stb. műveit. Előttünk van most a 12. 
— 15. kötet. Ezek közül'a 12. kötet Aristides apologiáját, Justinus vér-
tanú két védőiratát, a Diognet-féle levelet, Tatianus és Athena-
goras iratait tarlalmazza (355 1. Ára: 2'80 mk = 3"36 K. kötve 
3 60 és 410 mk). A 13. kötet tartalma: Athanasius válogatott 
iratainak I. kötete, azaz beszédjei az airánusok ellen, levele 
Serapionhoz és levele Epiktethez (560 1. Ára: 3 50 mk = 4 20 K, 
kötve 4 30 és 4 80 mk). A 14. kötet megint több író műveinek 
gyüjtöménye. Találhatók benne a legrégibb martyrologiák, anti-
ochiai Theophilus, Hermins bölcsész Minucius Felix és Firmibus 
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Maternus egyes iratai (370 1. Ára: 2 80 mk = 3 36 K, kötve 
3'50 és 410 mk). Végül a 15. kötet Hieronymus válogatott művei-
nek I. kötetét nyújtja, még pedig a szerzetesi életrajzokat s 
nekrologiákat, homilitikai és dogmatikai műveket. (573 1. Ára: 
2-70 mk = 3 24 K, kötve 3 50 és 4 · - mk). 

Amint az egyes kötetek egyenkénti árából is láthatni, igen 
olcsó könyvek az egyházatyák könyvtárának egyes kötetei. S 
ezért mégsem vásári munka az egész, hanem a legkomolyabb 
tudományos munka eredménye, mellyel a róm. kath. megint 
elfoglalja kiváló helyét a patristika terén. S nekünk protestán-
soknak semmi okunk, hogy ezen munka gyümölcsét is ne élvez-
zük. Ellenkezőleg a könyvtár egészére való előfizetés (különösen 
intézetek, könyvtárak részéről) vagy egyes kötetei megrendelése 
s tanulmányozása útján áldásait javunkra kell fordítanunk. 

r. y. 

D. R. Π. Grützmacher (Prof. an der Universität Erlangen): 
Monistische und christliche Ethik im Kampf. A. Deichert'sche 
Verlagsbuchhandlung, Leipzig (VI. és 68 1. Ára: 160 mk = Γ92Κ). 

Időnkben az egyházi hit egyik leginkább számbaveendő 
ellenfele a monizmus. A monizmus az erkölcstan terén is felvette 
a harcot a keresztyénség ellen, védekeznie kell. Ily védekező 
apologetikus munkában igen jó szolgálatot tehet mindenkinek 
a fentnevezett munka. 

A monizmus a keresztyén hit ellen úgy harcol, hogy a 
keresztyén erkölcstan hiányait, hibáit, elfedi és ennek helyére 
saját erkölcstanát teszi. Szerzőnk ezen monisztikus támadások 
ellen úgy száll síkra, hogy kimutatja, hogy a dolog érdemére 
nézve a monizmusnak nincs is elveiből folyó uj ethikája; az 
ellenkezőleg sok tekintetben megegyezik a keresztyén erkölcstan-
nal. De a monizmus nem is fér meg az igazi erkölcsiséggel, 
mert sem az erkölcsi szabályt, sem a szabadságot, sem az 
erkölcsi arravalóságot, sem a jó és a rossz ellentétét nem ismeri. 
Végül pedig egy 3. részben a szerző visszautasítja a moniz-
mus részéről a keresztyén erkölcstan ellen felhozott ellenvetéseket. 

A szerző könyve előszavában ugyan attól fél, hogy sok 
az idézet a monisták műveiből. Az olvasó valószínűleg hálás 
lesz neki, hogy a sok monista ethikus műveibe oly tanulságos 
betekintést nyújt ős azokat úgy megcáfolja. Mi is a művet mele-
gen ajánljuk szorgalmas tanulmányozásra. 

r. y. 



Délelőtt Délután 

A vonatok indulása Budapest nyugati p.-u.-ról. 
Érvényes 1914 május hó 1-től. 

= £ 
| : s I h o v á « 2 

1 1 •3 a. 
1 Ε 
1 5 

164 1205 S z v . 
714 1215 » 

1404 1220 Gyv. 
138 1225 Szv. 

4106 1230 

166 l o o ·» 

4128!) 105 Tvsz. 
730 120 Szv 
106 )30 Gyv. 
168 135 Szv. 

4108 150 7> 
108 200 Gyv. 
126 210 Szv. 
120 2'5 » 

170 220 » 
506 225 Gyv. 

4110 230 Szv. 
704 2 ' 0 Gyv. 

6710 2<5 Szv. 
6506 250 » 

172 310 » 
140 355 » 
174 410 » 

716 420 » 

110 ö l i Gyv. 
142 520 Szv. 
176 550 > 

128 622 > 

722 622 » 

724 g*0 » 

144 652 t> 
4114 622 » 

726 g-45 » 
1406 β5« Gyv. 
130 6 5 5 Szv. 

726a3) I7IHI » 

178 710 > 

1804) 72η > 

728 735 > 

6508 740 » 
710 805 » 
132 8>o » 

182 820 » 
1408 810 

118 930 » 
502 9 ~ Gyv. 
184 1022 Szv. 
706 10,12 Gyv. 
504 ΙΟ5" » 
720 1022 Szv. 

4116 1122 ·» 

9 0 2 5 ) 1130 k 0 . 
9 0 2 5 ) 1130 

e x p v 

702«) 1145 k. 0 . 
expv 

146 1200 Szv. 

h o v á 

154 5 ^ Szv. Vácz 
152 5Ϊ2 » Rákospalota-Ujpest 
122 5*> » Érsekújvár, Ipolyság 
718 5W * Szeged, Szolnok 

4102 6UU » Esztergom 
6502 6 '° » Lajosmizse, Kecskemét 

156 63 5 ι » Rákospalota-Ujpest 
Wien, Paris, Ostende 
Segesvár, Stanistau 
Zsolna, Berlin 
Rákospalota-Ujpest 
Nagyszombat, Wien 
Dunakeszt-Alag 
Orsova, Báziás 

Szv. I Báziás Karánsebes 
Nagymaros, Ipolyság 
Esztergom 
Wien, Berlin . 
Rákospalota-Újpest 
Rákospalota-Ujpest 
Lajosmizse, Kecskemét 
Nagymaros, Ipolyság 
Wien 

102 650 
510 

1402 
156a 

104 
158 
708 
712 
134 

4104 
114 
160 
162 

6504 
1361) 
116 

k. o. 
expv. 

7°o í Gyv. 
705 ι , 
735 j Szv. 
7 « Gyv. 
800 ! Szv. 
825 Gyv. 
830 
815 
9'J5 
915 
945 

l ioo 
l l i o 
H 3 5 
1200 

') Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 
közlekedik. 

') Csak vasár- és ünnepnapokon közle-
kedik. 

3) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo-
kon közlekedik. 

*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 
bezárólag szeptember 15 ig közlekedik. 

s) Minden kedden, csütörtökön, pénteken 
és vasárnapon közlekedik. 

·) Minden hétfőn, szerdán és szombaton 
közlekedik. 

Rákospalota-Ujpest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Pilicsaba 
Monor 
Wien 
Göd 
Esztergom 
Wien, Paris 
Párkány-Nána 
Galánta, Ipolyság 
Rákospalota - Újpest 
Szatmár-Németi, Brassó 
Esztergom 
Bukarest, Báziás 
Czegléd, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Ujpest 
Szob 
Rákospalota Újpest 
Szeged 
Wien 
Szob 
Rákospalota-Űjpest 
Párkány Nána 
Üllő 
Monor 
Nagymaros, Ipolyság 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Pozsony, Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána, Ipolyság 
Czegléd 
Rákospalota-Ujpest 
Vácz 
Czegléd 
Lajosmizse 
Bukarest, Báziás 
Nagymaros 
Dunakeszt-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest, Stanislau 
Vácz 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Maros-Vásárhely 
Bukarest, Báziás 
Esztergom 
Belgrád, Konstantinápoly 

Bukarest, Konstantinápoly 
Nagymaros 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről . 
4002 555 Szv. Esztergom 4006 12'5 Szv. Esztergom 
4004 854 » Esztergom ! 4028") 1257 » Pilicsaba Esztergom 

4010 2 " » » Esztergom 
4012 6*0 > Dorog 
4016 [ 1103 » Esztergom 

\ 



Délelőtt Délután 

A vonatok érkezése Budapest nyugati p.-u.-ra. 
É r v é n y e s 1914 m á j u s h ó 1- től . 

H ® tl «3 W 
•S 

β s κ -? ϊ 
honnan « s 

S 'F β ε 
-ο a. 

1 1 
2 s 

honnan 

185 1215 Szv. Vácz 165 1250 Szv. Rákospalota-Újpest 
149 3 " » Rákospalota-Újpest 137 120 » Nagymaros, Ipolyság 
151 5«6 Dunakeszt-Alag 703 125 Gyv. Bukarest, Báziás 
721 6 5 τ» Orsova, Báziás 167 145 Szv. Rákospatota-Újpest 

6701 540 » Szolnok, Czegléd 
Esztergom 505 150 Gyv. /Kolozsvár 

4103 545 » 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 505 150 Gyv. \Szatm ár-Németi 

723 5511 Üllő, Ócsa 103 200 » Paris, Wien 
133 55^ » Nagymaros 4111 208 Szv. Esztergom 
725 6oo » Monor 171 300 Rákospalota-Újpest 
90 l1) βίο Κ. ο. 1 Konstántinápoly, 169 325 » Göd 90 l1) βίο 

expv. (Belgrád 6503 340 » Kecskemét, Lajosmizse 
7012) 610 k. 0. 1 Konstántinápoly, 173 350 » Rákospalota Újpest 7012) 610 

expv. 1 Bukarest 713 405 » Temesvár-Józsefváros 
153 615 Szv. Rákospalota Újpest 139 410 » Nagymaros 

6507 6ao » Lajosmizse 175 515 » Rákospalota-Újpest 
503 625 Gyv Maros-Vásárhely 4113 540 » Esztergom 
135 6 5 Szv. Nagymarns 121 5*5 » Érsekújvár 

1407 610 » Berlin, Zsolna 115 6.12 » Wien, Berlin 
113 710 » Paris, Wien 1403 Gyv. Berlin, Zsolna 
727 715 » Szolnok, Czegléd 707 6au > Orsova, Báziás 
155 720 » Rákospalota - Újpest 177 635 Szv. Rákospalota-Újpest 

4105 725 » Esztergom 105 64U GyvJ Wien 
709 730 Bukarest, Báziás 731 725 Szv. Monor 
501 735 Gyv. /Bukarest, 711 7 óit » Báziás, Temesvár 501 735 Gyv. iMáramarossziget 179 8~ » Rákospalota-Újpest 
157 740 Szv. Vácz-Ipolyság 107 Gyv. Wien 
125 745 Párkány-Nána 41173) 815 Szv. Pilicsaba 

6501 700 » Kecskemét, Lajosmizse 1414) 8-5 » Nagymaros 
127 755 t> Párkány-Nána 143 840 » , Nagymaros 

155a 815 » Rákospalota-Újpest 131 gra » Párkány-Nána 
4107 825 » Esztergom 109 9tü Gyv. Wien 

719 810 » Kiskunfélegyháza 7293) 920 Szv. Monor 
120 8 4 S » Nagymaros 41194) 9 ~ » Piliscsaba 
159 910 » Dunakeszt-Alag 6505 930 » Kecskemét, Lajosmizse 
705 9 1 5 Gyv. Szeged 181 935 Dunakeszt-Alag 

1401 910 T> Berlin, Zsolna, Pozsony 509 9 ~ Gyv. Segesvár. Stanislau 
4109 955 Szv. Esztergom 1405 9 '5 » Berlin, Zsolna 

161 1030 » Rákospalota-Újpest 4115 IO00 Szv. Esztergom 
715 1015 » Szeged 1835) 1015 » Ipolyság, Vácz 
119 1125 T> Galánta, Ipolyság 145 10" Nagymaros 
163 1200 » Bákospalota-Újpest 6513 10]ö » Ocsa Bákospalota-Újpest 

101 1105 k. 0. (London, Ostende, 101 1105 k. 0. (London, Ostende, 
Érkezik minden kedden, szerdán, pénte-

101 expv. 1 Paris, Wien 
Temesvár, Báziás ken és vasárnapon. 717 l l io Szv. 

1 Paris, Wien 
Temesvár, Báziás 

Érkezik minden hétfőn, csütörtökön és 117 11" r> Wien 
szombaton. 123») 1150 » Párkány-Nána 

s) Vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
4) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 

közlekedik. 
5) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 

4001 530 Szv. Dorog 4011 210 Szv. Esztergom 
4005 733 Esztergom 4013 546 •p Esztergom 
4007 8 Ό » Esztergom 40173) 8 " » Piliscsaba 
4009 1034 Esztergom 40194) 931 » Piliscsaba Esztergom 

4015 10<" » Esztergom 



1914. S Z E P T E M B E R . 3. SZÁM. 

THEOLOGIAI SZAKLAP 
M E G J E L E N I K N E G Y E D É V E N K É N T 5 IVEN. 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A É V I 6 K O R . — T H E O L O G U S O K N A K 4 K O R 

B. Pap István, 
budapesti theol. igazgató, 

Dr. Bartók György, 
kolozsvári theol. tanár, 

Hamar István, 
budapesti theol. tanár , 

Dr. Tüdős István, 
ref. püspök, 

K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L 

S Z E R K E S Z T I 

j R a f f a y S á n d o r , 
theol. tanár , budapesti ev. lelkész. 

TARTALMA: 
Az evangélikus egyház Amerikában. II. Raffay Sándortól 161 
A gömöri ág. hitv. evang. esperessség története 1520 — 1744. Mikulik 

Józseftől. Közli: Kovács Sándor 193 
{Könyvismertetés: 
Haering T. Der christliche Glaube. Dr Szlávik Mátyástól 228 
Törteli Lajos . A halot thamvasztás jogosultságáról, Raffay Sándortól . 229 
A Fontes Rerum Transylvanicarum I—III. kötete. Révész Imrétől . . 230 
Ismeretlen evangélium, liaffay Sándortól 239 

^A^feocializmiis és a vallás. Raffay Sándortól 240 

r 

BUDAPEST. 
1914. 



Kérelem. 

A Theol . Szaklap I. (első) évfolyamát e r e d e t i 
áron szívesen megvenném. Akik eladni haj landók, 
legyenek szívesek értesíteni, esetleg elküldeni. Csak 
tiszta és ép példányt veszek át. 

Pozsony (Konvent utca 13). 

Kovács Sándor 
theol. akad. tanár . 
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Raffay Sándor, Az evangélikus egyház Ameriká-
b a n című munkája különlenyomatban is megjelent és 
2 koronáért megrendelhető a Luther Társaság (Buda-
pest VIII., Üllői út 24), valamint Kókai Lajos (Buda-
pest IV., Kammermayer Károly utca 1) és Hegedűs 
és Sándor debreceni könyvkereskedésében. — Ugyan-
annak Útirajzok Amerikából című munkája 1 koro-
náért a szerzőnél (Budapest IV., Deáktér 4) kapható . 
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Szerkesztőség Budapest, IV., Deáktér 4. szám, 
a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden-

nemű közlemény és küldemény intézendő. 



Az evangélikus egyház Amerikában. 
(Beszámolás amerikai tanulmányutamról.) 

Amerika és az evangélikus magyarság. 

Kikutatható feljegyzések szerint az első magyar kiván-
dorló 1832-ben lépett Amerika földjére. Ki volt, mi vezette, 
mely egyház tagja volt s mi lett a sorsa az új hazában? 
Olyan kérdések, melyekre ezidő szerint nem tudunk meg-
felelni. 

A legközelebbi adat 1841-ről szól, amely évben egy 
Haraszthy nevű magyar ember Wisconsin államban egy 17 
családból vagy főből álló magyar telepet szervezett. Ε telep 
ma már teljesen elangolosodott. 

A magyar szabadságharc leveretése után indul meg 
nagyobb mértékben az amerikai kivándorlás. Az 1851. évben 
maga Kossuth Lajos is kint jár t az Újvilágban és az idegen-
ben is rokonérzést igyekezett kelteni a magyar nemzet ügye 
iránt s a magyar nevet és hazaszeretetet világhírűvé tette. 
A vele kivándorolt magyarok közül többen örökre kint 
maradtak Amerikában, s hasznos polgáraivá lettek új hazá-
juknak 8 nem ritkán általános elismerést és közbecsülést 
vívtak ki maguknak. így pl. Újházy László előkelő társa-
dalmi pozíciót foglalt el, Asboth tábornok pedig az 1861. évi 
amerikai polgárháborúban tüntette ki magát. 

Azóta a kivándorlás mind nagyobb méreteket öltött s 
ma már valóságos nemzeti veszedelemmé lett. Az Amerikába 
induló hajók tömegesen szállítják a magyar honos kivándor-
lókat az Újvilágba. S ma már nem csak egyes emberek 
mennek ki szerencsét próbálni, hanem egész családok indul-
nak ki az ismeretlen, de jobbnak álmodott és dicsőített vi-
lágba. Egész hatalmas magyar koloniákat találunk Amerika 
államaiban.1) Amerika ma már nem az anyagi és erkölcsi 

') Harsányi L. The Hungarians in America 14. lapján ez áll: 
A legtöbb magyar él New-York városában, mintegy százezer; utána 

legtöbb a magyar ember Clevelandban, mintegy 6 —700000. Ezután következnek 
Bridgeport, Conn., Detroit, Mich. New-Jersey stb. 10—12000 emberrel. 

A. L. Bamer, Immigration and language problems, elmondja, hogy 
1776—1820 közt összesen csak 250000 ember vándorolt be Amerikába. 

Theol. Szaklap III. évf. JJ 
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hajótöröttek menedékhelye, nem is a szerencsevadászok 
kecsegtető hazája, hanem az elmaradtabb országok munka-
erejének felhasználója és értékesítője. Hazánkból különösen 
a felső vidéki tótság, a dunántúli és gömöri magyarság ván-
dorol ki Amerikába. Hogy milyen arányban, azt legjobban 
mutatják a felvidéken elnéptelenedett s országszerte sok 
helyt meggyengült evangélikus egyházaink. Ez iratban lehe-
tőleg csak az Amerikába szakadt hittestvérek helyzetével 
igyekezem foglalkozni. 

Kétségtelen, hogy amint Kossuth és Újházy, valamint 
Asbóth is evangélikusok voltak, a többi kivándoroltak közt 
is sokan lehettek evangélikusok. Ezek azonban az Ameriká-
ban már működő és virágzó német vagy angol nyelvű evan-
gélikus egyházak tagjai sorába léptek be. A Magyarországból 
kivándoroltak csak akkor kezdtek külön gyülekezetbe cso-
portosulni, mikor a kivándorlás, hogy úgy mondjuk, rend-
szeressé vált. 

A nagyobb mértékű kivándorlás körülbelül 40 eszten-
dővel ezelőtt indult meg. Bizonyosan összefügg ez egyrészt 
a hetvenes évek nagy gazdasági válságának szomorú anyagi 
következményeivel, másrészt a társadalom kózimunkás osz-
tályának a nyolcvanas évektől kezdve mind szélesebben gyű-
rűző ébredésével, amelyek összehatása nemcsak az ország 
drágulási viszonyaira, hanem az elégületlen és a sorsa javí-
tására törekvő társadalmi osztályok itthoni ós kifelé vágyó 
mozgolódására is döntő befolyással volt. 

A Magyarországból kivándoroltak az első evangélikus 
egyházat ezelőtt 30 évvel alapították meg. Az első ós máig is 
fennálló legrégibb egyesületük is, az egész Amerikát behálózó 
Verhovay-egylet hasonló idős. 

Az első evang. gyülekezetek azonban nem a magyar, 
hanem a tót nyelvű magyarhoni evangélikusok között kelet-
keztek. A színmagyar népség gazdaságilag is mindig jobb 
helyzetben volt, de meg sokkal jobban a röghöz kötött ter-
mészetű, mint hogy nagy ok nélkül elszakadjon ősei föld-
jétől. Ezért oly aggasztó hazánkra nézve a magyarság mind 
jobban fokozódó kivándorlásainak jelensége. Ha már a szín-
magyarság is megmozdúl, akkor az ország egész testét 
igazán komoly bajoknak kell emésztenie. Hajdan az ősi hazá-

1820—1911 közt a bevándorlók száma 28772880. Ezek között is a magyar 
bevándorlás számszerű adata i a következők: 

1880-ig 80769 
1881-1890 353719 
1891-1900 592707 
1901—1911 2304263 összesen 3331458. 

Ezek közül azonban időközben sokan visszatértek s így a kintlévők 
számát át lag ennek felére tehetjük. 
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ból ellenséges népek nyugatra torlódó nyomása, ma az elé-
gületlenség elkeserítő indulata kényszeríti a magyart, hogy 
új otthont keressen magának. Szomorú jelenség, amelynek 
orvoslásán minden jó léleknek aggódva kell okoskodnia. 

Evang. egyházunk az országban mindenütt sinyli az 
amerikai kivándorlás szomorú divatját. Az ország felső vidé-
kein lévő, hajdan virágzó egyházaink egymásután nóptele-
nednek ós gyengülnek el. S ma már különösen a dunántúli 
színmagyar gyülekezeteink is megérzik az Amerika-felé foly-
dogáló nagy vórvesztességet. 

Sajnos, hogy az amerikai kivándorlás ügyével sem az 
állam, sem egyházunk nem törődött idejekorán s ma sem 
törődik olyan mértékben, ahogyan azt az ügy fontossága 
ós nemzeti roppant jelentősége megkívánná. A meghasonlott 
lélektől, vagy kalandokra szomjadozó hajlandóságoktól, eset-
leg a gazdagodási vágytól idegenbe hajtott honfitársainkat 
szabad szárnyra bocsátottuk s nem törődött velük többé 
senki sem. Ha ott vesztek, sokszor sajnálkozás nélkül mond-
tuk el felettük: Miórt kalandoztak idegenbe, miért nem tud-
tak megélni ott, ahol apáik is éltek? Ha szerencsésen, vagy 
csalódottan hazavergődtek, irigykedve, vagy közönyösen 
napirendre tértünk felettük. Ha megtelt a lelkük szabadabb, 
sokszor talán romboló eszmékkel, ha lélekben elszakadtak 
az egyház és a haza szivetnemesítő szeretetétől, akkor átkoz-
tuk az Újvilág minden kegyeletes megszentelt érzést pusztító 
közszellemót és lenéztük s kiüldöztük az amerikásokat. 
Pedig államnak, egyháznak és társadalomnak egyaránt az 
emberek lelkében a kivándorlás lázát mutató ütőereken kel-
lett volna a kezét tartania, hogy megérthesse és irányítani 
tudja ezt a hatalmas mozgalmat, amely ma már mintegy 
másfél millió munkás kezet vont el hazánktól és ajándé-
kozott Amerikának. S mi még örülünk annak a 300 millió 
koronának, amelyet Amerikába szakadt véreink évenként 
hazaküldözgetnek és az amerikázást bizonyos mértékben a 
gazdasági fellendülés tényezőjének minősítjük, holott sirán-
koznunk kellene annak a reánk nézve időlegesen vagy 
örökre elveszett energiának az idegenben való érvényesü-
lésen, amelynek mi csak a behulló forgácsait kapjuk meg. S 
ha a forgácsok is milliókra rúgnak, micsoda értéket kép-
viselhet maga az a tőke, amelyet kihasználatlanul elveszte-
gettünk ! 

Hogy mennyivel előbb kezdték a nem magyar ajkú honfi-
társak az amerikázást, azt legjobban mutatja a magyarországi 
kivándorlók által alapított protestáns egyházak keletkezésének 
időpontja. Az evang. gyülekezetek megelőzték a reformátu-
sokat. Tótnyelvű evangélikus gyülekezetek már a nyolc-
vanas évek elején és közepén feles számmal voltak az észak-

it* 
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amerikai Egyesült Államokban, míg a magyarnyelvű evang. 
gyülekezetek legfölebb 8—10 évesek. A legrégibb evang. tót 
egyházak 30-35 éves múltra tekinthetnek vissza, míg a leg-
régibb református gyülekezetek: a bridgeporti Conn., So. 
norwalki Conn. 1893. a trentoni N. J. 1894-ben, a wilkes-
bearei Pa., a loraini 0., a new-yorki 7 Str. a passaici M. J. 
1895-ben keletkeztek. A leginkább tisztán magyar amerikai 
református gyülekezetek közül 1893—1900-ig csak 10, 
1900—1910-ig 38, 1911-től máig 12, összesen 60 gyülekezet 
keletkezett. De a legrégibb és a legújabb gyülekezetek köre-
ben ezek is kénytelenek a magyar mellett a német, de sok-
kal inkább a tót nyelvet is használni. A református gyüle-
kezetek alakulásánál különben is vagy evangélikusok voltak 
a kezdeményezők, akik eleintén vegyes nyelvű, később tisz-
tán magyar egyházakat alapítottak. Másutt éppen nemzeti-
ségi alapon, a tótoktól való elkülönülés érdekében szerveztek 
az evangélikusokat is magukban foglaló közös gyülekezeteket. 
Sőt a református egyházak jórészt máig is csak úgy képe-
sek fennállani, hogy az evangélikus magyarságot a maguk 
kebelébe édesgetik. 

Ilyen módon nagyon sok evangélikus lelket veszít el 
egyházunk Amerikában. A ma működő amerikai református 
papok között is öten születtek evangélikusoknak. Hogy ezek -
s velük együtt igen sokan, miért pártoltak át a reformátu-
sokhoz, ennek az egyéni esetleges hajlandóságtól eltekintve, 
különösen két oka van. Egyik az, hogy az evangélikus hívek 
gyülekezetekbe való tömörítésével sem itthon, sem odakint 
senki sem törődött. A reformátusok pedig, amint az utolsó 
évtized óta itthon is, úgy Amerikában is nagy merészen ala-
pítgatják az új gyülekezetet, amelyek fenntartásának gondja 
kevesebb aggodalmat okoz nekik, mint amennyit a felállítás 
lelkesítő gyönyörűsége szerez. Akik nálunk nem találtak 
mást, mint körültekintgető késedelmeskedést, azokat a refor-
mátusok gyenge bár, de kész gyülekezetek vezetésével kínál-
ták meg. 

A másik ok nyelvi és nemzetiségi természetű. Végzetes 
baj, hogy a tót nyelvű hitrokonok gondozására kiment magyar-
honi evang. lelkészek és theologusok a Krisztus ügyét a 
nyelvi és nemzetiségi szempontok mögé helyezték és kizáró-
lagosan tót papok akartak lenni és maradni. A magyarságot 
ha evangélikus is, pusztulni hagyták. Még csak azt sem 
engedték meg, hogy magyar evangélikust a tót evangélikus 
pap a család nyelvén eltemethessen, vagy megeskethessen. 
Ennek természetes következménye nem lehetett más, mint 
hogy a magyarok a református magyarsággal összefogva 
közös egyházakat szerveztek a közös nyelv alapján, s mert 
& vezetésre evangélikus magyar lelkészeket nem kaptak, a 
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közös gyülekezetek református vezetés alá kerültek és ma 
már többé nem közös vagy egyesült, hanem tisztán református 
egyházaknak vétetnek. Ez az oka, hogy bár Ajnerikában 
csaknem kivétel nélkül minden református gyülekezet alap-
vetői és maguknak az azokat vezető ref. papoknak a beval-
lása szerint, a legbuzgóbb tagjai mind maiglan a magyar 
evangélikusok voltak, mégis kimondottan közös, illetőleg egye-
sült gyülekezetek nincsenek. 

De ebből a tényből távolról sem akarok a református 
atyafiak ellen vádat kovácsolni. Hiszen ők csak a helyzet 
kínálkozó előnyeit használják ki a maguk érdeke és szem-
pontjai szerint. Hanem igenis vádat emelek a magunk közö-
nyössége és nemtörődömsége ellen, mint akik az Amerikába 
szakadt véreink lelki gondozásáról merőben megfeledkeztünk. 
Ennek következménye az a kétségtelenül megállapítható 
tény, hogy a ma már igen számos gyülekezetet alkotó magyar-
honi tót nyelvű evangélikusok túlnyomó nagyobb része 
egyoldalú nemzetiségi és tőlünk idegen szellemű félszeg ortho-
doxia alapján Slovak Synod nevén tömörült, a magyarok 
nagy része reformátussá lett vagy legalább gyermekeit a 
református egyház tagjául nevelteti; mindkét nyelvű evangé-
likusok egy jó része pedig baptista és methodista egyhá-
zakba vagy az Isten és egyháztagadók közösségeibe olvadt be. 

Annak dacára, hogy 1882 — 85. között már volt néhány 
magyarhoni evangélikusokból álló gyülekezetünk Amerikában, 
mégis a hazai hivatalos egyházi körök egészen 1905-ig nem 
foglalkoztak az amerikai hittestverek gondozásának az ügyével. 
Ekkor is maga az egyik amerikai evang. egyetemes egyház 
pennsylvániai kerülete vette fel a magyar hívek ügyét. 1905. 
tavaszán elküldte hozzánk a képviselőjét, aki püspökeinket 
egyenként felkereste. U. a. óv őszén e kiküldött, mint u. a. 
egyház missziói bizottságának ügyvezetője felhívta a magyar-
honi egyetemes evang. egyházat, hogy az amerikai hittest-
vérek gondozásában neki segítőkezet nyújtson.1) Az erre 
vonatkozó egyetemes gyűlési pont a következő: 

') Módomban van A. L. R a m e r missziói superintendens szívességéből 
a pennsylvániai synodus elnökségének 1905. szept. 7-én kelt s az egyetemes 
egyházhoz intézett beadványt támogató következő levelét közölni. Ez a levél 
a helyzetet igen éles világításba helyezi. „Scranton, Pa., America 1905. 
szept. 7. Mélt. és főt. Bachát Dániel ev. püspök Úrnak. Üdv a JKr.-ban. A 
pennsylvániai lelkészség Slav missziói hatósága által Hazletonban Pa. 1905. 
aug. 28-án tartott gyűlésen elhatároztatott , hogy a magyarhoni ág. h. evam:. 
egyház valamennyi püspökéhez sürgős megkeresést intézünk, hogy a tót és 
m a g y a r bevándorlóknak az Istenigével és a szentségekkel való ellátására 
h á r o m komoly érzületű képesített lelkészt küldjenek ki Amerikába. Komoly 
és őszinte kérésünk az a m. f. pk. urakhoz, méltóztassanak ezt az ügyet az 
ev. egyetemes egyház ezidei őszi gyűlésén előterjeszteni, hogy a főt. egye-
temes gyűlés megismerje , milyen fontos velünk együtt munkálva az önök 
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Az 1905. évi egyet. jkv. 101. pont ja : „Az északamerlkai 
Egyesült-Államok ág. h. evang. (lutheri) egyháza megbízásá-
ból s közvetlen elöljárói nevében fordul Ramer A. L. scran-
toni lelkész Pennsylvániában egy 1905. szept. 5-én keltezett 
levélben dr. Baltik Frigyes püspökhöz, azon megkereséssel, 
hogy terjessze elő kérésüket a majdan ülésező egyetemes 
gyűlésen, hogy különösen a Pennsylvánia területén élő s 
foglalkozó legkivált tót s magyar híveink lelki ellátására s 
vallási gondozására küldene lehetőleg három felavatott hithű 
s az ágostai hitvalláshoz szigorúan ragaszkodó lelkészt. Ezek 
mindenikének biztosít a pennsylvániai missziói pénztár, mind-
addig, míg azt a szervezendő egyházak majd maguk tehetik, 
évi 3000 koronát fizetésképen. Ehhez járul esetleg még a 
stóla. Az átköltözési költségek fedezésére küldenek kinek-
kinek 400 koronát. Mindezt hajlandók megtenni tisztán hit-
testvéri szeretetből s azon tiltakozás dacára, melyet az amerikai 

honfitársai részére Amerikába ev. lelkészekről gondoskodni. Amerikában az 
egyház és az ál lam teljesen el vannak egymástól választva. Minden egyes 
gyülekezet maga köteles papjának a fenntartásáról gondoskodni. Ha egy gyüle-
kezet papjának kielégítő fizetést adni szegény, akkor a lelkésznek a missziói 
hatóság ad segítséget. Az Észak-Amerikai evang. luth. egyház, amely 12 syno-
dusból áll s amelynek legrégibb synodusa a pennsylvániai , nemzetiségre és 
nyelvre való tekintettel mindazon missziói gyülekezeteket, amelyek az ágostai 
hitvalláshoz ragaszkodnak, támogat ja . A pennsylvánia i synodusnak, melynek 
területén Önöknek sok honf i társa él, a célja és a törekvése nem önző, hanem 
az, hogy az δ általános ker. jó tékonykodásának keretében mindazon hittest-
véreket támogassa, akik ebbe az országba jönnek . Nem szükség apróra 
bizonyítgatnunk, hogy köztünk lakó sok honfi társuk nélkülözi a lelkészi kiszol-
gálást. Ezeket fel kell keresni, gyülekezetekbe tömöríteni, lelkészekkel ellátni, 
akiket eleinte az amerikai evang. egyház missziói pénztárából kell segíteni. 
Ecclesia plandanda. Ezen missziói munkánál minket , amint az odaát szokásos, 
semmiféle politikai vagy nemzeti kérdésnek nem szabad befolyásolnia. A mi 
feladatunk merőben szellemi, vallási, más tekintetek nem eshetnek mérlegbe, 
mivel azok a megfeszített Üdvözítő hirdetése voltaképeni cél jának csak 
ár thatnának. Hisszük, hogy Isten kegyelméből az egységnek az amerikai és 
a magyarhoni evang. egyházak között való a m a köteléke, melyet a mélt. és 
főt. püspök urakhoz a legutolsó tavaszon elküldött képviselőnk dr. Ramer 
A. L. megkísérelt, tovább is megáll és a r r a fog szolgálni, hogy a m a honfi-
társaik, akik nálunk kerestek otthont, az evangél ium hirdetésével elláttassanak. 
Lesz szerencsénk önnek a pennsylvániai synodus múlt jún iusban tartott 
gyűlésének nyomtatott tárgyalásai t megküldeni. Ebből megismeri a mi mun-
kánkról szóló jelentést, mikép vesznek részt a mi egyházaink ebben a külön-
leges, ámbár ú j missziói munkában , továbbá a Slav synodus lelkészeinek 
magatartását , akik a mi synödusunkat azzal a határozattal keresték meg, hogy 
hagyjunk fel a tótok között való missziói munkáva l . Az Úr Jézusnak, a lelkek 
pásztorának és püspökének a nevében kér jük és megkeressük tehát főtiszte-
lendőségedet, hogy ha csak lehetséges, mielőbb szíveskedjék nekünk három 
tótul és magyarul prédikálni képes felavatot t hűséges lelkészt küldeni. A 
magunk részéről fe lajánlunk nekik évi legkevesebb 600 dollár = 3000 korona 
fizetést. Ε biztos fizetéshez jönnek még a hívek önkéntes adományai a keresz-
telésért, esketésért, temetésért . Előre megküldjük az utazási költséget 80 dollár 
= 400 koronában. Kérésünk kedvező fogadtatásának reményében utaljuk 
főtisztelendőségedet a mi Urunk Jézus szavai ra Lk. 10, 2. stb. stb. 



A z evangélikus egyház Amerikában. 167 

szervezett tót egyházak (11) synodusa, ólén Pelikán lelkész-
szel, a pennsylvániai lutheri egyház elöljáróihoz intézett azon 
értelemben, hogy hagyja abba a lelkipásztori gondozást a 
tótok között. Végre azon édes reménynek ad kifejezést, hogy 
az e nyáron személyes közbenjárása folytán, az északamerikai 
Egyesült-Államok lutheri egyháza s a magyarországi ág. hitv. 
evang. egyház között szőtt viszony az állandóság jellegével 
fog bírni s hogy vállvetve építik Isten országát, hívek üdvös-
ségére s Isten dicsőségére az Ur Jézus Krisztus nevében. 

A közgyűlés az átiratot átteszi a püspökökhöz azzal, 
hogy azt intézzék el saját hatáskörükben." 

Ennek az intézkedésnek azonban, sajnos, semmiféle 
positiv eredménye nem lett. A püspökök mindenike írt ugyan 
időnként egy-egy bíztató levelet az Amerikából lelkészeket 
kérő gyülekezeteknek vagy azok vezetőinek, de a maguk 
kockázatára kivándorló lelkészek soha nem voltak a magyar-
honi evang. egyetemes egyház kiküldöttei és képviselői, 
hanem csak magános vállalkozók, akik minden ellenőrzés 
nélkül foglalták el és hagyogatták el a lelkészi állomásokat. 
S ennek roppant nagy erkölcsi kára volt úgy a gyüle-
kezetekre, mint a lelkészekre nézve. Hogy miért ós miben? 
— talán jobb nem részletezni. 

Az 1905. évet követő időkben, amint azt a következő 
jegyzőkönyvi kivonatok mutatják, a kerületek is foglalkoztak 
az amerikai gyülekezetek gondozásának kérdésével. 

Már az 1910. évben nyomát találjuk annak, hogy a 
híveket vesztő egyházak lelkészei is belátták, hogy valamikép 
gondoskodni kellene az idegenbe szakadt hívekről. Ε tekin-
tetben mindenesetre döntő lehetett volna az orosházi lelkész-
nek, akinek egyházából igen sok hívő él szerte egész Ameri-
kában, a bányai egyházkerületen megindított mozgalma, ha 
indítványát kellő és kívánatos erővel meg is valósítják. Ez 
indítvány a következő volt: 

Bányai egyházkerület 1910. évi jkv. 102. pontja. „Olvas-
tatik Veres József főesperes indítványa, mely szerint az 
Amerikába kivándorolt hitrokonokkal való egyházi érintkezés 
ápolása felette szükséges volna és e célra bizottság kikül-
dését hozza javaslatba. 

A közgyűlés az indítványt helyeslőleg fogadván javaslat-
tételre egy háromtagú bizottságot küld ki, amelybe Veres 
József, Bakay Péter és Osztroluczky Miklóst megválasztja." 

Ε háromtagú bizottság javaslatát elkészítette ós a követ-
kező évben a kerületi közgyűlés eló is terjesztette. A javaslat 
szószerint a következő : 

Főt. és mélt. kerületi közgyűlés ! Az 1910. évi kerületi 
közgyűlés jkv. 102. p. értelmében kiküldött bizottság a követ-
kezőkben terjeszti be jelentését. Már az indítványozó úgy 
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tette meg a közgyűlésen indítványát, hogy az ügyet az egye-
temes közgyűlés elé kívánja terjeszteni, mert a kérdés nem 
egy kerületet érdekel, hanem az egész magyar evang. egyházat. 
A bizottság is magáévá tette ezt a felfogást s ennek értel-
mében tisztelettel kéri a kerületi közgyűlést, méltóztassék 
az egyetemes gyűlés elé terjeszteni az indítványt, hogy az 
evang. egyház egyöntetű eljárását tegye lehetővé. Megtoldja 
a bizottság a tavalyi indítványt azzal, hogy nemcsak az 
Amerikába vándorolt, hanem egyszersmind a Boszniába került 
evang. testvérekre is kívánja 'az egyházgondozást kiter-
jeszteni, hogy akár ideiglenesen távoznak el a magyarhoni 
evang. egyház területéről, akár állandóan telepednek meg 
Amerikában vagy Boszniában, ne szakadjon el teljesen az 
összetartozás kötele, sőt folytonosan érezhessék, hogy a 
hazai egyház szeretetének éber szeme kiséri őket életük 
küzdelmei közt a távolban is s egyházi életük fejlődését, 
vallásos hitük áldó, vigasztaló hatását nemcsak élénk figye-
lemmel, hanem gondoskodó szeretettel is kíséri, fejleszti, 
irányozza, védelmezi az ősi haza evang. egyháza. Nyoma-
tékosan hangsúlyozzuk, hogy ebben a törekvésben nem vezeti 
a magyarhoni evang. egyházat semmiféle néven nevezendő 
hatalmi törekvés, hanem kizárólag a körünkből elszakadt 
hitrokonok lelki gondozásának egyházi érdeke, mely szerint 
itthon maradt egyházukkal, hitfeleikkel az egyházi össze-
köttetést fenntartsák, míg a távolban maradnak, vallásuk 
áldását ne nélkülözzék, s ha valamikor visszatérnek, a vallásos 
életet megszakítás nélkül folytassák. Ebből az következik, 
hogy semmi szín alatt sem gondolja a bizottság az össze-
köttetést olyképen, hogy mintegy ráerőszakolja, akaratuk 
ellen, teljesen önkéntes hozzájárulásuk nélkül a magyar evang. 
egyház a maga védelmét, vezetését, befolyását, a külföldre 
jutot t hitrokonokra, hanem úgy gondoljak, hogy beleegye-
zésükkel, hozzájárulásukkal, közreműködésükkel lehet és kell 
az összeköttetést megkezdeni, fejleszteni, fenntartani; ők 
otthon a maguk körében keresnek módot az egyházi szer-
vezkedésre, az egyházi élet szabályozására s ebben támasz-
kodnának az egyetemes evang. egyház törvényes befolyására 
is, melynek egyházi oltalma alá helyeznék magukat, gyüle-
kezeteiket, egyházi szervezetüket, amennyiben új hazájuk 
alkotmánya, ottani életük viszonyai azt megengedik, lehetővé 
ós szükségessé teszik; itthon pedig az egyetemes egyház 
elnöksége ős bizottságai lennének a felsőbb forum, mely az 
összeköttetést fenntartaná és irányozná, érdekükben, ahol 
kell és lehet, közbenjárna, tekintélyének és befolyásának 
erejével. A boszniai törvényhozásban a zsidó hitközség kép-
viseletet kapott, pedig a zsidók sokkal kevesebben vannak, 
mint az evangélikusok; ha ezek érdekében a magyar evang. 
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egyház latba veti vala tekintélyes befolyását: bizonyosan 
kapott volna képviseletet az evang. egyház is. Hogy az össze-
tartozás fejlesztése lehetséges is, szükséges is, azt bizonyítja 
a ref. egyház eljárása, mely ezt az összetartozást már meg 
is szervezte. A dolog természetéből folyik, hogy ezek szerint 
most még nem terjeszthetünk bejavaslatot, részletestervet, 
szabályrendeletet, a viszony szabályozására vonatkozólag, ha-
nem csak annyit javasolhatunk: az egyetemes egyház hívja fel 
határozatban az elnökség útján az Amerikában és Boszniában 
élő evang. híveket, hogy a gyülekezeti életet ápolják, a gyüle-
kezetek is egy magasabb egységbe, egyházmegyébe tömörül-
jenek, törvényekkel szabályozzák egyházi életüket, jogaikat, 
egyházi tevékenységüket, a magyar evang. egyházzal való 
összeköttetésük ápolását, föltóteleit, korlátait, azok módját 
állapítsák meg; az egyetemes evang. egyház pedig felajánlja 
ehez a maga jóindulatát, befolyását, támogatását, hogy a hit-
rokoni összeköttetés meg ne szakadjon, a szabályozatlanság 
miatt az egyházi elet ereje ne vesszen kárba, az összegyűjtött, 
közös célra tudatosan irányított erők hatása hatványozódjók, 
eredménye élénk, tevékeny, rendezett egyházi élet áldásaiban 
mutatkozzék náluk is, nálunk is az őszinte ragaszkodásban, 
kölcsönös bizalomban. Az egyetemes egyház felajánlaná a 
lelkészek javára a nyugdíjintézet jótéteményét, a vagyoni 
és igazságszolgáltatási ügyekben a felsőbb forum tevékeny-
ségét, érintetlenül hagyva a hitrokonok autonom jogait. Ha 
az érintkezés, értekezés megkezdődik: a viszonyok ereje 
a hitrokonok bizalma és buzgalma meg fogja találni az alkal-
mas szervezetet és módot az összetartás szabályozására. Az 
evang. egyház egyelőre csak azt jelezne határozata által: 
testvéreink, eltávozástokkal elszakadtatok keblünkről, egy-
házunkból, de nem szakadtatok el szivünktől, szeretettel 
gondolunk rátok a távolban is, nem tekintünk benneteket 
idegeneknek; halljátok meg hívó szavunkat, az édes anya 
szava az hozzátok; mi, készséges jóindulattal meghallgatjuk 
a ti hívó szavatokat, az idegenbe jutott fiú szava az mihozzánk ; 
találkozzunk hitünk közös mezején, munkálkodjunk együtt, 
az összetartás közös erejével, közös áldásával! Veres József 
előadó, Osztroluczky Miklós, Bakay Péter. 

Erre a következő határozatot hozták a bányai egyház-
kerület 1911. évi jkv. 43. pontjában: 

„Tárgyaltatott Veres József főesperesnek a múlt évi 
kerületi közgyűlés jkvének 102. pontjában felvetett indít-
ványára javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja s a maga 
részéről fölötte szükségesnek tar t ja nemcsak az Amerikába 
került , de a Boszniában, Szerbiában ós Bulgáriában elő evan-
gélikus véreink egyházi gondozását is ; hogy pedig a felvetett 
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eszme mielőbb testet öltsön, a javaslatot az egész evang. 
egyház egyöntetű eljárása céljából pártolólag az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti." 

Ugyanazon évben, ismét csak amerikai nógatásra a tiszai 
kerület is foglalkozott az amerikai hívek gondozásának kér-
désével. De az ügyet itt sem jut ta t ták dűlőre, hanem itt is 
az egyetemes gyűlésre apelláltak. 

A tiszai ev. egyházkerület 1911-ik évi közgyűlése jegyző-
könyvének 109. pont ja : „Tárgyaltatott Rúzsa István cleve-
landi ev. lelkész kérelme az amerikai magyar ev. hívek fel-
karolása tárgyában. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes köz-
gyűléshez." 

Ugyanígy járt el a dunántúli egyházkerület is, amelyet 
szintén Amerikából szólítottak fel a segítség nyújtására. 

A dunántúli egyházkerület 1911. évi közgyűlése jegyző-
könyve 191. pontja: „Olvastatott az amerikai egyesült államok 
New-Jersey államában fekvő New-Brunsvick-i magyar ev. 
egyházközség kérvénye, melyben a dunántúli ev. egyház-
kerület útján a magyarországi ev. egyetemes egyházhoz való 
csatolását, kéri. 

Az egyházkerületi közgyűlés nevezett egyházközség 
szándékát melegen üdvözli, a csatlakozás elfogadását a kér-
vény felterjesztésével az egyetemes közgyűlésnek legmele-
gebben ajánlja." 

Mindezekre az egyetemes gyűlés a következő határozatot 
hozta. 

Az 1911. évi egyetemes közgyűlés jkr . 170. pontja: 
„A jogügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület 

felterjesztését a Boszniában, Szerbiában és Bulgáriában élő 
hitsorsosaink, a dunántúli és a tiszai egyházkerületek fel-
terjesztéseit az Amerikában élő magyar hitsorsosainknak a 
magyarhoni egyházba való belépése, illetve csatlakozása tár-
gyában. 

Az egyetemes közgyűlés elvileg nem ellenzi, hogy az 
Amerikában, Szerbiában, Bulgáriában és Boszniában meg-
alakult magyar evang. egyházközségek és a hazai evangéli-
kus egyház között szorosabb kapcsolat létesíttessék oly mó-
don, hogy az említett külföldi magyar egyházközségek vala-
mely hazai egyházkerület kötelékébe belépjenek. Ehhez ké-
pest beleegyezését adja ahhoz, hogy az egyházkerületek a 
hozzájuk forduló külföldön alakult magyar egyházak keb-
lükbe való belépésének módozatait és feltóteleit, figyelemmel 
az E. A. 80. § rendelkezésére, sa já t hatáskörükben és saját 
elhatározásuk szerint megállapítsák." 

Ε határozattal, amint azt a következő jkvi pont mutatja, 
csupán csak a tiszai egyházkerület foglalkozott érdemlegesen. 



Az evangélikus egyház Amerikában. 171 

A tiszai egyházkerület 1912. évi közgyűlése jegyzőköny-
vének 94. pont ja : „Az amerikai ev. hivek gondozása mult 
évi jegyzőkönyvünk 109. pontja alatt tárgyaltatott s ez 
alkalommal Rúzsa István clevelandi lelkész kérelme az 
amerikai hívek felkarolása tárgyában felterjeszteni rendel-
tetett az egyetemes közgyűléshez. Egyetemes közgyűlésünk, 
mult évi jegyzőkönyvének 170. pontja szerint áttette az ügyet 
kerületünkhöz s megengedte, hogy az ez ügyben szükséges 
lépéseket mi tegyük meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kérdésnek nagy jelentő-
ségét, de egyben nehézségeit ismerve, tudatában van azoknak 
a kötelességeknek, a melyeket az Amerikába szakadt ev. 
hívek gondozása tekintetében teljesítenie kellene, de mielőtt 
bármely irányú végleges intézkedést jelentő határozatot 
hozna, szükségesnek találja, hogy a kérdés tanulmányoztassék, 
mely célból felhívja Rúzsa István clevelandi lelkészt, hogy 
úgy ő, mint közbenjárása folytán más odaszármazott magyar-
országi ev. lelkészek együttesen megfelelő s kimerítő jelen-
tést tegyenek az ott levő ev. hívek és egyházak állapotáról. 
Ezeknek beszerzése után az amerikai ev. hívek jól felfogott 
érdekeért, teljes tudatában egyetemes egyházunk kötelessé-
gének, minden lehetőt el fog követni a mentési munkának 
sikere biztosításáért." 

A tiszai egyházkerület még a következő évben is figye-
lemmel kisérte ezt az ügyet és jóakarattal nyilván is tartotta, 
de a dunántúli és a dunáninneni kerületek nem foglalkoztak 
e kérdéssel. Ezért különösen is fontos a bányai egyházkerü-
letnek ugyancsak az 1912. évben történt következő állás-
foglalása, mely az ügy folyamatát új ós döntésre vezető 
mederbe terelte. 

A bányai ev. egyházkerület 1912. évi jkv. 97. pont ja : 
„A belmisszióról szóló jelentéssel kapcsolatosan püspök 

bejelenti, hogy a clevelandi evang. lelkésztől levelet kapott, 
melyben az Amerikába szakadt evangélikusok gyülekeze-
teiről tájékoztatást nyújt és egyúttal erkölcsi támogatást kér. 
Raffay Sándor vázolja az amerikai evangélikusok viszonyát, 
kívánatosnak tartja, hogy az ottani gyülekezetek külön 
magyar egyházmegyébe tömörítessenek, valamelyik kerület 
kötelékébe becsatoltassanak s lelkészeik a hazai egyetemes 
egyház lelkészeivel egyenlő jogok részeivé tétessenek. 

A közgyűlés a jelentéseket tudomásul véve, kimondja 
hogy az amerikai evang. egyházak szervezésének ügyét fel-
karolja s megbízza Raffay Sándort, hogy ez ügyben az ame-
rikai testvérekkel érintkezésbe lépve, a szervezés munkáját 
indítsa meg és az ügyről a legközelebbi közgyűlésnek tegyen 
javaslatot." 
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Ε határozat volt az alapja az ügy további fejlődésének, 
melyről az egyetemes gyűlés alábbi rendelkezése számol be. 

Az egyetemes gyűlés 1912. évi jkv. 133. pontja. „A mult 
évi jkv. 170. pontjánál beterjesztetik Rúzsa István amerikai 
(clevelandi) ev. lelkész levele és ennek kapcsán olvastatik 
Raffay Sándor indítványa, mely odairányul, miszerint mondja 
ki az egyetemes közgyűlés, hogy az Amerikában lévő evang. 
egyházközségeknek a hazai egyetemes egyházhoz való csa-
tolását, illetőleg az amerikai evang. egyházmegyének meg-
alakítását kívánatosnak tar t ja és ennek előmozdítása végett 
egy bizottságot küld ki, melynek feladata egyrészt az ame-
rikai evang egyházközségekkel, másrészt a m. kir. kormány-
nyal tárgyalásba bocsátkozni s eljárása eredményéről jelen-
tést tenni. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi határozatának fenn-
tartása mellett a kérdés tanulmányozására bizottságot küld 
ki, melynek tagjaivá dr. Zsigmondy Jenő, Scholtz Gusztáv 
ós Raffay Sándort választja meg." 

Ε határozat alapján a tiszai egyházkerület várakozó 
álláspontot foglalt el. 

A tiszai egyházkerület 1913. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 81. pontja: „A mult évi közgyűlés jegyzőköny-
vének 94. pontjában foglalt s az amerikai hívek gondozására 
vonatkozó határozata, a mult évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 133. pontja szerint oly elintézést nyer, mely 
szerint három tagból álló bizottság bízatott meg az Ameri-
kába szakadt híveink lelki gondozásának tanulmányozására. 

A közgyűlés ezt tudomásul veszi, de hogy amerikai 
híveink a kérdés tanulmányozása alatt se maradjanak magukra 
hagyatva, felhívja a lelkészi kart, hogy e kérdést beható 
tanulmány tárgyává tegye s minden lelkész, akinek egyhá-
zából Amerikába költözött hívei vannak, törekedjék velük a 
kapcsolatot fenntartani, netán itt maradt családjaikat gon-
dozni s ily módon közvetve ev. egyházunk s hazánk iránti 
szeretetében megtartani". 

A bizottság megbízásából Raffay Sándor az amerikai 
ügyben döntő jelentőségű minden tényezővel érintkezésbe 
lépett s jelentése alapján a bányai egyházkerület a követ-
kező határozatot hozta meg: 

A bányai ev. egyházkerület 1913. évi jkve 142. pont ja : 
„A mult évi jkv. 97. pontjánál jelenti a kerületi fel-

ügyelő, hogy az egyetemes közgyűlés által az amerikai egy-
házak ügyében kiküldött szűkebb bizottság úgy találta, hogy 
az amerikai magyar evang. egyházak szervezése csak a hely-
színen történt körültekintés útján lesz lehetséges és ezért 
felkérte Raffay Sándor lelkészt, hogy Amerikába utazva, ott 
tanulmányozza az ügyet és visszaérkezése után terjessze elő 
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konkrét javaslatait. Az utazás költségeinek legnagyobb ré-
szére van fedezet, a netalán hiányzó csekélyebb összegre 
nézve pedig a kerületi felügyelő felhatalmazást kér, hogy 
azt a kerületi pénztár fedezhesse. 

A közgyűlés a jelentest tudomásul veszi és felhatal-
mazza az elnökséget, hogy a fedezetlen utazási költséget a 
kerületi pénztár terhére utalványozhassa". 

Ε megbízáshoz az egyetemes gyűlés is hozzájárult: 
Az 1913. évi egyetemes közgyűlés jkvének 115. pont ja : 
„Az amerikai hitsorsosok gondozása, illetve az Ameri-

kában lévő evangélikus egyházközségeknek a hazai egyetemes 
egyházhoz való csatolása ügyében a múlt évi közgyűlés által 
133. jkvi pont alatt kiküldött bizottság jelenti, hogy tekin-
tettel arra, hogy az amerikai evang. magyar egyházak szer-
vezése csak a helyszínén történő körültekintés útján lesz 
igazán megoldható, felkérte Raffay Sándor ev. lelkészt, hogy 
Amerikába utazva, ott tanulmányozza az ügyet és vissza-
érkezése után terjesszen elő konkrét javaslatot. Bejelenti 
továbbá, hogy a költségek legnagyobb részére a fedezet meg-
van és illetve, hogy a bányai egyházkerület a netáni fede-
zetlen útiköltség fedezését magára vállalta. Olvastatik egyúttal 
a tiszai egyházkerületnek e tárgyban hozott határozata, mely 
a lelkészek különös figyelmébe ajánlja a kivándorolt hívek 
családjának gondozását. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság jelentését jóvá-
hagyólag tudomásul veszi, Raffay Sándor ev. lelkészt a maga 
részéről is megbízza, hogy az amerikai ev. magyar egyházak 
szervezésének kérdését a helyszínén tanulmányozza és e 
célból őt Amerikába kiküldi. Egyben felhívja azon lelkészeket, 
kiknek egyházából egyes hívek Amerikába költöztek, hogy 
törekedjenek velők a kapcsolatot fenntartani ós itthonmaradt 
családjaikat gondozni és ezúton evang. egyházunk és a magyar 
haza szeretetében megtartani; úgyszintén, hogy a kivándor-
lókat figyelmeztessék, hogy hol találnak Amerikában evang. 
magyar egyházakat." 

Ε megbízások alapján 1914. január 4-én a pesti evang. 
magyar egyháztól nyert kegyes engedély alapján elindúltam 
az amerikai hitsorsosok meglátogatására 

Ez utamról a következőket jelenthetem. 

Az egyházak felkeresése. 

A bányai egyházkerülettől és az egyetemes egyháztól 
nyert megbízás alapján 1914. január hó 4-ón este indúltam 
el Budapestről, hogy a Brémából 6-án induló gyorshajóval 
Amerikába juthassak. Nehéz ós a folytonos téli vihar által 
hátráltatott utazás után január 14-én este 6 órakor szálltam 
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partra New-York kikötőjében. Akik utamat nagy hálára 
kötelező módon előkészítették, Pelényi János clevelandi 
alkonzul, buzgó hittestvérünk és Rúzsa István clevelandi 
magyar lelkész gondoskodtak róla, hogy az ismeretlen világ 
küszöbénél segítségre találjak. A new-yorki főkonzulátus 
szolgáján kívül dr. Stiegler Sándor new-brunswicki evang. 
lelkész is a kikötőben várt, hogy az első lépések bizony-
talanságában és tanácstalanságában segítséget nyújtsanak. 
Stiegler testvér tanácsára első szállásomat is az ő derék és 
nyugodalmas városában, New-Brunswickban ütöttem fel s 
vele, az ő kedves és szíves kalauzolásával tájékozódtam 
azután New-York ember és házrengetegében és egyházi viszo-
nyaiban. Azután egyedül jártam be az Egyesűit Államok ama 
hat országát, amelyek területén leginkább tömörülve élnek 
a magyarhoni evangélikusok. Mégis szívesen és hálásan emlé-
kezem meg Rúzsa István és családja vendégszerető s minden 
irányban készséges jósággal, lekötelező szívességeiről, Dia-
niska Albert mahanoy-citii evang. lelkész végtelenül becses 
tanácsairól, kalauzolásáról és támogatásáról, melyeknek külö-
nösen az allentowni, philadelphiai és new-yorki tanácskozások 
alkalmával vettem nagy hasznát. De legnagyobb hálával és 
elismeréssel Pelényi János clevelandi alkonzul úrnak tartozom, 
aki megbecsülhetetlen szolgálatokat tett ügyünknek s fárad-
hatatlanul és nagy hozzáértéssel igyekezett utam sikerét 
előmozdítani. Általában nagy hálát érzek mindazok iránt a 
lelkésztestvérek, világi férfiak, konzuli tisztviselők és a 
magyarság ügyét szívünkön viselő barátaink iránt, akik nekem 
nehéz utamban segítséget nyújtani szívesek voltak. 

Január 15-én New-Yorkba mentem, hogy a főkonzulá-
tuson jelentkezve egyúttal azt a szíves intézkedést kérjem, 
hogy a konzulátusokat necsak ittlétemről értesítsék, hanem 
az esetleges segítség nyújtására is felhívják. Amint a dolgok 
későbbi folyamából értesültem, Nuber Sándor főkonzul úr e 
kérésemet teljes jóakarattal teljesítette is. 

Másnap New-Brunswickban Stiegler lelkésztársammal 
tanácskoztam s tőle igyekeztem az első tájékoztatásokat és 
tanácsokat nyerni. Majd az ottani ref. lelkésszel, Hamborszky 
Pállal, 17-én pedig magával az e célra összehívott presby-
teriummal tanácskoztam. 

Január 18-án reggel Philadelphián és Pittsburgon át 
Clevelandba indúltam. Útközben Kováchy Miklós Gyula phila-
delphiai ref. lelkésszel hozott össze a Gondviselés, aki előbb 
a Presbyterian Church kötelékében működött, később azon-
ban a hazai ref. egyházhoz csatlakozott esperességbe lépett 
be. Tőle igen becses értesüléseket nyertem, amiknek később 
igen nagy hasznát láttam. 

Január 19-ón Clevelandban Rúzsa István, Bódy János és 
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Járossi Sándor evang. lelkészekkel és Pelényi János alkon-
zullal találkoztam és tanácskoztam a teendők felől. Itt ismer-
tem meg első ízben a magyarhoni tót evangélikusok gyüle-
kezeti viszonyait, különböző ós nagyon ellentétes irányait s 
egymással harcoló csoportosulásait. 

Január 20-án már Detroitban voltam, hol Becker Jakab 
evang. és Borsos István református lelkészek társaságában 
igyekeztem az amerikai protestantizmus viszonyait és külső, 
belső ügyeit megismerni. 

Január 22-ón Chicagóban Schultz Sámuel és Lichner 
Sámuel tót lelkészekkel, 23-án Elginben dr. Hoefer E. elgini 
evang. lelkésszel, a chicagói synodus elnökével tanácskoztam ; 
24-én ismét Clevelandba mentem, hol 25-én a hívek előtt 
prédikáltam. Ugyanitt Tóth Sándor és Csutoros Elek cleve-
landi ref. lelkészekkel és Kalassay Sándor pittsburgi ref. 
lelkész-esperessel találkoztam és tanácskoztam. 

Január 27-ón Ohio déli részébe Daytonba utaztam, hol 
Kovács Endre ref. lelkésszel jártam be az evang. hívek ott-
honait ós tőle tudtam meg a midle-towni és a cincinnatii protes-
tantizmus helyzetét. Itt találkoztam és beszélgettem Vollmer 
és Zerbe daytoni theol. tanárokkal is, akik sok előttem 
ismeretlen dologról tájékoztattak. 

Január 31-én ismét Clevelandban voltam, hol egy kedves 
orgonahangversenyben vettem reszt, melyet a fáradhatatlan 
Rúzsa család rendezett. De február 2-án már ismét útban 
voltam s elsőbb is Youngstownban Hankó Gyula ref. lelkészt 
ós Hámory Vilmos (Hamborszky) volt ottani evang. (most 
presbyterianus) egyházalapítót kerestem fel, akiktől az 
amerikai evang. egyház történetére és viszonyaira vonat-
kozólag igen becses adatokat szereztem. 

Innét Pittsburgba mentem, hol Alexy Lajos konzuli 
attachó (a czeglédi ev. tanító fia) igazán kedves és nagy 
szolgálatokat tett nekem s ügyünknek. Itt meglátogattam 
Kalassay ref. esperest, majd Bradockban Boor László, Alleg-
henyben Molnár Pál evang. lelkészeket, Homesteadban Har-
sányi Sándor ref. lelkészt, a nem csatlakozott ref. egyház-
megye esperesét, találkoztam Baja Mihály mc. keesporti ref. 
lelkésszel ós két angol lelkészt is felkerestem. 

Február 7-én Philadelphiába mentem, ahol dr. Póterffy 
Emil alkonzul hitsorsosunkkal, majd Korntheur József magyar 
theológussal és két német egyház lelkészével találkoztam. 
Utam egész kérdése azonban február 9-én és 10-én dült el, 
amikor is előbb Allentownban dr. Ramerrel, a bevándorlókat 
gondozó bizottság superintendensével, majd Philadelphiában 
a magyarságot felkaroló General Council elnökségével és a 
philadelphiai theológia tanári karával tanácskoztam. Ε tanács-
kozásokról később részletesen beszámolok. Most csupán csak 
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Dianiska Albert kartársam és volt tanítványom iránt kell 
kifejeznem hálás köszönetemet, aki, mint a missziói bizottság-
nak is tagja, igen nagy segítségemre volt a tanácskozásokban 
is, de meg különben is szíves előzékenységgel igyekezett 
mindenben segítségemre lenni. 

Február 11-ón Mahanoy-Cityben Dianiska Albert, majd 
Landsfortban Micsátek János lelkészt látogattam meg, de 
12-ón már Buffalóban jártam, hogy az egyetlen kimondottan 
közös protestáns gyülekezetet felkeressem s Melegh Gyula 
ottani ref. lelkész ismételt kérésére az unionált egyház függő 
dolgait rendezni segítsek. Erről a nehéz dologról ismét csak 
később fogok részletesen megemlékezni. 

Február 15-ón ismét Clevelandba utaztam, hogy utam 
eddigi eredményeiről s tapasztalatairól ós a jövendő prog-
rammomról Rúzsa, Bódy és Pelónyi urakkal tanácskozzam. 

Február 18-án véglegesen elhagytam Clevelandot s a 
gyülekezet többszörös sürgetésére South-Betlehem egyházát 
látogattam meg, hol a gyülekezetnek a lelkészével volt komoly 
összeütközése. Itt találkoztam Rúzsa, Dianiska, Stiegler és 
Lambert lelkészekkel, Haas superintendenssel és dr. Cserneric 
Gyula gyógyszerésszel, aki az ottani vend-magyar evangélikus 
és a magyar református gyülekezetek alapításában tevékeny 
szerepet játszott. A gyülekezettel tartott közgyűlés arról 
győzött meg, hogy itt igazán megértek a viszonyok arra, hogy 
az amerikai evang. egyházakat vagy szerveznünk kell, vagy 
bele kell nyugodnunk abba, hogy mind elpusztúlnak. 

Innét New-Yorkba mentem, hol Novomeszky Lajos ós 
Engler Sámuel tót lelkészeket, dr. Wenner J. angol lelkészt 
és a new-yorki ref. lelkészeket kerestem fel, majd 26-án a 
foreigne missions board ülésén vettem még részt s itt a magyar 
kikötői lelkészi állás szervezését szorgalmaztam s végre 28-án 
hajóra szálltam, hogy a terhes út fáradalmait kipihenjem. 

Mert csakugyan fárasztó út volt ez az amerikai kirán-
dulás, melyet aligha lehetett „kéjutazásnak" minősíteni, amint 
azt egyik jóakaró barátom volt kegyes jellemezni. De kitűnik 
utam e vázolásából az is, hogy a lehető legszélesebb körű 
személyes érintkezés alapján igyekeztem megfelelni feladatom-
nak, ezzel akarván igazolni, hogy komolyan fogtam fel köte-
lességemet s legfőbb törekvésem volt kiérdemelni azt a meg-
tisztelő bizalmat, amellyel a bányai egyházkerület és az 
egyházegyetem is a megbízás adásával kitűntetni kegyes volt. 

Utamból március 19-ón este érkeztem meg Budapestre. 

Az amerikai evangélikusok. 

Az amerikai viszonyok egyik alapos ismerője és ismer-
tetője (H. Thiersch, Ursprung und Entwicklung der Kolonien 
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in Nordamerika, Augsburg 1880. S. 60,) azt mondja, hogy 
„Amerikában mindenkinek azonnal szembeötlik, hogy ott 
valóban a keresztyénség a föld sava, amelynek befolyása min-
denben érvényesül. Itt találkozunk azzal a bámulatot keltő 
jelenséggel, amit senki sem tartana lehetőnek, amíg a tapasz-
talat nem igazolta előtte, hogy van egy nép államegyház 
nélkül, van egy állam, amelyben bár anyagilag egyetlen egy-
házat a legcsekélyebb mértékig sem támogat, a keresztyénség 
mégis igazi népvallás, az erkölcs és a nyilvános felfogás 
keresztyén még pedig olyan mértékben, amilyenben azt az 
öreg európai kontinensen sehol sem találjuk." 

Egészében és nagyjában csakugyan evangéliomi eszmék-
kel telített az amerikai társadalom, de valami sajátságosan 
átszőve a merőben modern eszmék, az egyéni érvényesülés, 
és a gyakorlatiasan hasznos szempontjainak uralmával. Az 
azonban kétségtelen, hogy Amerikában a szabad, sőt magára-
hagyott egyházak a szabad államban nemcsak elvileg, hanem 
valósággal megvannak, élnek és virágzanak, s az is kétség-
telen, hogy ez a magárahagyottság semmiben sem hátrál-
t a t j a az egyházakat valláserkölcsi hivatásuk teljesítésében. 
Sőt ellenkezőleg, a vallásosság ós az egyháziasság Ameriká-
ban sokkal általánosabb, mélyebb, gyümölcsözőbb és alkotó 
erőben s készségben gazdagabb, mint nálunk bárhol, ahol az 
állam az egyházak főtutora és istápolója. Az egyházak ugyanis 
tisztán az általuk képviselt és terjesztett igazságok és erkölcsi 
hatások erejére támaszkodva igényelhetik a létjogosultságot 
s így sokkal szélesebb körű ós mozgékonyabb életet igyekez-
nek kifejteni, mint ahol javak ós támogatások képezik létük 
alapjait. 

A szabadság azonban természetesen nemcsak az életre-
valóságot növeli, hanem az életrevalók érvényesülésének is 
tágas teret nyit. Ez az oka, hogy Amerikában a keresztyénség 
a lehető legkülönbözőbb és legváltozatosabb denominációk 
egész seregével igazolja az Üdvözítő ama példabeszédét, hogy 
a Krisztus egyháza mustármagból terebélyes fává szélesedett, 
melynek sok-sok ága van s ez ágak mindenike otthont, 
védelmet, árnyékot és pihenést nyúj t az azt keresőknek. 

A legkülönbözőbb elnevezésű és irányzatú egyházak 
azonban mind békés egyetértésben élnek egymás mellett. 
Sőt a közös cél és közös hivatás nagy egyetemes kérdései-
nek megbeszélésére időközönként közös tanácskozásokat 
is tartanak. Csupán csak a magyarországi hívekből alakult 
egyházak viszik ki magukkal Amerikába is a testvórietlen 
huzavonát és a lólekhalászatra törekvő kicsinyes bigóttériát. 
De ezt az amerikai angol közvélemény, amely természetesnek 
tartja, hogy methodista vallású ember presbyterianus egyház 
elnöke lehessen, de a mellett az anglikán, lutheri, vagy 
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katholikus egyházaknak is támasza és pártfogója maradjon, 
megérteni, helyeselni ós követni nem képes. 

Ezért is Amerikában az egyházak mindenike szabadon 
és a bennük rejlő erkölcsi erők fajsúlya szerint ól, fejlődik 
és erősödik. Ez egyházak közül bennünket most közelebbről 
csak a lutheri irányú evangéliomi egyházak érdekelnek. 

Jellemző és érdekes történeti tény, hogy amikor 1620-ban 
Amerika partján Chesapeake-Bay kikötőjébe az első rabszol-
gákkal megterhelt hajó befutott és Virginia állam Jamestown 
nevű városának piacán az első négervásárt megtartották, 
ugyanazon év november 15-ón érkezett meg Plymouth-Bay 
kikötőjébe a „Mayflower" — „Gyöngyvirág" nevű 180 tonnás 
angol vitorlás 102 skót protestáns kivándorlóval. Amaz a 
hajó az Újanglia közszellemónek teljes elvadulását ós meg-
romlását, emez a hajó a kegyes vallásosság szellemében 
újjászületett Újvilág jobb jövendőjót képviselte. Az isteni 
gondviselés csodálatos intézkedése igy ellensúlyozta az 
emberek gondolatait az Isten gondolataival. Annak a szellem-
nek, amelyet ez a kis csapat hozott magával Amerikába, mi 
sem szolgálhatna inkább a jellemzésére, mint a tőlük búcsúzó 
lelkészük Robinson Vilmos eme szavai: „Ne maradjatok meg 
örökre Luther és Kálvin mellett, hanem merítsetek az Isten 
igéjéből mindig gazdagabb igazságokat". 

Ez a mondás maradt irányítója az amerikai protestan-
tizmus sokfelé szakadó szabad mozgásának. Ε kis csapat 
után mind többen mentek ki Amerikába, akiket otthonukból 
a vallási türelmetlenség és a politikai üldözés kikergetett, 
úgy hogy 15 év alatt hót új államot alkottak és e hét állam: 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New-Hampshire, 
New-Jersey, Vermont és Maine, képezte az északamerikai 
Egyesült Államok magvát. Ez államok éltető eleme és min-
dent átható szelleme az evangéliomi keresztyénség eszme-
világa volt. 

Ugyanezen időben vándorolt be Amerikába Roger Williams 
Is, majd 1682-ben Penn, aki a pfalzi fejedelmi ház katholizálása 
miatt 1710-ben Amerikába menekült, 4000 német protestánssal 
együtt alapvetője lett Pennsylvánia államnak s egyik leg-
erősebb oszlopa a négerek felszabadítására törekvő mozgal-
maknak. A mai Philadelphia egyik külvárosát képező Ger-
maintown alapítói 1688-ban német quaekerek voltak, akik az 
evangéliom szellemében nemcsak a nógerrabszolgákat fogadták 
testvérekül, hanem az egész állam máig is kiható evangéliomi 
irányának alapvetőiül tekinthetők. A quaekerek Amerika 
evangelizálásának szent munkájában nemcsak úttörők, hanem 
oszlopos vezérek és hatalmas tónyezők voltak és maradtak 
mindaddig, amig a józanabb s történetileg is igazolhatóbb 
evangéliomi irányokba be nem olvadtak. 
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Amerikának nagy egészében még ma is protestáns 
a többsége. Az első települők túlnyomóan katholikus álla-
mokból kerültek ugyan ki, de az angol, holland, német és skót 
települők csakhamar protestáns színezetet adtak Amerika 
lakósságának. Mikor meg a bármely államban üldözött protes-
tánsok és szabadgondolkodók Amerikát tekintették menedé-
küknek és biztos otthonuknak, akkor az Újvilág általános 
többségében protestánssá lett. Vannak ugyan első alapítású 
államai is, amelyek egészben véve ma is katholikusok, újabban 
pedig már az Egyesült Államokban is vannak országok, 
melyekben a katholikus európai államokból történt tömegesebb 
bevándorlás következtében a lakósság vallási számaránya a 
katholicizmusra nézve kedvezőbbé vált, de azért Amerikát 
ennek dacára is egészében protestánsnak és pedig nagyobb 
részében kálvini irányúnak mondhatjuk. Nevezetesen kálvini 
irányú az episcopalis (angiikan), a methodista, a baptista, a 
presbyterianus, a congregacionalista és a magát reformed 
churchnek nevező egyház, amelyek együttvéve a protestáns 
lakósság túlnyomó részét képezik. Ezek mellett azonban 
hatalmas egyházi közösséget alkot a lutheri evangélikus 
egyház is, melyről részletesebben kell szólanom. 

Az amerikai evangélikus egyház körülbelül 300 éves 
múltra tekinthet vissza. A svéd evangélikusok 1637-ben ala-
pították meg Delawareban az első koloniát, melyet a Német-
országból kivándorolt hitsorsosok népesítettek meg. Első 
lelkipásztoruk Kampanius Holm svéd pap volt. Minthogy 
azonban ezek később nem kaptak evangélikus lelkészt, min-
denestől az angol episcopalis egyházhoz csatlakoztak. Anna 
angol királynő 1710-ben a Pfalzból és Bajorországból mene-
külő 4000 evangélikust Amerikába telepítette le s ezek leg-
nagyobb része Pennsylvaniában és New-Yorkban és annak 
környékén talált otthonra. Minthogy azonban ezeknek sem 
voltak papjaik, csakhamar szintén a rokon protestáns egyhá-
zakba olvadtak bele. Csak a Georgia államban lévő Ebenezer 
evangélikusai szereztek maguknak lelkészt 1734-ben. Az ame-
rikai hitsorsosok ügyét végre a hallei pietisták karolták fel. 
Mühlenberg Η. Μ. Brunnholtz Ρ., Schaum, Kurz, Heintzelmann 
Schultze és különösen Kunze J. Chr. voltak az első evangéli-
kus egyházszervezők Amerikában. Hatalmas munkát fejtettek 
ki s az evang. gyülekezetek csakhamar egymásután virág-
zásnak indultak. Ε virágzást még a meddő racionalizmus 
sem volt képes örvendetes lendületében megakadályozni, 
amit kétségtelenül bizonyít az a tény, hogy 1820. október 22-én 
az evang. egyházaknak a pennsylvániai synodus által össze-
hívott konferenciáján már 85 lelkész vett részt és a meg 
nem másított ágostai hitvallás alapján megalapították azt a 
nagy egyetemes egyázat, amely Generalsynode néven ma is 
fennáll és virágzik. 12* 
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Maga a szervezkedést kezdő Pennsylvania-Synodus 
azonban már 1823-ban kivált e szervezetből s új csoporto-
sulás magva lett, melyből 1866-ban a ma is létező General-
council nevű egyetemes egyház keletkezett. A kettő között 
maiglan is fennálló külömbség nem tanbeli eltérésben, hanem 
inkább csak az anyanyelvvel szemben elfoglalt álláspontban 
van. Ezért az egyesülést ez évben komolyan megkisórlették, 
de ma még eredménytelenül. 

A Generalsynod ugyanis az elangolosodott, vagy az 
elangolosodás tényébe belenyugvó evangélikusok közössége, 
míg a Generalcouncil a német nyelv kultiválására különös 
súlyt fektet. Amaz alkalmazkodóbb s általában szabadabb 
szellemű, emez pedig a népnek az anyanyelvhez való ter-
mészetes jogát az istentiszteletben is, a gyülekezeti életben 
és ügyvezetésben is fenntartani és respektálni kívánja. Mikor 
New-Yorkban a Generalsynod egyik vezető emberének, Wen-
nernek a templomában istentiszteleten voltam, a lelkész a 
német szónoklatot csakhamar angolra változtatta át azzal a 
hangos megjegyzéssel, hogy miután a gyülekezet úgyis tud 
angolul s miután a nyelv az istenige mellett úgyis másod-
rendű dolog, s az angol nyelvet az if júság is jobban érti, 
ennélfogva az istentisztelet további folyamán angolul fog 
beszélni. A Generalcouncil papjai pedig az angol nyelvet 
csakis a tisztán angol gyülekezetekben használják s az álta-
luk felvett ós folytatott missziókban a németeknek németül, 
a tótoknak tótul, a magyaroknak magyarul, a lengyeleknek 
lengyelül hirdettetik az evangéliomot. 

Ε két egyetemes egyház mellett még egy harmadik 
nagy egyetemes egyházat találunk, amelynek a hivatalos 
neve Synodal Conference, de amelyet közönségesen csak 
Myssouri-Synod néven ismernek. Ez a közösség a rationa-
lizmus romboló hatása alatt keletkezett, amikor 1838-ban 
Stephan Márton drezdai lelkész buzdítására 5 lelkész és 702 
hívő nekiindult Amerikának, s egy orthodox lutheri egyház-
község alapját vetette meg. Ε közösségnek azonban igazi 
szervezője mégsem Stephan volt, akit hierarchikus túlzásai 
miatt csakhamar elűztek, hanem Walter Károly Ferdinand 
Vilmos, aki a theologiát nem a szentírásból, hanem a régi 
protestáns dogmatikusokból merítette. Az 1847. év a Synodal-
Conferenc születése eve. Április 24-től május 6-ig 10 gyüle-
kezet kiküldöttei és 12 lelkész akkor állapította meg Chica-
góban az ú j egyetemes egyház tanrendszerét ós szervezetét. 
Eszerint minden egyes gyülekezet nemcsak az önkormány-
zatnak, hanem a kulcshatalomnak is korlátlan birtokosa; 
lelkészét szabadon választja ós ellenőrzi, ha csakugyan az 
Istenigóje szerint él és tanít-e, vagy nem ? A közgyűlés min-
denben dönt, de a határozatnak egyhangúnak kell lennie. 
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Az egyes gyülekezetek a Synodal-Conferencen csak tanács-
koznak, de magukra nézve csupán akkor fogadnak el onnét 
határozatokat, illetőleg utasításokat, ha azokat a gyülekezet 
közgyűlése egyhangúlag helyeseknek itéli. A Synodal-Confe-
renc tárgya mindig egy-egy tantétel tisztázása. Ma már min-
den egyes tantétel tisztázva van. Az inspiratio tanát a lehető 
legmerevehb formában tanítják. Minden tant, amely a szim-
bolikus könyvekben van, a legszigorúbb formájában tar t ják 
érvényesnek és igaznak. Túlzásaik következménye, hogy az 
egész egyházi életet formalizmusba vesztik, az excommuni-
kációt széltében gyakorolják s az 1872. évi tanácskozásuknak 
megfelelően nemcsak Németországról mondották ki határo-
zatilag, hogy az ottani lutheri egyházat igazi lutheri egy-
háznak el nem ismerik, hanem ugyanezt kimondotta rólunk 
a Missouri Synod egyik lelkésze, volt tanítványom Járossi 
Sándor clevelandi tót lelkész is. Mikor ugyanis őt is fel-
kerestem, hogy vele a Slovak Synod néven a Missouristák-
hoz csatlakozott tót evang. egyházak viszonyairól és azok-
nak esetleges megnyeréséről tanácskozzam, azzal utasított 
el, hogy a Missouri Synodba tartozó egyházak, mint igaz-
hitűek, nem ismerik el a magyarhoni evang. egyetemes egy-
házat igazi lutheránus egyháznak s így vele soha ós semmi-
féle körülmények között nem is egyesülhetnek. Sőt az elvi 
ellentéteket és a szellembeli eltéréseket oly nagyoknak és 
fontosaknak tartják, hogy az u. n. Missourista lelkészek a 
más evang. egyházakban működő evang. lelkészeket, mint 
tévelygőket, a maguk oltáraihoz nem is bocsátják. Viszont 
azonban ők feljogosítva érzik magukat arra, hogy mint igaz-
hitű és orthodox lutheránusok, bármely templomban fungál-
hassanak. Ez a merőben félszeg és az igazhitűsóg igényével 
kérkedő magatartás magyarázza meg, hogy én több missou-
rista papot fel nem kerestem s velük a csatlakozásról nem 
is tárgyaltam. 

Hogy Járossi csakugyan a hivatalos és általános missou-
rista felfogást szólaltatta meg, azt nemcsak a többi magyar-
honi evang. lelkész egyértelmű információjából, hanem az 
amerikai lelkészek állításából s Pieper, Zur Einigung der 
amerikanisch-lutherischen Kirche in der Lehre von der 
Bekehrung und Gnadenwahl, St. Louis 1913., és Prof. Dr. S. 
G. Pfleiderer, Amerikanische Reisebilder mit besonderer 
Berücksichtigung der damaligen religiösen und kirchlichen 
Zustände der vereinigten Staaten, Rom 1882. című művekből 
is tudom. Pedig a missouristáknak nincs joguk igazi luthe-
ránusságukkal kérkedni. Tan, szellem és szertartás tekinte-
tében egyaránt helytelen álláspontra helyezkedtek. A verbá-
lis inspiratio tanának kiélezésével a kálvini felfogást is meg-
haladják. S mégis nem más nekik az írás, mint dicta pro-
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bantia gyűjtomónye. Az orthodox dogmatikusok tanításait a 
szentírás ós a szimbolikus könyvek mellett egyenlő tekinté-
lyűnek vévén, bizonyos tekintetben a római kath. egyház 
tradicionalizmusába vesznek. A kegyelmi kiválasztásról, bár 
a praedestinatio nevének használata nélkül, de kálvini érte-
lemben tanítanak. Viszont a pap hierarchikus uralmának és 
az absolutio önkényes osztogatásának gyakorlásával a római 
papizmus álláspontjára helyezkednek. S egyebekben is le-
térve a józan evangéliomi álláspontról, rá juk illik egy ame-
rikai pap Ítélete, hogy ők tan tekintetében kryptokalvinisták 
és kryptokatholikusok, szertartás tekintetében pedig min-
denek csak nem lutheriek. 

Az 1902. évben a magyarhoni evangélikusokból külön 
szervezkedett tót nyelvű gyülekezeteink jó része a missou-
ristákhoz csatlakozott. Vezérük Pelikán János volt, aki a 
Slovak Synodot szervezte és a missouristák közösségébe be-
csatolta. 

A három nagy egyetemes egyházon és az u. n. Egye-
sült Synoduson kívül még 14 más egyetemes jellegű evan-
gélikus közösség működik Amerikában. 

Én mindezen egyetemes jellegű evang. egyházak közül 
csakis a General Council of the Evangelical Lutheran Church 
in North Amerika nevet viselő egyházközösséggel folytattam 
tárgyalásokat ós igyekeztem megegyezésre jutni. Egyrészt 
mert ez az egyház a magyarhoni egyetemes evang. egyház-
zal tan és szellem tekinteteben teljesen egyezik. Másrészt 
mert ez karolta fel a Magyarországból kivándorolt evangé-
likusok ügyét s ez alapított számukra magyar és tót nyelvű 
gyülekezeteket, ez képez nekik ma is missionáriusokat. S 
végül mert ez kezdte meg velünk 1905-ben a hivatalos össze-
köttetést célzó tárgyalásokat és ma is ez biztosítja minden 
egyes gyülekezet számára a hazából hozott nyelvnek teljes 
jogát. A General Synoddal szintén megkezdtem New-York-
ban a tárgyalást, azonban a legnagyobb áldozatkészség fel-
ajánlása dacára sem fogadhattam el a nyújtott jobbot, mert 
ez az egyházközség az elangolosítást tűzte zászlajára. Ezért 
csakis a General Councilt tartottam a mi érdekeink szem-
pontjából olyannak, amelylyel szövetségre lépnünk lehetséges. 

Az amerikai evangélikus egyházak erőviszonyairól külön-
ben hadd álljon itt a következő táblázatos kimutatás: 
1. General Council (1867) 

alapítás , körzete, lelkésze, egyházú, liivei, vagyona 

Ministerium Pennsylvania 1748 10 
Ministerium New-York 1773 3 
Pittsburgh 1843 7 
Ohio 1857 3 

dollár 
407 582 250000 8,883.098 
150 154 60000 4,762.685 
149 191 30849 2,095.370 

49 86 21500 730.600 
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alapítás, körzete, lelkésze, egyháza, liivei, vagyona 
dollár 

Augustana 1 8 6 0 1 3 6 5 7 1 1 6 7 2 6 5 0 5 2 1 0 , 3 0 9 . 2 4 3 
Canada 1 8 6 1 3 4 3 7 5 2 ? 9 7 6 5 0 0 . 0 0 0 
Chicago 1 8 7 1 3 3 9 6 8 1 1 0 7 5 6 1 0 . 2 0 0 
Englisch f. Ν. 1 8 9 1 2 3 5 3 8 1 6 3 6 4 5 6 2 . 5 0 0 
Manitoba 1 8 9 7 — 3 4 5 1 8 2 9 5 1 5 9 . 1 0 0 
Pacific 1 9 0 1 2 1 9 2 0 3 4 3 9 4 5 7 . 0 0 0 
New-York and N. England 1 9 0 2 2 6 2 6 1 2 2 1 2 2 1 , 8 9 6 . 3 2 5 
Nova Scotia 1 9 0 3 2 8 2 7 6 0 0 0 9 8 . 4 2 5 
Central Canada 1 9 0 9 2 1 3 1 5 2 8 0 0 1 5 8 . 2 0 0 

összesen: — 5 1 1 6 6 5 2 5 3 5 7 6 6 6 2 3 3 1 , 2 3 2 . 7 4 6 

2. General Synod (1820) 
Maryland 1 8 2 0 4 1 0 5 1 2 5 3 9 6 1 8 2 . 5 9 8 . 7 0 0 
West Pennsylvania 1 8 2 5 3 9 4 1 5 4 4 6 5 6 8 1 ^ 9 6 0 . 7 9 9 
East Ohio 1 8 3 6 2 5 0 7 1 1 3 ^ 0 0 7 1 4 . 0 5 0 
Allegheny 1 9 4 2 2 7 1 1 5 6 2 9 9 1 6 1 , 9 5 0 . 6 0 0 
East Pennsylvania 1 8 4 2 4 1 4 0 1 4 6 4 7 1 7 7 2 , 9 6 8 . 9 5 0 
Miami 1 8 4 4 2 4 0 5 5 1 2 9 7 8 8 0 5 . 5 5 0 
Pittsburgh 1 8 4 5 3 9 1 1 2 6 3 3 1 0 5 1 , 3 8 8 . 8 0 0 
Wittenberg 1 8 4 7 2 4 7 7 5 1 7 5 0 6 7 6 6 . 9 0 0 
Olive Brauch 1 8 4 8 3 3 1 4 8 7 2 9 9 3 8 5 . 0 0 0 
Northern Illinois 1 8 5 0 3 5 2 5 6 1 1 2 8 7 7 3 0 . 0 5 0 
Central Pennsylvania 1 8 5 3 2 4 0 9 2 1 5 5 0 5 6 5 2 . 3 0 3 
Jowa 1 8 5 5 2 2 9 3 1 5 9 1 2 3 7 5 . 0 0 0 
Northern Indiana 1 8 5 5 2 4 1 7 4 9 7 8 5 5 2 8 . 4 2 5 
Central Illinois 1 8 6 7 — 2 4 3 0 5 4 3 7 3 4 9 . 0 7 5 
Susquehanna 1 8 6 7 2 5 7 8 0 2 3 1 2 3 1 , 0 0 9 . 4 1 0 
Kansas 1 8 6 8 2 4 1 4 3 5 8 3 9 3 4 0 . 4 0 0 
Nebraska 1 8 7 3 2 4 4 5 1 7 6 2 3 4 4 0 . 7 9 0 
Wartburg 1 8 7 6 2 4 0 4 7 1 1 6 7 8 3 6 1 . 0 5 0 
California 1 8 9 1 2 4 5 2 6 7 5 1 3 6 9 8 . 7 0 0 
Rocky Mountain 1 8 9 1 — 2 1 1 6 2 4 9 8 9 9 . 0 5 0 
Nebraska (Német) 1 8 9 1 3 8 2 1 0 5 1 4 6 3 5 4 3 2 . 8 2 7 
Southern Illinois 1 9 0 1 — 1 1 1 7 2 6 2 5 8 6 . 8 0 0 
New-York 1 9 0 8 5 1 4 0 1 3 4 4 4 8 3 1 2 , 8 9 0 . 8 8 5 
West Virginia 1 9 1 2 — 7 3 2 4 1 2 2 2 2 9 . 7 0 0 

összesen : — 2 4 1 3 4 4 1 7 9 0 4 2 0 2 6 2 2 2 , 7 9 3 . 9 1 4 

Synodal Conferenc ( 1 8 7 2 ) 

Missouri, Ohio és más áll. 1 8 4 7 2 2 2 4 6 7 4 0 6 1 9 3 4 1 9 9 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Wisconsin 1 8 5 0 — 3 1 5 3 6 5 1 9 0 2 1 7 1 , 5 0 0 . 0 0 0 
Minnesota 1 8 6 0 — 1 0 0 1 3 8 9 7 2 7 1 5 0 0 . 0 0 0 
Michigan 1 8 9 5 — 4 2 7 5 2 1 6 7 3 2 7 5 . 0 0 0 
Nebraska 1 9 0 4 — 2 3 3 0 2 0 1 0 5 2 3 5 . 0 0 0 
Slovak 1 9 0 2 — 2 2 4 8 8 2 7 0 3 8 0 . 0 0 0 

összesen: — 22 2969 4722 1283750 17,890.000 

Ezeken kívül u. e. egyházközösséghez tartoznak a 
következő nem amerikai közösségek: Norvég, Saxen und 
anderen Staaten, Luth. Synod in Australien, Luth. Synod in 
Neu-Seeland, Ostind. Mission, Mission in London. 

4. Az Egyesűit Synodust nyolc synodus alkotja 249 
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lelkésszel, 485 egyházzal, 69603 hívővel, 2,345.181 dollár 
vagyonnal. 

Ezek közé tartozik a North Carolina 1803-ból, a Tennessee 
1820-ból, South-Carolina 1824-ből, a Virginia 1829-ből, a 
S. W. Virginia 1842-ből, a Missisippi 1855-ből, a Georgia 
1860-ból, a Holston 1861-ből. 

5. A különálló synodusok száma 14. Ezek: Ohio 1818-ból, 
Buffalo 1845-ből. Eielson 1846-ból, Hang-Norweg 1846-ból, 
Texas 1851-ből, Norvég 1853-ból, Német Jowa 1854-ből, Dan-
luth. 1871-ből, Island 1885-ből, Immanuel 1886-ból, Suomi 
(finn.) 1890-ből, Egyesűit norvég luth. 1890-ből, Egyesűit dán 
luth. 1896-ből, Norvég-luth. 1897-ből. Ez a kötelék nélküliek. 
Ezek összesen 118 kerületben 2935 lelkésszel, 6208 egyházzal, 
1083141 hívővel és 18,533.543 dollár egyházi vagyonnal bírnak. 

Az 1912. évi hivatalos kimutatás végeredménye szerint 
Északamerikában az evangélikus egyházaknak van összesen : 
9166 lelkésze, 15739 egyháza, 3623379 híve és 92,747.509 dollár 
vagyis 463,737.545 korona vagyona. 

Ezek a számok magukban véve is hatalmas és erőteljes 
életről tanúskodnak, de az amerikai evangélikus egyházak 
alkotó képességót hadd igazolják még a következő adatok is. 

Theol. semminarium van összesen 29, ebből 5 a General 
Councile. Collegium van összesen 41, ebből a G. C.-é 9. 
Akadémia van összesen 49, ebből a G. C.-é 6. Nők számára 
van összesen 10 Collegium és Seminarium. Ezek vagyoni 
értéke 11,502.977 dollár = 57,414.886 korona. 

Belmissziói intézmény van és pedig: 
Árvaház összesen 61, ebből 15 a G. C.-é. 
Öregek háza összesen 38, ebből 13 a G. C.-é. 
Nyomorékok háza összesen 5. 
Diakonisszaház összesen 9. 
Kórház összesen 42, ebből 9 a G. C.-é. 
Szálló összesen 13. 
Bevándorló és hajómisszió van összesen 21. 
Gyermekotthon összesen 16. 
Városi missziói állomás 8. 
Mindezen intézmények vagyoni értéke kerekszám 10 millió 

dollár, vagyis 50 millió korona. 
Az evangélikus egyház növekedésének menete a statisz-

tika szerint a következő volt: 
lelkész, gyülekezet , hívük száma 

1638 
1738 
1748 
1778 
1798 

1 
9 

12 
30 
50 

1 
45 
70 

100 
300 

50 
5000 
7000 

10000 
20000 
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lelkész, gyülekezet, hívok száma 

1828 175 700 38000 
1848 538 1307 135629 
1868 1748 3111 351860 
1878 2914 5136 655529 
1888 4406 7505 1033367 
1898 6482 10513 1535662 
1908 8191 13380 2052938 

A fentebbi számok pedig az egyházak 1912. évi statiszti-
káját mutatják. Ε számok kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
evangélikus egyház Amerikában az egészséges fejlődés 
utján van. 

Az amerikai evang. egyházak 1824 óta foglalkoznak 
rendszeresen a pogány misszióval és azon ma 2438 képzett 
misszionárus és 12699 benszülött segítő dolgozik. Ma a meg-
keresztelt pogányok száma 980340. A misszió céljaira 1912-ben 
3,391.213 dollárt vettek be. 

A General Council szervezete. 

Mint minden egyes egyházközösség, ügy a General Council 
of the Evangelical Lutheran Church in North America is a 
szabad társulás törvényei alá esik s így nyilvánossági jogo-
sultságot = chartert (csarter) kellett szereznie. Ε charter 
magában foglalja mindazon előfeltételeket és sajátosságokat, 
amelyek a közösséget minden más közösségtől elkülönítve 
jellemzik. A charter az alapszabályok természetével bír. Az 
első pont a hivatalos nevet, a második az alapot (Szentírás, 
hitvallásos könyvek) jelöli meg, amelyen a közösség szer-
vezkedik, a többi szól a tagokról, azok felvételéről, kötelezett-
ségeiről, jogairól, a gyűlésekről, a tisztviselőkről, a fegyel-
mezésről, bizottságokról stb. 

Már magának a charternek a természetéből is követ-
kezik, hogy az egyes közösségekhez való csatlakozás ugyan-
olyan szabadság vagy korlátozás keretei között mozog, mint 
bármely egyesületnél. Az egyetemes egyházat synodusok 
alkotják, e synodusokat egyes gyülekezetek képezik, amelyek 
teljesen a lelkész vezetése alatt állanak, akit azonban mun-
kájában a tanács támogat. Az egyetemes közösségbe a be-
és kilépés teljes szabadsága minden gyülekezetnek ós minden 
synodusnak biztosítva van. Az amerikai egyetemes egyházak 
nem zsinatilag szervezett és szigorúan körvonalozott keretek 
között mozgó közösségek, hanem fraternitások, amelyeket 
csak a közös célok közös testvéries szolgálatának vágya és 
kötelezettsége s bizonyos anyagi érdekek tartanak együtt. 

A General Council a maga elnökét mindig 2 évenként 
választja, mert gyűléseit is két évenként tartja. Mostani 
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elnöke DD. LLD. Th. E. Schmauk, lebanoni Pa. lelkész és 
theol. tanár. Mellette a synodusok elnökei alelnökökként szere-
pelnek. 

Hat titkára van és pedig két angol, két német és két svéd. 
Az elnök mellett egy igazgatótanács működik, melynek 

az egyik titkár és a pénztárnok hivatalból tagja. Ε tanács 
két évre választott 9 tagból áll. 

Az összes ügyeket szakbizottságok intézik. Ε bizottsá-
gok a következők : 

1. Board of English Home Missions. 
2. Board of German Home Missions. 
3. Board of Swedish Home Missions. 
4. Board of Foreign Missions. 
5. Porto Rico Mission Board. 
6. Board of Publication. 
7. Board of Immigrant Mission. 
8. Board of Slav Mission. 
9. Board of Education. 
Ezeken kívül vannak még olyan bizottságok is (comitée), 

amelyek egy-egy ügykörrel (pl. a theologiai, a jubileumi, a 
pénzügyi, a zsidó misszió, a belmisszió, a diakonia, a vallás-
tanítás, az egyetemek, a könyvkiadás, a templomi ének és 
zene, a vasárnapi iskolák, a konferenciák, a sajtó, az épít-
kezések, stb. stb. ügyeivel) foglalkoznak. 

A General Councilba tartozó synodusok elnökeit mindig 
egy-egy évre választják. Az elnökök ismételten is megválaszt-
hatók, de csakis háromszor egymásután. A választás nyilvá-
nosan, a synodus közgyűlésén történik. A synodus közgyűlé-
sére minden egyház képviselőket küld. A lelkészeknek komoly 
és írásban megokolt akadály nélkül a közgyűlésről elmarad-
niok nem szabad. 

A közgyűlésen a Szentírás hirdetésének a Szentségek 
kiszolgáltatásának, az egyházi fegyelem és gyülekezeti élet 
megbeszélésének elmaradnia nem szabad. 

A synodusok munkája három körben történik: Ezek 
1. Synodus. 2. Lelkészi gyűlés. 3. Conferencia. 

A synoduson, mely évenként rendszerint csak egyszer 
tartatik, a kerületbe tartozó összes lelkészek kötelesek meg-
jelenni. Itt az egyházak közügyeit tárgyalják. 

A lelkészi gyűlésen csak a rendes lelkészek jelennek 
meg. Itt tárgyalják a tant és a herezist érintő kérdéseket, 
a kandidátusokat itt vetik vizsgálat alá, a fegyelmi ügyeket 
is itt tárgyalják. 

A konferencián közérdekű ügyeket beszelnek meg, a 
bizottságok jogkörébe eső eseteket tárgyalják, tudományos 
vagy tapasztalatot bővítő felolvasásokat tartanak, a belmisszió 
ügyeivel foglalkoznak stb. 
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A synodusok kebelébe a lelkészeket csakis előzetes 
colloquálás, illetve vizsgálat után veszik fel. A jelölteket a 
felavatás előtt a synodus elnökének elnökletével tartott lel-
készi vizsgálaton a bibliai bevezetésből, az apologetikából, 
az ó- és újtestamentomi írásmagyarázatból, a héber ós görög 
nyelvből, a hit- és erkölcstanból, az egyház- és dogmatörté-
netből, a symbolikából, különös tekintettel az evang. egyház 
symbolikus könyveire, továbbá a homiletikából, katechetikából, 
pastorális tlieologiából megvizsgálják, majd személyes vallásos 
nézeteiről és a papi hivatalra vezető indítékairól kérdezgetik 
ki. Ha a vizsgáló bizottság a jelöltet eléggé kószültnek találja, 
felavatja és felveszi a synodus kebelébe. 

Ez a vizsgálat, ha nem is ilyen széles mederben, de mint 
collocutio a máshonnét átjövő lelkészekre és így a Magyar-
országban felavatott lelkészekre is kiterjed. 

A lelkészek'kötelesek felügyelni és időnkónt jelentést 
tenni: a tanítás tisztaságáról, az élet helyességéről, az egy-
házvezetésről. 

A kötelességeit mulasztó lelkészek büntetésének foko-
zatai : elnöki megintés, felfüggesztés, elmozdítás. 

Minthogy a G. C. kebelébe tartozó magyar és tót lel-
készek csaknem mindenike élvez valami segítséget is, attól, 
aki a havi jelentést be nem adja, a G. C. missziói bizottsága 
a havi segélyt megvonja s így kényszeríti a hivatalos teendők 
pontos végezésére. Sajnos, hogy θ rendszábály alkalmazására 
már nem egy ízben volt szükség a magyar papokkal szemben. 

A G. C. bizottságai közül minket most csak a Slav 
Missions Board érdekel. Ennek a bizottságnak elnöke Ph. D. 
W. Rehrig Mauch-Chung Pa. lelkésze a bizottság superinten-
dense ( = ügyvezető, munkafelügyelő, aki egyúttal utazó 
megbízott is) Ph. D. A. L. Ramer, aki jelenleg Allentown Pa.-ban 
lakik. Lelkészi képesítésű, de nem parochus, hanem misszió-
kat szervező lelkész. Ramer és az amerikai egyházi vezetők 
eleinte mind úgy látták és azt hitték, hogy a Magyarországból 
kivándorló evangélikusok csakis tótok lehetnek. Mikor ezek 
között a szervezés munkáját megindították, az ezzel foglal-
kozó bizottságot Slav Missions Boardnak nevezték el. Maga 
Ramer két ízben is járt Magyarországon s nevezetesen Besz-
terczebányán, hogy a missziói munkához szükséges tót nyelvet 
elsajátítsa. Elég sajnos, hogy senki sem figyelmeztette őt 
sem odakint, sem idebent arra, hogy az evangélikusok nem 
mind tótok Magyarországon és hogy neki a magyar nyelvre 
is szüksége van. 

A Slav Missions Board alapította és támogatja az 
amerikai magyar gyülekezeteket is. Munkamezejóbe tartoznak 
a tótok, magyarok, erdélyiek, slovenek ( = vendek), a lettek 
és az olaszok: 
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Ez a bizottság rendkívül széles munkamezőn dolgozik. 
Sok volna felsorolni azoknak a helyeknek a neveit, amelyeken 
már eddig is, fennállása két évtizede alatt gyülekezeteket 
szervezett s amelyeken a gyülekezetek szervezését meg-
kezdte. Csak tájékozásul említem meg a következőket. A 
bizottság superintendense szerint tót nyelvű gyülekezeteket 
kellene és lehetne alkotni: Colorado Springs és Calhan (Col.); 
Beit Stockett, Sand Coulee, (Mont); Cle Elum, Everett, Tacoma 
(Wash.); Portland (Ore.); San Francisco (Cal.); Superior, 
Phillips, Medford (Wis.); Canadában pedig a következő helye-
ken : Fernie, Canmore, Alta, Wimipeg (Man.). 

Ez a névsor egyrészt azt mutatja, mily sok helyen élnek 
gyülekezetbe tömörülés nélkül a mi magyarhoni evang. hit-
testvéreink, másrészt, hogy mily sok lelkész találna még 
munkateret Amerikában! 

A Slav Missions Board ma a következő magyarhoni 
eredetű gyülekezeteket gondozza: 

1. Tót nyelvűek: Philadelphiában 1912-ben tar tot ták az 
első istentiszteletet a tót hívek számára, de rendes lelkészt 
beállítani még nem voltak képesek. Trenton, Ν. Y. számára 
telket szerzett a bizottság, de gyülekezetté szervezni még 
nem tudta. Nanticokét, Pa. minden második vasárnap Hibian 
András theologussal lát tat ja el. Indiana Harbor, Ind. híveit 
Placsko Sámuel theologussal gondoztatja. Detroit, Mich, tót 
híveinek a szünidők alatt Benko Mátyás theologussal tartat 
istentiszteletet; míg Pennsylvánia belső területén Szlabey 
Márton theologus működik, mint misszionárus. 

Mahanoy City, Pa., lelkésze, Dianiska Albert a környék-
beli tót telepesekhez szokott ellátogatni; míg Chicagóban 
Schulz Sámuel, Northempthonban Cserneczky Gyula, Free-
landban Havel Lajos lelkészek támogatják a bizottságot 
missziói munkája kifejtésében. 

2. Magyar nyelvűek: Maga a bizottság jelentése szomo-
rúan állapítja meg, hogy a magyar evangélikusok közt nehéz 
és elkésett a munka, mert már igen sokan csatlakoztak a 
református egyházakhoz (Many of our Lutheran Magyar meni" 
bers have united with Magyar Reformend churches, of which 
there is a large number.). Még szomorúbban említi meg, 
hogy kevés a magyar lelkész ós azok is igen hamar elhagyják 
helyeiket. Elég is csak arra utalni, hogy Elginnek egy év 
leforgása alatt Becker Jakab, Schleifer Bertalan, Bódy János 
voltak a papjai s ma mégis lelkész nélkül pusztulásnak indúl· 
Pedig e gyülekezetet a Slav Missions Board évi 800 dollárral 
segélyezte. Detroit (Mich.) papja 1910 óta Becker Jakab, aki 
azonban elutazásom után a papságról leköszönt, újságíró lett 
s helyét ez év húsvétján a volt sajógömöri lelkésznek, Vályi 
Gusztávnak engedte át. A clevelandi gyülekezet a legvirágzóbb 
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magyar egyház Amerikában, melynek szervezése, vezetése s 
legutóbb szeretetházzal való ellátása Rúzsa István lelkész 
és a neki minden téren teljes lélekkel és meg nem becsülhető 
buzgósággal segítő családjának érdeme. New Brunswick N. J. 
lelkésze eddig dr. Stiegler Ernő Sándor volt, akit azonban, 
értesülésem szerint az elmúlt hetekben South-Bethlehem (Pa.), 
hívott meg lelkészéül s helyébe Kovács Mihály s. 1. ment ki 
e napokban Amerikába. Buffalo (Ν. Y.) most áll a szervezés 
alatt, s e célra a G. C. a philadelphiai theologián már egy 
év óta taníttatja az angol nyelvre Korntheuer József theolo-
gust, akit, értesülésem szerint, már el is küldött Buffaloba. 
A Slav Missions Board mindezeket az egyházakat tetemes 
évi segítséggel keltette életre és tartja életben ma is. A 
bizottság egyetlen magyar tagja, Dianiska Albert, igen nagy 
hálára kötelezi honfitársait és hittestvéreit, hogy a bizottság 
ülésein azok érdekeit teljes készséggel és a bizottságban 
élvezett tekintélye szerint is teljes sikerrel felkarolja. 

Új magyar lelkészi állások volnának szervezhetők 
Philadelphiában, Pittsburgban, New-Yorkban, Chicagóban, 
Martins Ferryben stb., amihez a G. C. készséggel nyújt mindig 
segédkezet, de embere nincsen a munkához.1) 

3. Erdélyi missziója is van a G. C.-nek és pedig Youngs-
town (C.) városában, ahol a pap Schuster György; továbbá 
Ellwood City (Pa.) városában, ahol a lelkész Lentz A. P. Ezek 
a környéken lakó német telepeseket is gondozzák. 

4. South Bethlehem voltakép vend gyülekezet, azért 
nevezi a kimutatás slovennek s ra j ta kívül még ilyen gyüle-
kezet volna szervezendő Harrisburgban és Steeltonban (mind-
kettő Pa.), ha volna vendül is tudó theologus vagy lelkész, 
aki ezeket a derék és buzgó híveket gondozásába venné. 

Minthogy a G. C. Magyarországból elegendő munkaerőt 
nem kap, úgy segít magán, ahogyan tud. Ramer superinten-
dens körútjai alkalmával az intelligensebb fiatalembereket 
neki biztatja a papi pályának s magával viszi Allentownba, 
ahol az előkészítő iskolákat velük elvégezteti, hogy évek 
múlva mint misszionáriusok a tót és magyar gyülekezetek 
szolgálatára lehessenek. Ma a következő fiatalok állanak 
kiképzés alatt: Placsko Sámuel, a chicagói seminariumban; 
Szlabey Mátyás és Benko Mátyás a thieli Collegeben; Hibian 
András, Bellán M. János, Faska Pál, Havir János, Szabó Ede 
pedig az allentowni előkészítő iskolában. Ezek közül csak 
Faska Pál tud tisztán magyarul, a többi, amint velük foly-

' ) A korrektura közben vett értesülés szerint Allegheny-Palmerton álló-
mással a missziói bizottság Albrecht Géza volt nagyszombati lelkészt alkal-
mazta misszionáriusnak évi 720 dollár fizetéssel. Ez egészen ú j alapítású 
gyülekezet, melynek híveit eddig maga Ramer sup. látta el. 
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tátott személyes beszélgetésemből meggyőződtem, nem volna 
képes magyar gyülekezet szolgálatára. 

Amint majd alább, a philadelphiai megegyezésből ki fog 
tűnni, ezek miatt nem kis harcom volt Ramer superinten -
denssei, aki az így képzett embereket a magyar gyülekezetek 
élére is behelyezni óhajtotta. A philadelphiai értekezlet ez 
ellen kifejtett érveléseimet azonban elfogadta s helyeselte 
amaz álláspontomat, hogy az így képzett munkaerők lehet-
nek misszionáriusok ós a lelkészek segítőtársai, lehetnek dia-
kónusok és egyes egyházi intézmények megbízott vezetői, 
de az akadómiailag képzett lelkészekkel azonosakká semmi-
esetre sem tehetők. 

A missziói bizottság a bevándorló hitsorsosok gondozá-
sára évenként 25,825 dollárt, vagyis 129,125 koronát fordít, 
ebből 18.318 dollár a misszionáriusok ós a superintendens 
fizetésére szolgál. 

Ez anyagi eszközzel a G. C. jelenleg a következő misz-
sziói munkát végezi: Támogat 9 tót, 3 magyar, 1 vend, 1 
erdélyi szász, 1 lett összesen 15 lelkészt, 5 tót és 1 lett tanulót, 
36 missziói állomást. 

Minthogy itthon sokan azt hiszik, hogy Amerikában a 
szervezett egyházak a papi hivatalra bárkit oly módon bocsá-
tanak, amint azt nálunk és közöttünk a baptisták vagy még 
inkább a nazarénusok cselekszik, pár szót a theologiai kép-
zésről is kénytelen vagyok szólani. 

A theologiai képzés dolgában a különböző evang. egye-
temes egyházak nem azonos módon járnak el. Az orthodo-
xiájával, egyedül üdvözítő igényével s ennek következtében 
a subjectiv vallásosság döntő jelentőségének hangsúlyozá-
sával kérkedő Missouri Synodnak kétféle theologiai képzése 
van. Az egyik a tudományos, a másik a gyakorlati irányú. 
A tudományos képzést pl. a st.-lousi theologián adják, ahova 
rendes középiskolai előképzés után három évre kötelezik a 
papjelölteket. Ez a képzés tehát nagyjában ós egészében 
a mienknek, illetőleg a németországinak felel iheg. A mási-
ka t a springfildi seminariumban adják, ahova középiskolai 
előképzés nélkül a kegyes laikusokat bocsátják s ahonnét 
három évi proseminariumi és három évi seminariumi képzés 
után lelkészül alkalmazzák. Hogy azonban e kétféle képzést 
maguk sem tekintik egyenlő értékűnek, bizonyítja az, hogy 
3—4 St.-Louisban képzett lelkész közé vegyítenek 1—1 Spring-
fildben végzett hirtelen-papot. 

A G. C. a rendes theol. kurzus elvégzésére mindenkit 
kötelez. A középiskolával még a Fakla-fóle tanulókat is meg-
birkóztatja, csakhogy összevont osztályvizsgálatokkal és 
mindenkit csak a high school és a Coliege elvégzése után 
bocsát be a theologiára. 
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A theologián a tanmenet egészében véve a mienknek 
felel meg, csakhogy aránytalanul gyakorlatibb jellemű. 
A három éves kurzus a következő tárgyakat öleli fel. Ε 
tanmenet a philadelphiai (Mountairy) theologia jövő 1914/15. 
tanévére van megállapítva: 

I. tanfolyam. 
Theol. Encyclopaedia. Heti 2 óra. I. 
A positiv keresztyénség alapjai. Heti 2 óra. II. 
A héber nyelv elemei. Heti 3 óra. I—II. 
Az Újtestamentom nyelve. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés az Újtestamentomba. Heti 1 óra. I—II. 
Az Újtest. kánon története. Heti 1 óra. II. 
Pál apostol kisebb levei. Heti 2 óra. I—II. 
A dogmatika elemei. Heti 2 óra. 1—II. 
Keresztyén elvek a modern történetben. Heti 2 óra. I 
Jézus ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az apostolok ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az Ótest. ethikai világnézete. Heti 2 óra. I—II. 
Az egyház megalapítása. Heti 4 óra. 1. 
Ókori egyháztörténet 680-ig. Heti 4 óra. II. 
Istentiszteleti gyakorlatok. Heti 1 óra. I. 
A homiletika elemei. Heti 1 óra. II. 
Bevezetés a liturgikába. Heti 1 óra. I—II. 

II. tanfolyam. 
Héber exegesis: Kispróféták. Heti 2 óra. I—II. 
Bevezetés a Pentateuchba. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés a Prófétákba ós a Hagiografákba. Heti 1 óra II. 
A római levél exegesise. Heti 1 óra. I—II. 
Újszövetségi theologia. Heti 1 óra. I—II. 
A dogmatika általános része. Heti 1 óra. I—II. 
A hitvallásos iratok és a tridenti kánon. Heti 1 óra. I—II. 
Apologetika. Heti 2 óra. I—II. 
A ker. ethika története. Heti 4 óra. I. 
A ker. misszió elmélete és gyakorlata. Heti 2 óra. II. 
A középkori egyház története. Heti 4 óra. I. 
A reformáció története. Heti 4 óra II. 
Katechetika. Heti 1 óra. I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgiái gyakorlatok. Heti 1 óra. II. 
Egyházi zene története. Heti 1 óra. II. 

III. tanfolyam. 
Ótest. exegesis. Heti 3 óra. I—II. 
Újtest. exegesis. Heti 4 óra. I—II. 
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Tételes dogmatika. Heti 1 óra. I—II. 
Egyházpolitika. Heti 1 óra. I—II. 
A lutheri theologia története. Heti 1 óra I—II. 
Apologetika. Heti 1 óra. I—II. 
A Gen. Counc. elvei és azok alkalmazása az egyházra. 

Heti 1 óra. II. 
Az egyház problémája a nevelésben és az életben. 

Heti 1 óra. II. 
A ker. ethika rendszere. Heti 2 óra. I —II. 
A ker. misszió története. Heti 11 óra. II. 
A belmisszió. Heti 8 óra. II. 
A misszió Indiában és Japánban. Heti 10 óra. II. 
Dogmatörténet. Heti 2 óra. I—II. 
Homiletikai gyakorlatok. Heti 2 óra I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I. 
Hymnologia. Heti 1 óra. I. 
Egyházi archeologia. Heti 1 óra. II. 
Ε tananyag a theologiai képzés tudományos színvonalát 

és gyakorlati értékét eléggé igazolni látszik. Ezért érthető, hogy 
a philadelphiai tanácskozáson ama feltett kérdésre: „Elis-
meri-e majd a Magyarhoni evang. egyetemes egyház a nálunk 
képzett lelkészeket az alakítandó esperesség magyarországi 
képzettségű lelkészeivel azonosaknak ?" azzal feleltem, hogy 
a Magyarhoni evangélikus egyetemes egyház nem fogja 
kivánni, és nem is kívánhatja, hogy az egész világon az δ 
tanterve szerint tanítsanak, főként akkor, ha az az idegen 
tanterv az egyetemeken és akadémiákon szokásos tananyagnak 
egészébe véve, teljesen megfelel. A G. C. lelkészeinek kép-
zése színvonal tekintetében nem áll a mienk alatt. 

Raffay Sándor. 
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(Folytatás). 

4. Az egyes lelkészektől e korszakban is feltétlen enge-
delmességet követelt az esperesség, e tekintetben a legkisebb 
vétség is — mint már láttuk — fenyíték alá esett; hasonlóan 
megkívánták, hogy a lelkész mint az isteni ige hirdetője 
valláserkölcsi tekintetben is példányképűl szolgáljon a hívek-
nek és mindenben az esperességi szabályokhoz ragaszkodjék. 
A fegyelem, mint fentebb láttuk, kíméletet ugyan nem ismert, 
de attól eltekintve a lelkészi hatalom, kivált a világi emberrel 
és a polgári hatósággal szemben, korlátlan és felette nagy 
volt. Azt sem kell feledni, hogy az esperesség minden tagja 
bajban támogatást, szenvedett sérelem esetében elégtételt 
nyert. Jaj volt annak, ki a lelkészt becsmérelte, szolgálatait 
igénybe nem vette, pontosan nem fizette. A hárskútiak hiába 
mondták Csetneken 1633 ápril 13-án: „lelkészünk Lányi György 
hirtelen haragú, kevéssé tanult, nehezen érthető beszédű és rossz 
gazda, kérjük elmozdítását!" — A kérelemnek hely nem 
adatik, volt a válasz, mert a felhozott ok nem elegendő 
ahhoz, hogy elmozdíttassék (Prot. Schröter 243 1.). 

Nézzük már most a lelkészek e korbeli jövedelmeit vagy 
is inkább a Homonnay Mária által Blasius Péter dereski lel-
kész részére kiadott meghívó levelet (vocator). 

1630 augusztus hő 10 napján. 
Mi gróf Drugeth Homonnay Mária az néhai tekintetes 

és nagyságos rimaszécsi Széchy György úrnak meghagyatott 
özvegye stb. Alkutattuk meg dereski, licei és lévárti jobbá-
gyainkkal Blasius Péter prédikátor esztendőnkent való fize-
tése lészen tőlök, az mint rendszerint következik: elsőben is 

Minden egészhelyes jobbágy ötven pénzzel, egy-egy 
jósvai szapu búzával tartozik, az kik penig ketten összefog-
nak s úgy szántanak, ketten adnak egy jósvai szapu búzát, 
de azért ugyan ötven-ötven pénzzel tartozik egyik-egyik. 

Az kinek barma nincs, akár jobbágy, akár zsellyér, fél-
fél jósvai szapu búzával 's ötven-ötven pénzzel tartozik. 

Az özvegyasszonyok mindenik három-három sing vászona 
(1.) szent Mihály napvendégségkor offertoriummal tartozik és 

Theol. Szaklap XII, ivf, 13 
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az kinek annyira való értéke lószen egy „persemelddel (pecse-
nyével) és egy kalácscsal tartozik; az ki penig szegény, hogy 
magának sincs, nem tartozik. 

Az három sátoros ünnep napokon offertoriummal tar-
toznak mindnyájan. Házasúló személy az fölhérdeléskor az 
bor Jósván jár, egy itce borral tartozik. 

Gyermek ágyas asszonyember az avatáskor hasonló-
képen egy itce borral tartozik. 

Kereszteléskor egy kenyérrel, egy tyúkkal tartozik 's 
egy viasz gyertyával, az kiben egy pénz is legyen. 

Halott fölött való énekléskor tizenkét pénzzel tartoznak, 
de ennek az harmada az mesternek jár. 

Harangozástúl hat pénzzel, de az épen (egészen) az mes-
ternek jár . 

Menyegzője lakodalomtúl, ha az lakodalomban ott lészen 
az prédikátor, nem tartoznak semmivel; de ha ott nem lészen, 
egy tyúkkal 's egy kalácscsal tartoznak az prédikátornak. 

Levélírásért, ha az mester otthon lészen, vagy sör vagy 
bor lészen az faluban, egy-egy itcevel tartoznak1), de ha az 
mester otthon nem lészen, az prédikátornak is megadják. 

Az csordapásztor semmit nem tartozik az prédikátornak, 
de az pásztor is az prédikátornak minden szamár barmot 
tartozik fizetés nélkül megőrizni. 

Deresk tartozik minden esztendőben három kaszást adni, 
Lice két kaszást 's Lévárt egy kaszást egy-egy napra. 

Ha valamely szófogadatlan, az menynyiről az prédikátor 
megszolgál, meg nem akarja fizetni, azon falu bírájának jelentse 
meg az prédikátor; az bíró penig az egyház fiát melléje vévén 
az barmát hajtsa el, de nem az prédikátor udvarára, hanem 
az magáéra és addig ki ne bocsássa, míg az prédikátornak 
kedvét nem találja.2) Actum in arce nostra Murán die et 
anno ut supra Homonnay Mária m. p. (L. S.)" (Prot. Rima-
novi 652—653 1.). 

D) A közoktatás. 
Az iskola és egyház közötti viszony szintén a régi 

maradt ; a tanító θ korszakban is feltétlenül alá volt rendelve 
a lelkésznek, kitől a tanításnál is irányt vett. Említésre 
méltó, hogy egyes kiváló férfiak és nők pl. Széchy György, 
Homonnay Mária, Bakos Gábor melegen felkarolták a tanítás 
szent ügyét, midőn iskolákat alapítottak és a tanítókról is 
gondoskodtak. Homonnay Mária, egy, Murány várában 1643 

') A levél (okmány) írás a tanító tiszte lévén, a lelkész a r ra csak 
akkor volt feljogosítva „ha az mester ot thon nem volt." 

*) Ezen néhány szó érdekes világot vet a kor szokásaira! különösen 
pedig az igazságszolgáltatás sommás rövid voltára. 
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május 20-án kelt adománylevelben „szokott úrasszonyi grá-
tiából" félszőlőt adományozott a balogi tanítónak, mely alka-
lommal a többi közt azt is mondta: „meggondolván azt, hogy 
a felső balogi augustana confesszión lévő tanítóknak igen 
vékony proventusok és kiváltképen halálunk után a földes-
uraktól is lassú provisiójuk fogna lenni."1) 

Semmi kétség, hogy a tanító e „boldog korban" is könyek 
között ette szűken kimért kenyerét. Igazolja azt épen a balogi 
tanító Piskatorisz György részére Homonnay Mária megha-
gyásából 1634-ben Kotay Jakab lelkész aláírásával kiadott 
következő hivány: 

„Esztendőig való fizetése e lószen:" 
1. Pádár nevű falu egészlen ő kegyelmének fog fizetni, 

minden egészhelyes jobbágy két-két szapu búzát ad, az fél-
helyes egy szapuval, az negyedrészes egy mértékkel. Az 
zsellérek, kik magok házában laknak ós helyet nem bírnak 
12 dénárt fizet mindenik: az kik más ember házában laknak, 
hat pénzt. 

2. Minden egószhelyes jobbágy, az kik Alsó-, Fölső-
Balogban, Perjesen és Panithon laknak, három kéve búzát 
adnak; az félhelyesek kettőt avagy legalább más felet; az 
negyedrészes egy kéve búzát ad. 

3. Alsó-, Fölső-Balogi, Perjési ós Panithi zsellérek, az 
kik magok házában laknak, hat-hat pénzt adnak, az kik más 
ember házában ós helyet nem bírnak, három-három pénzt. 

4. Ha az isten az szőlőnek termését megtartja, minden 
szőlős ember az δ órtéke szerint, ki többet ki kevesebbet 
ad mustot. 

5. Ha halott vagyon, 12 dénárt adnak az énekléstől, annak 
az fele a prédikátoré és a fele az mesteré. Ha Panitra vagy 
máshová megyünk halott eleibe 24 dénárt adnak, az is kétfelé 
oszol. 

6. Az főünnepnapokon astatio és recordatio vagyon, az 
mi jut, abbúl az mendikásoknak kell valamit adni, a többi övé. 

7. Ha ostyát viszen ő nagyságának") karácsonban, fáradt-
sága nem lószen heába való. Ha ide Balogvárába jő Ő nagy-
sága és ő nagyságához recordálni megyen, ürösen ő nagysága 
el nem bocsátja. 

8. Egy jó szántóföld vagyon, azt is bevetheti avagy 
dézsmára másnak adhatja, (magyar) 

Jacobus Kotay s. k. balogi lelkész ez idő szerint esperes. 
(Prot. Rimanovi 687—688 1.). 

*) Lásd a csetneki esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt, mely 
annyival érdekesebb miután ra j t a a boldog emlékezetű grófnő saját a lá í rása 
^s címeres pecséte (a 4 rigó) látható. » 

*) Homonnay Mária grófnő. 

13* 
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A dobsinai tanító fizetése az 1637 február 9-ón tar tot t 
egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint: 

1. Minden lakos évenként 20 dénárt fizet, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, a zsellér 10 dénárt; 

2. egy-egy hámor hetenként egy darab vasat (portionem 
ferzi), az acélkohó 50 dénárt ad. 

3. ünnep és vasárnapon ingyen ebéd a lelkésznél; 
4. A mészáros hetenként 2 font marhahúst ad, de ez a 

harangozóval vagy kántorral megosztandó; 
5. a karácsoni, farsangi, húsvéti, pünkösdi és Márton 

napi felköszöntés (recordatio) jótéteménye kizárólag őt illeti, 
a mit belőle bajtársainak és a deákoknak1) juttat, azzal be 
kell azoknak érniök; a hetenkénti és kéthetenkénti felkö-
szöntés azonban a kántoré meg a deákoké." (Prot. Rimanovi 
733 1.) 

Ilyen szűken kimért jövedelem mellett, ahhoz még olyan 
alárendelt állásban a szegény tanító sorsa elég szomorú lehe-
tett, és ha még a köznéppel is barátkozott, a kevés tekintély 
is lefoszlott róla és ha jövedelmező mellékkeresetre tett szert, 
„hivatalát" is elhanyagolta. így történt pl. Dobsinán, hol a 
lelkész 1637-ben az egyházlátogatás alkalmával intette taní-
tóját (Reich Mártont): „ne szennyezze be hivatalát az által, 
hogy a tanuló ifjúság nyilt kárára hosszú éjjeleken át hiú 
táncvigalmakban (choris vacantibus) muzsikál, ámbár kifogása 
nincsen, ha azt az ő tudtával és beleegyezésével tisztességes 
lakodalmakban teszi 1" (Prot. Rimanovi 734 1.). Az 1642 évi 
február 15-én tar tot t egyházlátogatásnál pedig elmondatott, 
hogy : Reich Márton hétfőnként a sörházban lóvén elfoglalva, 
elmulasztja a reggeli tanórákat; ugyanaz történik nyáron, 
mikor a várostól messze fekvő vasgyárakban napokon át 
cántál!", miért határoztatott: „a tanító legyen hétfőn is reg-
geli 9 óráig az iskolában, aztán mehet a sörházba; ha pedig 
a városból kimegy, jelentse a lelkésznek és adjon collegá-
jának, ki őt helyettesíteni fogja, kellő utasítást; évenként 
háromszor kell a lelkész által előírt tárgyakból vizsgát tenni, 
a városi közönség pedig felszólítandó, hogy a másik tanítónak 
és a kántornak a megszaporodott munkáért valami fizetést 
adjon (Prot. Rimanovi 806 1.). Ha már olyan tekintélyes 
városban is, milyen Dobsina volt, ilyesmi történt, könnyen 
elképzelhető, milyen volt faluhelyen a tanító sorsa! 

A tanügy különben az esperessógnek szívón feküdt, az 
egyházlátogatás mindig a tanítóra és iskolára is kiterjedt. 

') A (nagyobb) deákok a taní tó segédei voltak és pedig nem csak a 
templomban és a temetések, lakodalmak és felköszöntéseknél) hanem az isko-
lában is, hol az elemi oktatás j ó részben reájuk volt bízva. Dobsina város 
lakossága e korban az 1626 óta meglehetős pontosan vezetett anyakönyvek 
a lap ján legfeljebb 1 2 0 0 - 1 6 0 0 lélekre tehető. 
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Midőn 1641 ápril 17-én a Homonnay Mária által felépített 
sumjáci templomot az esperes Lovcsányi Kristóf, Holz Jakab 
betlóri, — Golczius Joákim rozsnyói lelkész alesperes és még 
12 lelkész közbenjöttóvel roppant ünnepélyességgel felszen-
telte, egyúttal meghagyta, hogy a felépítendő iskola költségeit 
a leányegyházak (Vernár, Telgárt, Pohorella) egyharmad 
részben viseljék és u. o. 1643 január 30-án az egyházlátoga-
tás alkalmával a tanító fizetése iránt is törtónt intézkedés. 
(Prot. Rimanovi 902—904 1.) 

Azon kérdésre: mit tanítottak akkor az iskolákban? az 
egyházlátogatás jegyzőkönyveiben találjuk a választ, így a 
dobsinai iskolát illetőleg 1637 február 9-iki kelet alatt olvas-
suk: „úgy az iskolában mint az alumneumban1) a gramma-
tikából és dialektikából vizsga tartatott, mely a tanítók és az 
ifjúság becsületére vált (in quo honeste steterunt, Prot. 
Rimanovi 734 1.)" ós 'a rozsnyói iskolát illetőleg 1642 feb-
ruár 20-iki kelet alatt: „a német tanító (Peschkover Dániel) 
Hutter theólogiáját, Philippus grammatikáját és Dietericua 
Mautbner-fóle logikáját és rhetorikáját szorgalmasan forgatta 
a tanuló ifjúsággal". (Prot. Rimanovi 823—824 1.) 

Ezen adatokból már azon törekvés is kitetszik, mely 
az ifjúságnak osztályokra való elkülönítésére vagyis oda 
irányult, hogy a magasabb tantárgyak előadása másra és az 
elemi oktatás is másra bízassók. Ez pl. Dobsinán, hol az 
(elemi) iskola ós az alumneum között már különbséget tet-
tek, életbe is volt léptetve. 

E) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Götnör vármegye e korszakban is majdnem folytonosan 

háborúk színhelye lévén, a lakosság anyagi és erkölcsi pusz-
tulása állandó volt. A magyar felkelő hadak, a német 
zsoldosok ós a kalandozó törökök nem ismertek kíméletet, 
aláásták a jólétet, megmételyezték a jó erkölcsöket. Hiszen 
elég Szén Péter gömörpanyiti lelkész, az 1641-ben török rab-
ságba hurcolt babaluskiak ós a 1643/4-ben kifosztott hárs-
kútiak szomorú sorsára hivatkoznom, hogy beigazoljam, 
mily nehéz volt. e korban a létért való küzdelem. A külön-
féle hadaktól megsarcolt, a töröktől súlyos adókkal terhelt, 
folytonos rettegésben élő nép vagyonilag tönkre menvén, az 
erkölcsi sülyedós is megindúlt. A hűtlen elhagyás, házasság-
törés és istenkáromlás eseteivel az e korból reánk maradt 
jegyzőkönyvekben igen sűrűn találkozunk. Az 1637 és 1642 
évi egyházlátogatások alkalmával ismét ós ismét utasíttattak 

Ezen . .a lumneum" a nagyobb deákok iskolája volt, melyben a mai 
középiskolák bölcsője keresendő. 
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a hívek, hogy az isteni tiszteletet el ne raulaszszák, az Úr 
testét gyakran élvezzék, az átkozódást és káromkodást, vala-
mint a gonosz emberek társaságát kerül jék! De bármily szi-
gorúan lépett is fel az egyház, az általános sülyedésnek gátat 
vetni nem volt képes. Az esperesség és minden tagja összes 
befolyását latba vetette, hogy tekintélyét fenntartsa és az 
erkölcsi hanyatlást megakadályozza; a káromkodást bot-
ütéssel és bírsággal súj tot ta ; a ki a 6-ik parancsolat ellen 
vétett, nem csak egyházi fenyítek alá esett, hanem a polgári 
hatóság is megbüntette és ismétlés esetében könyörület 
nélkül kiűzték a helységből. Ε tekintetben a lelkész és 
tanító épen nem képezett kivételt, így pl. 1643 január 16-án 
a tamásfalvai lelkész fiai „házasságtörés gyanúja miatt" a 
balogi vár börtönében és bilincsekben sínylődtek (Prot. Rima-
novi 829, 831 1.) 

Feltűnő, hogy Magyarország e vidékén a művészet e 
borzasztó korban is meleg ápolásban részesült, miről tanú-
bizonyságot tehet a templomok e korbeli berendezése és 
díszítése, a amennyire — elég hézagosan — az egyházlátoga-
tások jegyzőkönyveiből ismerjük. Szép kárpitok, gyönyörű 
oltárképek, értékes ötvös művek és csinos faragványok majd 
minden templomban voltak úgy, hogy aztán 1637 március 
11-én Hárskúton nagyon feltűnt és visszatetszett, midőn az 
egyházlátogatás az ottani templom falain nem képeket és 
faragványokat, hanem . . . zsíros húsdarabokat (laridis pin-
guibus) lá tot t ; de a „magyar énekek feltűnő kellemes 
dallama csakhamar elfeledtette az esperes úrral a csúnya 
látványt!" (Prot. Rimanovi 760 1.). 

Ε korszakot a következő adatok jellemzik: 
1. Az egyház minden polgári dologra ós intézményre 

rányomta a maga bélyegét, minek beigazolására elég a dob-
sinai iparoscéhek nagyobbára e korszakban készült alap-
szabályaira hivatkoznom, melyek nagyobbrészt Lachanosarkos 
(Kraut und Fleisch) Mihály lelkész alesperes tollából folytak 
és az istenfólelemre, a templom szorgalmas látogatására és 
a vasárnap megünneplésére különös súlyt helyeznek.1) 

2. Az eljegyzést e korszakban is ép oly szentnek és 
felbonthatatlannak tekintették, mint a házasságot. Pl. Gott-
hárd János rozsnyói bíró hasonnevű fia eljegyezte magának 
néh. Grünblath Gáspár hajadon leányát, Erzsébetet és a gyűrű-
váltás is megtörtónt, midőn a leány egyszerre meggondolta 
magát ós visszaküldte a jegyet. A dolog az esperessógi 
tanács elé került, mindkét fél ügyvédet vallott, kiknek köz-
benjöttóvel 1631 évi február 5-ik ós 19-ik napjain Rozsnyón 
az ügyet tárgyalták, mely alkalommal hiába védekezett 

4) Lásd a dobsinai városi levéltárban lévő céhszabályokat. 
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alperes Fabriczi György és a „szent korona" (esperesség) 
előtt, hogy „kiskorú lévén, gyámja tudta nélkül a d o t t házas-
sági ígérete semmis": a Zabeler Péter lőcsei superintendens 
könyvében1) foglalt szabályok alapján és mert alperesnő 
12 éves korát immár betöltötte volt („holott a gyámság a 
fiúra nézve 14, a leányra nézve 12 éves korban megszűnik 1") 
Ítéltetett: „annak okáért, hogy az szent házasságnak mél-
tósága helyén maradjon, s az botránykozás ós állhatatlanság 
efféle dologban eltávoztassék, ilyen büntetés alá köteleznek 
(sic!) az leányzót: hogy hét esztendeig férjhez ne mehessen, 
mennyegzői lakodalmaktól, táncoktól ez hét esztendő alatt 
eltiltatik, az bíró uramat, feleségét és fiát becsületes embe-
rek által kövesse meg tizenötöd nap alatt, minden költséget 
is ő térítse meg az bíró uramnak. Az bíró uram fiát pedig 
kötelességétől fölszabadítjuk, hogy ez után szabad legyen 
megházasodnia, sőt az leánykérőket is, kiváltképen az itt való 
lelkipásztorokat tartozik az leányzó megkövetni és az δ 
kegyelmök becsületét megadni11. (Prot. Schröter 223 1.) Meg-
jegyzendő, hogy alperesnő testvére Grünblath Márton rop-
pant vihart idézett fel maga ellen, mikor ezen Ítéletet K a s s á r a 
Alaghy Menyhért országbíróhoz felebbezte ós végre is tetemes 
bírság (20 frt) letétele mellett az esperesség el6tt meghajolni 
kényszerűit (Prot. Schröter 228, 229. 1.) 

3. Derencsényben egy öngyilkos (se ipsum suspendens) 
hulláját a rendes temetőbe temették, mely „borzasztó eset-
ben" (casus horrendus) 1641 ápril 23-án Jolsván a holttetem 
azonnali kiásatása rendeltetett el. (Prot. Schröter 335 I.) Az 
öngyilkosság tehát fenyíték alá esett, ép úgymint . 

4. az áttérés; az otrokocsiak 1641 augusztus 4-én hiába 
mondogatták : „atyáink is kálvinisták voltak I" a fegyveres 
nép kíséretében megjelent esperes arra mit sem adott, (Prot. 
Rimanovi 771 — 772 1.) a dereskíeket 1644 ápril 26-án Jolsván 
ugyancsak kérdőre vonták az áttérésért, mely itt egyenesen 
„bűnténynek" (crimen) lett minősítve (Prot. Schröter 392, 
393 1.). 

F) Egyes egyházak. 
1. Az 1637 március 11-én Rozsnyón tartott egyház-

látogatásról következő érdekes jegyzőkönyv maradt r á n k : 
„Golczius Joákim első ós német lelkész, Astronomi Samu 

magyar lelkész, Német István bíró és Literati György egy-
házi! (egyszersmind adószedő, pactator) közbenjöttével meg-
néztük a német templomot,2) melyben az ol tárokat és pado-

') Itt egy Zabeler Péter által kiadott és ez idélt igen elterjedt egyház-
jogi mű értendő. 

') A mai „püspöki" vagy „ n a g y " templom, mely 1711 óta róm. ka th . 
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kat a jámbor polgárság nem rég jó karba hozta és költséges 
festményekkel és szobrokkal díszítette. A sekrestyében van 
két csinos, csak a minap megaranyozott ezüstkehely, 4 tálca 
és ostyatartó szelence, a harmadik kehely rézből készült, a 
hozzátartozó tálca rossz állapotban (attrita) van; három 
gyönyörű ós drága koszorú (strophiola) a negyedik közön-
séges (vile) ós félig kopott. Terítő, mely a főoltárt takarja , 
van kettő, egyik bíbor színű, másika zöld selyemből; a három 
fehér papi köntös (comisiae albae) tiszta volt. 

A mult évben nagyobbított ós kidíszített magyar temp-
lomot1) is megtekintvén, a hétköznapi használatra szolgáló 
szószeket alkalmatlan helyen a templom közepén találtuk, 
mely okból a lelkész kérelméhez képest utasítottuk a bírót 
és egyházfit, hogy a szószéket kissé jobbra a falhoz állít-
sák. Mivel pedig esős időben a víz a templomba is behatol, 
atyailag intettük őket, hogy e bajon egy jó csatornával 
segítsenek. 

Visszatérvén a paplakba és az egyházi vagyon és jöve-
delem után kérdezősködvén megértettük, hogy eskü alatt 
szolgáló egyházfiak kezelik e vagyont és számolják el a bevé-
teleket és kiadásokat, mely „jó rend" helyeslésünkkel talál-
kozott, mert általa úgy az egyház mint az iskola ügye elő-
mozdítcatik. 

Majd a lelkészek jövedelme kerül t szóba; a lelkész 
elmondta, hogy a tizedből ól, de el nem hallgathatja, hogy 
őt úgy a polgárság, mint a leányegyházak pórnépe meg-
rövidíti; vannak ugyanis a város körül szántóföldek, melyek 
gyümölcsös és veteményes kertekké alakíttattak át, mi a 
tized megcsonkításával j á r ; aztán vannak Csúcsomban és 
Nadabulán földek, melyeket évenként pohánkával, rozszsal, 
zabbal, kölessel, lencsével, borsóval ós más effélével vetnek 
be ós melyekről semmifele tizedet nem adnak. Ε tárgyban 
másnapra az illető falvak bírái és esküdtei idéztettek be, kik 
is megjelenvén Német János bíró és Literati György egyházfi 
jelenlétében következően nyilatkoztak: — Jó becsületes 
uraim stb.2) elődeink emberi emlékezet óta békésen élvezték 
e hegyi szántóföldeket anélkül, hogy egy lelkésznek is valaha 
eszébe jutott volna azokról dézsmát követelni! Legyen tehát 
a lelkész úr most is azon tizeddel megelégedve, melyet neki 
a lapályon fekvő földekről adunk és ne nyúzzon bennünket 
„szegényeket"3). Erre nézve határozta tot t : mutassák elő 
okmányaikat, vagy az érsek (eminentissimi cardinalis) bele-

') A kolostor melletti templom, mely sz intén 1711 óta a róm. katho-
likusok kezében van. 

J) Ezen három szó magyar , a szöveg kü lönben latin. 
Ezen egy szó szintén magyar a latin szövegben. 
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egyezését, különben kell, hogy azon földekről is tizedet 
adjanak. 

Ugyancsak március 12-én egy férjétől eltávozott nőnek 
meghagyatott, hogy csak térjen vissza és éljenek békes-
ségben. 

A bíró és egyházíi jó bizonyítványt adott az egész város 
nevében mindkét lelkésznek, úgyszintén Lysonius György 
német ós N. János magyar tanítónak. 

Végül Lachanosarkos Mihály dobsinai és Pauli György 
veszverési lelkész az iskolában mindkét tanító ifjúságával 
vizsgát tartott és semmi hibát nem talált. Azután a két 
tanítót a deákokkal együtt a paplakba idóztók és konstatál-
ták, hogy békében élnek egymással és a tanítás úgy a lel-
kész, mint a polgárság megelégedésére foly". (Prot. Rimanovi 
766—770 1.) 

1642 február 20-án az egyházlátogatás Golczius Joákim 
német, Marikius János magyar lelkész, Haster János albíró1) 
Blasko Márton és Modory György egyházflak közbenjöttóvel 
történt meg, mikor is az 1637-ben felsorolt kincseken kívül 
még találtak: két harangot, melyet a két nemzet közös ada-
kozás útján szerzett; egy 1638-ban Blasko Márton bírósága 
alatt renovált orgonát, egy 1641-ben Kellő Modory Györgytől 
ajándékozott új keresztelő medencét és egy Grünblath Jánostól 
ajándékozott ezüst tálcát. A két lelkész és egyház hívei 
között teljes egyetértés uralkodott, Peschkover Dániel német 
tanító dicséretet aratott, mert jól viselte magát és a tanuló 
ifjúságot szorgalmasan oktatta, forgatván vele: Hutter theo-
logiai kézikönyvét, Philippus nyelvtanát és Dietericus 
„Mauthner-féle logikáját és rhetorikáját"; a magyar kántor-
tanító (cantor hungaricae scholae rectorque) Sculteti Gáspár 
szintén jó hírnek örvendett, mindkét lelkész nagyrabecsüli 
és a magyar lelkész intést is vett, hogy ezen tanító fizeté-
sének javítását nyilvánosan (publice, a szószékről ?) javasolja. 

Az egyház vagyonát ős jövedelmeit a két egyházfi 
kezelte és Szabados Tóth Péter bíró által az egyháznak 
ajándékozott készpénz is találtatván, annak gyümölcsöző 
elhelyezése az egyházfiak lelkére köttetett. 

Az egyházfiak megígérték, hogy a paplak szűk szobáit 
a jövő nyáron kitágíttatják. 

A tizedet csonkíttatlanúl kapja a lelkész, a néhány óv 
előtt bekerített szántóföldek is visszaadattak régi rendel-
tetésűknek. 

*) A bíró „Zabadoss alias Tóth Péter", kiről alább van szó távol 
he lyen volt, azért találkozunk itt az albíróval. 
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Egy nadabulai nőt kényszerítettek, hogy férjéhez vissza-
menjen. Egy nadabulai leányt pedig, ki megesett ós gyerme-
két megfojtotta, a bíróságnak adtak át. 

Mindkét — egyházi és világi — hatóság utasítást kapott, 
hogy a gyanús nőket (scurras) ne tűr je a városban, a károm-
kodásnak pedig egyházi fenyíték kell és botütesekkel szabjon 
határ t ! (Prot. Rimanovi 823—825 1.) 

2. Hárskúton az 1642 február 20-án megejtett egyház-
látogatás1) a templom jókora részét szerszámokkal, edények-
kel és egyébbel megtöltve találta, mely okból elrendelte, 
hogy ezen szertár (promptuarium) a tulajdonkepeni temp-
lomtól gerendákkal különíttessék el. „ígérték, hogy meg-
teszik mondván: tíz gerendát vettünk, hetet Zechy Mária2) 
őnagysága, hármat pedig Bakos Gábor úr pénzén. 

Egy új, belül megaranyozott ezüst kehelyt is láttunk, 
melyet a tálcával és 4 forinttal együtt krasznahorkai An-
drássy Mátyásnó Monoki Anna ajándékozott ezen egyháznak". 
(Prot. Rimanovi 818—819 1.) 

3. Nevezetes és érdekes a Sumjácon 1636 évi október 
9-én megejtett egyházlátogatás jegyzőkönyve, mely fényes 
bizonyíték arra, hogy esperességünk az idótt a más hiten 
lévőket erőnek-erejével áttéríteni törekedett. 

„A kijelölt helyen legközelebb a három leányegyház — 
Telgárt, Vernar és Pohorella — valamint a nagyságos úrnő 
segítségével legalább egy fatemplom fog épülni. A lelkész, 
Prehradny János panaszkóp előterjeszti, hogy vannak hívei, 
kik Isten tudja, mily vallásúak, mert az úrvacsorát a leg-
több megveti, az ünnepeket meg nem üli, az ú j naptárt a 
régivel confundálja, különösen a pohorellabeliek azok, kik 
állítják, hogy ki mint ruthón kereszteltetett meg, az Úr tes-
tének élvezetére nem kényszeríthető és e részben úgy a lel-
kész, mint a polgári hatóság karhatalma eddigelé mire sem 
ment ezen vakmerő ruthénekkel szemben. Ez okból az esperes 
úr és kísérete a szakadásra törekvő fickók — super hosce 
nebulones schismaticos — ellen következő ítéletet hozott: 
Isten igéjének valamint a szentségeknek megvetése becstelen 
szamártemetéssel — in honesta sepultura asinina — fenyí-
tendő, az illető szamárhulla t. i. minden szertartás nélkül 
sine cruce sine luce, hoc est sine ceremoniis exequialibus 
non in coemiterio sed ubivis sepeliantur Cadavera horum 
asinorum — nem a temetőben, hanem akárhol elásandó. 
(Prot. Rimanovi 614-615 1.) 

') Hárskúti lelkész az idétt árvái Bapczo György volt. 
2) „ex singulari liberalitate Magnificae dominae Maria Zechiana 

septem". 
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V. KORSZAK. 

Az általános üldözés előzményei. 
1645-1670. 

A) Történelmi áttekintés. 
A linzi béke az 1646 évi országgyűlésen is megerősít-

tetett ugyan, de azért épúgy nem tartatott meg mint a köté-
sek, melyek megelőzték; az ellenreformáció egyszer túlsúlyra 
vergődvén folytatta ádáz munkáját, a jezsuiták lábbal tapos-
tak törvényt és jogot, a protestánsok hiába sürgették jogos 
panaszaik elintézését, a vallásháborítás megakadályozását az 
1647 XIV. t.-c. mint yalami magán — és nem országos — 
ügyet a megyék hatáskörébe utasította és miután a megyék-
ben a hatalom már katholikus kézen volt: minden a protes-
tánsok által bepanaszolt ügy . . . elintézetlen maradt. Az 
1655-ben nádorrá választott Wesselényi Ferenc is, a vallási 
vita elnyomására ós mellőzesére használta befolyását, a földes-
urak már rendre elpártoltak volt az új hittől ós jószágaikon 
nem tűrték az ev. lelkészeket: az ekkép minden törvényes 
oltalomtól elesett protestánsok ezentúl a lét és nem lót közt 
tengődtek. Ahhoz járult, hogy az immár több mint száz éves 
harcban marcangolt nemzet alkotmányában és polgári szabad-
ságában is nem egy serelmet szenvedett — 1655-ben már a 
királyválasztási jogtól is megakarták fosztani — és hogy 
minden törvény, mely alkotmányos és vallásszabadságot biz-
tosított, „fegyverrel Írottnak és így érvénytelennek" tekin-
tetett. Az 1655-ben megkoronázott Lipót (Ignác) III. Ferdi-
nándnak 1657 ápril 2-án történt halála után a trónt elfog-
lalván letett esküjével és kiadott hitlevelével nem sokat 
törődött, sőt inkább neheztelt, hogy 1655-ben a rendeket 
választási jogukról lemondatni nem sikerült. 

Az 1659 évi pozsonyi országgyűlésen megujíttattak 
ugyan a magyar nemzet jogait biztosító törvények, kimon-
datott, hogy ő felsége mellett két magyar tanácsos, a por-
tánál pedig magyar ügy viselő legyen; hogy minden magyar 
ügy a magyar tanács által intéztessék el, a kapitányságok 
nagykorú honfiakra bízassanak, külföldi zsoldosok csak a 
rendek beleegyezésével hozassanak az országba, a bennlevők 
pedig 3 év alatt szállíttassanak ki stb., de ezen cikkek is 
jobbára papiroson maradtak. Az 1662 május 1-ón Pozsony-
ban megnyílt országgyűlésen hiába sürgették „lelki szabad-
ságuk visszaállítását" a protestáns rendek, hiába hivatkoztak 
a bécsi és linzi békekötésekre és a királyok hitleveleire: 
„fegyveres kézzel írt törvények azok" szóltak a katholikusok 
és „hol van Bocskay, Bethlen, Rákóczy, ki foganatot szerez-



204 Mikul ik József. 

hetne azoknak?" Végre a protestánsok otthagyták az ország 
gyűlést, melynek 55 végzése ellen a 13 keletéjszaki megye 
aztán Zemplénben tartott gyűléséből óvást tett, de két köve-
tét Székely Endrét és Szuhay Mátyást „egy folt lázadó kül-
dötteinek", mondta Porcia herceg Bécsben, felhíván a nádort, 
hogy: „küldje őket vissza, mert baj lesz!" A nemzet ismét 
meghasonlott, a keletéjszaki 13 megye el volt tökélve fegy-
veres kézzel is, ha kell, a magyar alkotmányért síkra szál-
lani ! 

Ez alatt a török elleni harc folyton folyt, míg a szent-
gotthárdi fényes győzelem után 1664 augusztus 10-én illetve 
szeptember 27-én „rólunk nélkülünk" megköttetett 20 évre 
a hírhedt vasvári béke, melynek a 13 megye még az eset-
ben is joggal ellentmondhatott volna, ha a török győzött és 
a békefeltételeit diktálta volna! Az ezen béke ellen Kassáról 
1665 november 12-én tet t óvással egyet is értett aztán az 
ország többsége, jóllehet Lipót király Bécsbe hivatta volt az 
urakat, kiknek Lobkovitz herceg 1664 december 9-én ugyan-
csak fejtegette a békepontok „hasznos, üdvös és szükséges 
voltát!" 

Lippay érsek 1666 január elején elhunyván a magyar-
ság ellenei nyíltan kezdtek fellépni, de azt sarkon követte 
a visszahatás is! Wesselényi Ferenc, Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter, Csáky Ferenc, Frangepán Ferenc, Rákóczy Ferenc és 
mások, támaszkodva az elnyomott nép elégületlenségére is, 
titkos terveken tűnődtek; Wesselényi Ferenc nádor és Zrinyi 
Péter bán 1666 ápril 5-én a stubnyai fürdőben titkos frigyre 
léptek, a murányi értekezleten már Csáky Ferenc a kelet-
éjszaki megyék főkapitánya Bethlen Miklós és Teleki Mihály 
is velők volt, a francia udvar segélyért kerestetett meg, ké-
sőbb Nádasdy Ferenc országbíró ós 1667 március elején 
már I. Rákóczy Ferenc is be volt avatva a szövetség titkaiba, 
melyben Frangepán Ferencnek is némi része volt. A titkos 
terveket később Panajotti elárulta ós míg a keletéjszaki 
megyék a vasvári békének újból és újból ellentmondtak, 
országgyűlést, sérelmeik orvoslását és a Wesselényi Ferenc 
elhunytával (1667 március 28-án) megüresedett nádori szók 
betöltését sürgették, Zrinyi Péter és Rákóczy Ferenc pedig 
a franciák segélyét — gyors futárral szorgalmazták: a bécsi 
udvar a megtorlás művéhez látott. Zrinyi Pétert és Frange-
pán Ferencet letartóztatta, (Bécsben) Nádasdy Ferencet is 
(később) Bécsbe hozatta és az ismét Kassán 1670 január 
24-én egybegyűlt 13 megyét Rottal János által felhivatta: 
oszoljon el! mert a király engedélye nélkül összejönni tör-
vénytelenség, hadakat felparancsolni, felségsértés. — Mi a 
haza ügyében jöt tünk össze, volt a válasz, hadaink a végek 
oltalmára gyülekeznek, ezekről gondoskodni jogunk, sőt köte-



A gömöri á j . hitv. evang. esperessé;; története. 205 

lességünk! Majd híre járt, hogy a dunáninneni megyék 
Lőcsén szövetkezni akarnak a 13 vármegyével, mire 1670 
március 27-ik napjára Besztercebányára országgyűlés hirdet-
tetett Lipót király által, mely országgyűlésen Lipót követei 
ismét csak „szép szóval" tartották a rendeket, kik erre már 
a következő napon eloszoltak, Rákóczy kitűzte a felkelés 
zászlaját; de néhány vár elfoglalása után ez évi május hó 
1-én már le is tette a fegyvert ős 350,000 frt bűndíj lefizetése 
után és trencséni jószágai árán kegyelmet nyert. 

Lipót király most elérkezettnek hitte az időt, melyben 
Magyarországot katholikussá, koldussá ós rabbá teheti és 
bekövetkezett a boldogtalan kor, mely Magyarországon a 
„német" (osztrák) nevét még a tatárónál is gyűlöltebbé tette ! 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1645-1670. 

Homonnay Mária elhunyta után esperességünk majdnem 
kizárólag Bakos Gábor pártfogására volt utalva. Ezen iskola-
végzett, hadban erős ós hitbuzgó fórfiú 1607 ápril 7-én szü-
letett, a Bethlen- és Rákóczy-féle mozgalmakban tevékeny 
részt vett ós 1666 junius 5-én Csetneken bekövetkezett halá-
láig az ág. hitv. ev. vallást úgy Gömörben mint Kishontban 
erős kézzel védelmezte. 

Lovcsányi Kristóf esperes 1645-ben elhúnyván, helyébe 
a Csetneken 1645 május 3-án tartott közgyűlésen Golczius 
Joakim rozsnyói német lelkész választatott, mikor Kőszeghi 
István murányi várkáplán, a hitehagyott Wesselényi Szóchy 
Mária grófnőtől elűzetvén (propter apostasiam Comitissae 
Wesselianae) búcsút vett az esperessógtől (Prot. Schröter 
398 Ι.)1) 

Az 1646 január 18-án Balogon tartott közgyűlés kivált 
Bakos Gábor tanácsára az ez évi pactáta lefizetését azon 
indokból határozta el „mivel már két éve, hogy az ország-
gyűlés a haza lecsendesítósén fáradozván, erről hallgat!" 
(Prot. Schröter 412 1.) Ez évben már Fabriczi Mihály kövii 
lelkész az esperes. A vallásügy most már Gömörben is rossz 
fordulatot vett, melyen az alapszabályoknak 1647 ápril 30-án 
Csetneken törtónt felolvasása igen keveset segített; már 
1647, október 8-án Köviben keservesen panaszolja Nigrini 
Kristóf hárskúti lelkész, hogy Andrássy Mátyás és neje 
Monoki Anna a róm. kath. vallásra tértek át ós Dernőn plé-
bánost (papicolam) is tartanak, kitől erőszakot szenvedni 

*) Kőszeghi István később sajó-gömöri majd rozsnyói lelkésznek 
választatván, az esperességnek ismét tagja lett. 
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kénytelen (se vim pati, Prot. Schröter 462 1.) 1648 ápril 
21-én Jolsván elmondja az esperes, hogy farkas környékezi 
nyáját, amennyiben a dereski plébános (sacriflcolus) vak-
merően el ellátogat Kövibe és csábítja a híveket. (Prot. Schrö-
ter 465 1.) Az esperesség fontolóra vette a rendkívüli bűn-
tényt (crimen inordinatum) ós két tagját küldvén a farkas-
hoz, óva intette, hogy ne merje területét átlépni. Hasonló 
panaszszal lépett elő Regius Mózes balogi lelkész az ottani 
kálvinista prédikátor ellen, és Branik Pál sajógömöri lelkész 
a tornallyai prédikátor ellen, a ki otrokocsi hiveit tórítgette. 
Ugyanezen gyűlés végén Majer András jolsvai lelkész válasz-
tatott esperesnek. 

1651 május 3-án Jolsván ismét a cikkelyeket olvasták 
fel, különösen az e célra összecsődített tanítóknak, a lelké-
szeknek pedig ezúttal meghagyatott, hogy e szabályokat 
írják le maguknak ós kiki a maga példányát a legközelebbi 
gyűlésen mutassa be; 1651 október 9-en pedig a nóh. Fab-
riczi Mihály által kidolgozott „agenda" állapíttatott meg, 
mely aztán egyöntetű eljárás végett minden egyes lelkésznek 
kiadatott. (Prot. Schröter 573 1.) 

Ezidőben Andrássyné Monoki Anna a csetneki és más 
tizedet konokul megtagadta a lelkészektől, mely okból a 
megye ós az esztergomi érsek újból és újból, de mindég 
hiába kerestetett meg. Több egyházban nagy zavar és ren-
detlenség észleltetvén, 1652 október 1-ón Jolsván határozatba 
ment, hogy általános egyházlátogatás tartandó, a megye 
pedig megkeresendő, hogy „nagyobb tekintély okából" két 
nemes tagját küldje ki az esperes oldalához (Prot. Schröter 
580 1.) mintegy „világi karhatalom" (brachium seculare) 
gyanánt1). Ezen egyházlátogatás 1653 február 2-án vette 
kezdetét és 1653 március 8-ig tartott, mely alkalommal 
Majer András jolsvai lelkész, esperes, Laghan Márton oláh-
pataki lelkész alesperes ós Remenik Mátyás csetneki lelkész 
jegyző által a süvetei, sajó-gömöri, gömör-panyiti, tamásfalvai, 
baloghi, budikfalvai, derencsenyi, kietei, baradnai, ribniki, 
ratkói, bisztrói, rákosi, kövii, jolsvai, chisnói, vizesróti, sum-
jáczi, polomkai, hosszúróti, rőczei, rozlosnai, csetneki, res-
tén, ochtinai, szlabosi, geczeli, felső sajói, dobsinai, oláhpataki, 
alsó sajói, veszverési, betléri, hárskúti és rozsnyói (összesen 
tehát 35) egyház lett beható vizsgálat alá vonva. \ 

Ezen a hozott végzés ellenére világiak közbenjötte nél-

l) Ezen ha tároza t már vi lágosan mutatja, hogy az egyház belátta, 
mikép a világiak támogatása nélkül semmire sem mehe t és abból, hogy a 
határozat csak karhata lomról beszél és . . . papiroson is maradt, ismét azon 
ellenszenv látszik, melyet az esperesség a világi befolyás ellen táplált és 
leküzdeni nem tudot t . 
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kiil keresztül vit t egyházi vizsgálatnál esperességünk egy 
régi mulasztást is helyre hozott. Az 1604-ben szerkesztett és 
1610-ben Thurzó György nádor által megerősített cikkelyek 
ugyanis eddigelé az egyes községeknek bemutatva még nem 
voltak, csak most kezdték az esperesség tagjai belátni, hogy 
e cikkelyek csak akkor érvényesek és általánosan kötelezők, 
ha azokat a „hívek" is elfogadják és ennélfogva 1653 január 
16-án Csetneken elhatároztatott, hogy ezen törvény az egyház-
látogatás alkalmával magyar, német ós tőt fordításban min-
den egyháznak és minden tanítónak elfogadás és aláírás 
végett bemutatandó. (Schröter 581 1.) Ezen határozat végre-
haj tása itt-ott akadályokba ütközött, így pl. Dobsina városa 
1653 március 4-én ezen szabályok ellen hevesen tiltakozott 
és azok aláírását egyenesen megtagadta; az engedetlen 
egyház 1653 május 6-án Jolsvára idéztetvén képviselői Bod-
nár Kristóf és Krausz Tóbiás által okát adta a tiltakozásnak, 
előterjesztvén, hogy a szabályok régi kiváltságát, melynél 
fogva lelkészét szabadon, az esperes befolyása nélkül — 
választhatja, sértik. De hiába volt minden, az esperesség a 
megye elé terjesztette az ügyet, Dobsina városa végre meg-
hajolt és 1654 ápril 21-én Jolsván nem csak aláírta és pecsé-
tével megerősítette a cikkelyeket, de meg is követte az espe-
rességet és 6 forintot is fizetett büntetésül. (Prot. Schröter 
812, 589, 599 1.) 

A cathedraticum ez időben Szirmay Péter (tizedes ?) 
által ott is szedetett, hol lelkész, templom vagy imaház sem 
volt és az esperesség kénytelen volt azt eltűrni. 

1654 ápril 21-ón Stephanides János betléri lelkész 
választatott esperesnek, a rozsnyói tanács már akkor nem 
egy bűnöst mentett fel az egyházi fenyíték „a pellengérre 
állítás" alól, mint 1654 szeptember 16-án Betléren Kőszegi 
István magyar — és Peler Farkas német lelkész panaszolta 
(Prot. Schröter 605. 1.) ós bizonyára kevés sikerrel járhatott 
el a két tisztelendő úr, kik Rozsnyóra küldettek és óva 
intették a városi tanácsot, hogy ne vágjon az egyházi ható-
ság hatáskörébe. Az Andrássy család a tized kiszolgáltatását 
konokúl megtagadta és az esperesség hiába fordúlt e tárgy-
ban Andrássy Miklóshoz, Monoky Anna fiához, hiába a megyé-
hez, az esztergomi érsekhez, az országgyűléshez. 

Rozsnyón a nemzetiségi kérdés is zavart támasztott. A 
német lakosság ugyanis nem tűrte, hogy . a magyar „kántor" 
is „rectornak" címeztessék és a magyar lakossággal teljesen 
meghasonlott. Ezen ügy az 1655 ápril 20-án Betléren tar-
tott gyűlésen a rozsnyói németek küldöttsége által panasz-
kép előterjesztetvén, az esperesség el nem titkolt fájdalom-
mal vette tudomásúl a dolgot és olykép döntötte el, hogy a 
németség elsőbbségét . . . elismerte ugyan de kórve-kórte a 
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két „nemzetet", hogy egyenlítsék ki barátságos úton az ügyet 
és éljenek békességben egymással!1) 

A támasz nélkül maradt, a róm. kath. és kálvinista táma-
dások által aláaknázott esperesség 1656-ban egy új és hatal-
mas ellenséget talált saját tűzhelyénél, mikor Lippay György 
és Wesselényi Ferenc Rozsnyóra telepítette volt a jezsuitákat; 
elrémült és megpuhult, már 1657 május 24-én Jolsván vég-
zést hozott, mely szerint »Ötvös György rozsnyói lakós még 
a legfelsőbb hatósághoz, az érsekhez vagy a nádorhoz for-
dúlhat, ha Windisch János szepesváraljai lelkész, a kassai 
lelkész ós az egész gömöri esperesség tiltakozása dacára 
közeli rokonaival mégis házasságra akar lépni." (Prot. Schrö-
ter 636 1.) Ily végzés 1645 előtt, mikor esperessógünk még 
felsőbb hatóságot nem ismert, a lehetetlenségek közé tarto-
zott volna! 

1657 szeptember 25-én elmondja Stephanides János bet-
léri lelkész alesperes, hogy a jezsuiták azzal gyanúsítják 
Peler Farkas rozsnyói lelkészt „mintha szolgáióját teherbe 
ej tet te volna!" Az esperesség meghagyta a bírónak, hogy 
vegye védelme alá a gyanúsított embert, egyszersmind arról 
is gondoskodván, hogy az alispán egy a helyszínére küldendő 
szolgabíró és esküdt által nyomoztassa az ügyet (Prot. Schrö-
ter 643 1.), mely adat világosan mutatja, hogy a jezsuiták 
ilyen eszközöktől sem riadtak vissza, midőn az ev. lelkész 
tekintélyét jó hírnevét tönkre tenni igyekeztek. 

% 

') Megjegyzendő, hogy Rozsnyóbánya a 16 ik században még egészen 
n é m e t volt, de a 17-ik század elején m á r magyarosodásnak indult úgy, hogy 
a csucsomi és nadabula i leányegyházak számára csakhamar magyar káp-
lánt kellett alkalmazni, sőt idővel a rozsnyói „magyar egyház" is megalakúlt , 
m e l y úgy mint hi tszónoka, a német lelkész felügyelete alatt maradt. Ez így 
tar tot t 1653-ig, mikor a március 8 -án tartott egyházlátogatás a lka lmával 
Kőszegi István panaszt emelt, hogy meghívólevele szerint „magyar prédiká-
t o r " és nem, mint címezni szokták „káplán!'1 egyszersmind kérte hívei t , 
nevezzék inkább „másodlelkésznek!" Ebbe az esperesség belé is egyezett, 
kikötvén azt, hogy ,,az első lelkésztől függő viszonyban maradjon!" 

A magyar lelkész példáját c sakhamar a magyar tanító is követte, ezzel 
,,a városi tanács" vagyis inkább a n é m e t lakosság azonban nem tudott, n e m 
akar t megbarátkozni és a fennebbi gyűlésen ugyancsak vitatta, hogy több 
m i n t 200 éve, hogy a német elem az uralkodó Rozsnyón! Jellemző az 1655 
évi viszályra vonatkozó jegyzőkönyv szélére 1669 ben írt következő versecske: 

Cerne hic auxesin m e r a m amphibolin 
A tempore Lutheri necdum sunt tot anni (célzás a 200 évre) . 
Hungarica natio Semper erat odio 
Apud Rosnavienses Teutones esse volentes 
P r i m u m desiderantes locum et obtinentes. 
At fac ta inversio a tque permutatio 
Deus nos miseros elevavit Hungaros 
„ T a m e n dilectionem persequuntur eandem 1669." 

Ezen nemzetiségi kérdésről különben (Prot. Schröter 823, 615 1.) még 
később is lesz szó. 
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1658 ápril 30-án Jolsván már egyszerűen tudomásul 
vétetik, hogy Uzapanyit és Alsó-Balog a kálvin hitre tért és ez 
évi október 1-én elmondatik, hogy Rozsnyón a jezsuiták a 
még oly közeli rokonokat is összeadják ós hogy a nép már 
nem is hallgat az ág. hitv. ev. lelkészekre! „Miután pedig a 
jezsuiták határaik közt nem szoktak maradni és mindenféle 
zavarokat támasztanak" következőleg „a rozsnyói ág. hitv. 
ev. egyház a legnagyobb veszélyben forgott és egy percre 
sem volt lelkész nélkül hagyható." 1658 október 1-ón Jols-
ván Peler Farkas és Regius Jakab rozsnyói lelkészeknek 
megengedtetett, hogy ezentúl a gyűlésekre se menjenek!1) 
(Prot. Schröter 654, 657 1.) 

Wesselényi Ferenc gömöri főispánná neveztetvén, 1659 
ápril 25-én Regius Jakab és Martini Ágoston lelkészek kérel-
mére kiadott levelében (lásd a csetneki esperességi levél-
tárban lévő eredeti okmányt) pártfogása alá vette ugyan az 
esperességet, de e pártfogás írott malaszt maradt (Prot. 
Schröter 658 1.) 

Az uzapanyiti kálvinista prédikátor Tamásfalvába is 
befurakodott és 1660-ban már annyira ment a dolog, hogy 
Párvi György süvetei lelkész a megyei törvényszék elé idéz-
tetett. Az esperesség ugyan nem tágított, nem adta meg 
magát ós ezen esetben is Párvi Györgynek meghagyta, hogy 
ne merjen megjelenni miután az 1608:1. és az 1613: IV. II. 
törvénycikkek értelmében a lelkész felett nem a megye, 
hanem az esperesség ítél (Prot. Schröter 668 1.); de a bom-
lást meg nem akadályozhatta! Francisci István előbb rozs-
nyói tanító, majd oláhpataki lelkész 1661-ben elűzetett és 
helyét egy róm. kath. plébános foglalta el ;2) Molcsan János 
polomkai lelkész remény és félelem közt tengődött, ameny-
nyiben egyházában szintén róm. kath. plébános telepedett 
meg és 1661 szeptember 26-án Jolsván határozatba ment, 
hogy „miután szomorú ós veszélyes idők álltak be és a párt-
fogók nagyobb része róm. kath. vagy Kálvin hitű, minden 
ág. hitv. ev. lelkész igen óvatosan jár jon el, beszédében mér-
sékelje magát, az uraknak a kellő tiszteletet adja meg és 
óvakodjék őket felbőszíteni! (Prot. Schröter 675 1.); 1662-ben 
a betléri lelkész is elűzetett, mire két lelkész Andrássy Mik-
lóshoz küldetett, hogy az elfoglalt két egyház visszaállítását 
szép szerével eszközöljek. De bár a nép még 1665-ben is az 

') Megjegyzendő, hogy 1654 ápril 21-én Jo lsván hiába kérte a rozs-
nyói városi t anács : engedtessék meg, mikép a hívek nagy számát tekintve 
csak egy lelkészök vegyen részt a gyűlésekben! „A kérelemnek hely nem 
adatik, mert a rozsnyói egyház régente is népes volt és mégis mindkét lel-
késze megjelent a gyűléseken! hangzott a végzés (Prot. Schröter 600 1.) 

J) Ez a földes úr Andrássy Miklós műve volt, mert a lakosság mint 
lá tni fogjuk megmarad t az ág. ev . hitben. 

Thtol. Sr.aklap XII. éyf. 14 
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ev. hitvalláshoz híven ragaszkodott ós pl. az oláhpatakiak 
azért, mert az asszonyok a „pátert" nem tisztelték 1665 
ápril 14-ke körül a földes úr javára 100 aranynyal lettek bün-
tetve, a küldetés eredménytelen volt és e részben a megye 
is újból meg újból, de mindég sikertelenül kerestetett meg. 
(Prot. Schröter 682, 688 1.) 

A dolgok gonosz fordulatot vettek. Hunnius Pál balogi 
lelkész a helvét hitvallásról „sarcasmussal" beszélvén 1667-ben, 
kemény büntetést szenvedett;1) a polomkai lelkész sorsát nem-
sokára a sumjáczi (Dyonys János) is osztotta, ki jövedel-
meitől teljesen elesett, miután hívei a nádor parancsából a 
róm. kath. várkáplánt (Murányban) fizetni kényszerültek 
(1665 szept, 22-én Prot. Schröter 693 1.). Az esperesség a 
garami lelkész javára több éven át könyöradományokat 
gyűjtött és elrendelte, hogy az oláhpataki és betléri egy-
házakban a szomszédos lelkészek felváltva végezzék a papi 
szolgálatokat utasításúl adván nekik, hogy „a császári fel-
ségnek, a róm. pápa ő szentségének, az érseknek, a kápta-
lannak ós „másoknak" a kellő tiszteletet megadják! (Prot. 
Schröter 656, 675, 699 1.) 

1667-ben már Columbi András szlabosi lelkészt sem 
fizették Zabreczky László földesúr parancsából a hívek, Cset-
neken Widony András káplán nyomorgott, miután Andrássy 
Miklós által minden jövedelmétől megfosztatott; ez évben a 
gömöri főispánná nevezett II. Széchy Györgyhöz hiába 
küldettek Regius Jakab rozsnyói ós Nigrini Kristóf veszve-
rési lelkész, „protectionale" nélkül tértek vissza! 1668-ban 
Veszverésen is minden jövedelem nélkül volt a lelkész és 
1670-ben Kaprini Izsák baradnai lelkész ellen is tört Zab-
reczky László. 

Esperességünk egészen magára hagyatván és minden 
oldalról megtámadtatván mindinkább háttérbe szorúlt, több 
ős több anya- ós leányegyházat veszített és miután 1667-ben 
I. Rákóczy Ferenchez, illetőleg a „pataki iskola" visszaállí-
tásához kötött reménye is meghiusult és 1669-ben a tized 
mindenütt elfoglaltatott: fennmaradása is kérdésessé lett. 

Hogy a tized elvétele után a lelkészek fizetését illetőleg 
kellő intézkedéseket tehessen és a még fennmaradt egyháza-
kat a végenyészettől megmentse, az általános egyházláto-
gatást rendelte el, mely 1670 január 28-tól 1670 február 19-ig 
Veszverésen, Alsó-Sajón, Kobeláron, Dobsinán, Felső-Sajón, 
Geczelen, Restéren, Szlaboson, Ochtinán, Csetneken, Rozlos-
nán, Kuntaploczán, Gömörpanyiton, Sajó- Gömörön, Süvetén, 

Hol v a n az idő, melyben esperességünk „a mohamedánus , zwing-
liánus, ár iánus és más felekezet" — a „sacrif iculus" és egyéb szavakkal csak 
úgy dobált. Hiába, a nemezis nem ismer elnézést. 
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Köviben, Ratkón, Ribniken, Budikfalván, Balogon, Derencsóny-
ben, Kietén, Baradnán, Bisztrón, Rákoson, Jolsvataploczán, 
Sumjáczon, Hosszúréten, Rőczón, Vizesréten, Chisnón és 
Rozsnyón összesen tehát 32 egyházban meg is tartatott . 
Polomka, Oláhpatak, Betlér, Tamásfalva, Jolsva, Hárskút, 
mint látjuk teljesen elveszett és más egyházak is a magát 
befészkelt róm. kath. plébánossal a létért· folytonos küzde-
lemben állottak. 

Kiemelem még itt, hogy esperességünk kérlelhetetlen 
üldözőjétől Wesselényi Ferenctől és a murányi összeesküvéstől 
teljesen távol állott, legalább semmi nyoma, hogy az e kor-
szakbeli mozgalmakban rósztvett avagy azokról csak tudo-
mással is bírt volna. 

C) A gömöri ág. liitv. ev. esperesség szervezete, igazgatása, 
jellemzése. 

Midőn a róm. kath. vallás, melyet egyházunk azelőtt 
egy helységben sein tűrt maga mellett, Gömörben is hódí-
tásokat tett ós az elébb megvetett helvét hit itt is emlegetni 
kezdte jogait, elkényeztetett esperességünk feljajdúlt ós itt 
is ott is segítség után kapkodott, csapásnak tekintvén β 
korszak elején már azt is, ha egy szomszédos helységben 
róm. kath. plébánia alapíttatott. Ε jajveszéklós világosan 
mutatja, hogy az ág. hit. vallás Gömörben a vallásszabadságra 
„kizárólag" igényt tartott, uralmához görcsösen ragaszko-
dott és más hitvallástól a lótjogot is megtagadta. Láttuk, 
hogy 1647-ben, 1648-ban rögtön „farkast" kiáltott, mihelyt 
egy róin. kath. plébános vagy kálvinista prédikátor valamely 
ág. hitv. ev. községben mutatkozni merészelt! Ezen farkas-
kiáltás a két vetélytársat aztán a „szemet-szemórt"-fóle elv 
alkalmazására ösztönözte. Midőn az evang. hit már minden 
oldalról támadásoknak volt kitéve, esperességünk jó érzék-
kel az alapszabályokhoz fordúlt és szoros megtartásukat 
elébb a lelkészek, később a tanítók és 1653-ban a világi 
híveknek lelkére kötötte; de miután e rendszabály a parancs 
hangján történt ós pl. Dobsinán hatósági kényszer útján 
foganatosíttatott, hatása s csak addig tartott, míg az espe-
resség — hatalmi eszközökkel rendelkezett. Hiába, meg-
győződés és hit dolgában nincs, nem lehet kényszernek helye 
és így megboszúlta magát, hogy az esperesség azelőtt 
ráparancsolta a népre, hogy mit higyjen, hogy jog rendet írt 
elő anélkül, hogy a népet megkérdezte volna, jónak tartja-e 
vagy sem? Veszélyes kétélű fegyvernek bizonyúlt, hogy min-
den kötél szakadván az esperes „a földes úr" ós a „megye" 
által törekedett intézkedéseinek érvényt szerezni, mert az 
ekkép a hit tei'ón is parancsoláshoz szoktatott „földes úr" 

14* 
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csakhamar hitet cserólt és egyszer gyakorolt hatalmát az 
ev. hit . . . elnyomására kezdte használni1) és a megyét 
is csakhamar róm. katholikusok és kálvinisták képezték és 
így történt, hogy esperességünk a megyéknél süket fülekre 
talált, sőt 1660 óta épen a megye volt az, mely az ellenrefor-
mációt mindenben támogatta és az ev. hit ellenei számára 
fegyvereket kovácsolt. 

Miután egyik jog a másik után elveszett, esperességünk 
mind engedékenyebb lett és a más valláson lévőket is 
tűrni kezdte; de azért a kálvinistákhoz ép oly kevéssé 
közeledett, mint a róm. katholikusokhoz és a kezéből kicsa-
vart uralomról sem mondott le. A vihar már javában tom-
bolt, midőn az esperesség 1668 ápril 10-én Szlaboson az 
„eperjesi ev. gymnasium" számára könyöradományokat gyűj-
tött, a tanítókra pedig egy hizonyos összeget „kivetett", 
melyet azok lefizetni „tartoztak" (Schröter 745 1.) sőt még 
1669 május 7-én is Jolsván 100 forinttal bűntette a deren-
csényi egyház híveit, amiért azok lelkészüket Gaudikius 
Györgyöt hivatalától önhatalmúlag felfüggesztették. (Schröter 
754-755 1.) 

A szervezet a régi maradt, legfeljebb annyiban változott, 
amennyiben az esperes tekintélye és hatalma olyannyira alá-
szállott, hogy fontosabb ügyeket már a „szolgabíró" és 
„esküdt" közbenjöttével kellett tárgyalni és eldönteni. Ez 
kivált 1660 óta történt, mikor a minden jogaiból kiforgatott 
esperesség már a lét és nem lét közt tengődött. 

A lelkész e korban is szigorú fegyelem alatt állott. 
HeutSchy Fülöp dobsinai lelkész kénytelen volt 1654 ápril 
21-én Jolsván az esperességet megkövetni, büntetésül 3 ara-
nyat lefizetni és feltétlen engedelmességet fogadni, amiért 
maga-magának osztotta ki az úrvacsorát („miáltal megvetést 
tanúsított a Szentlélek és ennek hivatala iránt, lelkésztársait 
megsértette, botrányt okozott és kalvinizálni látszott" Schrö-
ter 596 1.). — Fabriczius Dániel geczeli lelkész absolució 
nélkül szolgáltatta ki Stephanides István lelkésznek az 
úrvacsorát, amiért 1665 szeptember 22-én Jolsván 5 arany-
nyal lett megbüntetve (Schröter 692 1.). Máskülönben az 
esperesség körömszakadtáig védte „igaz ügyben" a lelkészt; 
midőn Nigrini Kristóf 1646 ápril 10-én Csetneken panaszt 
emelt, hogy a hárskútiak nem akar ják pontosan fizetni, ezek 
rögtön kérdőre vonattak és csak azon körülmény, hogy 

' ) Az 1691 ápril 2-án kelt „explanatio Leopoldina" utolsó előtti pont ja 
is tőkét csinál esperességünk e m e visszás e l já rásából midőn m o n d j a : „ha a 
protestánsok akkor, midőn a földesurak többsége evang. hiten volt, elismerte 
a földesúri jogot , sőt fel is haszná l ta a maga céljaira, most sem panaszkod-
hatnak, ha a — róm. kath. — földesúr jogaival él." (Prot. Sextio Schmal 
197 1.) 
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közülök sokan a pestisben elhaltak és sokan a hadban 
tönkrementek, de különösen a tett Ígéret, hogy lelkészök 
kielégítése végett majd minden követ megmozdítanak, szol-
gált mentségül (Schröter 422 1.). Midőn a sumjáczi lelkészt 
Prichradni Jánost török martalócok elfogták és Egerbe hur-
colták, az esperesség 1650 szeptember 21-én Csetneken rög-
tön összeült és két lelkészt Wesselényi Ferenchez1) és Seny-
nyei Andráshoz küldött, hogy a fogoly kiszabadítását 
eszközöljék (Schröter 526 1.), sőt 1653 körül már a lelkészek 
külső tekintélyére is figyelem fordíttatott, amennyiben ez 
évi február 10-én Gömör-Panyiton az egyházlátogatás alkal-
mával szemet szúrt, hogy a lelkész — Szén Péter — tanító 
hiányában „a kemény magyar faj szokása szerint" maga. . . 
harangozott! (Schröter 764 1.) 

A lelkészek e korbeli fizetéséről teljes képet nyújt a 
Dobsinán 1670 január 29-én megejtett egyházlátogatás jegyző-
könyve, mely szerint az itteni lelkésznek (Hirsch Gergelynek) 
j á r t : 

1. az elfoglalt tized visszállításáig évi 170 ft kész-
pénzben, 

2. a méhek utáni tized, 
3 négy offertorium (teljesen), 
4. a karácsonyi gyűjtés (calixatio), 
5. keresztelésért bizonyos adomány (melynek megálla-

pítása az egyes felek tetszésére van bízva), 
6. egyházkelő asszony avatásáért egy itce bor, 
7. hirdetésért egy pint bor, 
8. menyasszony avatásáért egy itce bor, 
9. esketésért egy pint bor, 

10. temetésért adomány, mely megegyezés tárgya, 
11. beteg ember vigasztalásáórt egy szintén a fél által 

meghatározandó adomány, 
12. sajt ós tyúk azoktól, kik három tehénnel bírnak 

(miért ha a tized birtokában lesz, kőt városi bikát kell ki-
teleltetnie), 

13. a rorateért 1 ft, 
14. a nagyböjti salveért 1 ft, 
15. a húsvéti salveért 1 f t és a molnártól (némi viszon-

szolgálat fejében) egy köböl búza ós 
16. húsz szekér fa, több szántóföld és rét haszonélvezete. 

(Peczeli 79 1.) 
A rozsnyói lelkészek2) fizetése az 1670 február 19-én 

tartott egyházlátogatás alkalmával egyenként 100 ft 50 d. 
készpénzből, 57 köböl búzából, 25 köböl zabból, 2 hordó bor-

4) Wesselényi Ferenc „generális" akkor a szendrői táborban járt , Seny-
nyei András pedig murányi jószágigazgatója (provisor) volt. 

J) Magyar lelkész volt az esperes Regius Jakab, néme t : Zarevuczius Pál . 
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ból, 2 hordó serből, szüretkor egy átalag borból ós a mellék-
jövedelmekből1) állott (Peczeli 160—162 1.); míg az 1653 
március 8-án megejtett egyházlátogatás mindkét rozsnyói 
lelkészt a tized birtokában találta, melyet azok egyenlő fele 
részben élveztek (Schröter 823—825 1.). 

D) A közoktatás. 
Az esperesség e korszakban is melegen felkarolta az 

iskola ügyét, de a tanító még mindig alárendelt személy volt, 
ki azonban a sok kötelesség fejőben, mely reá háramlott, 
már némi jogot is kezdett követelni és megindult a papság 
és iskola közötti harc, melyet teljesen kiegyenlíteni ma sem 
sikerült! 

A főtörekvés oda irányúit, hogy mindenütt legyen 
iskola és pedig jó kezekben! így pl. Rozsnyón, az 1653 évi 
egyházi látogatáskor az esperes rátámadt a két tanítóra 
azért, hogy mindkettő jobban szeretett a korcsmában 
ülni és éjjel tivornyázni, mint a tanuló ifjúsággal bíbe-
lődni; hiába mentegette magát — láthatólag jókedvűen — 
mindkettő azzal, hogy a polgárok nem küldik gyermekeiket 
az iskolába: kemény büntetésök biztos kilátásba helyeztetett 
(Schröter 825 1.); ugyancsak 1653-ban Gömör-Panyiton a tanító 
hiányán igen igen fennakadt az esperes! (Schröter 764 1.). A 
jolsvai iskola számára Majer András esperes bizonyos „tör-
vényeket" dolgozott ki, melyek 1652 október hó 1-én Jolsván 
behatóan tárgyaltattak és ,,a tanítás előmozdítása" céljából 
ki is adattak (Schröter 580 1.). 

Hunnius Pál balogi lelkész és Sartorides Márton balogi 
tanító között 1671-ben nagy viszálykodás támadt ós midőn 
ezen ügy 1671 január 21-én Ochtinán tárgyaltatott, kisült, 
hogy a lelkész akkor „dorgálta" a tanítót, mikor ez ittas volt 
és hogy a tanító nemcsak azt mondta: „ördög adta papja! 
ha fegyverem volna, mindjárt meghalnál, te hamis próféta!" 
hanem kezét is emelte a lelkészre, a miért rögtön elfogatott 
és 3 hétig fogságban is tartatott ; a vége lett, hogy a lelkész, 
mert ittas embert dorgált, 2 aranynyal, a tanító pedig „vagy 
12 forinttal vagy virgácsai" bűntettetett meg.2) Ezen egy adat 

') Ilyen mellékjövedelmek voltak: offertorium (külön-külön a két temp-
lomban), hirdetésért egy pint bor, esketésért ugyanannyi , menyasszony-
avatásért egy itce bor és offertorium, keresztelésért a keresztatyáktól 3 - 3 
dénár, egyházkelő asszonyoktól egy itce bor, beteg látogatásaért egy tetszés 
szerinti adomány, gyónásért egy pint bor, temetésért 1—1 ft (tulajdonképen 
3 ft összesen, de egy a tanítóé), nagy temetésért (két prédikációval) 2—2 
arany, a karácsonyi és húsvéti gyűjtés, mely szintén közös stb. stb. 

,,!) Ezen ítélet később úgy módosíttatott, hogy a lelkész csak egy forintot 
a tanító pedig 4 aranyat fizetett, utóbbinál a kiállott 3 heti fogság és az 
ochtinai, restéri és geceli tanítók jótállása vétetvén figyelembe Szentkereszti 
9 - 1 0 1. 
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is elég annak kimutatására, hogy a tanítók tekintélye kitűnő 
épen nem volt. 

Nézzük már most a tanítók anyagi helyzetét, melyet az 
1670 évi egyházlátogatás jegyzőkönyvéből meglehetős pon-
tosan ismerünk. Ezen hiteles jegyzőkönyv szerint. 

1. Dobsinán, hol ez idétt egy tanítót, egy orgonistát, egy 
kántort és néhány az elemi oktatással is megbízott nagyobb 
deákot találunk, biztosítva volt 

a) a tanítónak: minden városi lakostól, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, 2 0 - 2 0 dénár, a zsellérektől 
10—10 dénár (fele szt. György, másik fele szt. Mihály napján); 
az őt vasgyártól egy-egy nagyobb vasrúd (canthum ferrarium 
majorem); minden tanulótól szombatonként egy-egy dénár, 
vízkeresztkor ajándék (oblatio); a mészárostól hetenként 
4 font marhahús; naponként 3 itce sör, Fülöp-Jakab napjától 
Jakab napjáig ingyen tej (lactatio) ós végre évenként hatszor 
t. i. karácsony, vízkereszt, farsang (bachanaliorum), húsvét, 
pünkösd és szent Márton napján valamint minden mennyeg-
zőnól „éneklés" (cantatio általi gyűjtés); 

b) az orgonistának: készpénzben 66 forint a város lako-
saitól, 4 köböl rozs, a lelkésztől szintén annyi (de csak ha 
ez a tized birtokában van), naponként egy pint sör, két forint 
húsra, egy forint sóra ós fa, a mennyit szükségei; 

c) a kántornak: a vasárnapi adakozás (aspersatio) nagyobb 
része, a deákok „éneklése ' által eszközölt gyűjtés nagyobb 
része, naponként egy pint sör és az óra igazításáért 8 forint; és 

d) a deákoknak (proventus studiosorum) a vasárnapi 
éneklés alkalmával begyűlt pénz és élelem, a vasárnapi 
adakozás (aspersatio) kisebb része és naponként egy pint 
sör. (Peceli 79—80 L). 

2. Rozsnyón: Balázsi Mátyás német és Bombik Mihály 
magyar tanítót, több kántort és szépszámú deákságot találunk 
1670 február 19-én; 

a) a tanítók fizetése: 50—50 ft készpénzben, temetésért 
50—50 dénár, szt. Mihály, szt. Márton és Mágus napján cán-
tálás, karácsony- és húsvet napján ostyaosztás, pünkösd 
napján gyűjtés (callixatio), a grammatista- és syntaxistától 
1 ft, a donatistától 50 dénár, az elemi tanulótól 25 dénár 
tandíj; húsvétkor minden „fiútól" egy kalács vagy 3 dénár, 
minden városi lakostól 4 dénár, a zsellértől és a két falu 
(Nadabula, Csúcsom) lakosaitól 2—2 dénár; Gallus napján 
a fiúktól 3—3 dénár vagy 1—1 kakas, a Balázs és Gergely-
napi a jándék; minden fiútól évnegyedenként 3 - 3 dénár; a 
mészárosoktól szombatonként egy ökörnyelv (linguam bovis); 
a nagyböjti tisztelgés (ovatio), a bírótól a törvénykezés ide-
jében (tempore juris) 5 ft , lakodalmak, gyülekezetek alkal-

# 
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mával, valamint a mágnásoknál kántálhat, de ami ilyenkor 
begyűl, egyharmadrészben a deákoké; a maga idejében szini 
előadásokat rendezhet (honestas comoedias exercere), de azok 
jövedelme egyharmad részben szintén a deákokat illeti; 
a szükséges fát az egyházfiaktól és tanulóktól kapja, okmá-
nyok felolvasásáért egy itce bor, okiratok kiállításáért (a 
literarum ad telonia pertinentium exhibitione) 6 dénár jár ; 
jeles férfiak (nem nők !) felköszöntése és a nagyböjti gyűjtés 
alkalmával beszedett pénz és élelem harmadrésze szintén a 
deákokat illeti, a kínszenvedés felolvasásáért (a passione) 
1 ft. Mindezen jövedelmekből a két — magyar és német — 
tanítót egyenlő rósz illeti. 

b) a kántorok fizetése: évenként 9—9 forint készpénz-
ben, vasárnaponként gyűjtés (aspersatio) a piacon (in circulo) 
és a berzéte-utcában; ostyaosztás (azelőtt újév most quin-
quagesima napján); harangozásórt — a temetéseknél — 24 
dénár, de ha a harang többször, mint háromszor szól a díj 
(stipendium) is kétszeresen jár ; a szükséges fa az egyház-
fiáktól és a „fiúktól"; szombatonként gyűjtés a fiúk között 
és végre annyi a kántálásokból mennyi egy első diáknak 
jár. — 

c) az orgonisták fizetése: évenként 50—50 forint kész-
pénzben és egyszer gyűjtés (astatio) kinek-kinek a maga tem-
plomában. (Peczeli 161 1.) 

3. Restóren a sillabizáló 12 dénárt, az olvasó 24 dénárt, 
a donatista 48 dénárt és a compendiarista tanuló 1 f tot fize-
tet t a tanítónak tandíj címén (Peczeli 93. 1.) 

Ha e fizetéseket nézzük, szinte kedvünk kerekedik kér-
dezni: mikor tanított a tanító, ha filléreit maga szedte be? 
azok pontos beszolgáltatására maga ügyelt ? Vagy tiszttartót 
ós könyvvivőt tar tot t? 

A nagyobb tanulókról — deákokról — mint látjuk kel-
lőleg gondoskodva volt, történt pedig az nem épen, legalább 
nem kizárólag azért, hogy e szegónysorsúnak is módjában 
álljon magát kiképeztetni, hanem azért, mert a leányok és 
kisfiúk oktatása jórészben reájok volt bízva, az isteni tisz-
teletnél, temetéseknél és ünnepélyes alkalmaknál segédkez-
tek és a tanítói és lelkészi mellékjövedelmek beszedésénél 
közbenjártak. 

Az iskolák berendezése és a tanítás egyéb iránt a régi 
maradt; a jó tanítót faluhelyen is felkereste az ifjúság és a 
rossz tanító a legnépesebb városban is „egymaga énekelt" a 
templomban! vagyis, mai kifejezéssel élve, üres osztályban 
tanított és csakis így érthető, hogy pl. Restéren is „compen-
diáristákkal találkozunk, kik ott a tudomány minden ágában 
teljes kiképzést nyertek. 
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Ε) A vallásosság, erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A nép e korbeli vagyoni, erkölcsi és miveltségi állapo-

táról kevés örvendetest lehet elmondani. A folytonos harcok-
ban mindenéből kivetkőztetett, földesurától elnyomott, a csá-
szári zsoldosoktól zaklatott, a töröktől súlyos adókkal ter-
helt és a martalócoktól megtizedelt lakosság vagyoni és er-
kölcsi sülyedése még mindig tartott. A „hatalmas német 
császár"1) 1650 körül sem volt képes szegény népünket a 
török ellen megvédeni. A török martalócok 1650-ben Sumjác 
környéken fosztogattak, mely alkalommal az ottani lelkészt 
több hívekkel együtt Egerbe vitték, ki, jóllehet kiszabadítása 
iránt az esperesség részéről minden megtörtént, mégis „szo-
morú rabságban" végezte napjait (Schröter 529, 535 1.)! 
1653 ban Dobsinát és környékét is látogatta a kegyetlen 
ellenség'), hol pedig 1644 —1645-ben a pestis oly annyira 
dühöngött, hogy pl. csak Dobsinán 1645-ben több mint 700 
ember halt el ós némely napon 18 temetés is volt3) úgy 
hogy minden egyes a martalócok áldozatáúl esett lelket két-
szeresen kellett fájlalni! Kárász János veszverési lakos neje 
török fogságba esett és Egerbe hurcoltatván, felvette a moha-
medán hitet, miért aztán 1647 január 25-ón Köviben férjétől 
elválasztatott (Schröter 422 423 1.)! És sok ilyen példát 
tudnók felhozni, melyek mindegyike az akkori állapotokra 
igen szomorú világot vet. Ilyen körülmények között az erkölcsi 
sülyedés is megindult és rohamosan terjedt, miután a jezsuita 
rend, mely az áttért bűnösöket szívesen látta és a polgári 
hatóság, mely az egyházat a fegyelem gyakorlásában akadá-
lyozta, az utat egyengette előtte.4) Az istenkáromlás ijesztő 
mérveket öltött, úgy hogy az esperes az 1653 és 1670. évi 
egyházlátogatások alkalmával alig győzte a 75 denárnyi 
pénzbírságot vagy a 3 botütést — melylyel egy-egy károm-
kodás sújtatott — kiszabni. Rozlosnán egy férfi 1670-ben egy 
lóért el cserélte nejét, mely emberkereskedés (plágium) a me-
gyének jelentetett fel (Peczeli 113—114 1.); Bisztrón 1651-ben 
egy istentagadó lépett fel, mely borzasztó bűntett (enorme 
delictum) kellő megfenyítése iránt a földesúr Tököli Zsigmond 

*) Vesd össze az 1620-1578-ig ter jedő történelmi áttekintést jelen 
m u n k a elején. 

J) A dobsinai halotti anyakönyvben következő esetről történik emlí tés: 
1663. „N. Β. 1. Sept. sind zwo Personen allhier begraben worden ein Jüngling 
mit Namen Girg Stubner des weil Girg Stubners Sohn und ein alter Hamer-
m a n aus der Wagendrüssel, welche 8 Tage zuvor von den Marthalosen ge-
fangen weggeführt und getödtet und auf hankendorfer hattert funden tod und 
sehr tinkend hergeführt sind worden: Gott behüte uns und die Unsrigen fü r 
solchen grausamen Feinden." 

') Lásd a dobsinai anyakönyveket. 
4) Történt ez pl. Rozsnyón. 
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kerestetett meg (1651 Október 9-én Jolsváról Schröter 576 1.); 
Felső-Sajón egy nő kígyót keresett, hogy azzal férjét megmér-
gezze, de gonosz szándéka elárúltatván, az ottani lelkésznek, 
Láni Jánosnak 1657 szeptember 27-én Jolsván meghagyatott, 
hogy a nőt vallassa és ha a gyanú alaposnak bizonyúl, bír-
ságolja meg az egyház javára ós állítsa pellengérre a 
templomban (Schröter 640 l.). A hatodik parancsolatot e kor-
szakban is a szigorú büntetések dacára sűrűn áthágta a nép; 
Bisztrón egy „Orzsika" nevű kéj hölgy (concubina et meretrix) 
találtatott, ki 1670 ápril 15-én Rozsnyóról az egész esperes-
ségből azon kijelentéssel tiltatott ki, hogy elfogatása esetében 
az alispánnak lesz átadandó (Szentkereszti 5 1.). A polomkai 
tanítónak Sartorius Györgynek egy belusi megesett személylyel 
viszonya volt, mely következmények nélkül nem maradván, 
nevezett tanító 1649 ápril 20-án Jolsván kényszeríttetett, 
hogy a növel házasságra lépjen és midőn azt tenni vona-
kodott, rögtön börtönbe dobták, majd oltár elé hurcolták és 
akarata ellenére is ama növel megeskették ós ha magába 
nem tér, bocsánatért nem esdekel és külön tórítvónynyel 
engedelmességet nem fogad, — hivatalát is elveszti (Schröter 
482, 489, 495 l.)1). Az esketés így kényszer útján e korszakban 
igen dívott ós rokonok közt is könnyebben ment a felment-
vény (dispensatio) megszerzése, ha a két fél a hatodik parancso-
lattal összeütközésben találtatott: mire azelőtt példát nem 
találtam. Sumjácon pl. egy özvegy férfi, nóh. neje nagybátyja 
leányával akart házasságra lépni, ettől 1659 szeptember 30-án 
Jolsván eltiltatott, de kisülvén később, hogy mátkájával „vét-
kezett", az esperesség 1660 ápril 20-án összeadta őket, de 
egyidejűleg — megfenyítésökről is gondoskodott (Schröter 
6Ó6 és 669 1.). Mi mindenre nem terjedt ki e részben 
az esperesség figyelme, igazolja a következő eset: egy felső-
sajói özvegy nő újból házasságra lépett, 9 hónappal első 
férje halála után — betegágyba került és így idő előtt szült. 
Az ottani lelkész 1657 September 25-én Jolsván előterjesztette 
a kényes ügyet, melyet az esperesség aztán a következő 
végzéssel döntött el : ha a nő esküvel tisztázza magát és 
igazolja, hogy mint állította, a gyermek első férjétől szár-
mazik, nem fog pellengérre kiállíttatni, különben igen 
(Schröter 640 1.). 

Az eljegyzés egyoldalú felbontása még mindig azzal lett 
fenyítve, hogy az illető 7 évre új eljegyzéstől és házasságtól 
eltiltatott, a házasság felbontásának pedig csak ritka esetben 
adatott hely, mi onnan is következtethető, hogy török fog-
ságban áttért vagy elhalt feleknél az áttérés vagy elhalálo-

') Ezen ítélet nevezetes haladásról tanúskodik, a 17-dik század elején 
ezen tanító bizonyára máskép lakolt volna! 
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zás pontos beigazolása kívántatott és hogy a hűtlen elhagyás 
egy esetben sem maradt büntetlenül. 

A róm. kath. szertartásokról e korszak jegyzőkönyvei 
már ritkábban emlékeznek meg, de pl. Felső-Sajón az 1653 
március 3-án tartott egyházlátogatás „Krisztus sírját" meg 
a templomban találta (Schröter 810 1.) és a pünkösdi király-
választás még 1670-ben is több helyen divatban volt. 

A vallásosságot még mindig külsőségekben keresték, 
így pl. Csetneken az 1670 évi egyházlátogatás alkalmával 
kérdőre vonattak azok, kik a d. u. isteni tiszteletet mulasz-
tani szokták és „vétkes voltukat beösmervén hiába mon-
dogatták, hogy el voltak foglalva" (Peczeli 110 1); Kun-
taploczán ugyanakkor „olyanok is találkoztak, kik az isten 
igéjét elhanyagolták és magukat az isteni tisztelet előtt . . . 
leitták", mire nézve „meghagyatott a bírónak", hogy ilyen 
emberekre „szeme" legyen (Peczeli 115. 1.). Sajó-Gömörön 
ugyanakkor a második, hatodik és hetedik parancsolat 
áthágását a polgári hatóság 12 forinttal, az egyház pedig 
háromszori pellengérre állítással fenyítette, míg a megesett 
személy esketéseért a díj egy aranyban állapíttatott meg 
(Peczeli 117 1.) és végre Ratkón kemény büntetés ért egy nőt 
azért, hogy már majdnem három évig elmaradt az úr aszta-
lától. (Peczeli 127 1.). 

A templomok ékességei közt találtam 1653-ban: Chisnón 
Krisztus és a 12 apostol képét (Schmidt Salamon ajándéka), 
Jolsván egy gyönyörű kárpitot (Homonnay Mária ajándéka), 
Rőczén Krisztus feltámadásának képét (Arel Salamon aján-
déka), Csetneken egy szép oltárt (Bakos Bornemisza Mária 
emléke), Alsó-Sajón szép kárpiton az úrvacsora képét (Kovács 
Márton ajándéka). 1670-ben: Kis Veszverésen a 12 apostol 
szobrait, Köviben szt. László király képét (de hitvány munka 
lévén az oltárról levétetett és a falra függesztetett) és Sum-
jáczon egy kárpiton a 12 apostol képét. Megjegyzem, hogy 
majdnem minden templom volt képekkel ós szobrokkal 
díszítve, melyek tárgyait azonban nem ismerjük. 

Érdekes volna tudni, milyenek voltak a színi előadások 
és mit tárgyaztak, melyek e korban pl. 1670 körül Rozsnyón, 
a ritkaságok közó épen nem tartoztak? de erről hallgat a 
krónika, csak tény, hogy ezen a deákok segítségével tartott 
előadások a tanító egyik jövedelmi forrását képezték. Való-
színű, hogy a tárgyak, úgy mint más vidéken, a vallás és 
erkölcs köréből kölcsönöztettek és az előadás valamely esz-
ményi dolog személyesítésére szorítkozott, mely egyszerű 
párbeszédek alakjában terjesztett a hallgatóság elé. 
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VI. KORSZAK. 

A nagy üldözés kora 1670 — 1682. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mint támadta meg Lipót király a magyar alkotmányt? 

láttuk; nézzük már most mint használta fel a rémületet, 
melyet a murányi összeesküvés vérbefojtása országszerte 
okozott? 

Spork tábornok és Kopp kassai helyettes főkapitány 
vérbe fojtotta a makacsokat; Bocskay István, Kende Gábor, 
Kende Márton, Szuhay Mátyás, Szepessy Pál, Gyulaffy László 
és mások Erdélybe menekültek; Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter és Frangepán Ferenc jog és törvény ellenére idegen 
földön és idegen bíráktól vette a halálos ítéletet, mely rajtuk 
az ország határain kívül 1671 ápril 30-án végre is hajtatott. 
Ez alatt megalakult egy kir. biztosság1) mely Lőcsén űlt 
össze és azon fáradozott, hogy „a közbókét helyre állítsa, a 
katonaságot féken tartsa, az ártatlanokat a gonoszoktól meg-
különböztesse," mire a legtávolabbról is gyanúval terhelt 
egyéneket elfogatták, a szabad kir. városokba német őrséget 
helyeztek és Murányvárát is elfoglalták, mely várral együtt 
lessenyei Nagy Ferenc és az őrizete alatt állott Wesselényi 
féle irattár is a császáriak kezébe esett. A kézrekerített 
irományokból aztán számos egyénre rásütötték a „gyanút," 
kikre — tömlöc és vérpad várt. A lőcsei biztosságot 1670 
december 3-án a pozsonyi váltotta fel, mely elé Majláth Miklós 
kir. ügyigazgató a Spankau, Kopp és Heister hadai által 
elnyomott mozgalmak részeseit idézte és mely több mint 
300 nemes felett eltörte a pálcát, kit halálra, — kit börtönre 
ítélvén. És miután kiderült, hogy a mozgalmak legmakacsabb 
hivei a lutheránusok és kálvinisták voltak: most azok ellen 
fordult mindenki. 

Lipót király az országban telelő katonaság minden szük-
ségeit az ország által fedeztette, azonkívül nemestől, nem 
nemestől egyaránt adót szedetett, súlyos forgasztási adókkal 
terhelte a népet, az országbírói ós báni méltóságot sem töl-
tötte be, sőt 1673-ben a politikai közigazgatást is egy, ön-
uralkodói önkénynyel felállított „kir. kormányzóságra" bízta, 
mely Ampringen János Gáspár elnöklete alatt négy magyar és 
négy német tagból állott. Ezen alkotmányellenes eljárásnál 
Kolonics Leopold (1672-ben a pozsonyi cs. k. kamara elnöke) 
szolgált eszközül a királynak, ki előtt hiába szólalt fel még 

') Ezen biztosság elnöke Rot ta l János volt, tagjai : Heister Siegfried 
altábornagy, Volkra Ottó cs. tanácsos, Gubasóczy János pécsi püspök és 
Eszterházy Farkas kir. személynök. 
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1671 ápril 12-én Széchenyi György kalocsai érsek, hiába 
mondogatta: „néhány pártütőért nem lakolhat az egész or-
szági" hiába; „a lázadókat még sokkal nagyobb büntetéssel 
sújthatná ő felsége!" — volt a bécsi ministerek válasza és 
megtorlás címén tovább folyt a rombolás műve! 

Az evangélikusok üldözése ijesztő mérveket öltött. Míg 
Bársony György váradi püspök az ev. templomok elfoglalása 
végett helységről-helységre járt és ezen útjában a lutheránus 
köznép Nyitrában pogányúl elverte, Szelepcsónyi György, mint 
törvényes ügyekben a király helytartója, Pozsonyba idézett 
1673 szeptember 25-ik napjára három superintendenst és har-
minc lelkészt, kiket aztán Majláth Miklós kir. ügyigazgató 
„istenkáromlással, hazaárúlással, pártütéssel" és más efféle 
főbenjáró bűntényekkel vádolt, a bíróság pedig „mint az isteni 
és földi felség megsértőit'· halálra itelt. Ezen ítéletet a király 
hivatal vesztésre változtatta szabadságukra hagyván az 
elitélteknek: áttérni, bűnös voltukat terítvénynyel elismerni 
vagy az országból kivándorolni.1) 

„0 felsége a többi ev. hitszónokot is száműzni szán-
dékozik!" válaszolt 1674-ben Ampringen Gáspár, midőn a 
bánya városok elűzött lelkészeik helyének betölthetóse iránt 
folyamodtak ós Szelepcsónyi 1674 március 5-re csakugyan 
valamennyi ev. lelkészt ós iskolamestert maga ele idézett 
és pedig „mint a múlt években ő felsége ellen néhány gonosz 
ember által tervezett lázadás részeseit!" Eddigelé is az ev. 
egyházak elöljárói (úgy mint az egész ország) a császári 
tábornokok és kapitányok kegyelmére voltak hagyva és hol 
többet, hol kevesebbet szenvedtek; most már valamennyit 
egyaránt lázadónak, bűnösnek tekintették és törvényen kívül 
helyezték. Az általános üldözés megindúlt, a lutheránus lel-
készek és tanítók Sziléziába, a kálvinisták Erdélybe mene-
kültek, de több mint 300 a pozsonyi törvényszék előtt meg-
jelent ós 1674 évi ápril hó 4-én sok zaklatás, kínos vallatás 
és embertelen bánásmód kiállása után — fej és jószágvesz-
tésre ítéltetett. Ezt az íteletet is később oda módosították, 
hogy térítvény aláírásával a hivatal letételére, tántoríthatlan 
hűségre, vagy kivándorlásra kellett magokat kötelezni, miáltal 
életöket és szabadságukat megválthatták. Sokan aláírták e 
tórítvényeket, néhányan megszöktek, többen a sanyargatás 

l) Ezen térítvények kétfélék voltak: egyikben el kellett ismerniök, 
hogy tisztökkel visszaéltek, e mia t t bíróilag elmarasztaltattak, de a császártól 
kegyelmet kérvén Magyarországban maradásra engedélyt nyertek, há la fejében 
kötelezvén magokat , hogy többé az isteni tiszteletbe nem avatkoznak; a más-
nemű térítvény kivándorlásra kötetezte az aláírót, minek ha az illető egy 
hónap alatt eleget nem tenne, a hűtlenség vétkébe esik. Harminckettő részint 
kivándorolt, részint az első térí tvényt írta alá, a 33-ik (Suhajda Mátyás varini 
lelkész) engedett a csábításnak és — áttért. 
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közben elhaltak és harminckilencen gályára küldettek, kik 
közül csak huszonötöt sikerült Zaffi Miklós velencei orvos-
nak és Ruyter Adrián Mihály hollandi admirálnak 1676-ban 
kiszabadítani'). 

A protestáns vallás ekkóp a törvény oltalmától meg-
fosztatván, minden jogától elesett és — főbenjáró bűnnek 
tekintetett. Ha atyáink az örökölt hithez tántoríthatlan 
szívóssággal nem ragaszkodnak, ha az űzőbe vett lelkészek 
ós tanítók folytonos életveszély közt titokban a népet hité-
ben meg nem erősítik és ha a magyar nemzet az aranybulla 
záradékára támaszkodva fegyvert nem ragad, hogy ősi sza-
badságát visszaállítsa: Magyarország menthetetlenül katho-
likussá, rabbá, koldússá lesz. 

Az Erdélybe menekült bújdosók azonban az erdélyi feje-
delem és a török támogatásában részesülvén, fegyvert fogtak 
és míg az ellenreformáció és az absolut kormány mint láttuk 
féktelenül tombolt Wesselényi Pál, Petrőczy István, Szuhay 
Mátyás, Szepessy Pál, Kende Gábor, Ispán Ferenc, Forgách 
Miklós ós mások vezérlete alatt elfoglalták Nagybányát, meg-
szállották Kassát, Patakot, Ónodot, Szenrőt, megvették Bei-
teket, Putnokot, Eperjest, Szebent, Bártfát és miután a haj-
dúkat felültették és Spankau hadait 1671 szeptember 12-én 
Enyickénél megverték, Késmárkot is. A kurucok és laban-
cok2) közt ezentúl változó szerencsével és rómitő kegyetlen-
séggel folyt a harc, elébbiek majd az egész országot be kalan-
dozták és kamatostól visszaadták a labancoknak a kölcsönt. 
Isten a megmondhatója, mennyit szenvedett Magyarország e 
borzasztó korban úgy Kopp, Spankau, Strassaldo, Pálffy Miklós 
ós a két Barkócy labancaitól mint a török ós francia segélyre 
támaszkodó kurucoktól! 

Lipót király nem bírta lecsendesíteni az országot, nem 
akarta az alkotmányos és vallásszabadság visszaállításával 
helyreállítani a közbékét. A bárd, kerék, karó ós nyárs nap 
nap mellett alkalmazásba jött, közbe-közbe a török is fel-
gyújtott falvakban — gyönyörködött és midőn 1676-ban a 
tanácskozás végett Bécsbe hívott magyar urak a nádori szék 

') Hogy milyen borzasztó bánásmódban részesültek ezen férfiak, kik 
hitökért kínos vértanúságot szenvedtek, kitűnik abból is, hogy közülök igen 
sokan az embertelen kínzásnak és az egészségtelen börtönöknek áldozatul 
estek. A megszabadultak is csak később térhettek vissza hazájukba, egyelőre 
Angliában, Belgiumban, Schweizban és Németországban kerestek és találtak 
menedéket. Végűi említésre méltó, hogy Bugán Miklós sajógömöri lelkész az 
egész üldözést végig tűrte, gályán is volt és kiszabadulása után 1683 körül 
vele mint gömörpanyit i lelkészszel találkozunk. 

*) Ezen két név hazai történelmünk legszomorúbb lapjait tölti be! É s 
legborzasztóbb, hogy a „ labancokban" nem csak a reánk csődített idegen 
katonák (Lansknecht) hanem a Bécs szolgálatába szegődött magyarok is 
keresendők! 
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betöltését, az idegen hadak eltávolítását, a fogyasztási adók 
eltörlését és a tisztségeknek és hivataloknak magyarokra 
való bízását javasolták, a bécsi ministerek arról hallani sem 
akartak. Ugyanígy történt 1677-ben is, mikor Barkócy Ferenc 
zempléni főispán hasonló indítványnyal Bécsbe jött. 

Miután az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) 1677 május 
27-ón a kurucok érdekében a francia királylyal frigyre lépett, 
Wesselényi Pál kurucai a Hegyalját, Barkócy labancai pedig 
Máramarost tűzzel vassal pusztították; a háború rémítő dühhel 
folyt, a kurucok Kassáig, majd az elfoglalt Késmárkig szágul-
doztak, Szatmárnál a lengyelekkel egyesülvén megverték a 
császáriakat és az elfogott német tiszteket csak úgy húzták 
nyársra, karóra, mint Kopp a bujdosókat. 

Lipót király erre ismét tanácsot ült. Bársony György, 
egri püspök a lutheránusok és kálvinisták teljes kiirtását, 
Gubasócy János váci püspök (1678 január 22-én) a kegyelem 
út já t hozta javaslatba. Ezen utóbbi javaslat felett Pozsonyban 
tanácskozást tartottak, melyen néhány magyar főúr, a Lipót 
király nevében megjelent Pálffy Tamás nyitrai püspök, magyar 
kancellár és Hocher János német kancellár előtt, a magyar 
alkotmány és vallásszabadság visszaállítását ajánlotta, mi 
azonban Hocher tetszésével épen nem találkozott, ki „Iáza-
dónak'- mondta az egész nemzetet, midőn az ajánlatot ismét 
és ismét szóba hozták. Ezt méltán zokon vették a sokféle-
kép megkárosúlt urak, kik magokat „a király jobbágyainak 
nem pedig rabszolgáinak" vallották és Batthyány Kristóf fő-
pohárnok indítványára szét is oszoltak. 

Az ádáz háború tehát tovább folyt. A kurucok Teleki 
Mihály, majd Thökölyi Imre vezérlete alatt elfoglalták Tornát, 
Szendrőt, később Murányt, Rózsahegyet, Árvát, Likavát és a 
bányavárosokat, melyekben 180,000 aranyból és még több 
ezüstből álló zsákmányra tettek szert. 

Lipót király erre Szelepcsényi által követeléseik benyúj-
tására hívta fel a bujdosókat; nevökben Szalay Pál követ-
kező pontokkal érkezett fel Bécsbe: általános közbocsánat 
hirdetése, a nádori méltóság helyreállítása, az ország sza-
badságainak megerősítése, az elkobzott jószágok visszaadása, 
az ágost. ós helv. hitvallás jogainak megerősítése és a jezsuiták 
kiutasítása. Ε közben Dünewald és Würben es. tábornokok, 
a kurucokat Szentkeresztnél megverték, Zólyomot ós a bánya-
városokat visszafoglalták, mire a két harcoló fél 1679 február 
végéig fegyverszünetre lépett. A bókealkudozás ezután 
Sopronban folyt, de miután Lipót király a nádori széket csak 
a korlátlan kir. hatalom sérelme nélkül igérte betölteni, csak 
azon templomokat akarta visszaadni a protestánsoknak, 
melyeket maguk — nem pedig róm. kath. jogelődeik — építettek 
és az új adók tekintetében ezek 1.700,000 forinton megváltását 
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kívánta: a háború ismét megújúlt. Thököiyi elfoglalta Selmec-
bányát, (hol újólag nagy kincsre tett szert) és Dobzsánál 
Labord tábornok hadát is felkoncolta. 

Mivel az 1680 évi ápril hó elején Nagyszombatban tartott 
közös tanácskozmány eredmény nélkül oszolt szét és az új 
fegyverszünet is pünkösd napján le jár t : a hadviselés ismét 
megindúlt; Thököiyi vezérei vereséget szenvedtek ugyan 
(Balassa a morva széleken, Petrőczy a jablunkai szorosban) 
de ő maga bevette Késmárkot, Lőcsénél és Bártfánál nagy 
zsákmányt ejtett kezébe és kurucai az ország nagyobb részét 
bebarangolták (veszély idejében a török végházakban keres-
tek ós találtak biztos menedékhelyet). 

Lipót király most — Sebestyén Endre püspök által — 
ismét alkudozni kezdett. Thököiyi Imre Zrinyi Ilona kezét és 
vele e ház összes uradalmait és várait kívánta, mitől Bécs-
ben már azért is fáztak, inert tudták, hogy a különben is 
hatalmas ember erejét ily roppant gazdagság szerfelett 
növelni fogja, azért húzták, halasztották a választ, melyet 
igennel vagy nemmel megadni nem volt bátorságuk. A felek 
aztán 1681 június végéig meg hosszabbított fegyverszünetre 
léptek, melyet Caprara Eneás 1680 november 15-ón jolsvai 
táborában erősített meg. 

Az 1681 ápril hó 28-ik napjára Sopronba összehívott 
országgyűlés, melyen Thököiyi a vett meghívás dacára meg 
nem jelent, Eszterházy Pált választotta1) nádorrá és szám-
talan felirat-leirat után alig volt képes alkotmányunk egyes 
foszlányait visszaszerezni és az ezentúl is alig tűrt újított 
hitet némely kiváltságos — articuláris — helyen régi jogaiba 
visszaállítani. „Kevés immár a protestáns ember, tehát a 
templomokat sem lehet visszaadni!" és „a kir. hitlevelek 
fegyverrel csikartattak ki!" hangzott untalan Bécsből és így 
történt, hogy a protestánsok a kilenc felirat dacára a tőlük 
elfoglalt 888 templom helyett csak néhányat kaptak vissza ós a 
szabad vallásgyakorlat már most törvénycikkek (1681 XXV. 
ós XXVI.) által szoríttatott meg, illetőleg töröltetett el. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1671-1682. 

A támasz nélkül maradt és a jezsuiták által saját tűz-
helyénél minden tekintélytől és befolyástól megfosztott 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszak elején szétmállott, 
1671—1682 néhány részleges összejövetel kivételével gyűlést 
sem tarthatott, tagjait elűzték, templomait elfoglalták 1676 

l) Ezen válasz tás még a régi törvényes módon t. i. a királytól kijelölt 
4 egyén közül a karok és rendek ál tal történt. 
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után is csak a sűrűn benyújtott folyamodványokban adhatott 
magáról életjelt. Spankau cs. tábornok 1674 május 29-ón 
kelt levelében az itteni lelkészeket a „murányi összeesküvés 
részeseinek" mondta ki és ez okból száműzte őket, mire 
közülök ki Erdélybe bújdosott, ki Sziléziába menekült, ki 
lappangott1). Egyházaink lelkész ós tanító nélkül maradván, 
Isten csudája, hogy a jövő-menő császári hadak, a szorgal-
masan ellátogató püspökök, kanonokok ós jezsuiták elnyo-
mott népünk kebelebői az ev. hitet ki nem irthatták. Hiszen 
még oly helyen is mint Dobsinán, hol a lakosság valószínű-
leg a huszita uralom óta a mai napig mindig evang. hitű volt, 
1673—1682-ig nyilvános isteni tisztelet nem tartatott , az újdon 
szülöttek kerosztelése ós a házas felek esketése legfeljebb 
titokban törtónt és a halottak temetése és egyházi szertartás 
nélkül ment végbe, miután Hirsch Gergely lelkész az 1673. 
óv vége felé elűzetett2) és utóda Birnstein Menhérd csak az 
1681. év végén kezdhette meg hivatalát. Regius Jakab rozs-
nyói lelkész, esperes pedig még 1671-ben űzetett el, majd 
1674-ben Bugán (Pogány) Miklós sajó-gömöri lelkészszel egye-
temben a gyászos emlékezetű pozsonyi bíróság előtt is meg-
jelent, de nem tudni mi módon, elmenekült s egészen 1682-ig 
Sajó-Gömörön lappangott illetve — 1676. után — lelkész-
kedett; Rozsnyóról történt elűzetóse után könyöradományokon 
tengődött így pl. az 1672 május 12-én Csetneken tartott 
összejövetel — gyűlésnek nem mondhatom — alkalmával 
Piernik Jakab 130 ftos hagyományából 15 ftot és Bazyk 
Dánieltől szintén 15 ftot kapott „mivel már egy éve, hogy 
száműzetett (exul, Szentkereszti 14 1.)." 

Hogy milyen szánandó állapotban lehetett ez idótt a 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség, kitűnik azon folyamodvány-
ból, melyben a gömöri ág. hitv. ev. lelkészek a Rozsnyón 

*) Szomorú világot vet az e korbeli állapotokra „az nemes Gömör-
vármegyében lévő lutherános prédikátorok" ál tal az 1680 j a n u á r 15-én Sajó-
Gömörön tartott megyei közgyűléshez a baloghi luth. egyháztól elesett 
„Meleghegy" visszaszerzése tárgyában benyúj tot t és „olvasat lanúl" vissza-
érkezett folyamodvány, mely szerint „az filiális három faluk Pádár , Perjés 
és Meleghegy lutheránusok lévén mindnyájan , azon lutheránus prédikátor 
tanítását hallgassák és néki fizessenek, az minthogy hallgatták és fizették is, 
nemcsak usque ad tempus publicae persecutionis, de azután is hol imott, hol 
amott lappangván, hol közöttük lakván prédikátorok, mindaddig, míg testi 
halál által az elmúlt esztendőben kivétetnék közülök. Azonban az specifikált 
három falu együvé gyűlvén közönséges akara tból azt végezték, hogy ő(k) 
prédikátort fognak magok között tartani, az mint azon három falu nevével 
(nevében) kívántak is tőlünk . . ." akkor a balogi ref. prédikátor magához 
édesgette a meleghegyieket „és így újabb scissiót sőt persecutiót indított" — 
„holott az mostani veszedelmes időben nem scissiót és persecutiót kellene 
magunk közt indítanunk, h a n e m inkább nagyobb uniót szerzenünk. (Peczeli 
4 2 - 4 3 1.) 

' ) Távozása előtt e verset írta az anyakönyvbe: „Aspice ο omnipotens 
Deus ex alto hungaricas r e s ! " 

Theol. Szaklap III. évf. 15 
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1681 ápril 15-én egybegyűlt megyét arra kérték, hogy az 
„általános és a soproni országgyűlés elé terjesztendő laj 
stromban az itteni ág. hitv. ev. egyházak sérelmeinek is en-
gedjen helyet." Ezen folyamodvány szerint Jolsván, Csetneken, 
Ochtinán, Restéren, Gecelen, Dobsinán, Alsó-Sajón, Oláhpatakán, 
Betléren és Rozsnyón elfoglalták a tizedet, míg Ribniken, 
Bisztrón, Baradnán, Süvetón, Jolsván, Chisnón, Vizesróten, 
Rőczén, Hosszúréten, Polomkán, Sumjácon, Nagy-Szlaboson, 
Felső-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán. Vesz verésen,Betléren, Roz-
Iosnán, Rozsnyón ós Hárskúton az ág. hitv. ev. hivek lelkész 
ós templom nélkül voltak (Peceli 41. 45. 1.). Ε szerint tehát 
még 1681-ben is, mikor pedig a legnagyobb förgeteg már 
elvonult, az esperességnek 20 tagja hiányzott és a kevés hiva-
talban levő lelkész is félelem és rettegés közt töltötte napjai t : 
mert a császári hadak kíméletet nem ismertek ós a jezsuiták 
kezére dolgozni mindig készek voltak. Jóllehet az ev. lel-
készek elüzetóse, elfogatása és bántalmazása 1676 után már 
nem volt oly gyakori: az ág. hitv. ev. isteni tisztelet a leg-
népesebb egyházakban is csak titokban vagy magánházban 
volt megtartható. 

Az esperesi hivatal e korszakban csak névleg állott 
fenn. A kevés megmaradt lelkész között az összeköttetés 
teljesen megszakadt; kiki magával volt elfoglalva és szeren-
csésnek érezte magát, ha életét megmenthette, kétszeresen 
szerencsésnek, ha titokban kedves hivatalát is megtarthatta. 

Legnagyobb baj volt meg, hogy esperességünk a bujdo-
sóktól is hiába kért és várt segítséget! ezek ugyanis nagyobbára 
kálvinisták voltak, kiknek a gömöri lutheránusokat pártolni 
semmiféle okuk nem volt. Az úrvacsoráról 1550 óta szaka-
datlanúl folyt mérges vita, a két testvéregyház között át-
hidalhatlan mélységet teremtett, a kettő gyűlölte és üldözte 
egymást ós könnyítette ez által a közös ellenség pokoli 
munkáját. Esperességünk is szelet vetett és most vihart 
aratott. Jobb napjaiban maga mellett versenytársat nem 
tűrvén és minden jogot csak magának igényelvén mintegy 
kényszerítette a kálvinistákat, hogy neki hasonlót hasonlóval 
fizessenek. 

De a gömöri ág. hitv. ev. esperesség szívós élettel bírt;. 
a vihar még tombolt, midőn már is elhagyta rejtekhelyeit, 
már is felegyenesedett, már is hangosan követelte az elfoglalt 
egyházak visszaállítását és azon volt, hogy a tört hajó 
maradványaiból egy újat építsen. így alapíttatott 1680. január 
4-én a pádári egyház, miről következő okmány állíttatott k i : 

„Én Pádárban lakozó Simon András és Perjésben lakozó 
Kovács Péter, kik az megnevezett böcsületes két falutól 
küldettünk esperest urunkhoz a végre, hogy alkalmas időtől 
fogvást, lelki tanító nélkül lévén, nein különben mint a juhok 
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pásztor nélkül, ő kegyelmétől lelkünk igazgatására illendő 
személyt kérnénk és kívánnánk; az minthogy kívánságunkat 
megtekintvén δ kegyelme, az maga böcsületes oskolamesterét 
Magyar András urunkat, az elmúlt új esztendő napjára 
közinkben is küldötte próbával. Kinek az szentírással egyező 
tanítását hallván és értvén, mindnyájunknak kicsinytől fogva 
nagyig megtetszett. Ugy hogy az időtől fogva mind addig, 
míg istennek tetszendik, az mi lelkünknek hivséges pász-
torának akarjuk és fogjuk is esmerni ő kegyelmét, az mint-
hogy esperest urunk előtt az felül megnevezett két falunak 
előnkbe adatott instructiója szerint meg is alkudtunk ő 
kegyelmével ilyen conditiók alat t : 

1. Hogy isten ő felsége az kikeleti időt adván érnünk, 
az parochiát minden halogatás nélkül megépítjük, úgy hogy 
tanulóház. cselódház, pitvar, kamara, pince, marhának való 
ól és csűr legyen rajta. 

2. ígértünk és rendeltünk ő kegyelmének és azután is 
leendő prédikátoroknak két falujúl, rimaszombati 80 szapu 
búzát, az melynek kiszedésére egyházfiakat rendelünk. 

3. Pádáriak esztendőnként négy szapu búzát három 
szántásban és négy szapu tavasz (i)-t bevetünk ő kegyelme 
számára az maga magvából, Perjésiek is hasonlóképen annyit. 

4. Bizonyos réteket is mutatunk ő kegyelmének mind 
az két faluban. 

5. Minden esztendőnként viszünk 20 szekér fát. 
6. Az egyéb jövedelmek úgy fognak kiszolgáltatni mint 

az szent gyülekezet (t. i. az esperesség könyvében be vadnak 
írva az balogi eklézsia szerint. 

Mindezeknek nagyobb bizonyságára adtuk esperest urunk 
pecsétivei megerősített levelünket (minthogy magunknak 
nincsen) és kezünk kereszt vonyásával. Actum in parochia 
Sajó Gömöriensi die Januarii Anno 1680. Simon András keze 
vonyása. Kovács Péter keze vonyása Coram me Jacobo Regio 
Ecclesice Sajo Gömöriensis pastore et Contubernii ejusdem 
Comitatus seniore. L. S. (Peceli 163. 1.) 

A tanítók osztották a lelkészek szomorú sorsát, ezek 
is jobbra-balra menekültek, midőn az üldözés beköszöntött; 
a hívek állapotára pedig a folytonos harc, az általános zavar, 
a tengődés lét és nem lét között, következtetni enged1). 

Közli: Kovács Sándor. 

*) Ezen korszakból igen kevés emlék maradt reánk: az 1683 március 
9-én Jolsván tartott espereseégi gyűlés jegyzőkönyve is „feleslegesnek tar t ja 
az ismeretes nyomorúságot, zaklatást és üldözést", mely „több év óta az ág. 
hitv. ev. egyházat érte és ma is éri" leírni és felsorolni. Szentkereszti 21. 1. 

14* 



Könyvismertetés. 

(Haering Τ., Der christliche Glaube. Dogmatik. 2. Auflage. 
Cahr Stuttgart (Vereinsbuchhandlung) 1912. 734 lap. Ára kötve 
11 márka). 

A nagyhírű tübingai theológus e testes művében evang. 
egyházunk hittani rendszerét építi föl. Az első kiadással szemben 
(1907) lényegesen javított és bővített kiadással van dolgunk. 100 
lappal megnagyobbodott, s az „előszó" szerint nincs is művének 
olyan lapja, a melyet főleg tárgyilag az apologétikai részben nem 
javított volna. Uj benne a gazdag irodalomtörténeti függelék. 
Különben Ritschl követője, és Reischle és Hochenschmidt szellemi 
rokona. 

Szerzőnk a dogmatika és az ethika elkülönített tárgyalásá-
nak s a vallásos hit és tudás egységének a hive. Azt vitatja, 
hogy „a hitigazságok nem demonstrálható benső vallásos élet-
tapasztalatok," de másrészt „a tudás túllépi a maga határait, ha 
azt véli, hogy megcáfolhatja a hitbeli meggyőződést." Csupán a 
tudás nem vezet egységes élet- és világfelfogásra, mert ehhez a 
vallás is szükséges. Keresztyén hit ős modern öntudat kívánják 
egymást. Csak az evangelium örök, a dogmatikai rendszerek 
változók. A „hitbeli egység" az eltőrő dogmatikai felfogás mellett 
is lehetséges. Klasszikus példa rá szerző és a jénai Wendt, Lipsius 
tanszéke örökösének igazán „jó" dogmatikája. Az is meggyőzően 
hat e mű olvasásánál, hogy irónikus módon ős Ritschl theológiája 
szellemében folytonosan a keresztyénység centumára : az Istennek 
a Krisztusban való teljes történeti kijelentősőre fekteti a fősúlyt, 
hogy továbbá a ker. vallásnak társas közössőgi jellegét hangsú-
lyozza s hogy szerves kapcsolatba hozza a dogmatikát az egy-
házzal. Azért művében a krisztolőgiai ős soteriológiai érdekek 
lépnek előtérbe. Jellemző az ő állásfoglalása is a keresztyőnsőg-
nek a természet- és történettudományokhoz való viszonyában. 
Gondosan megkülönbözteti az exakt kutatás vívmányait s a 
modern természetbölcselet változó elméleteit. Ezzel apologétikai 
alapot nyert a csuda fogalmára, az objektiv isteni kijelentésre s 
annak természeti világrendhez való viszonyára s a személyiség 
fogalmára. S a tört. tudományhoz való viszonyt tekintve szerzőnk 
az objektiv történeti kijelentés mellett hangsúlyozza „a vallásos 
tapasztalatból" eredő istenismeretet is. Mert hát a kijelentés 
objektiv jellege mellett fontos annak subjektiv oldala is, ami 
nem más, mint „az istennel, istenért és istenben való élet," 
vagyis az egyéni vallásosság. A kijelentés pedig nemcsak Izrael-
nek, hanem minden népnek szól. S mégis „csak a Krisztusban 
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van az üdv", sőt a Szentlélek adománya csak a keresztyénség 
sajátos tulajdona". 

A mi már most magát a rendszert illeti, úgy szerzőnk 
dogmatikája egy elvi, alapvető és egy rendszeres kifejtő részre 
oszlik. Az elsőt „a ker. hit és annak ellenei" s a másikat „a 
ker. hit a maga benső összefüggésében" alatt tárgyalja. Az első-
ben közelebbről apologétikailag a ker. vallás lényege és igazsága 
s a ker. hittan alapozása van tárgyalva. Itt foglalkozik behatóbban 
„a ker. hitismeret" s „a hit és tudás" kérdésével. A kifejtő rész, 
vagyis maga a dogmatikai rendszer Kálvin, Schweitzer és Kah-
nishoz hasonlóan az apostoli hitvallás hármas hitigazsága alá 
van foglalva. Maga a trinitás tana azonban az aeschatológiába 
van utalva. 

Csak megemlítjük, hogy a műnek egyik gyöngye mindkét 
részben annak praktikus apologétikai ereje. Szinte imponáló annak 
mély ker. vallásossága és erős hitbizonyossága. így a ker. isten-
fogalom tárgyalásánál Häckel naturalista monizmusát „erőszak-
nak" minősíti „a szellemi erkölcsi életen," s azt vallja, hogy „az 
egész világegyetem állandó eszköz a transcendens és imanens 
életet élő isten örök üdvakaratának." Továbbá vitatja a bűn 
erkölcsi eredetét, személyes felelősségét és szociális jellegét. A 
krisztológiában a praktikus vallásos igazságokat domborítja ki, 
és meggyőzően kapcsolja össze Jézus központi üdvtörténeti jelen-
tőségű személyiségében annak isteni és emberi oldalát s a ki-
engesztelés és megváltás kérdésénél annak objektiv alapját és 
subjektiv hatását. Végűi találóan különíti el az egyház fogalmánál 
annak jogi-, szervezeti, ethikai és dogmatikai oldalát, hangsúlyozza 
az ige és a sákrámentomok azonos kegyelmi hatását, a kegyelem 
és a szabadság szoros összetartozását, a ker. tanításnál „a ker. 
üdvismeret összefoglaló bizonyságát" s az eschatológiában a ker. 
remény és üdvtelj esség vallásos erkölcsi gondolatát. Meggyőzően 
mondja, hogy „a hit épúgy az isteni kegyelem műve az evangé-
lium" által, mint másrészt „hívő lélek szabad személyes cselekvő-
sége," vagyis személyes üdvtapasztalat. Más úton maga Pál apostol 
sem jutott el a krisztusi üdv ismeretére és egyéni élvezetére. 

A legmelegebben ajánljuk e mélységes gondolatokban gazdag 
legújabb dogmatikát lelkészeink és theológusaink szives figyel-
mébe. Sokat tanulhatunk belőle. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Törteli Lajos. A halotthamvasztás jogosultságáról! Budapest, 
Scholtz testvérek, 1914. 39 oldal. Ára 80 fillér. 

Ε kis füzet teljes képét nyújtja a halotthamvasztás körül 
felmerült amaz eszmecseréknek, amelyek az utolsó félszázad folya-
mán a magyar közvéleményt is foglalkoztatták. Az író a kérdést 
minden oldalról megvilágítja és kimutatja, hogy a halotthamvasz-
tás ellen sem közegészségügyi, sem jogi, sem esztetikai, sem 
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kegyeletes, sem közgazdasági, sem vallásos szempontból komoly 
kifogást emelni nem lehet. Fejtegetésében mindenütt a legnagyobb 
elismerésre méltó tárgyilagosságra törekszik. A nálunk e kérdés-
ben megjelent kisebb-nagyobb terjedelmű fejtegetések és ismer-
tetések között Törteli Lajosé kétségtelenül a legkiválóbbak közé 
tartozik, mert nemcsak alapos és komoly tanulmány, hanem 
élvezetes és meggyőző olvasmány is. A kis füzetet igen melegen 
ajánlom az érdeklődők figyelmébe és pártolásába. 

B. S. 

A Fontes Berum Transylvanicarum I—III. kötete,1) 
Huszonöt év fáradhatatlan gyűjtő szorgalmának s még 

a legönzetlenebb tudós világban is ritka áldozatkészségének 
érett, gazdag gyümölcseit kezdi most közjóra adni a címben 
említett nagyszabású történelmi vállalatban Veress Endre, 
a nagy tudományú, páratlan nyelvi s egyéb készségekkel 
felruházott, közönségesen ismert nevű gyűjtő és történetíró. 
Ötven hatalmas (átlag 300 lapos nyolcadrétű) kötetre tervezi 
immár készen álló anyagának kiadását. Ez az anyag a leg-
különbözőbb hazai és külföldi levéltárakból való s Erdély-
nek s egyben az anyaországnak a Báthory-korszakbeli moz-
galmas, véres történetére vet a legkülönbözőbb szempontok-
ból eddig hiányzott s még csak el sem képzelt erős világos-
ságot. A két haza diplomáciai összeköttetéseinek, vallás-
ügyének, politikai viszontagságainak s általában egyetemes 
művelődésének történetírása — nagyítás nélkül szólva — a 
felfrissülésnek és a meggazdagodásnak egyedülálló lehető-
sége előtt áll, ha majd módjában lesz kiaknáznia mind-
az 50 kötet kincseit. S amellett, hogy tartalmi gazdag-
ságuk nélkülözhetetlenekké teszi e kiadványokat minden 
magyar történelemmel foglalkozó szakember számára, köz-
léseik mintaszerű, a legkényesebb tudós követeléseket is 
kielégítő pontossága, valamint Ízléses, önmagát ajánló kül-
sejük kezelésük könnyű, gyors, szinte élvezetes módját is 
biztosítja. 

A hazai és a külföldi tudós világ egyhangú és teljesen 
megérdemelt örömmel, dicsérettel s a további köteteket 
illető nagy várakozással üdvözölte az eddig megjelent első 
három kötetet. Ebből az örömből, dicséretből, várakozásból 
magyar protestáns egyháztörténetírásunknak is ki kell ven-
nie a maga tisztes részét. Nemcsak abból a jóleső, de tisz-
tán személyi okból pedig, hogy a nagyérdemű s immár 

*) Epistolae et acta jesuitarum Transylvaniae temporibus principum. Bá-
thory I— Ili. — Ant. Possevini 6' J. Transilvania. — Gyűjtötte és kiadta 
Dr. Veress Endre. Budapest 1911 és 1913. Athenaeum és Stephaneum. XVI -)-
325 1. — VIII. - f 316 1. XXII. + 297 1. Á r a kötetenként 10 korona. 
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európai hírű kutató maga is protestáns vallású (kálvinista 
papunoka) és a protestáns tudományos szellem neveltje. 
Hanem legfőképen azért, mert a vállalat 50 kötete közül a 
közzétett tervezet szerint legalább 10—12 legnagyobb részé-
ben az erdélyi vallásügy történetére világot vető ismeretlen 
adatok rengetegét fogja tartalmazni; majdnem kizárólag 
katholikus forrásból és elsősorban katholikus érdekkel ugyan, 
de a protestáns egyházak történetére nézve sem csekély fon-
tossággal. Az egyháztörtónelmi anyagunkban eddig sajnosan 
tapasztalt nagy hiányok egész sorát fogja bizonyára betöl-
teni a kitűnő kiadvány-sorozat a maga idevonatkoó adataival. 

A már megjelent három kötet a legteljesebb mértékben 
feljogosít bennünket e várakozásunkra, amennyiben a leg-
főbb érdekességük ezeknek is épen egyháztörténeti: jezsuita-
rend erdélyi hódítóhadjárata első éveinek szemléltetése eddig 
nem is remélt nagyszámú és a legaprólékosabb részleteket 
is megvilágító új adatokkal. Ez a legélesebben kidomboruló 
főtárgy azonban a politikai cselszövények, vallási eszme-
harcok és pártviszályok, társadalmi életképek, műveltség- ós 
gazdaságtörténeti vonatkozások oly gazdag és sok színű 
milieujótől környezetten jelenik meg a szürke adatok töm-
kelegében, hogy ennek a inilieunek vonzó és plasztikus 
képei sokszor szinte magát a főtárgyat is elfeledtetik velünk. 

Az 1571-ben János Zsigmond utódjaként erdélyi feje-
delemmé választott nagyeszű és vasmarkú magyar államférfl, 
Báthory István politikai bölcseségből nem akarta alapjaiban 
megbontani a négy recepta religiónak megszilárdúlni kezdő 
rendszerét; ám buzgón katholikus vallásos lelke indítására, 
az állami közérdek s a politikai helyzet szabta, meglehetősen 
szűk korlátok között, mégis csak minden lehetőt megtett a 
római katholicizmusnak Erdélyország földén újból való fel-
virágoztatására. Ε célja elérésére legkitűnőbb eszközül a 
jezsuita-rendet szemelte ki, mely akkor, habár alig három 
évtizedes múltra tekinthetett csupán vissza, máris verseny-
társ nélkül való katonasága volt a tridenti zsinaton restau-
rálódott, s a nagy összeomlásból megmaradt minden szellemi 
és anyagi erejét összeszedő ós tömörítő pápaságnak. Már a 
fejedelemségét megelőző időkben (1567) gondolt Báthory arra, 
hogy e megfélemlíthetetlen harcosok behívásával kellene 
munkálkodni „a régi egyház prófétai ós apostoli hagyomá-
nyon alapúlő s e vidéken majdnem teljesen összeomlott igaz 
istentiszteletének teljes épségében való helyreállításán". (I. k. 
15. 1.) Mikor pedig Erdély trónjára kerül, teljes eréllyel kezdi 
szorgalmazni s különböző akadályok leküzdésével, nyolc esz-
tendei sürgetés ós várakozás után, 1579-ben, már mint lengyel 
király, meg is éri a páterek betelepítését. Ettőlfogva úgy ő 
(aki a fejedelemségnek lengyel király létére is igazában 
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k o r m á n y z ó j a m a r a d t ) , mint testvére, a f e j e d e l m i akaratának 
csak eszközeként tekinthető Kristóf v a j d a a jóakaratú támo-
gatásnak m i n d e n kézzelfogható jelével elhalmozták a Kolozs-
várott és Gyulafehérvárott meggyökerező, m a j d (később) 
Nagyváradon is kiágazó missziót: anyagi javakkal busásan 
e l l á t j á k , az igehirdetésnek, a társadalom minden rétegére 
való hatásuknak legszélesebb lehetőségeit teremtik meg s a 
fejedelmi kegy minden más nyilatkozatával is e l á r a s z t j á k ; 
ezeknek koronájaképen István k i r á l y Kolozsvárott valóságos 
egyetem-jellegű főiskolát „ S t u d i u m universale"-t alapít a 
részükre. Ezekben az erősségekben méltán bízva, a páterek 
a legfigyelmesebb körültekintéssel s a legnagyobb energiá-
val fognak hozzá munkájukhoz. Ennek három mezején, a 
prédikáció, a lelkipásztori (főkép gyóntató) tevékenység és 
a nevelés-oktatás terén ( a rend, tudjuk, m i n d a háromban 
jeleskedett) csakhamar olyan sikereket érnek el, amilyenek 
csak az addigi elhanyagolt, lazúlt, sőt egyenesen züllött 
katholikus hitéleti állapotokat felváltó katonai szervezettség-
ből és harcias öntudatosságból fakadhattak. Működésük nyo-
mán azonban nagyon természetesen annyira kiélesednek a 
még alig letompúlt vallási ellentétek s a három protestáns 
egyház papi ós világi főinek féltékenysége nemes és kevésbbé 
nemes indító okokból annyira fölzúdúl ellenük, hogy Kristóf 
vajda halála (1581) óta, a gyermek Zsigmond helyett kor-
mányzó regensség alatt, mindjobban bele kell kapaszkodniok 
az ország jogi fejének, a hatalmas lengyel királynak híven 
ós állhatatosan oltalmazó palástjába. Mikor pedig ez az erős 
oltalom 1586 végén, Báthory István váratlan halálával, egy-
szerre kiszakad a kezükből: akkor a különben is pesis — 
tizedelte atyákra gyors léptekben következik el a már rég-
óta sejtett katasztrófa: 1588 karácsonyán, neveltjüknek, a 
korán érett gyermekifjú Báthory Zsigmondnak határozott 
akarata ellenére örökre száműzi őket a medgyesi ország-
gyűlés. Az „örökre" ugyan még egy esztendeig sem tartott, 
mert az ugyanezen gyűlésen nagykorúsított Zsigmond majd-
nem másfél évtizedes szomorú emlékű uralkodása alatt 
könnyű szerrel szállingózhattak vissza s folytathatták évről-
évre zavarosabbá váló politikai viszonyok között hódító 
munkájukat, rendjüknek és egyházuknak — ha nem egyszers-
mind a tépett testű ós lelkű, szerencsétlen országnak is — 
nagyobb javára és dicsőségére. 

Eddigelé is ismertük ugyan már az erdélyi jezsuiták 
első korszakának ez itt vázolt legfőbb kereteit; azonban 
részletes ós mindenoldalú (bár több-kevesebb időre terjedő 
hézagokat még mindig hagyó) kitöltésüket csak most hozták 
meg, a szóbanlévő nagy adattárnak egyelőre 1571-től 1588-ig, 
a kiűzetés esztendejéig terjedő, eddigelé óriási nagy részük-
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ben ismeretlen kútfői, amelyeket Veress több hazai és kül-
földi (krakói, római) levéltárból, némelyeket — a teljesség 
kedvéért, igen helyesen már kinyomtatott, de kevésbbé 
hozzáférhető forrásmunkákból szedett hangyamunkával össze. 

Mostanáig pl. a rend bejövetelét előkészítő tárgyalások-
ról alig tudott valamit történetírásunk; a Fontes jóvoltából 
egész sereg érdekesnél-érdekesebb levél oszlatja el ennek a 
nyolc esztendőnek eddigi homályát (az 1573-ik esztendő kivé-
telével, ahonnan bár még a Veress szerencsés keze sem tudott 
találni egyetlenegy levelet. Azután csak most, ezeknek a 
leveleknek beszédes rajzaiból állnak elénk igazi élő alakok-
ként a rend erdélyi út törői: a lengyel, olasz, osztrák, német 
idegen atyák, akik bizony itteni életmódjukkal és forgoló-
dásukkal nem hoztak sok dicsőséget rendjüknek már akkor 
európai nevére; a misszió szervezésével megbízott közvetlen 
felsőbb hatóság, a lengyel provinciális, úgylátszik, nem sok 
jót várt az első kísérletezéstől s próba-szerencseképen a 
rendelkezésére állott anyagnak a legalját szabadította rá 
(kevés tiszteletreméltó kivétellel) Erdély szűz földére; maga 
az első kolozsvári rector, a lengyel Wajek (Vangrodicius) 
Jakab páter vezetett a gonosz példaadásban, a gondatlan 
kormányzásban és gazdálkodásban, bő és fényelgő életben, 
garázda önkénykedésben. A sok mihaszna jött-ment között 
annál vigasztalóbb és rokonszenvesebb jelenség a két leg-
kiválóbb magyar páternek : Szántó (Arator) Istvánnak és 
Leleszi Jánosnak jelleme és munkássága. Amaz, a megelő-
zőleg Bécsben és Rómában működött, jeles theologiai és filo-
zófiai képzettségű, hathatós szavú dunántúli származású 
páter, (Pázmány Péter nevelője) szívvel-lélekkel ragaszkodott 
ugyan rendjéhez s fáradhatatlan hévvel harcolt az „eretne-
kek" ellen; de a nemzetközi rendi köntös alatt nemes magyar 
érzés dobogtatta szívót s becsületes puritán lelke nem tűr-
hette, hogy a szerinte hazája legfőbb javára, nemzete lelki 
üdvére zúdult missziót épen saját munkásainak, s még hozzá 
az idegenből szalasztottaknak, móltatlansága már a kezdet 
kezdetén tönkre tegye. Azok a hosszú levelek, (I. 154 sk., 
203 sk., 228 sk. 11.) amelyekben a lengyel rector dísztelen 
viselt dolgait, hivatalos (consultori) kötelességénél fogva, de 
őszinte fölháborodásának indítására is, elpanaszolja Aquaviva 
generálisnak, élénk ós józan világot vetnek nemcsak a rend 
benső, mindennapi életére s arra, hogy az emberi gyarlósá-
gok miként folytatják fölforgató, bókebontó munkájukat 
bizony még ama szentelt falak és korlátok mögött is; hanem 
világot vetnek, kedves és rokonszenves világot, magának 
írójuknak, a kicsit bőbeszédű, kicsit dicsekvő, de jóízű, 
kemény és egyenes lelkű, a gonoszt és tisztátalant gyűlölő, 
hitéért bármikor halni kész magyar barát lelkületére is. 
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Bármennyire nem osztozunk eszményeiben s törekvéseiben, 
lehetetlen meghatottság nélkül olvasnunk, mikor Nagyváradon, 
a felzendült nóptömegektől körülólálkodott házban „örven-
dezve várja halálát" s szinte bánkódik, amikor a támadás 
mégis elmarad : „Ego a ütem nihil magis ex animo deside-
rabam. Sed non fai adhuc dignus Martyrio(I. 226. 1.) — 
Méltó munkatársa, Leleszi páter, nincs akkora térítő talen-
tum, mint ő, de szintén jeles és a jövendőre nézve végzetesen 
fontos munkakörben foglalatos: ő a nevelője az ifjú Báthory 
Zsigmondnak; amellett vezetője az ország kormányán lévő 
főurak ellenszenvét legközvetlenebbül tapasztaló gyulafehér-
vári háznak, amely állásában az alája rendelt méltatlan rend-
tagokkal rengeteg sok baja és szégyene van: „inkább disz-
nókat őriznék . . . " fakad ki, türelme szakadtán nyers ma-
gyar szókimondásával. (II. 105. 1.) Báthory Kristóf porai fölött 
tartott, csonkán megőrzött halotti beszéde (I. 310. skk. 1.), 
igazi typusa a kor s a rend Ízlésének megfelelő ékes pane-
gyriseknek, s a jezsuitizmus vallási és ethikai gondolkozását 
is több pontban igen jellemzően tükrözi. 

A legkülönbféle forrásokból eredő — s egyes, érthető 
túlzásaik lefaragása után, egészben véve bizonyára hitelre-
méltó tudósításokkal szolgál e két gazdag kötet azokról 
a valláserkölcsi és egyházi állapotokról, amelyek a jezsuiták 
bejövetele idején Erdély népe között uralkodtak. A lakósság 
óriási tömegei éltek évek, évtizedek óta lelki gondozás, 
vigasz, tanítás nélkül; húsz—harminc éves férfiak és nők 
voltak kereszteletlenek; a kath. egyházi szervezet teljesen 
fel volt bomolva; ahol itt-ott lézengett egy-egy kath. pap, 
annak sem életében, sem tudományában, sem dologtevósóben 
nem volt sok köszönet; a protestánsok önerejüket hittani 
széthúzásokkal, fóltékenykedósekkel fogyasztották s amellett 
a közös ellenséget letiportnak tudván, maguk is lankadni 
kezdettek a biztosnak vált nyugalom s a viszonylagos jóllét 
párnáin. Ezek a rendkívül sok apróbb-nagyobb fénnyel meg-
világított, érdekfeszítő szemlóletességgel színezett körülmé-
nyek érthetővé teszik azt, hogy a jezsuiták erdélyi működó-
sósének megkezdésére a lehető legalkalmasabban volt az 
időpont megválasztva. És ők azzal a bámulatos éleslátással, 
mely rendjüknek kezdettől fogva ináig sajátja, hamarosan 
meg is találják a nép eletében ós lelki világában működésük 
legbiztosabb kapcsolópontját: sűrűn tar t ják istentiszteleteiket, 
nemzeti nyelven prédikálnak, minden alkalmat megragadnak 

- a prot. prédikátorokba való belékötósre, amiből — akár 
tudásuk és dialektikai ügyességük fölénye, akár vakmerősé-
gük nagyobb mértéke miatt — mindig hírük és tekintélyük 
emelkedése származik; mindenekfölött pedig, ami különösen 
jellemző vonása mindenkori működésüknek, nagy ügyességgel 
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aknázzák ki a sokféle vallási és háborús viszontagságtól 
amúgy is felzaklatott lelkű nép erős liiszékenységót a cso-
dák és jelek dolgában. Szászfenesen ördögöt űznek egy 
„megtért" lutheránus öregből; Monostoron is a jezsuitákhoz 
hű katholikus asszonyok imádsága szabadít meg egy (előbb 
szép férfiúi alakban megjelent) ördögöktől megszállott nőt; 
(II. 41. skk. 1.) országnak-világnak hírűi adják, hogy míg az 
„istentelen" Hunyadi Demeter, az „arianus" püspök, nyilván, 
templomi szószékből hirdetné a Krisztus istenségének tagadá-
sát, ime háromszor egymásután villám csap bele a tem-
plomba s maga a prédikátor, már a második ütésre, fejét 
vesztve szaladt ki, még pedig — ime az isteni igazság — 
Jesu Cliriste miserere nostri kiáltással (II. 163—164. 1.); mi 
több, tudnak az új Gergely-naptár megerősítésére adatott 
chronológiai csodákról is (II. 45—46. 1.); mikor pedig a rendek 
határozatából el kell hagyniok az országot, nagy szélvihar, 
majd legfőbb ellenségüknek, Géczy (Giczy) János kormányzó-
nak néhány nap múlva bekövetkező nyomorúlt halála adja 
tudtúl Isten haragját kedvelt szolgáinak üldöztetése miatt, 
amin egyébiránt még a nem katholikusoknak is annyira 
megesik a szivök, hogy csak magában Kolozsvár városában 
körülbelül negyvenen térnek elbúsúltokban a kath. hitre, a 
nép pedig ostromolja prédikációikat és gyóntatószékeiket. 
(II. 261. ós 264. 1.) És se szeri, se száma az efféle jellegzetes 
vonásoknak. Rendkívül eleven, sokoldalú betekintést nyerünk 
amellett a rend életének minden más mozzanatába is : apróra 
előttünk áll gazdasági politikájuk, vagyonügyük, oktatás-
ügyük kezdeteihez egyebek mellett tanúlságos adalékot 
szolgáltatnak kolozsvári főiskolájuk thezisei (I. 91. I.), tömör 
képét nyújtva a jezsuitizmus XVI. századbeli tudományos 
szellemének és törekvéseinek; lépésről-lépésre kísérhetjük 
politikai befolyás szerzésére tet t sokféle kísérleteiket; min-
den körülménnyel számot vető opportunizmusuk fényes 
példája világlik ki az ausztriai provinciának ama javaslatá-
ból, hogy az erdélyi missziót a lengyel provinciára kell 
bízni nem őrájuk : „postquam enim Ungaria in plures ditiones 
est divisa, Semper Austria et Ungaria sunt sibi invicem 
suspectae." (I. 57. I.); és a mai ultramontán politikai gondol-
kozás minden hajthatatlan merevsége ós minden vakmerő 
követelőzése ott van már azokban a rendkívül talpraesetten 
és sok erővel megszerkesztett tiltakozó iratokban, melyek a 
vallásszabadságnak (azóta is sokszor hol elővett, hol el-
kárhoztatott) jelszavára hivatkozva („numquid deteriores 
sumus nos Arianis, novis Iudaeis addo etiam AEgyp-
tis sive Cigrinis, ut illis liceat pacifice in regno vivere, nobis 
antem non liceat etc." II. 248) igyekeznek megakadályozni 
a fejük felett lebegő számkivetést, amelynek — meggyőző-
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désük szerint — igazi oka egyfelől a kormányzónak s má-
soknak a rend javaira való áhitozása, másfelől pedig az 
eretnek „szekták" félelme a végpusztulástól (II. 262.) A nagyon 
közeli jövő igazolta fenyegető, önérzettel teljes nyilatkozatu-
kat : „quia Societas nostra non temere admittit et suscipit 
collegia, ita semel suscepta non facilo deserit: et quia huc 
legitime vocati et missi fuimus, ideo stationem nobis a Deo 
per supremos magistratus commendatum neque deserere 
volumus, neque possumus . . ." (II. 243. 1.) íme, az örök „non 
possumus !" 

A minket legközelóbb érdeklő protestáns egyházi viszo-
nyokról természetesen szintén szép számmal találunk bennök 
erős elfogultságukban is érdekes megfigyeléseket, tudósítá-
sokat. Részletes híradások foglalkoznak az unitáriusok belső 
viszályaival, többek közt a non-adorantista vitával, (I. 75. 1.) 
melynek szörnyű tárgya azonban annyira megborzasztotta a 
jó pápai Tőrös György pátert, hogy a vita lefolyását tartal-
mazó iratot „propter blasphemias" a kezébe sem merte venni, 
nemhogy átolvasta volna. Szántó István páter fölöttébb érdekes 
és a kiválóságokat — a maga módján — el nem hallgató 
jellemzést ád a rendje bemenetele előtt nem sokkal elhalt 
Dávid Ferencről, erről az „óleseszű, erős emlékező tehetségű" 
nagy emberről, akinek „kisujjában volt az ó- és új testa-
mentum" s akinek elve volt „scripturas per scripturas 
explicare" ; dicséri vitatkozási ügyességét s felemlegeti, hogy 
a jezsuiták bejövetelétől előre tartván, papjait szorgalmasabb 
tanulmányozásra intette, de azok nem nagyon hajtottak a 
szavára. Természetesen Dávid szerinte „frenesi correptus" 
hal meg s utána gyors egymásutánban három papja pusztúl 
el nyomorúltul: az egyik megőrül és „in barba Blandratae 
et confusione Coelorum" képzeli magát, végűi kardba dől; 
a másik tüzet hány; a harmadiknak nyelve és egész arca 
rothad el, „quemadmodum testantur, qui viderunt." (I. 185. sk. 1.) 
— Dávid halála után kétszeresen nagy a rémület az anti-
trinitáriusok, de a másik két prot. „secta" hívei között is 
a jezsuiták miatt; félnek a tudományuktól, egyik-másik az 
áttérésre is késznek nyilatkozik, sőt van olyan is, aki ügyük 
bukását előre látva, az ekeszarvához akar nyúlni; a kolozs-
vári ref. püspök pedig, több más papokkal egyben, el-ellátogat 
a jezsuita prédikációkra s a püspök maga (Marosvásárhelyi 
Göcsi Máté) az egyik ilyen prédikációról „sápadtan és le-
horgasztott fővel" indúl hazafelé (I. 187. 1.) — Még az öreg 
főfő-eretnek, az udvari orvosi tisztében még mindig meg-
tartott Blandrata György is „többek jelenlétében" Krisztus 
igaz istenségét elösmerő nyilatkozatokat tesz Campanus páter 
előtt a fejedelmi udvarban (II. 53. 1.) — Csak természetes, 
ha Szántónak hamarosan sikerűi betömnie a tudatlan váradi 
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kálvinista papság száját is (II. 81. sk. és 222 sk. 1.) — Annál 
nagyobb értéke van ezek után annak a mégis csak el-elejtett 
kénytelen beismerésnek, hogy legalább a városi prot. papság 
„in literis humanioribus non male sunt versati" (I. 187. 1) 
s hogy általában a „Sátán eme szolgáinak" még életük sem 
drága az evangéliumért; olyan végvárakba eljárnak a katonák-
nak prédikálni, ahová a kath. pap, a török portyázó csapatok-
tól féltében be sem meri tenni a lábát. (I. 14. 1.) — Magok 
az „eretnek „erdólyországi lakósok Szántó szerint, „longe-
mitioris sunt naturne, quam Galli aut Germani" (I. 177. 1.) 
s a nép általában elvadúlt, de nem romlott erkölcsű; sem 
istenkáromlás, sem paráználkodás nem hallatszik közötte 
botrányosabb mórtékben; csak két főbűnét, az eretnekséget 
és a rószegességet kellene kiirtani, s akkor aztán,, sanctissimus 
esset totus populus." (I. 182. 1.) 

A harmadik előttünk lévő kötet érdekessége egyház-
történelmi szempontból a két elsőhöz képest csekélyebb; 
azonban, ha vallásügyi ós egyházi viszonyokról egyáltalában 
nem is szólana, figyelmüket még akkor is nagyban lekötné 
írójának, a mantovai születésű nagytehetségű diplomata-
jezsuitának, Possevino Antalnak személyisége s a műben 
megnyilvánuló, typikusan jezsuita gondolkozása. Ez a világ-
látott ós nem közönséges diplomatiai sikereket elért szerény, 
művelt, élénk szellemű olasz páter 1583-ban került Erdélybe, 
hogy Báthory Istvánnak, nagy pártfogójának megbízásából 
az ottani jezsuiták ügyeit rendezze s különösen megalapítsa 
számukra a kolozsvári főiskolájuk mellé a lengyel király 
és a pápa együttes költségén emelendő szemináriumot. Mind-
össze 47 napot töltött Erdélyben, de ez az idő a kitűnő meg-
figyelő tehetségű s történelmi és néprajzi tanulmányokkal 
amúgy is szívesen foglalkozó íróembernek elég volt arra, 
hogy ösztönzést nyerjen egy Erdély történetéről s akkori 
állapotáról szóló munka megírására, amellyel a pápának 
akart kedveskedni „hogy missziói tevékenységének legalább 
valamelyes gyümölcsét lássa a jövő és hasznosítsa azt a 
keleti végeken." Még magyarországi (kassai) tartózkodása 
alatt elkészült öt könyvből álló derék műve (olasz nyelven), 
mely csakhamar megjárta a curiai censura különböző foko-
zatait; de bár egészben véve még a pápa részéről is igen 
elismerő fogadtatásra talált, sajtó alá nem kerülhetett sem 
szerzője életében, sern halála után, egész mostanig, Veress 
Endre gondozta kitűnő, bő magyar kivonattal is kiegészített 
kiadásáig. A mű részben gondos első- ós másodrangú forrás-
tanulmányok, részben eredeti tapasztalatok ós megfigyelések 
alapján íródott; az első négy könyv Erdély föld- és nép-
rajzi ismertetését, valamint egészen az író koráig röviden 
levezetett (leginkább vallásügyi) történelmét adja s mint ilyen, 
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első részletesebb földrajzi ós történelmi leírása a kis ország-
nak, amelynek történetére vonatkozólag — János Zsigmond 
és Báthory István korából semmi egykorú krónika vagy 
összefoglaló munka nem maradván fenn — bizonyos pontok-
ban egyenesen elsőrangú forrás értéke van s így előnyösen 
tölti ki a Brutas és a Szamosközi művei között eddig meg-
volt hézagot. Az V. könyv aztán a múlt s a jelen után a 
jövőre veti tekintetét s a pápának, XIII. Gergelynek szóló 
emlékirat formájában részletesen meghányja-veti azokat a 
módokat, amelyek Erdélyben a katholikus egyházat meg-
szilárdítani s általában Erdélyen „segíteni" lehetne. Az „Isten 
dicsőségét" minden eszközzel munkáló jezsuita buzgalma s 
az avatott diplomata éleslátása egyesül e pompás gyakorlati 
érzékre és szervező tehetségre való megfigyelésekben és 
javaslatokban, amelyek a püspökség visszaállítására épúgy 
kiterjednek, mint a nemes ifjaknak (persze szigorúan katholikus 
szellemű) katonás nevelésére (255 1.); a szász egyetemi hall-
gatók között űzendő külföldi propagandára épúgy (258. 1.) 
mint oláh ifjaknak „szolgálatba fogadás örve alatt vagy más 
gyanút nem keltő módon" szüleiktől való elvonására (267 1.) 
telepítési és várerődítési tervekkel (úgy a gazdasági fellen-
dülés és az országvédelem, mint a kath. egyház erősítése 
érdekében) épúgy foglalkoznak (252 sk. 1.), mint a prot. 
főurak lekenyerezésének gondolatával (t. i. megtarthatják a 
birtokukba jutott egyházi jószágokat továbbra is, ha haj-
landók a „megtérésre" s így, mondja, „betömhetnők a szá-
jokat ilyen konccal", 256. sk. 1.). Magukra a protestáns egy-
házi viszonyokra nézve újat nem mond; de érdekes, hogy a 
magyar (lutheri) reformáció kezdetei az δ tudomása szerint 
az anyaországban Sztárai Mihály, Erdélyben pedig Dévay 
Mátyás nevéhez fűződnek. (227. 1.) (Az bizonyos, hogy a 
Stöckel-féle ingatag, hallomáson alapúló hagyomány szerint 
is Dévay ugyanakkortájt jár és prédikál Erdélyben „egészen 
Brassóig", amikor 1543 körül, a szászok reformációja az első 
nagyobb hullámokat veti). Egri Lukácsot azonban tévesen 
tartja kolozsvári kálvinista prédikátornak s Stancarust a 
Blandrata munkatársának. (230. 1.) 

Úgyhiszem, ebből a nagyon vázlatos ismertetésből is 
kitűnik legalább annyi, hogy a magyar protestáns egyház-
történeti kutatás és irodalom nevében csak csatlakoznunk 
lehet ahhoz a hálás elismeréshez, mely Veress Endrét e 
kiadványaiért a XVI. század második felének történetével 
foglalkozó szakemberek részéről általában megilleti ós éri. 
Ily lelkiismeretes és hozzáértő gyűjtőnél magától értetődik 
a formai csinosság és gond, a latin és olasz eredeti szövegeket 
magyarázó regesták, kivonatok, fordítások, jegyzetek pontos-
sága ós hűsége, szóval mindama kellékek meglétele, amelyek 
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fölött elsiklik a szemünk, ha hiánytalanul megvannak, de 
rögtön észrevesszük, mihelyt hiányzik közülök valamelyik. 
A saját áldozatkészségéből s részben derék kath. főpapi 
maecenásainak (a II. köteté dr. Hirschler kolozsvári kanonok-
plébános, a III.-é dr. Csernoch hercegprímás) bőkezűségéből 
a szemnek is tetszetős alakban jelenhettek meg művei = 
hasonmásokkal, a Transylvania meg épen a tárgyszerűen 
összeválogatott kitűnő, tanulságos illusztrációk egész seregé-
vel. A kiadványok értékét és hasznavehetőségét nagyban 
emelik a tudás szerkesztőnek az egyes kötetek elé írt jelesül 
tájékoztató történelmi és szövegkritikai bevezetései. Egyszerű 
elnézésnek tulajdonítjuk csupán, hogy a regesták szövege 
egy pár helyt (pl. a „haereticus" vagy „impius" jelző alkal-
mazásával II. kötet 254 és 159 1.) a szövegírók vallási állás-
pontjával azonosítja magát; még nagyobb mértékben szembe-
tűnik ez a Szittyái páter készítette, különben igen jól hasz-
nálható Possevino kivonatban, de itt enyhíti az, hogy maga 
a kivonat is első személyben, tehát az író nevében beszél. 
Ezek azonban (egy-két igazán ritkaságszámba menő sajtó-
hibával együtt) oly lényegtelen szépséghibák, hogy csak a 
mű szokatlanul nagy és maradandó érdemének tartoztunk a 
felemiítésükkel. A legnagyobb érdeklődéssel várjuk a többi 
egyháztörténeti vonatkozású kötetet is. 

Révész Imre. 

Ismeretlen evangélium a keresztyénség kitagadott Krisztusá-
nak hamisítatlan életéről és haláláról. Arad, 1914. 120 oldal. 
Ára 2 50 kor. Kapható György Jánosnál Aradon. 

Szerző nem nyomatta ugyan ki nevét a könyvre, de nyil-
vánvaló, hogy u. a. dr. György János az, aki már eddig is több 
mélyen járó exegetikai tanulmánnyal gazdagította szegényes 
irodalmunkat. Ezúttal a Notovitch La vie inconnu de Jésus-
Christ, Paris 1899 című indiai evangéliom közzétételével kivánt 
szolgálatot tenni a tudományos theologiai kutatásnak. A munka 
lefordítása és közzététele mindenesetre nyereség még akkor is, 
ha annak megközelítőleg sem tulajdonítunk akkora jelentőséget, 
mint a hogyan azt a szerző cselekszi. Nem is értjük a különben 
igazán éleslátású és kiválóan képzett György Jánost, hogy az 
apokrifus irodalom általános színvonalán és gondolatkörén sem-
mivel fölül nem emelkedő ez ismeretlen evangéliomot oly döntő 
jelentőségűnek tartja, hogy annak alapján az összes kanonikus 
evangéliomokat értéktelen pártiratoknak hajlandó minősíteni. 
Pedig könnyű belátni, hogy ha Jézus csakugyan Indiában töltötte 
volna ifjúságát, akkor tanításaiban ennek valamelyes nyomát, 
bizonyságát, jelét fel kellene találnunk s viszont, ha Jézus Indiá-
ban éveken át tanított volna, akkor róla ott is tettek volna fel-
jegyzéseket különösen, ha olyan nagy ós egyetemes mozgalmat 
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keltett ottani működése, mint amilyenről az indus evangéliom 
beszél. György János azonban ezt az evangéliomot s ennek Jézus-
képét kiválóan nagy jelentőségűnek tekinti s annak nyomán a 
történeti keresztyénség egész Krisztustheologiáját tendenciózus 
ferdítésnek minősíti. Hogy mi érdek vezethette ebben az ős-
keresztyénsóget, az a részletes fejtegetés dacára is érthetetlen 
marad. Úgy látszik, hogy György Jánost fejtegetéseiben és követ-
keztetéseiben egy előre elfoglalt theologiai álláspont vezette. 
Mégis nagy szolgálatot tett György János a theologiai irodalom-
nak, azért művét a szakemberek figyelmébe melegen ajánlom. 
Ajánlom pedig nemcsak érdekes megfigyelései és történelmi s 
exegetikai fejtegetései miatt, hanem még túlzásai miatt is, 
amelyekből a vitatott álláspont igazsága csak annál világosabban 
kidomborodik. S amely könyv akár positive, akár negative egy-
egy helyes álláspontot erősíteni képes, megtette hivatását és 
méltó a kellő méltánylásra. György János fejtegetései pedig 
nagyon sok anyagot és indítást adnak a komoly elmélkedésre. 
Annál inkább is, mert György János munkája végén maga is 
bevallja, hogy nem vitatja mindenáron a budhista evangéliom 
történeti hitelességét, hanem csak annak kimutatását tekinti 
feladatának, hogy Jézus alakja és életfelfogása abban sokkalta 
jobban megfelel a történeti valóságnak, mint amilyennek a 
kanonikus evangéliomok alapján az egyház megrajzolja. Hogy 
ennek kimutatása mennyire sikerült, azt minden olvasó maga 
bírálja el. 

Ürmösi József. A socializmus és a vallás. Homoródalmás, 
1914. 84. 1. Ára 1 kor. Kapható Kókai Lajosnál, Budapesten. 

Szerző a munka célját a következőkép jelöli meg: „Célom 
a socialismuznak, sociáldemokrátizmusnak és különböző árnya-
latainak a vallással szemben való magatartását ismertetni". El-
sőbb is a socializmus meghatározását adja és pedig hazai lapok, 
folyóiratok és munkák kijelentései alapján, s a vallásra vonat-
kozó socialista nézetek szempontjából. Majd e nézetek bírálata 
után az egyes hazai egyházaknak a socializmussal szemben el-
foglalt álláspontját vázolja. Itt is csak néhány általa ismert 
prédikációra vagy újságcikkre támaszkodik s különösen az evang. 
egyház idevágó irodalmát felejtette el felkutatni. Azután a socia-
lizmusnak az iskolai vallástanításhoz, a nemzetköziséghez, az 
agrár törekvésekhez való viszonyát ismertetve végül a vallásnak 
és a természettudományoknak, valamint összefoglaló módon is-
mét a socializmusnak és a vallásnak a problémájával foglalkozik. 
A rövid munka kellemes olvasmány s hézagossága dacára is 
szerepet tölt be. Szerzőnek megvan a tehetsége arra, hogy újabb 
anyag gyűjtése után részletesebben ismertesse meg a vallás és 
a socializmus viszonyát s a protestantizmus e téren való feladatait. 

R. S. 





«L 
Wigand Κ. F. könyvnyomdája, Pozsonyban. 
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Az evangélikus egyház Amerikában. 
(Beszámolás amerikai tanulmányutamról.) 

/ II. 

Az esperességbe kebelezhető egyházak. 
A Magyarországból Amerikába vándorolt evangélikusok 

a mult század nyolcvanas éveiben kezdtek gyülekezetekbe 
tömörülni. Az azóta lefolyt három évtized alatt összesen 72 
egyházközségünk van Amerikában. Ezek közül a legtöbb, 
számszerint 48 tót egyház 21 lelkésszel az 1902. évben szer-
vezett Slovak Synod néven a Missouri Synod kebelébe tartozik. 

Az idetartozó lelkészek névsora jelenleg a következő: 
Bella Dániel, Port Chester M. J. 
Bradács János, Chicago III. 
Chovan András, Strenton J. A. 
Häuser Károly, Minneapolis Min. 
Hudry János, Hasleton Pa. 
Járossi Sándor, Cleveland 0. 
Karlovezky Lajos, Bidgeport Coun. 
Kolarik József, Tarenton Pa. 
Kuharik József, Garfield Ν. Y. 
Majoros Gyula, St. Louis 111. 
Murcsok János Youngstown 0. 
Manka János, Farrel Pa. 
Marcis János, Detroit Mich. 
Olsavszky András Lakewood 0. 
Pankuch György, Binghampton U. Y. 
Pelikán János, Pleasant City 0. 
Rajcsok Pál, Raritan U. Y. 
Szomora János, Chicago 111. 
Tuchy István, Wilkesbeare Pa. 
Vojtkó János, Akron 0. 
Scbnirch Róbert, Chicago 111. 
Ε synodusnak külön missziói pénztára van, amelyből 

egymást és az alakulóban lévő egyházközségeket, illetőleg 
missziókat segélyezik. Theologiai irányzatáról, lelkészképzó-
séről már fentebb szóltam. 

Az 1912. évi statisztika szerint e szláv synodusnak 
8270 tagja, 2 tanítója, 2080 tanulója, 380000 dollár vagyis 
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1900000 korona vagyona volt, s 53 helyen tartottak vasár-
napi iskolát. Hogy a sok tanuló mellett csak két tanító volt, 
azon nincs mit csodálkoznunk, ha tudjuk, hogy Amerikában 
mindenütt a lelkészek is tanítanak. A gyenge gyülekezetekben, 
ahol a lelkészeknek irodai és szertartási teendői alig vannak, 
kell is, hogy a tanítást a lelkészek végezzék. Ε tekintetben 
az Amerikába szakadt evang. lelkészek sokszor igazán nagy 
és a mi viszonyaink között egészen szokatlan széleskörű 
tevékenységet fejtenek ki s családjuk minden arravaló tag-
jával együtt a gyülekezet gondozásán ós tanításán fáradoznak. 
Azon sem szabad megütköznünk, hogy a gyermekek száma 
a hivek számához viszonyítva olyan aránytalanul nagy. Az 
Amerikába vándorolt hívek nagyobb részben családtalanok, 
illetőleg családjukat otthon hagyták. A magános emberek 
nem mind csatlakoznak az egyházhoz, hanem legtöbbször 
csak a pénzszerzésre törekszenek. Már pedig Amerikában 
az egyházak fenntartása sok áldozatot kiván. Igaz, hogy ott 
szivesebben meghozzák ezeket az áldozatokat, de nem min-
denki akar benne résztvenni. Ez az oka, hogy a 48 gyüle-
kezetre szótosztva a 8300 lélekből kevés esik, de tévedés 
volna azt hinni, hogy csak ennyi evangélikus él annak a 48 
egyházközségnek a területén. Csakhogy egy jó részük még 
nem lépett be az egyházközség kebelébe. A gyermekek nagy 
száma azt mutatja, hogy a tótok között már nagyon is sokan 
vannak, akik családjaikat kivitették, vagy Amerikában alapí-
tottak családot. Ezek visszavándorlása már nagyon is kérdéses. 
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Slovak Synod 
egyházai, bár nemzetiségi alapon szervezkedtek, leghamarább 
fognak elveszni ősi hazájukra és tót nemzetiségükre nézve, 
mert legnagyobb részük örökre Amerikában marad, ott pedig 
az elangolosodást megakadályozni nem lehet. 

A General Council által alapított vagy segélyezett ós 
szemmel tar tot t tót nyelvű gyülekezetek a következők: 

1. Ahol a gyülekezet is, lelkész is csatlakozott: Cserniczky 
Gyula, Northampton Pa., Putra Pál, Philadelphia Pa., ahova 
tartozik mint társegyház vagy filia: Trenton N. J., Camden 
N. J., Pottstown Pa., Perth Amboy N. J., Shuylkill Häven Pa., 
A harmadik ilyen egyház Peckville Pa., melynek lelkészi állása 
üresedésben van, a negyedik volna Martins Ferry, melynek 
szintén nincs lelkésze. 

2. Ahol csak a lelkész csatlakozott: Dianiska Albert, 
Mahanoy City Pa. Ide tartozik most Mount Carmel is, mint 
társasegyház. Havel László, Freeland Pa. Molnár Pál, Pittsburgh 
Pa,, Lichner Sámuel, Chicago 111. Novomeszky Sámuel, Newark 
N. J. Ide tartozik móg Guttenberg is. Charleroy lelkészi állása 
most üresedésben van, de mint hallom, Molnár Pál foglalta 
azt el s így Pittsburgh kap majd új lelkészt. 
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Teljesen független tót nyelvű evang. gyülekezetek és 
lelkészek: Boody János, Cleveland 0., Schultz Sámuel, 
Chicago 111. Kvacsala Drahotin, Johnstown 0., Micsátek János, 
Landsfort Pa., Boor László, Bradock Pa., Engler Sámuel, 
New-York City. 

Ε 65 tót gyülekezeten kívül van még 2 erdélyi szász 
gyülekezet 10 filiával, továbbá 54 szórvány, melyek nagyobb-
rószót maga dr. Ramer superintendens gondozza. 

A tót nyelvű anyagyülekezetek, társegyházak, filiák és 
szórványhelyek mai száma tehát összesen 119; német anya-
gyülekezet 2, hozzátartozó filiák száma tíz. A nem magyar 
ajkú amerikai evang. gyülekezetek és szórványok száma tehát 
együttesen 131. 

A nem magyar nyelvű gyülekezetekről a tisztán magyar 
nyelvűekhez átmenetet képez South-Bethlehem Pa. egyháza, 
melynek minden egyes tagja tud ugyan magyarul, de mégis 
azt kívánják, hogy lelkészük a vend nyelvet is értse s nekik 
vendül is tartson istentiszteletet. 

A tiszta magyar nyelvű gyülekezetek ma a következők: 
Cleveland 0. lelkésze Rúzsa István. 
Detroit Mich, lelkésze Vályi Gusztáv (mikor kint jártam, 

még Becker Jakab volt). 
New-Brunswick Ν. Y. Kovács Mihály (június végóig 

dr. Stiegler Ε. S.) 
Elgin H. lelkészi állása nincsen betöltve. 
Buffalo U. Y. most szervezkedik, lelkésze Korntheur 

József. 
Miként említettem Martins Ferry Pa. lelkészi állása nin-

csen betöltve. 
South Bethlehem Pa. Dr. Stiegler Ε. S. (f. é. júniusig 

még Lambert Vilmos). 
Allegheny-Palmerton Pa. egyházába Albrecht Géza volt 

nagyszombati lelkészt alkalmazta a missziói hatóság. 
Ez anyagyülekezetekhez számtalan filiális és szórvány 

tartózhatnék és tartozik is, amelyeknek nagy részét a lelkészek 
erejükhöz és idejükhöz mérten ma is gondozzák. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy én mindössze csak 
az Egyesült-Államok szervezett gyülekezeteit vagy szerve-
zetlen nagyobb telepeit kerestem fel, de ezeken kívül úgy a 
déli és nyugati országokban, mint Canadában is még sok 
helyen van s még több helyen lehetne gyülekezet. 

Azokról a gyülekezetekről, amelyekre egy a magyarhoni 
evang. egyetemes egyházzal kapcsolatba hozható esperesség 
szervezésénél számítanunk lehet, alább egy táblázatos ki-
mutatásban számolok be. Mielőtt azonban ezt tenném, ki kell 
jelentenem, hogy a tőt nyelvű egyházak és lelkészek közül 
kötelező nyilatkozatot a belépésre senki sem tett . Csak a 

17* 
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hajlandóságukat tudatták egyesek. Nem szabad tehát a dolgot 
úgy tekinteni, mintha én befejezett ügyet terjesztenék itt elő. 
Az ón feladatom csak az volt, hogy az amerikai gyülekezetek 
helyzetét, viszonyait, állapotát a helyszínén tanulmányozzam, 
lehetőleg megismerjem s egy amerikai evang. egyházmegye 
létesítésének kérdésében véleményes jelentést tegyek. Korai 
volt tehát a Slovensky Hlasnik és a Svedok gyűlöletes hangú 
és testvérietlen cikkezés, amellyel nemcsak engem támadtak 
meg, hanem a hazafias érzésű amerikai tót lelkészek ós egy-
házak ellen is minősíthetetlenül kitörtek és a békés gyüle-
kezetek nyugalmát feldúlták. Az esetleg szervezendő amerikai 
esperességbe a következő egyházakat lehetne talán egyelőre 
megnyerni, bár meg vagyok győződve, hogy ahoz később 
több egyház is csatlakoznék. 

Meg kell jegyeznem, hogy az itt felsorolt gyülekezetekre 
vonatkozó mindennemű adatot a helyszínén a lelkészektől 
szereztem. Szerintük a lélekszám az egyes gyülekezetekben 
annyi lehetne, amennyit az első rovat mutat. Ramer super-
intendens hozzám intézett levele szerint azonban a lélekszám 
magasra van becsülve. Legalább itt-ott mindenesetre. Ramer, 
aki valamennyi gyülekezet szervezésében részt vett s vala-
mennyinek a bölcsőjót ringatta, kétségtelenül tudja, miért 
állítja e számokat túlzottaknak. Ο jobban ismeri az amerikai 
magyarság ama szokását, amelynek gyakorlására legtöbbször 
a nyomorúság kényszeríti, hogy egy-egy évben sokszor öt-
hat izben változtatja lakóhelyét a szerint, amint a viszonyok 
reá nézve kielégítők vagy kedvezőtlenek. Ezért is a magyar-
ság számát sehol sem lehet bizonyosra megállapítani, nem 
is lehetséges túlságosra felbecsülni. Meg kell azonban jegyez-
nem azt is, hogy a felbecsülés nem mindenütt szorul kiiga-
zításra. így nevezetesen a detroiti, az elgini, a mahanoy 
cityi, a mount-carmeli, a newarki ós guttenbergi adatok 
bizonyosan megállhatnak, mert ott a megszámlálás nem rég 
törtónt. A buffalói számadatokat a később közlendő jegyző-
könyv szerint a legutóbb megejtett népszámlálás nem iga-
zolta. A clevelandi két egyház csak az adófizető egyház-
tagok számát ismeri pontosan, de a lehető szám csak hozzá-
vetőleges. Hasonlót mondhatunk Martins Ferrytől, New-
Brunswickról és South-Betlehemről is. 

Mindezek előrebocsátása után most már közlöm a ki-
mutatást úgy, amint nekem annak adatait a helyszínén be-
mondották : 
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1 . Buffalo Ν. Y . . . . 500 120 m. 1914 — — — 200 800 ? 1000 — — — 

2. Cleveland 0 1300 250 m. 1906 t . i . p . 500 25000 800 200 550 1550 140 sz. szün. tanitó 

3. Cleveland 0 2000 550 t. 1909 t . i . p . 3000 10000 1000 — 1000 2000 80 sz. szün. lelkész 

4. Detroit Mich  600 150 m. 1911 t. i. 200 10000 480 360 200 980 38 vas. sz. szün. 1» 

5. Elgin 111 187 167 m. 1909 V 85 85 100 100 800 1000 35 sz. η 

6. Mahanoy City Pa. . . 250 90 t. 1893 t i. p. 600 14000 480 200 100 780 45 1 sz. vas. η 

Mount Carmel Pa. . . 250 90 t. 1885 t. i. 500 6000 420 — 100 520 60 1 szün. » 

7. Martins Ferry Pa. . . 700 140 m. 1907 — 

8. New Brun wick Ν. I. . 650 170 m. 1908 t. i. 1500 6000 800 200 170 1170 40 sz. vas. szün. Τ) 

9. Newark Ν. I 400 200 t. 1894 t. i. 2000 8000 720 - 280 1000 60 sz. Η 

Guttenberg Ν. I. . . . 300 100 t. 1894 

10. South Bethlehem Pa. . 3000 600 m . r . 1909 t. i. 400 15COO 960 — 600 1560 100 szün. vas. Ν 

Jegyzetek: t = templom, i = iskola, ρ = paplakás, sz = szombati, szün. = szünidei, vas. = vasárnapi. 
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A felsoroltakon kívül még bizonyosan számíthatunk a 
most alapított allegheny-palmertoni egyházra, továbbá a 
két chicagói tót egyházra s a függetlenek és a G. C. kötelé-
kében lévők közül is 2 -3 - ra . Ha azonban az esperesség meg-
alakul, tüstént megindulhat néhány új magyar gyülekezet 
szervezése. Nevezetesen nagy szükség volna a tömörítésre 
Pittsburgban, ahova Bradock, Homestead, Monessen, Post 
Bax, Donora, Zelionople, Mc. Kessport, Mc. Kessrack ter-
mészetszerűen csatlakoznék. Ugyanígy kellene gyülekezetet 
alapítani New-Yorkban, amelyhez Bridgeport ós Newarck 
magyarjai csatlakoznának. 

Azóta, hogy Amerikában jártam, amint már említettem, 
Allentown-Palmerton magyarnyelvű gyülekezete alakult meg, 
amelynek lelkésze Albrecht Géza, tanítója Faska Pál. Ramer 
superintendens arról értesít, hogy a G. C. egyelőre nem is 
szándékozik több gyülekezetet alapítani. Mégis megemlít-
hetem, hogy nem ez volt az egyetlen hely, ahol az önálló 
egyház szervezésének kedvező feltételeit megtalálhatjuk. 
Csak azt kell kiemelnem, hogy sokkalta nagyobb szükség 
volna missziói körök, mint önálló egyházközségek alapítá-
sára. Ha tehát vannak, akik erre a munkára éreznek maguk-
ban hivatást, azoknak útját már most szives készseggel 
egyengetni fogom 

A munkamezőre vonatkozólag a következőket közöl-
hetem : 

Philadelphiában külön magyar-német gyülekezet ala-
pítható. 

Port Clintonban, melynek temploma is van, Lorainnal 
együtt magyar-tót egyház alakulhat. 

Akronnak és Barbertonnak vannak templomaik, s így 
e két város magyar-tót egyház szervezésére igen alkalmas. 

Elgint ügyes ember kezében szép erőre segíthetné 
Chicago, Aurora, South Bend, Joliét becsatolása. 

Mount Carmel külön tót-magyar gyülekezetté alakítható. 
West Virginiában és Canadában külön külön missziói 

lelkészeket kellene alkalmazni. 
Mindezeket azonban csakis egy öntudatos terv szerint 

dolgozó esperesség képes az amerikai egyetemes egyház 
készségesen felajánlott segítségével megteremteni. 

Ami általában a leendő esperesség, de különösen az 
összes magyarhoni eredetű amerikai evangólikusság lélek-
számát illeti, ki kell jelentenem, hogy pontos adatokat közölni 
nem tudok. Nem is lehetséges. Amerikában az egész lakósság, 
de különösen a bevándorolt nép állandó mozgásban van. Egy 
város vagy állam mai kimutatása a holnapival már nem 
egyezik meg. Hozzávetőlegesen mégis a következő számada-
tokat közölhetem. 
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Tekintettel arra, hogy a Slav Synodusban az 1912. évi 
»statisztika szerint 8270 megkeresztelt és 4915 megkonfirmált 
ejryháztag volt, számítva azt, hogy az 5000 megkonfirmált 
közteherviselő ember az összes lélekszámnak 30°/0-jára tehető, 
azt mondhatjuk, hogy a Slav Synodus gyülekezeteinek 
területén legalább 15000 evangélikus él. 

Az esperességbe csatlakozni hajlandó egyházközségek 
területén lakókat a lelkészek a filiálisokkal együtt körülbelül 
10 ezernek mondják. 

A nem csatlakozó, de a Slav Synodusba sem tartozó 
gyülekezetek területén mintegy 4—5000 lélek ól. A szórvá-
nyokban szerteszét élő evangélikusok számát legalább 
3—4000-re tehetjük. 

Ε szerint az Egyesölt Államokban hozzávetőlegesen 
35000-re becsülhetjük, amelynek 30%-ja rendes gyülekezeti 
életet él. 

Az esperesség szüksége. 
Bárhol kerestem is fel a mi hazánkfiait Amerikában, 

mindenütt nagyon kellemetlenül érintett, hogy az utcákon 
csakis felnőttektől hallottam hazai szót, a gyermekek egy-
mással mindenütt angolul beszéltek. Csak az apró, még nem 
iskolaköteles gyermekekhez szóltak a nagyobbak is a hazai 
nyelven. Meglátogattam a családokat és azt tapasztaltam, 
hogy a családok valamennyi tagját az iskolás gyermekek 
angolosítják el. Volt esetem, hogy egy 10 éves gyermek, aki 
pedig még itthon született, egyetlen szót sem volt hajlandó 
magyarul beszólni. S bár a szülők szégyenkeztek egy kissé 
a gyermek dacossága miatt, de tüstént mentséget is találtak 
számára abban, hogy már ezután, ha kint maradnak, a magyar 
nyelvre úgy sem igen lesz szükségük s ők is e gyermektől 
tanulják meg a nélkülözhetetlen angol szót. Arra a kérdé-
semre, mi lesz akkor, ha ismét visszatérnek majd az elha-
gyott hazába? — az én magyarom, aki pedig vérbeli vas-
megyei magyar volt, a felesége helyeslése közben azt felelte, 
hogy ők ugyan még haza-haza vágynak, de ezt a tervet csak 
akkor szokták emlegetni, ha a gyermekeket valamiért meg 
akarják büntetni vagy ijeszteni. Mert ők nagyon szívesen 
hazamennónek, ha annyi vagyonra tesznek szert, hogy a 
keresetre való alkalom hiánya dacára otthon is megélhetnek, 
de gyermekeik úgy megszokták már Amerikát, hogy a haza-
menetelről hallani sem akarnak, A 10 éves leánykát egyszer 
hazaküldték már, hogy otthon járjon iskolába, de csakhamar 
visszasírta magát Amerikába. 

Amerikaszerte bárhol tudakoltam a kivándoroltak hangu-
latát, mindenütt és mindenkinél ugyanezt a felfogást tapasz-
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taltam. Az első generáció, amely kivándorolt, ha csak valami 
igen komoly vagy kényes oka nincs a kintmaradására, mindig 
hazavágyik és haza is készül, de a második generáció a nem 
ismert Magyarországnál jobban szereti az ismert és rá juk 
nézve nagyon is szabad új hazát, a harmadik pedig az anya-
nyelvét is teljesen elfelejti. 

Ε jelenség megfigyelésére különösen nagy gondot fordí-
tottam s megérlelődött bennem az a meggyőződés, hogy a 
tőlünk bármely okból kivándorolt honfitársaknak a haza 
iránti hűségben, a hazai nyelv és szokások megőrzésében, 
valamint a hazahúzó vágyakozásban való megtartása komoly 
hazafias kötelesség. Amerika munkához szoktatja és sok 
életrevaló tapasztalattal gazdagítja azokat, akik nem züllött 
lélekkel mentek ki és élnek a földjén. A gonosz érzésű ember 
ott is az marad, de abban a hazaszeretet szent vágya sem 
ól. A jobb érzésű emberek megtartása pedig nemzeti erő-
gyarapodásunk egyik gazdag forrása lehet. A vagyonban 
meggyarapodott, a tapasztalatokban megerősödött, a haza-
szeretetben megszilárdúlt kivándorlóknak a hazához való 
fűzése szent és nemes feladat es kötelesség egyaránt. Annál 
inkább is, mert Amerikában az ember nagyon ki van téve 
az eltévelyedésnek. A szabad eszmék az azokhoz nem szokott 
emberek lelkét igen könnyen káros irányba terelik és meg-
mételyezik. A hazafias, egyházias és erkölcsös érzület és a 
józan gondolkozás csak akkor maradhat meg a kivándorol-
takban, ha őket lehetőleg velük egy hazából való megbízható 
vezetés alá helyezzük. 

A Magyarországból Amerikába vándorolt nép az idegen-
ben sokkal jobban keresi, igényli és szereti a hazai szellemű 
vezetést, mint itthon. Ez az oka, hogy szívesen tömörülnek 
egyesületekbe ós egyházközségekbe s minden egyesítő törek-
vést készséggel felkarolnak. Ma is megkéstünk már az oda-
kint szervezett egyházközségek gondozásának és irányításának 
köteles munkájával. Egyházaink legnagyobb része téves alapon 
és téves irányban csoportosúlt. A Missouristák reánk nézve 
többé már sem hazafias, sem egyházi szempontból nem 
kívánatos elemek. Mert, ha hazajönnek is, a nemzeti szellemre 
nézve elvesztek, az egyházban pedig szektáskodó velleitások-
kal léphetnek fel. De még mindig tűrhetőbbek, mint azok, 
akik egyházi körön kívül maradva, az atheizmus, anarchiz-
mus, hazátlan szocializmus szélsőségeibe rögződtek bele. 

Az esperességbe való tömörítés első sorban azt ered-
ményezi, hogy evang. híveink józan, hazafias, valláserköl-
csileg nem túlzásokban mozgó, hanem a hazai viszonyokból 
fejlett s ezeknek megfelelő szellemben megmaradnak. Erre 
pedig égető szükség van mindaddig, amíg az első nemzedék 
lelkében a hazavágyó törekvés tüze ki nem hamvadt. Az első 
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nemzedék lélekben még a miénk, annak helyes szellemben 
való megtartása elengedhetetlen kötelesség. 

Láthatjuk, hogy az amerikai egyházak mind nagy áldozat-
készséggel segítik a bevándorolt hitsorsokat az egyházköz-
ségek alapításában. Ennek az áldozatkészségnek azonban 
nemcsak valláserkölcsi, hanem hazafias, sőt üzleti szempontjai 
is vannak. A valláserkölcsi szempont nagyon érthető, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a messze idegenbe is a hittérítők 
egész seregét küldözgetik ki. Annál természetesebb, hogy a 
közéjük települő idegeneket is helyes irányba terelni köteles-
ségüknek tekintik. A hazafias szempont is nagyon érthető, 
ha mérlegbe vetik ezt a körülményt, hogy Amerikának állan-
dóan szüksége van a munkaerőre, szüksége van a honpol-
gárok minél több milliójára, még pedig olyan honpolgárokra, 
akiket minél szilárdabb erkölcsi alapon a maguk képére és 
hasonlatosságára be tudnak olvasztani. Ez az oka, hogy min-
den amerikai egyház megnyitotta theologiai intézeteit a 
bevándorolt ifjúság előtt, hogy azokban képződő lelkészeket 
adhasson az új gyülekezeteknek. Igen jól tudja azt az amerikai 
egyház, hogy az amerikai theologiákon képzett lelkészeket a 
régi hazában vagy egyáltalában nem, vagy bizalmatlanul és 
kedvetlenül fogadják, azok hazamenetele és otthoni érvénye-
sülése elé nehéz akadályok gördülnek, amelyek őket kint-
maradásra kényszerítik. Ezzel a lelkészeket akaratuk ellenére 
is az amerikai érdekek szolgáivá és buzgó harcosaivá teszik. 
Mert alig lehetséges olyan önzetlen hazafit képzelni, aki ha 
maga haza nem mehet, hazatérésre bíztassa gyülekezetének 
tagjait, akik után él. Sőt a lelkész példája, főképp ha azt 
tisztelik és szeretik, igen sok hazavágyó embert tart vissza 
a hazameneteltől. 

S erre számítanak is az amerikaiak. Ezért mikor az 
amerikai egyházak a bevándorlók számára gyülekezeteket 
alapítanak s lelkészeket tartanak, akkor a hazafias érdekek 
szolgálatán kívül a hívek szerzését célzó és jórészt anyagi 
érdekeket is tartanak szem előtt, mert az bizonyos, hogy a 
néhány évtized múlva teljesen elangolosodó új alapítású 
egyházközségek mindenestől az ő erkölcsi és anyagi tőkéjüket 
fogják gyarapítani. 

Nekünk mindezekkel szemben hasonló tudatossággal 
és tervszerűséggel keli a küzdelmet felvennünk. Nemcsak az 
első, hanem a második generáció érdekében is. 

Tapasztalati tény, hogy az idegenben az egymást meg-
értő lelkek jobban ós könnyebben összesimulnak, mint otthon. 
A kivándorolt ember sokkal nagyobb bizodalommal fordul a 
papjához, mint ahogyan azt itthon tenni szokta. Ha már 
most mi adunk lelkészeket a kivándoroltak gyülekezeteibe, 
s ha azokat a lelkészeket továbbra is a magunkéinak tekintjük, 
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szívesen hazavárjuk és hazasegítjük; ha lelkészek és hívek 
egyaránt abban a meggyőződésben élnek odakint, hogy őket 
csak a térbeli távolság választja el a régi hazától és a régi 
egyháztól: bizonyos dolog, hogy a hazatartozás belső szálait 
hatalmasan megerősítettük. Sokszor hallottam, hogy a szülők 
a gyermekek miatt nem bírnak többé hazajönni. És pedig 
azért nem, mert a gyermekek angol iskolákban nevelkedve 
a hazai írást, olvasást és a hazai föld és hagyományok 
szeretetét elfelejtik, illetőleg megérteni nem tudják. Ez a 
körülmény amerikaszerte gátló akadály ugyan, de különösen 
az az olyan helyen, ahol a gyermeksereg merőben csak az 
amerikai iskolák és társadalom prédája. Az amerikai viszonyok 
nem csak a felnőttekkel, hanem az ifjúsággal való behatóbb 
foglalkozásra is minden lelkészt rákényszerítenek. Ameriká-
ban a lelkész nemcsak prédikátor, vagy pláne irodavezető, 
hanem elsősorban lelkipásztor és tanító, aki híveivel együtt 
él, küzd, reménykedik, aggódik és örül. A gyermekeket az 
angol iskoláktól szabadon hagyott szombaton és vasárnap 
vagy esetleg a szünetek idején csakis ő gyűjtheti össze. Az 
esti órákat pedig a felnőttek tanítására használja fel. Nap-
közben meg a papné vagy a paplány gyűjti össze az óvó-
dába valókat vagy a nagyobb lányokat, hogy őket az otthoni 
nyelv és szokások szeretetében megtartsa. Végtelenül fontos 
dolog tehát, hogy az idegenbe szakadt hittestvérek vezetői 
hazai képzettségű, s a hazai kötelékekben megmaradó emberek 
legyenek. Mert a gyülekezeti gondozáson kívül volna még 
egy mód, hogy magunknak a kivándoroltakat az idegenben 
is lehetőleg megtartsuk és ez az, ha elegendő óvónőt, 
tanítónőt és tanítót küldhetnénk ki közéjük. Minthogy azonban 
Amerikában alig van egyházközség, amely több vezető 
személy eltartását megbírná s minthogy e téren nagyobb 
mértékű államsegélyre is aligha számíthatnánk, ennélfogva 
az a legtermészetesebb, ha az amerikai hitsorsosok egyházai-
nak vezetésére hazai képzésű lelkészeket küldünk ki, akik 
azoknak papjai, tanítói, nevelői, útmutatói és a haza és egy-
ház szeretetében természetes vezetői lehetnek Ok képesek 
az ifjúságban is azt az érzést megtartani, velük azokat az 
ismereteket közölni, amelyek szükségesek arra, hogy a szülők 
hazavándorlása esetén a hazai viszonyokat nagyon idegenek-
nek, esetleg ellenszenveseknek ne találják. 

Nekünk tehát úgy a mai, mint a jövendő nemzedék 
érdekében elodázhatatlan kötelességünk, hogy az amerikai 
egyházakba hazai képzésű lelkészeket küldjünk, azokat a 
magunk lelkészi státusában megtartsuk, őket a magunkéinak 
tekintsük s nekik a hazajövetelt lehetővé tegyük és őket az 
egyetemes nyugdíjintézet jogosúlt tagjainak tekintsük. Ezt 
a kötelességet pedig csak akkor teljesíthetjük, ha Ameriká-
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ban mindazokat az egyházközségeket, amelyek a magyarhoni 
evang. egyetemes egyházzal az összeköttetést továbbra is 
fenntartani kívánják, esperessógbe tömörítjük. 

Az esperesség megalakítását az egyházközségek szerve-
zésének és helyes vezetésének a kötelezettsége is szükségessé 
teszi. A kivándorlás ma még folytonosan növekedő arányú. 
Következőleg folytonosan új egyházközségek alakulására 
lehetünk elkészülve. Ez alakulást azonban tervszerűleg 
irányítani és vezetni csakis akkor leszünk képesek, ha ezt 
az ügyet szervezett esperesség veszi kezébe. 

Hogy milyen nagy bajoknak a forrása ma is a szerve-
zetlenség, arról a meglévő egyházközségek története eléggé 
tanúskodik. Hoefer elgini lelkész a chicagói synodus elnöke 
pl. az elgini evang. magyar gyülekezet történetét a követ-
kezőkép beszélte el. 

Már 1907—8-ban feltűnt Hoefernek, hogy templomába 
egészen idegen alakok is járnak, akik idegen nyelvű énekes-
könyveket és bibliákat hordanak magukkal. Akadt köztük, 
aki angolul is beszólt s így tudta meg, hogy ez idegen alakok 
magyar evangélikusok. Összegyűjtötte őket s formális nép-
számlálást tartott közöttük. Összesen 59 olyan evangélikus 
és 29 olyan református magyar embert talált, akikre egy 
egyházközség alapításánál számítani lehetett. Minthogy pedig 
az evangélikusok voltak többségben, evangélikus magyar egy-
házközség alapítására buzdította őket. Felajánlotta számukra 
a sa já t templomát, kántorát és a G. C. Missions Boardjánál 
800 dollár évi segélyt szerzett számukra, ha evang. lelkészt 
hívnak meg a gyülekezet élére. Megszerezte nekik a chartert 
is, melynek alapján 1909-ben az elgini evang. magyar egyház 
törvényesen megalakult. Eleinte Rúzsa István clevelandi 
lelkész gondozta a gyülekezetet, majd Becker Jakab, Bódy 
János ós Schleifer Bertalan váltották fel egymást gyors 
egymásutánban, a lelkészi hivatalban. Mikor Schleifer volt a 
pap, Rúzsa István, hogy a híveknek az egyházi tömörülésre 
külön gócpontot szerezzen, s hogy az angol templom alkal-
matlan időben való átengedése miatt nem egyszer türelmet-
lenkedő híveket nagyobb buzgóságra, összetartásra ós áldozat-
készségre buzdítsa, a methodisták régi templomát és lelkész-
lakását 2000 dollárért kialkudta, megvette s erre a maga 
pénzéből 200 dollárt kölcsönadva, 300 dollárt a hívek között 
összegyűjtve, összesen 500 dollárt le is fizetett. Schleifer 
azonban jobb gyülekezetet szemelve ki, két héten belül hir-
telen elhagyta a gyülekezetet. A lelkész nélkül maradt egy-
házban senki sem szorgalmazta kellőkép a templomvétel 
törlesztési összegének összegyűjtését s így a methodista 
gyülekezet az eladott templom visszavételével fenyegetőzött. 
Mikor ezt a chicagói egyik református lelkész, Vécsey Gábor 
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meghallotta, elsőbb is a methodistákkal egyezett meg, hogy a 
templomot az evangélikusoktól visszaveszik, az általuk lefize-
tett 500 dollárt megtart ják s azt fizetési részletül betudva, a 
templomot 1500 dollárért a reformátusoknak adják át. Hogy 
pedig az evangélikusok se mondhassák magukat egészen 
veszteseknek, kiment Elginbe, a magyar protestánsokkal 
gyűlést tartott s magát az δ papjuknak nyilvánítva kimondotta 
az elgini református egyház megalakulását. Az evangélikus 
hívek nagyobb része méltatlanul fordult el ez eljárástól, 
de pár ember beletörődött a helyzetbe s a reformátusokhoz 
csatlakozott. Vécsey mindezt Hoefer megkérdezése és tudta 
nélkül cselekedte. Hoefer még elmondotta, hogy a metho-
distáknál személyesen járt közbe, hogy az evangélikusok 
lefizetett 500 koronájából legalább a személyi kölcsönként 
szereplő 200 dollárt adják vissza. A 300 dollárt Vécsey a 
közös templom használata fejében az evang. „testvérek" 
hozzájárulásának kivánja tekinteni. A templomukat vesztett 
evangélikus magyarokon Hoefer sem tudott már másként 
segíteni, mint hogy a maga templomát és kántora szolgálatait 
az elgini evang. híveknek ismét felajánlotta. Amint legutóbb 
értesültem, az elgini evang. egyházat, addig is, míg oda lelkész 
akad, a detróiti evang. lelkész lát ja el. 

Mindez éppen úgy nem történt volna meg, ha az egy-
házak és a lelkészeik szervezett esperességben élnek, mint 
ahogyan nem kockáztatta volna egy másik nagy gyülekeze-
tünk létét ugyancsak a rendezetlenség. A south-betlehemi 
evang. gyülekezetről beszélek, amely ma az Unió legerősebb 
evang. gyülekezeteinek egyike. Kimenetelem előtt értesültem 
már arról, hogy e gyülekezetre a református testvérek nem 
csak jogot formálnak, hanem azt is szeretnék, ha én ott az 
evang. egyház különállásának megszüntetésére tennék lépé-
seket. Ezt az ügyet is meg kell ismertetnem, mert ezzel 
szolgáltathatom a legnyomósabb érveket az esperesség szer-
vezésének szükségességére. 

Dr. Csernericz Gyula south-betlehemi gyógyszerész 
beszélte el nekem, hogy 1906-ban δ igyekezett az ottani 
protestáns magyarságot gyülekezette tömöríteni. Kérésére a 
szomszédból Kuthy Zoltán és Bereczky Sándor ref. lelkészek 
mentek segítségere. Mikor a tömörítés sikerült, Erdélyit 
választották meg lelkészül, akit gyülekezetével együtt a 
Presbyterian Church vett a szárnyai alá. Mikor azonban a 
hazai ref. konvent az amerikai esperességeket szervezte, 
Erdélyi is a magyar esperességhez csatlakozott, miáltal nem 
csak Dr. Csernericz, hanem a gyülekezet nagyobb részének 
a nézetével és törekvéseivel is ellentétbe került. Akik a 
Presb. Church kötelékébon akartak megmaradni, a maguk 
részére Puky István theologust választották lelkészül. Így 
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lett két ref. egyház South-Betlehemben. Puky azonban csak 
egy évig maradt a gyülekezetben. Helyébe Radácsy Sándort 
választották meg, aki azonban az állás elfoglalása előtt hir-
telen más gyülekezet meghívását fogadta el. Ugyanakkor 
Erdélyi is más egyházba ment át és a kettős gyülekezet 
lelkész nélkül maradt. Ekkor ment oda 1908-ban Nagy Emil, 
aki máig is ott működik. 

A kettős papság azonban megmaradt. 1909-ben egy 
Fáj tó nevű kath. papból ref. pappá lett másodlelkész észre-
vette, hogy South-Betlehemben a ref. gyülekezethez csatlakozott 
evangélikusokon kívül még igen sok magyarul és vendül 
beszélő evangélikus lakik. Még u. e. évben nem kevesebb, 
mint 580 vend-magyar evangélikust gyűjtött össze és kez-
dett gondozni. A presbyteriánusok, bárha nem is reformátu-
sokról volt ezúttal szó, szívesen támogatták munkáját. Nem 
így a magyar reformátusok. Kúthy Zoltán esperes tiltako-
zott az ellen, hogy „idegen felekezetet vegyenek fel a kál-
vinista egyházba" s Fájtót elüldözte South-Betlehemből. 
Ekkor és ezért történt, hogy Ramer superintendens a G. C. 
nevében Lambert Vilmost küldte South-Betlehembe az elha-
gyott hívek gondozására. Lambert sem magyarul, sem ven-
dül nem tudott. Felváltva, hol németül, hol angolul pródi-
kálgatott , de kötelezte magát, hogy vendül is, magyarul is 
megtanul. Mióta azonban a betlehemi híveket gondozza, 
1910 óta magyarul semmit, vendül is csak keveset tanult 
meg. Emiatt a tiszta magyar evangélikusok egy része a 
református egyházhoz csatlakozott, a vend része pedig az 
egyházi járulókok fizetését tagadta meg, vagy egyszerűen 
kilépett az egyházból. Ezért is Balek József gondnok 1913. 
karácsonyán erélyes lépésre határozta el magát. Lambertnek 
a közgyűlés által felmondatott s Ramer superintendensnek 
megírta, hogy ha nem kapnak magyarul és vendül tudó lel-
készt, a gyülekezetet feloszlatják. 

Balek József nekem is megírta ezeket és ón kimentem 
Betlehembe, ahol közgyűlést tartottam a templomban. Kívü-
lem jelen voltak ott még : Lambert, Dianiska, Rúzsa, Stiegler 
lelkészek is, értesítettem a gyűlésről Haas és Ramer super-
intendenseket is. Haast személyesen fel is kerestem. A 
tanácskozás eredménye az volt, hogy Gyurátz püspök urat 
még onnét felkértem egy vendül is tudó magyar pap kül-
désére, de megegyeztünk, hogy ha ilyent nem kapnak, a 
betlehemiek Dr. Stieglert hívják meg lelkészül New-Bruns-
wickból. 

A south-betlehemi evang. gyülekezet felkarolását külö-
nösen azért tartottam mellőzhetetlennek, mert amely gyü-
lekezet tagjai eddig óvenkint 10—12 ezer koronát tudtak 
tőkésíteni s amelynek a tagjai kivétel nélkül mind haza 
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vágynak és haza is mennek: azokat hazai vezetés alatt meg-
tartani, a szektákba való beolvadás veszélyétől megmenteni 
és egyházhűségükben és hazaszeretetükben megerősíteni 
elsőrendű kötelességünk. 

Ma már Stiegler a lelkész Betlehemben s meg vagyok 
róla győződve, hogy ez a szép tehetségű ifjú ember az állás-
hoz méltóan fogja fel és tölti ott be nemes hivatását 

Hogy az esperesség alakításának föltétlen szükségét 
igazoljam, még egy gyülekezetről kell megemlékeznem. Ez a 
buffalói gyülekezet, melynek történetét s viszonyait váz-
latosan a következőkben adom. 

Buffaloban 1906-ban Tóth Sándor jelenleg clevelandi ref. 
lelkész szervezte a gyülekezetet. Ε gyülekezet eredetileg a 
két Tonnawandat, Depewet és Lackewannat is magában fog-
lalta. Ez utóbbi azonban az egyházi gondozás nehézségei 
miatt csakhamar elszakadt s a Presb. Church anyagi támoga-
tásával önállósult. A szervezésnél nagy hibát követtek el, 
mikor Tonnawandán építették fel a templomot s East-Buffa-
loban szereztek paplakot. A ket tő egymástól jó órányira 
fekszik, de ugyanazon városhoz tartozik, mert a környéket mind 
Buffalóhoz csatolták. A tonnawandaiak most már nem akarnak 
a buffalói közös egyház terheihez hozzájárulni, mert nekik a 
maguk templomát kell kifizetniök, a buffalóiak meg sokkal 
kevesebben vannak, mint hogy az egyházat maguk fenntart-
hatnák. A buffalói egyház a magyar esperességhez csatla-
kozott s a konventtől paplak szerzésére 500 dollár ingyen-
segélyt és 3000 dollár olcsó kölcsönt kapott. Melegh Gyula 
lelkész mult évi jelentése szerint azonban „a gyülekezet saját 
erejéből a folyó kiadások fedezésére sem képes." Ezért erőt 
nyerendő, az evang. híveket kezdték a maguk számára össze-
szedni annál inkább is, mert Ramer superintendens 1912-ben az 
evang. híveket bejárva, arról győződött meg hogy Buffalóban 
evang. egyházat kell alapítani. Magyarországból Korntheuer 
Józsefet lelkészül kiszemelve, ki is vitette s az 1913/14 tan-
évet vele az angol nyelv elsajátítása végett a philadelphiai 
theologián el is végeztette. A buffalói evangélikusoknak 
már Tóth Sándor is igérte a testvéries kiszolgálást, de 
velük a szó jogi értelmében is valóban közös egyházközséget 
alapítani vonakodott. Melegh Gyula nagyobb őszinteséggel 
karolta fel az evangélikusokat, s minthogy azok legnagyobb 
része Buffaló Black Rock nevű városrészében lakik, azt is 
megígérte, hogy a gyülekezet középpontját oda teszi át. Ε 
tervéről a hazai konventet is értesítette, 1913. junius 8-án 
pedig az evangélikusokkal a következő „Egyezményt" kötötte: 

„Kivonat a buffalói és vidéki magyar ev. ref. egyház 
egyházközségi közgyűlésének 1913 junius 8-án tartott gyűlése 
jegyzőkönyvéből. 
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2. Lelkész jelenti, hogy egyházunk tagjai közé számos 
Black Rockon lakó testvérünk iratkozott be s iratkoztak be 
evangélikusok is, akikre tekintettel a következő határozati 
javaslatot terjeszti elő: 

Egyezmény, mely köttetett a buffalói és vidéki magyar 
ref. egyház református és ágostai hitv. tagjai között. 

Miután a buffalói ós vidéki magyar ref. egyház tagjai 
közé az ugyanott lakó magyar ev. vallású atyafiak közül 
számosan beiratkoztak, az egyházközségnek 1913. jun. 8-án 
tartott közgyűlésén a két testvérfelekezet tagjai között a 
következő megállapodások jöttek létre: 

1. A két testvér felekezet tagjai között kölcsönös egyen-
lőség és viszonosság állapíttatik meg. Ehhez képest az ev. 
felekezet tagjai ugyanazon jogokban részesülnek, mint amely 
jogokban a magyarországi ref. egyház törvényei, illetőleg a 
ref. konvent határozatai ós szabályrendeletei a ref. vallású 
egyháztagokat részesítik. 

2. A magyar ref. konvent útján fölkéretik a hazai egye-
temes ev. egyház, hogy abban az egyházi adókedvezményben, 
amelyeta ref. egyház egyetemes konventje által 1908 ápr. 24-én 
87. sz. alatt az amerikai E. Á.-ban levő magyar ref. hivek és 
egyházak gondozása tárgyában kiadott szabályrendelet 25. §-a 
a ref. vallású egyháztagok részére biztosít, az ev. vallású 
egyháztagokat is részesítse. 

3. Az egyház kormányzatára vonatkozólag a ref. egyház 
törvényei az irányadók, mindazáltal a következő változta-
tásokkal : 

a) az egyház gondnoka évenként fölváltva a ref. és ev. 
egyháztagok közül választandó; b) az egyház presbytereinek 
száma a mai 8-ról 12-re emeltetik, és pedig ugy, hogy a 
most választandó négy új presb. ev. vallású legyen. Későbbi 
választásoknál mindenkor az egyháztagok közötti arány az 
irányadó, de két ev. vagy két ref. presbyternél kevesebb soha-
sem lehet; c) A Black Rockon lakó egyháztagok egyháztag-
sági díjainak ós egyéb adományainak kezelésére egy másod-
pénztárnok választatik, aki pénztári naplójának havi ered-
ményeit beszolgáltatja a főpénztárnok kezeihez. A másod-
pónztárnok fölváltva a ref. és ev. egyháztagok közül évente 
választandó; d) A black rocki egyháztagok egyháztagsági 
díjainak bekollektálása végett évente két egyházfi választatik, 
akiknek egyike mindenkor ref. a másik pedig ev. Működési 
körüket az egyháztanács állapítja meg; e) Egyházmegyei 
gyűléseken vagy más alkalmakon az egyházat fölváltva ref. 
és ev. vallású egyháztagok képviselik. 

4. A Black Rockon tartandó istentiszteletek sorrendje a 
következő: Gyülekezeti ének, fölálló ének, nagy ének, ima, 
egyházi beszéd, ima, záró ének. Az énekek fölváltva a ref. 
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és ev. énekek közül választandók, lehetőleg úgy, hogy azo-
ka t mindkét felekezet tagjai ismerjék. 

5. Az Uri szent vacsora az ev. vallású egyháztagok 
részére ugy az east buffalói, mint a black rocki istentiszte-
letek alkalmával, ostyával is kiszolgáltatandó. 

6 Mindaddig, míg az egyház közössége fennáll, úgy a 
már meglevő, mint az ezután szerzendő ingó és ingatlan bir-
tokok közös tulajdont képeznek. Ehhez képest azoknak ela-
dása vagy vétele,, kölcsönnel való megterhelése avagy ú j 
építkezés stb. felett a közös egyház presbyteriuma és köz-
gyűlése a törvényes határok között jogerősen dönt. 

7. A teljes jogegyenlőség okáért a ref. Konvent útján 
fölkérendő a hazai egyetemes ev. egyház, hogy egyházunk 
föntartásához annyi, vagy legalább is félannyi segélylyel járul-
jon, mint amennyivel ahhoz a ref. egyetemes konvent járul. 

8. Amennyiben valamikor a két testvérfelekezet tagjai 
külön válnának és külön egyházat alkotnának, az ez idő 
szerint meglévő ingó és ingatlan birtokok érintetlenül száll-
nak vissza a ref. egyház kizárólagos birtokába. Az új szerze-
mények azonban, akár ingó, akár ingatlan birtokok legye-
nek is azok, olyan arányban osztandók fel, amilyen arányban 
azok megszerzéséhez, az ev. testvérek s a hazai egyetemes 
ev. egyház is hozzájárultak. Az egyház fenntartására szol-
gáló egyháztagsági díjak, továbbá a kisebb szórványos ado-
mányok, tekintettel arra, hogy azok ellenértékét a rendes 
istentisztelet és más lelkészi szolgálatok képezik, a birtok-
jogot érintetlenül hagyják. 

9. Az itt felsorolt 8 pont alapján egyházközségi köz-
gyűlésünk kimondja az egyház közösségét, és hogy e közösség 
külsőleg, már a névben is kifejezésre jusson, az egyház 
eddigi nevét buffalo és vidéki magyar evangélikus-református 
egyházra változtatja meg. 

10. Jelen egyezmény az amerikai nyugati magyar ref. 
egyházmegye esperesi hivatala útján, jóváhagyás és megerősítés 
végett fölterjesztetik a magyarországi ref. konvent elnök-
ségéhez". 

Igennel szavazó evangélikusok : Pieck György, Györké 
János, Simon Mihály, Tóth Lajos, Varga Sándor, Mráz Sámuel, 
Földesi József. 

Ezt a megegyezést csakugyan fel is terjesztették a ref. 
konventhez, ahonnét azonban, tudtommal, máig sem keresték 
meg az egyetemes evang egyházat, hogy a közösséghez ós 
az évi segítséghez hozzájárul-e vagy nem ? Melegh lelkész 
azt hívén, hogy nekem ez egyezményről, mint hivatalos kikül-
döttnek, tudomásom van, két ízben is levelet írt, hogy Buffalót 
látogassam meg, mert az evangélikus hívek a közösség fenn-
tartását attól tették függővé, hogy én nekik mit tanácsolok, 
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illetőleg, hogy hazai egyetemes egyházunk nevében mi biz-
tatót hozok? 

Buffalóban az evang. hívekkel gyűlést is tartottam, az 
egyház minden viszonyáról alapos tájékozódást szereztem, 
s a következőket tapasztaltam. 

A buffalói egyház valóban komoly válságban van. Papját 
se képes fizetni, a tartozás letörlesztésére pedig merőben 
képtelen. A gyülekezet szét van szóródva. East-Buffalóban 
egy bérelt templom minden kinyitásáért 1—1 dollárt, esketéskor 
5 dollárt, Blak Rockon egy másik templomért havonként 
6 dollárt fizetnek. Nagy teher ez, ha tekintetbe vesszük, hogy 
a múlt évben 394 dollár kiadással szemben csak 403 dollár 
bevételük volt. 

Ε csekély anyagi forgalom magyarázata az, hogy a külön 
élő két Tonnawandát nem számítva, van East-Buffalóban 19, 
South-Buffalóban 12, Black Rockon 51, szétszórva 6, összesen 
tehát 88 fizető egyháztag. Ezek közül Black-Rockon 17 evang. 
fizető van s még 32 jelentkezett tagul az esetre, ha a tem-
plomot Black-Rockra tennék át. A 70 református az egyházat 
egymagában fenntartani képtelen, de az evangélikusokból más 
hetvenet könnyű volna összetoborzani. 

Ennek megbeszélésére tartottam 14-én este egy köz-
gyűlést, melyet Melegh Gyula ref. lelkész hivott össze. 

Mindössze 20 ember jött el, akik közül 16 evangélikus 
volt. Ezek arról beszéltek, hogy Black Rockon és Buffaló 
többi városrészében vagy 500 evangélikus lakik. Ezek közűi 
120—150 bizonyosan megnyerhető egy tisztán evang. gyüle-
kezet alapítására. A közös gyülekezetet azonban nem sokan 
akarják, amit az is mutat, hogy a júniusi egyezményt csak 8 
evangélikus írta alá. Ezeket sem hatalmazta meg senki, hogy 
a többiek nevében szerződésre lépjenek. Ez az oka, hogy 
a közös egyházhoz nem csatlakoztak. Annál inkább nem, mert 
Ramer superintendens Szokodi József tekintélyes evang. 
egyháztagnál járva tudatta, hogy ha evang. egyházzá szervez-
kednek, akkor a G. C.-hoz tartozó buffalói gyülekezetektől 
ingyen templomot és évi 400 dollár segítséget kapnak. Ezt 
tekintetbe véve, tanácsomra Szokodi József vezetésével egy 
6 tagú összeíró bizottságot választottak, amely bizottság az 
összes evang. hittestvéreket felkeresi és felhívja nyilat-
kozatra: hajlandók-e külön evang. gyülekezet alapítására 
s ha ez nem sikerülne, csatlakoznak-e ref. egyházhoz ? Mikor 
e megállapodást Melegh Gyula ref. lelkésszel közöltük, ő 
annak teljesen lovagias voltáról elismerőleg nyilatkozott, 
sőt kijelentette, hogy amennyiben Buffalóban evangélikus 
egyház keletkeznék, ő a konventnek azt fogja javasolni, hogy 
a ref. egyházat oszlassa fel s tagjait az erősebb evangélikus 
egyházba való belépésre szólítsa fel. 

Theol. Szaklap XII. évf. 17 
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Még csak azt az óhajtásomat fejeztem ki, hogy ha az 
egyesítés bármely irányban sikerülne, akkor a buffalói közös 
egyházközösséget világosan tűntessék ki a címben és ne 
a megtévesztésre alkalmas „evangélikus-református« elneve-
zést használják. Végül az evangélikusok összeírására záros 
határidőt tűztünk ki és kértem, hogy az eredményről majd 
engem is értesítsenek. 

Ez értesítést Melegh Gyula lelkész hosszabb levél kísé-
retében f. é. május havában a következő jegyzőkönyv mellék-
lésével adta meg: 

Jegyzőkönyv felvétetett a buffalói ev. és ref. vallású 
honfitársaknak 1914. évi március hó 8-án tar tot t értekezletén. 

Jelen voltak Melegh Gyula lelkész, Siposs Gusztáv, Pén-
tek Sándor, Nagy János, Fodó András, Hermann László, 
Kolozsvári József ref., — Pölöskey Sándor, Vasváry István, 
Horváth György, Szokody János, Szemeiszter Károly, Ihász 
Dániel, Tóth István, Tóth Lajos, Tüskés Mihály, Vánkos Sán-
dor ev. vallású atyafiak. ' 

1. sz. Lelkész Nt. Raffay Sándor úrnak s egy általa 
tar tot t ev. értekezletnek megbízásából a jelen értekezletet 
megnyitja. 

2. sz. Lelkész ismerteti a Nt. Raffay Sándor budapesti 
ev. lelkész és theol. tanár jelenlétében tar tot t ev. értekezlet 
határozatát, amely szerint az ev. testvérek megkísérlik az 
önálló ev. egyház megalakítását s ha ez kivánt sikerre nem 
vezetne : csatlakoznak a közös egyházhoz. Ε végett többeket 
megbíztak az ev. testvérek összeírásával, akik feladatuknak 
lehetőleg eleget is tettek. 

Összeírási íveiken sorszám, név és lakáson kívül föl 
van tüntetve az illetők családi állapota, továbbá e két kér-
dés: 1. uhaj t ja-e az önálló ev. egyházat? 2. Ha ezt meg-
alkotni nem lehetne : tagja lesz-e a közös egyháznak ? 

Szokody János, Pölöskey Sándor és Vánkos Sándor 
összefrók összeírtak 49 egyént, akik közül nős 22, nőtlen, 
illetőleg a családja otthon van 27-nek. 

Az önálló ev. egyházat mindnyájan óhajtják. A máspdik 
kérdésre igennel felelt 18, nemmel 15 ós nem nyilatkozott 
16. Megjegyzendő, hogy az igennel felelők közül a közösnek 
tervezett egyházba már eddig is beiratkoztak 6-an, a nem-
mel felelők közül 3-an. A semlegesek közül eddig beiratko-
zott tag 5. 

A South-buffalói összeírók szintén végeztek dolgukat s 
szóló tudtával kb. 16 ev. atyafit í r tak össze, de közülük 
senki sincsen jelen. 

Elmondja lelkész, hogy Nt. Raffay Sándor úr értesítése 
szerint az önálló ev. egyháznak reménye lehet az angol egy-
házaktól évi 400 dollár segélyre s díjtalan templomhaszná-
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latra. Megjegyzi továbbá, hogy ha az ev. testverek kétség-
telenül kimutatják, hogy az önálló ev. egyház fenntartására 
képesek s azt meg is alakí t ják: felettes hatóságának a külön 
ref. egyház beszüntetését s az ev. egyházhoz leendő csato-
lását fogja javasolni. 

A fönt írtak előterjesztése után lelkész a gyűléstermet, 
a tanácskozás szabadsága érdekében, a többi ref. vallású atya-
fiakkal együtt elhagyja. 

3. sz. Az ev. atyafiak tanácskozása után Pölöskey Sán-
dor Melegh Gyula lelkészt s a többi ref. atyafiakat az újból 
való megjelenésre felkéri s egyúttal ismerteti a tanácskozás 
eredményét, mely szerint az önálló ev. egyház fenntartását 
biztosítva nem látják. De mert a protestáns egyház fönt-
állását óhajt ják : teljes erővel csatlakoznak a közös egyházhoz. 

Lelkész e határozat megerősítéséül szavazást rendel el, 
amelynek nyomán a jelenvalók egyhangúlag az előbbi érte-
lemben nyilatkoztak. Az értekezletet vezető lelkész kijelenti, 
hogy e határozatot örömmel veszi tudomásul, mert egy prot. 
egyház fennállásának Buffalóban szerinte is ez az egyetlen 
lehetősége. 

4. sz. Lelkész ismerteti azt az „Egyezményt", melyet az 
egyház kebelébe már eddig is beiratkozott ev. testvérek a 
ref. egyháztagokkal 1913. évi június hó 8-án kötöttek. 

Az értekezlet ezt az „Egyezményt" általában véve ismét 
elfogadja és megerősíti. Mindazonáltal azzal a változtatással, 
hogy az újonnan szerzendő ingatlanok különválás esetén 
egyenlő arányban legyenek felosztva ós hogy az egyház neve: 
„Buffalói és Vidéki Magyar Evangélikus és Református Egy-
ház" legyen. Egyben az „Egyezmény" megerősítését úgy a 
ref. konvent, mint általa az Egyetemes Ev. Egyház előtt 
megsürgeti. 

5. sz. Az egyház közössé tételének ismételt megerősítése 
után az értekezlet kimondja, hogy teljes erővel és haladék-
talanul indíttassék gyűjtés egy Black Rocken veendő ingatlan 
céljára. 

6. sz. Több tárgy nem lóvén, lelkész a jegyzőkönyv 
hitelesítésére fölkéri Siposs Gusztáv ős Szokody János urakat 
s ezzel a gyűlést bezárja". 

Ε jegyzőkönyv szerint tehát a buffalói közös protestáns 
egyházat véglegesen megalakultnak tekinthetnénk, ha az ame-
rikai viszonyokat jellemző módon nem kaptam volna azóta 
azt az értesítést, hogy Melegh Gyulát Mc. Kessport ref. gyüle-
kezete hívta meg lelkészének, Ramer superintendens pedig 
Buffalóba elvitte már Korntheuer Józsefet, akit ott az evan-
gélikus hívek összetartásával s munkára lelkesítésővel bízott 
meg. Ε szerint tehát Buffalóban az első magyar evang. gyüle-
kezet tényleg megalakult, a közös pedig megszűnt. 

17* 
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Mindezek azt mutatják, hogy a mi evang. híveink és 
egyházaink nyugodt fejlődése, tervszerű vezetése és megfelelő 
gondozása az esperesség megalakítását elodázhatatlanná teszi. 
Egyházainkat a lelkészek akkor hagyják ott, amikor nekik 
tetszik, felelősség nélkül vezetik vagy hanyagolják el a gyüle-
kezeteket, s így híveink nagyon is ki vannak téve azon vesze-
delemnek, hogy más felekezetekbe, vagy éppen a rájuk foly-
tonosan vadászó szektákba és vallásellenes közösségekbe 
olvadnak bele. Ha szervezett esperesség lesz, a pásztor nélkül 
maradt nyáj vezetéséről az esperesség fog gondoskodni, a 
lelkészeknek pedig nem engedi meg, hogy egyik hónapban 
felmondjanak, a másikban újra megmaradjanak s végtére is 
eltávozzanak, mint az legutóbb — sajnálatos módon — Det-
roitban történt. 

Megfelelő joghatósággal felruházott felsőség és hiva-
tását betöltő esperes szükséges tehát ahhoz, hogy amerikai 
híveink és egyházaink kellő vezetés alá kerülhesenek. Ezért 
is az amerikai esperességet meg kell szerveznünk. 

Az amerikai esperesség előkészítése. 
Mikor Elginben Hoefer synodusi elnökkel találkoztam, 

az első kérdése, amelyet hozzám intézett, az volt, hogy lehet-
ségesnek tartom-e én az amerikai egyházaknak a magyarhoni 
egyetemes egyházzal való olyan egyesítését, amely megen-
gedhetővé teszi azt is, hogy azért az amerikai egyházzal is 
szövetségben maradjon? Majd azt kérdezte, nem kálvinista 
módon óhajtom-e szervezni az esperességet? 

Az a mód ugyanis, ahogyan a magyar református egy-
házakat esperessógekké szervezték, amerikaszerte megütkö-
zést keltett ós még ma is ellenszenves az amerikai egyházak 
körében. Mert ők az egyházközségeket szervező és fenntartó 
amerikai egyházaknak egyszerűen felmondták a barátságot, 
az egyházi vagyont magukkal vitték s szabályszerű elbocsá-
tást nem igen kértek, hanem egyszerűen külön tömörültek. 
Sok pör származott ebből, sokat is kellett váltság fejében 
flzetniök, el is vesztette a magyarság az amerikai közönség 
rokonérzését, de a becsatolás tényleg megtörtént. Mégsem 
úgy, amint szerették ós lehetett volna, mert 63 egyházból 
csak 23 csatlakozott a hazai konventhez, míg 40 gyülekezet 
az amerikai egyházak oltalma alatt maradt meg. 

Kijelentettem, hogy az ón törekvésem az, hogy egyház-
községeink a Gen. Council ellenőrzése és szíves támogatása 
alatt továbbra is megmaradjanak. Én nem akarom széttépni 
azokat az erkölcsi kapcsokat, amelyek a kivándorolt hittestvé-
rek és az őket felkaroló amerikai egyházak között szövődtek. 
Sőt azt szeretném, ha megértve egymást, belátnánk, hogy ne-
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künk a kivándoroltak gyülekezeteinek gondozása, dolgában 
azonos feladataink vannak. Nevezetesen az első generáció meg-
tartása érdekeben nekünk kell meghozni minden áldozatot, a 
második és harmadik generáció megtartásának reményében 
pedig nekik kell anyagi és erkölcsi téren támogatniok a gyü-
lekezeteket. Ezért is feltett szándékom, hogy a Gen. Council 
elnökét és vezető embereit felkeresem s velük a közös munka 
lehetőségéről tanácskozni fogok. 

Hoefer elnök szívesen támogatta törekvésemet s tüstént 
értesítette a Gen. Council elnökségét szándékaimról. Ez magya-
rázza meg, hogy mikorra Ramer superintendenshez írott ama 
levelemre, hogy vele ős a Gen. Council elnökségével a magyar-
országi evangélikusok ügyében beszélni szeretnék, a választ 
megkaptam, abban a válaszban már arról is értesített, hogy 
február 9-én Allentownban vár és hogy az elnökség az ügy 
beható és hivatalos jellegű megbeszélésére alkalmat fog adni. 

Közben azonban a még rendelkezésemre álló két hetet 
arra használtam fel, hogy minél több oldalról tájékozódjam 
kint élő hazánkfiai társadalmi és egyházi életéről s különö-
sen a református magyar egyházak viszonyait akartam ala-
posan megismerni, hogy a szervezésnél az általuk elkövetett 
hibákat elkerülhessem. S a legnagyobb hibák egyike az lett 
volna, ha csatlakozni kívánó egyházközségeinket az őket 
létésítő amerikai egyházaktól a reformátusok kisebb részé-
nek példája szerint ridegen elszakítottam volna. Az elsza-
kítás ugyanis nemcsak most járt volna nagy és fölösleges 
pénzbeli áldozatokkal, — bár az evang. testvérek között 
amerikai kölcsönökből élő s eladósodott egyházközségeket 
nem találunk, — de különösen ezután igényelt volna folyto-
nosan újabb meg újabb kiadásokat. Mi pedig nem vagyunk 
olyan gazdagok, hogy pénzünket Amerikára pazarolhassuk. 
Azokat a folytonosan fokozódó igényeket, melyeket úgy az 
élet versenye, mint az amerikai viszonyokhoz szokott kiván-
doroltak természetszerűleg az egyházzal szemben is támasz-
tani fognak, mi csak akkor tudnánk kielégíteni, ha olvasat-
lanúl bocsáthatnánk az amerikai gyülekezetek rendelkezésére 
a százezreket. Az egyházközségek, mint azt a clevelandi ev. 
magyar egyház mutatja, szerény, de áldásos alkotásokra a 
maguk erejéből és az amerikai hitsorsosok mindenkor kész-
séges segítségével folytonosan képesek. De csakis akkor, ha 
a hatalmas és gazdag amerikai egyházakkal bensőséges, 
testvéries viszonyban maradnak. A Gen. Council a magyar mis-
sziót magyarnak karolta fel s magyarnak tartja meg. Sem a 
nyelv, sem a magyar nyelvben való iskoláztatás, sem a nemzeti 
erdekek istápolása útjába semmiféle akadályt nem gördít. 
Tudja ő nagyon jól, hogyha a sokkalta népesebb, öntudato-
sabb, gazdagabb ós intelligensebb németség sem képes nem-
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zetiségét több generáción át megtartani, akkor a többi nem-
zet gyermekei még hamarabb olvadnak bele az amerikai tár-
sadalomba. És mert ez így van, nincs oka túlságos anyagi 
áldozatok hozatalára annak a magyar államnak vagy egy-
háznak sem, amely otthonában ezer szükséggel küzd s a 
melynek tudnia kell, hogy minden templom, melyet odakint 
hazai pénzből építenek, minden iskola és más épület, melyet 
itthonról emelnek, ha nein a második, akkor a harmadik 
nemzedék korában már a magyar-angol, azután pedig a tisz-
tán angol nyelvű egyházközségek birtokaivá lesznek. 

Ennek felismerése indított engem arra, hogy az espe-
resség szervezésével kapcsolatosan az egyházközségeket 
továbbra is az amerikai evang. egyházak közösségében ós 
támogató készségében meghagyni iparkodjam. 

Ε szempontok vezettek akkor, midőn február 9-ón Allen-
towban Dr. Ramer A. superintendenst felkerestem s vele 
hosszas beszélgetés után a főbb dolgokban megállapodtam. 
Ε megállapodást írásba is foglaltuk. Az allentowni pontok 
képezték azután alapját a másnapi philadelphiai tárgyalásnak. 
Ε pontok szószerint megvannak a tárgyalás jegyzőkönyvében. 

Ε tárgyalásról, mely két világrósz két evang. egyetemes 
egyházának szövetségkötését készítette elő, még a követ-
kezőket kell elmondanom. 

A philadelphiai evang. theol. fakultás a Mount Airy nevű 
külvárosban hatalmas parkban szétszórtan fekvő épület-
csoportból áll. Gyönyörű temploma amerikai módon előadó 
termek fölé ős mellé van építve. Ε templom papja a gyakor-
lati theol. tanára, aki itt vezeti be az ifjúságot a papi funk-
ciókba. Az épületek közül kettő a tanárok, egy az ifjúság 
lakásául, egy az előadások s egy a könyvtár számára szol-
gál. Az előadó termek között van a tanári szoba, amelyben 
tanácskozásunk folyt.Etanácskozást február 10-én d. u. 4 órakor 
kezdtük s 6 órakor fejeztük be. A General Council elnöke 
azért hívta össze e tanácskozást a theologiára, hogy a tanári 
kar szakszerű véleményt adhasson különösen két kérdésre: 
először, hogy azonos tanfelfogású-e a két egyetemes egyház, 
másodszor, hogy jogilag lehetséges-e a két egyház együtt-
működése ? 

Dr. Rehrig, a missziói bizottság elnöke és dr. Ramer, 
ugyanezen bizottság superintendense engem, ki a theologiára 
Dianiska Albert mahanoy-cityi lelkész, volt tanítványommal 
mentem ki, már előzőleg felkeresett és néhány dologra vonatko-
zólag megkérdezett, majd pontosan négy órakor a tanácsterembe 
kisért. Itt dr. Jacobs a theol. dékánjának elnöklete alatt 
együtt voltak dr. Frey, dr. Horn, dr. Offermann, dr. Jacobs 
jun., dr. Ried theol. tanárok, továbbá dr. Schmauk a Gen. C. 
elnöke, akikhez most még Rehrig, Ramer ós Dianiska Albert 
csatlakoztak. 
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Dr. Jacobs angol beszéddel üdvözölt s örömét fejezte ki, 
hogy a magyarhoni evang. egyház hivatalos kiküldöttjével 
alkalmuk van a legfontosabb egyházi ügyekben tárgyalásokat 
folytatni. 

Engedelmet kérve arra, hogy az angol nyelv helyett a 
német nyelvet használhassam, megköszöntem a szíves üdvöz-
lést, de különösen, hogy alkalmat adtak e fontos és kedves 
találkozásra, részletesen elmondottam utazásom s kiküldeté-
sem célját. Megköszöntem a magyarhoni evangélikusok eddigi 
szíves gondozását s kértem, hogy a segítséget ezután se 
vonják meg tőlünk. Elmondtam, hogy a két egyetemes egy-
háznak egymást teljesen kiegészítő feladatai ós kötelezettségei 
vannak. A mienk az, hogy míg a kivándorolt hittestvérek 
haza vágynak, őket hitben, érzésben, lélekben a magunk szá-
mára megőrizzük. Az övek az, hogy ha kint maradnak, az 
amerikai társadalom és evang. egyház hasznos és értékes 
tagjai maradjanak. Kértem, hogy e közös ós egymást kiegé-
szítő feladatokra testvériesen fogjunk kezet. Nekem nem 
célom a magyarhoni evangélikusok tömörítésével hálátlanná 
tenni őket az ügyeiket szeretettel felkaroló s eddig gondozó 
amerikai egyházakkal szemben, sem visszavonást szítani az 
evangéliom követői között, hanem arra törekszem, hogy 
együttesen vegyük fel a kivándorolt evang. hitrokonok ügyét. 
Azt gondolom, kivihető lenne, hogy amire ők nem képesek : 
a hazai nyelvet beszélő lelkészeket mi adjuk, s amire mi 
nem vagyunk képesek: az anyagi segítséget ós közvetetlen 
felügyeletet ők szolgáltassák a magyarhoni evangélikusok 
által alapított gyülekezeteknek. 

Mikor beszédemet elvégeztem, dr. Schmauk megelégedé-
sének adva kifejezést, elsőbb is azt kérdézte tőlem, hogy 
voltakép milyen minőségben és kinek a nevében kívánok 
velük tárgyalni? Utaltam a bányai egyházkerület ós az egye-
temes egyház megbízásaira. Azután azt kérdozték, hogy az 
itteni megállapodásokat véglegeseknek kivánom-e tekinteni, 
vagy nem ? Kijelentettem, hogy én csak arra vagyok fel-
hatalmazva, hogy az amerikai evang. hittestvérek viszonyait 
a helyszínén tanulmányozzam s az amerikai egyházakkal való 
esetleges együttműködésnek, valamint a magyarhoni evan-
gélikusok esperességbe való tömörítésének lehetőségéről 
hazatérésem után jelentést tegyek és javaslatot, adjak Meg-
beszélésünk eredményét én kiküldő felettes egyházi hatósá-
gaim tudomására hozom s azok fogják majd megállapítani 
az amerikai Gen. Council elnökségével a további érintkezés, 
vagy megegyezés módjait. Majd azt kérdezték tőlem, miféle hit-
vallási alapon áll a mi egyetemes egyházunk? A kölcsönös 
megvitatásból kitűnt, hogy teljesen azonos hitvallási alapon 
állunk ővelök. Dr. Schmauk még azt kérdezte, mikép gon-
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dolom én, hogy a két egyetemes egyház megegyezhetnék 
egymással? Erre utaltam az előbbi napon felvett allentowni 
pontokra, amelyekben vázlatosan megtalálhatók azok a szem-
pontok, amelyek a megegyezés alapját képezhetik. Erre dr. 
Ramer superintendens az allentowni pontokat előbb egész 
terjedelmében felolvasta, angolul megmagyarázta, majd egyen-
ként tárgyalásra bocsátotta. A tárgyalás angol és német 
nyelven igen beható részletességgel folyt. Legtöbb vitára 
adott alkalmat az a kérdés, mikép maradhat a megalakítandó 
esperesség két különböző szervezetű egyetemes egyházzal 
egyenlő értékű normális jogi viszonyban? Kérésükre részle-
tesen elmondottam, milyen a mi alkotmányunk s miféle jog-
köre és jogviszonya van az esperességnek. Merőben új ós 
igen imponáló dolog volt előttük a mi egyházunk alkotmánya. 
A kettős elnökség intézménye különösen is meglepte őket, 
mert náluk minden egyházban a lelkész az elnök. Mikor a 
kettős elnökség eredetét és jelentőségét elmondottam, s az 
amerikai esperesség hozzánk való jogviszonyait, de különösen 
fegyelmi rendjét is megismertettem, dr. Schmauk kijelentette, 
hogy az ilyen közösségbe való tömörítést helyeslik, örömmel 
látják és támogatni fogják. Annál inkább is, mert az ilyen 
esperesség a hozzájuk való tartozást semmikóp nem teszi 
lehetetlenné. A második vitapont a lelkészek képesítése és 
az amerikai képesítésű lelkészek jogkörének tisztázása volt. 
De ezeket is megnyugtatásomra intézték el. Végül még azt 
kérdezte dr. Schmauk, mi indított engem arra, hogy éppen 
velük keressem az összeköttetést és hogy nem szándékozom-e 
más amerikai egyházzal is tárgyalni ? Mire kijelentettem, 
hogy a velük való tárgyalásra elsőbb is a multakban keres-
tem a jogcímet. A Gen. Council volt az, amely velünk az össze-
köttetést már 10 évvel ezelőtt megkísérelte. A Gen. Council 
gondozza a magyarhoni evangélikusok ügyét azóta is. Hálát-
lanság lett volna más egyházhoz fordulnom s szükségtelen 
volna más egyházzal is tárgyalnom. 

Nagyon meg voltak elégedve nyilatkozatommal, amely 
után ők is hajlandók voltak a következő két kérésemet tel-
jesíteni. Az első az volt, hogy nem akadémiai előképzett-
ségű lelkészeket a mi esperességünkbe tartozó egyházköz-
ségekbe rendes lelkésznek ne küldjenek, legfölebb diakónus-
nak vagy misszionáriusnak alkalmazzanak. A második az 
volt, hogy a Slav Missions Board nevét, amely tévesen álla-
píttatott meg, mostantól fogva változtassák meg. Mert egy 
bizottságban lehetséges ugyan magyar és szláv népek vallási 
ügyét is elintézni, de kimondottan szláv bizottságba a magyar-
ságot, amely otthon államfenntartó és egyházvezető elem, 
mint alárendelt tényezőt bekebelezni nem szabad. Erre ki-
mondották, hogy a legközelebbi egyetemes gyűlésükön e 
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missziói bizottság nevét „Hungárián and Slav Missions Board" 
névre változtatják át. 

Kérésemre a megállapodásokat angol és német nyelven 
írásba foglalták s az angol példányt tekintve eredetinek, 
aláírva nekem megküldötték. Ε megállapodások a következők: 

Lebanon, Pa. 1914 febr. 21. 
Raffay Sándor tanárnak Budapesten. 
Kedves Professor Raffay, az Ön kívánságának megfele-

lően mellékelve van szerencsém Önnek a philadelphiai semi-
nariumban tartott tanácskozásnak memorandumát megkül-
deni. Ez tartalmazza: 1. A helyzetnek egy általános kifej-
tését német nyelven; 2. A megbeszélések hiteles jegyző-
könyvét angol nyelven. Szíves üdvözlettel maradok kész-
séges híve Schmauk Τ. Ε., a General Council elnöke. 

Magyar misszió munka Amerikában. 
Az idefűzött melléklet határozatai voltak a Philadelphi-

ában, Pennsylvánia államban 1914 február 10-én tartott tájé-
koztató megbeszélés eredményei, amelyeket végleges hatá-
rozat alapjául az északamerikai evang. luth. egyetemes zsi-
nati-egyházhoz fogok felterjeszteni, legközelebbi ülésen 1916 
szeptemberében leendő végleges megbeszélés és elfogadás 
végett. Schmauk Τ. Ε., a Gen. Council elnöke, a philadelphiai 
seminarium igazg. tanácsának elnöke. 

1914. február 10. 
A philadelphiai lutheránus papnevelő fakultást DD. LLD. 

Schmauk Τ. Ε. lelkész, az északamerikai evang. luth. egyház 
egyetemes zsinatának elnöke felkérte, hogy Raffay Sándor 
profeszszorral, a magyarhoni ág hitv. evang. egyetemes egy-
ház képviselőjével tanácskozzék. Raffayt hozzánk PhD. Rehrig 
W. M. lelkész és PhD. Ramer A. L. lelkész, a Gen. Council ama 
bizottságának elnöke és superintendense vezette be, amely 
bizottság azzal van megbízva, hogy gondozza a Skan-
dinávián ós Németországon kívüli európai államokból az 
Egyesült Államokba bevándoroltakat. Hozzájuk csatlakozott 
Dianiska Albert lelkész is, ugyanazon bizottságnak a tagja. 
Miután DD. LLD. StD. Jacobs Η. E., a papnevelőintézet 
dékánja és a fakultás elnöke szívesen üdvözölte, Raffay 
válaszolt, kijelentvén, hogy mint a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyetemes egyház képviselője meglátogatta ezt az államot 
azon megbízással, hogy tájékozódjék a magyar egyház ama 
híveinek állapotáról, akik Amerikában tartózkodnak és élnek 
s tanácskozzék azok gyülekezeteivel valamint azokkal, akik 
az ő jólétük iránt érdeklődnek, hogy kellő intézkedéseket 
tehessenek azok felkarolására és támogatására azon célból, 
hogy úgy ők, mint gyermekeik is az evangéliomi hitben 
neveltessenek s azok, kik Magyarországba visszatérnek, oda 
mint evang. luth. keresztyének térhessenek vissza. Kijelenti 
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továbbá Raffay, hogy ő elismeréssel adózik a Gen. Council 
testvéri szelleméért és azon munkájáért, amelyet a magyarok 
érdekében kifejtett ; ismeri a Gen. Council hitvallását, amelynek 
alapján ő is, a magyarhoni evang. egyház is áll, t. i. az 
Ágostai Hitvallás és a Concordia könyvben foglalt hitvallásos 
iratok alapján. Dr. Ramer ezután előterjesztette a következő 
javaslatokat, amelyeket Prof. Raffay és az előbb említett tes-
tület elöljárói megbeszéltek s amelyekre nézve a 3. és 5. 
pontot kivéve Raffay között és köztük teljes megegyezés 
történt. 

1914. február 9. Jegyzőkönyv, mely felvétetett Allen-
townban, Pa. Ntű Raffay Sándor theol. tanár, mint a magyar-
honi ág. hitv. evang. egyetemes egyház képviselője és Ramer 
A. L. lelkész, az északamerikai Gen. Council szláv missziói 
bizottságának superintendense, valamint Dianiska A. D. lelkész, 
a fenti hatóság tagjának jelenlétében. 

1. Mindkét fél megegyezik abban ós szükségesnek látja 
azt, hogy a két lutheránus egyházközösség a Magyarország-
ból bevándorolt lutheránus hívők egyházi ós vallásos neve-
lése érdekében kezet fogjon egymással. 

2. Ennek elérésére a Gen. Council a Magyarországból be-
vándoroltak által alapított gyülekezeteket ós missziói pontokat 
továbbra is gondozza, védelmezi, segíti és ellenőrzi. Viszont 
a magyar egyetemes egyház az amerikai gyülekezetekbe 
lehetőleg diplomás lelkészeket küld ki. 

3. Azok a gyülekezetek ós lelkészek, akik és amelyek 
a magyarhoni egyetemes egyházzal szorosabb viszonyban 
maradni kívánnak, a hazai egyház szokása ós rendje szerint 
külön esperességet alkothatnak Amerikában. Ezen esperes-
ségnek a magyarhoni egyetemes egyházhoz, illetőleg az ame-
rikai Gen. Councilhoz való viszonyát a két egyházközösség 
törvényei határozzák meg. 

4. Mindennemű esetleges félreértés vagy ellenvetés el-
kerülése végett kívánatos, hogy a Gen. Council a Slav missziói 
bizottság nevét e szavakkal egészítse ki: „The Slav and 
Hungárián Missions Board". 

δ. A magyar egyetemes egyház Ntű képviselője nyoma-
tékosan hangsúlyozza, hogy ezen esperesség tagjai csakis 
olyan lelkészek lehetnek, akik a magyar Egyházalkotmány 
szerinti akadémiai vagy az akadémiainak megfelelő előkép-
zéssel bírnak. A Gen. Council képviselője viszont azt kívánja, 
hogy az esperessógnek olyan papok is tagjai lehessenek, akik az 
amerikai egyházalkotmány szerint képeztettek és ordináltat-
tak, bárha hivatalokat (tisztségeket) nem is vállalhatnának. 

6. Mindkét fél nagyon hasznosnak és szükségesnek 
tartja, hogy az amerikai kikötőkben egy kivándorló misszio-
nárius alkalmaztassák, aki a magyar nyelvben is jártas. 
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7. Szükségesnek találják, hogy mindennemű anyagi 
segélykérdés mindenkor csak kölcsönös megbeszélés alapján 
intéztessék el. 

Miután a fakultás szabad vitatkozást folytatott Raffay 
tanárral, üdvözölte a magyarhoni egyetemes egyháznak az 
előbb említett alapelvek alapján az együttműködésre irányuló 
készséget, de részint a szabatosság kedvéért, részint hogy 
a jövőbeli nehézségeket elkerüljük, a fakultás azt indítvá-
nyozza, hogy a 3. pontban kifejeztessók, hogy a szervezendő 
esperesség egy magyar synodust képezzen, amely a Gen. 
Councilal szerves összeköttetésben áll azzal a jogosultsággal, 
hogy annak tanácskozásain ordinált és nem ordinált delegá-
tusaival részt vegyen úgy, amint azt a Gen. Councilt alkotó 
többi synodusok teszik, továbbá, hogy azonos munkálkodásra 
is legyen kötelezve. Megegyeznek abban is, hogy ezen magyar 
synodus vagy esperesség a maga tisztviselőit vagy kikül-
dötteit egyidejűleg a magyarhoni egyetemes egyházba is 
elküldheti, ott azok tanácskozási joggal bírhatnak, de csak 
olyan kérdésekben legyen szavazati joguk, amelyek egyenesen 
rájuk vonatkoznak. Amerikában ugyanis a testületeknek egy 
idegen kapcsolatú testület által való törvényes ellenőrzését 
nem engednék meg. 

Továbbá az 5. ponttal kapcsolatosan Raffay tanár kijelenti, 
hogy a magyarhoni egyetemes egyháznak szándéka az, hogy 
az Egyesűit Államok magyar egyházait elegendő számú és 
kellően képzett magyarhoni lelkészekkel ellássa, s hogy ezen 
lelkészek számára biztosítsa azt a jogot, hogy a hazai egy-
házban is szolgálhassanak, s a hazai egyház törvényei szerint 
nyugdíjat kaphassanak. A fakultás elismeri, hogy ilyen kellően 
képzett és istenes lelkészeknek a kiküldése az amerikai 
egyházra nézve nagy áldás lesz; továbbá belátja, hogy nem 
volna helyes a szent szolgálatra olyan férfiakat felavatni, 
akiknek megfelelő képzettségük nincsen. Mivel azonban évek 
múltával az Egyesűit Államok magyar egyházai olyan lelké-
szekre szorulnak majd, akik államunk nyelvét ismerik és 
mivel e gyülekezetek jövője az ezen egyházakban született 
és nevelkedett ifjú nemzedék nevelésétől és ordinációjától 
fog függeni: a fakultás fönntartja a jogot, hogy olyanokat 
ordináljon lelkészeknek, akik ez államban nevelkedtek s akik 
az előkészítő iskolában, négy évi kollégiumban, a három évi 
theologiai tanfolyamon a szemináriumban az európai akadé-
miai képzéssel azonos értékű képzést kapják. Ezeket ismerjék 
el s ez amerikai képzésű lelkészeket a külföldről jövőkkel 
azonosaknak tekintsék attól eltekintve, hogy nem lesz joguk 
ama nyugdíjhoz, amely a magyarhoni egyházból jövő lelké-
szek számára biztosítva van. Jacobs, Henry E. a system. 
theol. tanára és a fakultás dékánja, Fry Jacob, a fakultás 



268 Raffay Sándor. 

titkára, Offermann Η., Horn J. Edvard, Reed Luther D., Jacobs 
Károly M. A. jkv. kötelességét igazolom: Rehrig W. M. a 
Slav. Μ. B. elnöke". 

A németnyelvű szöveg nagyjából ugyanígy szól, de 
szabad fogalmazásban es az allentowni pontok nélkül írja le 
a tárgyalás menetét. 

En a tárgyalás jegyzőkönyvét nem írtam alá azért, hogy 
még a látszatát is elkerüljem annak, mintha itt bevégzett ügyek 
szerződós megállapításáról volna szó. Ezt csak az egyetemes 
egyház elnöksége teheti meg. Az én tisztem a kölcsönös 
megértés és a megértés kereteinek előkészítésével véget ért. 

Ε tárgyalások alapján ós az amerikai hittestvérek viszo-
nyainak megismerése után az alakítandó esperessógre vonat-
kozólag a következő javaslatokat bátorkodom előterjeszteni. 

Az amerikai esperesség szervezése. 

Egyházalkotmányunk nem tiltja, hogy a magyarhoni 
egyetemes evang. egyház gondozás céljából idegen államban 
élő hitsorsosokat is felkarolhasson. A most folyó zsinat előtt 
lévő javaslatok 256. §. g) pontja pedig már a felvétel módo-
zatait is részletesebben körvonalozza, amennyiben felhatal-
mazza a kerületeket, hogy a külföldön élő evangélikusok 
gyülekezeteit bizonyos korlátozással kebelükbe be is csatol-
hatják. Jogilag tehát mi sem áll útjában annak, hogy az 
amerikai evangélikusok hozzánk csatlakozni kívánó gyüle-
kezeteiből alakítandó esperességet egyik hazai kerületünkhöz 
becsatoljuk, illetőleg egyik hazai kerületünk felügyelete alá 
helyezzük. 

Az amerikai evang. egyházközségek becsatolására leg-
alkalmasabbnak a bányai egyházkerület mutatkozik. Ez a 
kerület volt ugyanis az, amely az amerikai egyházi ügyek 
rendezését előbb Veres József, majd Raffay Sándor indítvá-
nyára a legerőteljesebben felkarolta; ennek elnökségét küldte 
ki az egyetemes egyház az amerikai hitsorsosok ügyeinek 
tanulmányozására; ez a kerület bízta meg e sorok íróját az 
Amerikába való utazással, s e jelentós készítője ezután is 
ebben a kerületben áll az amerikai ügyek tárgyalása esetén 
közvetetlenül az elnökség rendelkezésére. Az alakítandó 
esperesség hovacsatolásának kérdése tehát, nézetem szerint, 
vitás nem lehet. Annál inkább nem, mert a bányai kerülettel 
szemben más kerület e kérdésben igényt nem támasztott s 
aligha is fog támasztani. A református testvéregyház amaz 
eljárása pedig, hogy az amerikai egyházmegyét közvetetlenül 
az egyetemes egyházhoz csatoljuk, semmikép sem követésre 
méltó példa. Egyházalkotmányunk szerint ugyanis az esperes-
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ség természetes felettes hatósága mindig csak a kerület lehet. 
Az evang. egyetemes egyháznak nincsenek is olyan szervei 
és intézményei, amelyek egy távol lévő esperesség közve-
tetlen közigazgatását intézhetnék. De ha volnának is, kerületi 
kötelék nélkül igen könnyen bekövetkezhetnék az a törekvés, 
amelyet az amerikai református egyházmegyéknél már is 
észlelhetünk, hogy csakhamar külön püspökséggé kívánnának 
emelkedni. 

Nézetem szerint az amerikai egyházközségekből alakí-
tandó egyházmegye a bányai egyházkerülettel ugyanazon 
jogi viszonyban volna, mint amelyben egy kerület kebelében 
a hazai esperességek élnek. Mégis a sajátos viszonyok tekin-
tetbevételóvel némi eltérésekkel. 

A hazai egyházalkotmány rendelkezései szerint meg-
választandó esperességi elnökség nem hat, hanem három évre 
választatik. Az amerikai egyházak ugyanis az elnökségek 
gyakori változtatását szeretik. Ott az egyetemes ós a kerületi 
elnököket 1—2—3 évre választják a szerint, amint azt az 
egyházi alkotmány előírja. Nekünk ezt az amerikai szokást 
a hozzánk csatlakozó esperessógben is meg kell hagynunk. 
Annál inkább is, mert ugyanezen esperesség az amerikai 
egyházban külön synodust fog alkotni, amelynek az elnöke 
esetleg az esperes is lehet, bár az amerikai egyházak — igen 
helyesen — a hivataloknak sem örökössé tételét, sem össze-
halmozását nem szeretik. 

Az amerikai egyházmegye a hazai szokás szerint kettős 
elnökség alatt áll ugyan, de csak az esperes volna arra 
kötelezve, hogy hivataloskodása három éve alatt legalább 
egyszer a kerületi gyűlésen személyesen is megjelenjék. Ez 
esetben tanácskozási joga mindenre kiterjed, de szavazati 
joga csakis azon ügyekben lesz, amelyek az amerikai egy-
házközségeket és esperességet is érdeklik. 

Az amerikai egyházmegye hivatalos nyelve természetesen 
a magyar. Tanácskozásait e nyelven tartja, felterjesztéseit 
magyarul teszi meg. 

Az amerikai esperesség által gyülekezetenként szerve-
zendő vagy már is vezetett szombati, vasárnapi és szünidei 
iskolákban csak a hazai egyházi hatóságok által engedélyezett 
tankönyvek használhatók. Ezeket valamint más, az egyházak-
ban létesült vagy létesítendő intézetekben ós egyesületekben 
használandó nevelő és ópítő irányú könyveket az esperesség 
hazai forrásoknál, lehetőleg a Luther-Társaságnál szerzi be. 

Az amerikai egyházmegyébe csatlakozott gyülekezetek 
vagyonjogi tekintetben teljes és föltétlen autonomiát élveznek. 
Mindennemű vagyonuk a saját kizárólagos tulajdonukat 
képezik, de állapotuk minden változásáról jelentést tenni 
kötelesek. 
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Az egyházközségek fenntartását célzó mindennemű meg-
adóztatás módja és behajtása dolgában az amerikai gyüle-
kezeteknek teljesen szabad kéz biztosíttatik. 

Az amerikai egyházmegyébe tartozó gyülekezetek éle-
téről ós működéséről az esperesség elnöksége évenként írás-
ban tesz jelentést a kerületi közgyűlésnek. 

Az amerikai egyházmegyébe tartozó lelkészek fegyelmi 
tekintetben elsősorban a saját esperességi törvényszékük, 
másodsorban a kerületi ós végső sorban az egyetemes tör-
vényszék hatósága alá tartoznak annyiban, amennyiben oly 
mulasztásokról vagy vétségekről volna szó, amelyek a lel-
készek itthon való alkalmaztatását kizárhatnák. 

Az amerikai egyházközségek és lelkészek egymáshoz 
való jogi viszonyait a hazai evang. egyház törvényei alapján 
kell meghatározni, minek következménye, hogy a lelkész 
gyülekezetét tetszése szerint el nem hagyhatja, a gyülekezet 
pedig lelkészét fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül el nom 
bocsáthatja. 

Minthogy úgy a lelkészek, mint az egyházak és az 
evangélium érdekei egyaránt kívánatossá teszik, hogy az 
Amerikában működő lelkészek úgy tekintessenek, mintha 
itthon teljesítenének szolgálatot: az esperességbe tartozó 
lelkészek addig, míg magyar állampolgárságukat is meg-
tart ják, a magyarhoni evang. lelkészek státusában és nyug-
díjintézetében is megmaradnak. Minthogy pedig kívánatos 
az is, hogy lelkészeink ne maradjanak örökre Amerikában, 
a hazai egyetemes egyház készséggel előmozdítja annak 
lehetőségét, hogy az amerikai lelkészek itthon rendes lel-
készi állást vállalhassanak s ilyenekül őket a gyülekezetek 
meghívhassák. Ez esetben összes szolgálati éveik a nyug-
díjba teljes egészében beszámíttatnak. 

Az amerikai lelkészek kötelesek a gyülekezetük köré-
ben történő ki- ós hazavándorlási folyamatot éber figyelem-
mel kisérni s erről az esperességi gyűlésből évenkint a kerü-
leti gyűlésen is jelentést, esetleg javaslatokat tenni. Viszont 
a kerület az egyetemes egyház útján felhívja a többi kerü-
letet, hogy lelkészeikkel a ki- ós hazavándorlás ügyét szin-
tén szemmel tartassák ós az amerikai egyházmegyét s annak 
gyülekezeteit a hívek gondozásának szent munkájában test-
vériesen támogassák. 

A lelkészeket illetőleg elsősorban is az a kérdés tisz-
tázandó, mi történjék az Amerikában diplomát szerzett lel-
készekkel? Kétségtelen, hogy ma átmeneti állapottal állunk 
szemben, melynek visszásságaiért mi is felelősek vagyunk. 
Ha mi a hozzánk sokszor könyörgő amerikai testvéreket 
idejében meghallgattuk volna és számukra kezdettől fogva 
hazai lelkészeket küldtünk volna, ma talán valamennyi gyü-
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lekezetünk hazai képzésű lelkész vezetése alatt állana. Hogy 
nem így van, annak jórészben magunk is okai vagyunk. 
Ezért is az amerikai képesítésű lelkészeket, ha azok elő-
képzése a nálunk szokásos akadémiai előképzésnek megfelel, 
a magunkéival azonos minősítésüeknek el kell ismernünk. 
Az amerikai egyházak is szó nélkül elfogadják a mi általunk 
képesített lelkészeket, nekünk is el kell hát fogadnunk az 
őáltaluk képesítetteket. Kivévén természetesen azokat, akik 
nem kellő előképzettséggel ós nem akadémiai módon jutnak 
a lelkészi oklevélhez. A csatlakozásnál számbavehető lelké-
szek közül Bódy, Kovács, Novomeszky Stiegler és Vályi s 
most legutóbb Albrecht Géza hazai oklevéllel rendelkeznek, 
Dianiska, Korntheuer ós Rúzsa itthon tanultak, de felavatá-
sukat Amerikában nyerték s így egyelőre csak három lel-
kész okmányának elismeréséről van szó. Ezek közül Rúzsa 
István elsőrendű szervező tehetségével igazolta lelkészi arra-
valóságát, Dianiska Albertet maga az amerikai egyház két 
igen fontos bizottságának tagságára méltatta, Korntheuer 
József pedig még szívesen hazajön, hogy képesítését itt is 
megszerezze. Dianiska mögött 10, Rúzsa mögött 8 éves érde-
mes papi szolgálat áll, őket tehát rendes lelkészekül nyu-
godtan elismerhetjük és befogadhatjuk. Ha ezeken kívül az 
alakítandó esperességbe más lelkészek is be akarnának lépni, 
úgy azok felvételének kérdését a kerület egyenként bírálná el. 

A lelkészek nyugdíjintózeti járulókának és jogosult-
ságának megállapítása végett a kerület kérje fel az egyetemes 
egyházat, hogy az egyetemes nyugdíjintézet alapszabályait 
oly módon szíveskedjék módosítani, hogy az amerikai lelké-
szek érdekei kielégítést nyerhessenek. A nyugdíjintézeti 
bizottság pedig hívassék fel, hogy a lelkészek felvételének 
ügyét a maga hatáskörében minél előbb és a lehető legelő-
zékenyebb módon intézze el. Minthogy pedig az amerikai 
lelkészek összes szolgálati éveik után köteles alapbeflzetése 
és elmaradt évi járulékainak pótlása rájuk nézve igen terhes 
anyagi kötelezettséggel jár, kerestessék meg az államkormány, 
hogy e célra az amerikai egyházmegye számára külön segélyt 
adni kegyeskedjék. 

Sajnos, hogy a hazai lelkészek állami korpótlékát eddig-
elé az amerikai lelkészekre nem terjesztették ki. Ε tekin-
tetben tehát az a kötelesség vár a kerületre, hogy a refor-
mátus konventtel egyetértve annak x-endezóse végett az 
államkormánynál lépéseket tegyen. Mert ha az amerikai lel-
készeket az egyetemes lelkészi státusba tartozóknak tekintjük, 
méltányos, bár nem követelhető, hogy a kintlóvő lelkószek is 
az itthoniak minden jogában és előnyében részesüljenek. 

Az esperesség útján a kerület sürgetni fogja a külön 
magyar kikötői lelkészi állás szervezősót is. Ε tárgyban úgy 
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a philadelphiai, mint a new-yorki tanácskozásokon a Gen. 
Council bizottságai megígérték, hogy a bevándorlókat gon-
dozó bizottságok a washingtoni kormánynál lépéseket tesznek, 
hogy e kikötői lelkészi állás felállítását engedélyezze. A f. 
évi február 26-án New-Yorkban tartott bizottsági ülésen, ahol 
Dianiska és Novomeszki kartársaimmal én is részt vettem, 
a Gen. Council nevében ismételt ígéretet tettek, hogy a Magyar-
országból kivándorolt evangélikusok fogadása, útbaigazítása 
és gondozása végett egy magyarul, németül, tótul tudó kikötői 
lelkészt alkalmaznak, aki egyúttal new-yorki magyar lelkész 
is lesz s akinek fizetéséhez a Gen. Council készségesen hozzá-
járul. Minthogy azonban ezen állás szervezése reánk nézve 
rendkívül nagy fontosságú, kívánatos, hogy azt a kerület 
különös figyelmére méltassa és az államkórmányt is esetleg 
külön áldozatokra is hangolja. 

Ami az esperesség felállításával járó anyagi szükség-
leteket illeti, azokat két csoportba oszthatjuk: átmeneti és 
állandó szükségletekre. Átmenetiek a szervezéssel járó kia-
dások, a nyugdíj intézeti alapbefizetések és némi segély a 
most még küzdő egyházközségeknek. Állandóak különösen 
a közigazgatási költségek, amelyeket egy lelkésztől sem lehet 
megvonnunk, mert az esperességbe csatlakozó egyházközsé-
gek körülbelül hatszor akkora területen vannak szétszórva, 
mint amekkora Magyarország a maga egészében. A lelkészek 
találkozása, gyűlésezése, felkeresése és ellenőrzése tehát 
nehéz és költséges. Minthogy pedig nálunk alig van arra 
szükség, hogy az amerikai lelkészek fizetését a reformátusok 
módjára évi 1000 dollárig kiegészíttessük, a lelkészek java-
dalmazása címén nálunk legfölebb közigazgatási célokra kell 
segítséget kérnünk. 

Nézetem szerint föltétlenül szükséges volna, hogy a 
tőlünk kiküldött és hozzánk ismét hazaterő esperességbeli 
lelkészeink az államsegélyből útiköltségben vagy legalább 
útikedvezményben részesíttessenek. Ennek előfeltétele azon-
ban az, hogy senki se mehessen ki, akit az esperesség által 
a Gen. Councilnak a kerület nem ajánl s viszont csak olyan 
lelkészeknek a hazajövetelét igyekeznénk elősegíteni, akik 
ott kint minden tekintetben megfeleltek szép hivatásuknak 
és őket a Gen. Council missziói bizottsága az esperesség révén 
igazolvánnyal lát el. 

Ε végből a magyarhoni evang. egyetemes egyház a 
General Councillal hivatalos és formális megegyezésre lép s 
az amerikai egyházmegye felett való felügyeletet a bányai 
egyházkerületre ráruházza. A megegyezés alapját azok a 
pontok képezik, amelyeket a philadelphiai gyűlésből haza-
hoztam. 
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Magának az esperességnek a szükségleteit a követ-
kezőkben állítom össze. 

A szükséglet címe Átmenetileg Évenként 

A fennálló egyházak 
részére segélyül 

Lelkészek nyugdíj-
befizetésére átlagban 

Szervezési költségek. 
Esperesnek közigaz-
gatási költség . . 

Synodusi elnöknek 
közigazgatási költs 

12 lelkésznek á100 d 
2 missziói lelkésznek 
ä 600 dollár . . . 

Utazási átalányul ille-
tőleg lelkészek fize-
tésének 1000 dollárig 
kiegészítésére . . 

1000 d = 5000 Κ 

500 „ = 2500 „ 
200 „ = 1000 „ 

j 100 d = 500 Κ 

100 „ = 500 „ 
1200 „ = 6000 „ 

1200 „ - 6000 „ 

400 d = 2000 Κ Összesen 1700 d = 8500 Κ 3000 d = 15000 Κ 

Ε szükséglet fedezésére rendkívüli államsegély kérendő, 
amely azonban megszűnnék akkor, ha az amerikai esperesség 
egyházias és hazafias szelleme oly változáson menne át, 
amely miatt a magyarhoni ev. egyetemes egyház a fenntar-
tását nem tekintené kívánatosnak, vagy ha az esperesség a 
magyar egyetemes egyháztól elszakadna. 

Jó szándékainkon ós evangéliomi munkánkon legyen 
Istennek áldása! 

Raffay Sándor. 

Thtol. Szaklap XII. éjf. 18 



A két protestáns vallási tipus kérdéséhez.1) 
Amidőn Preuss lipcsei tanárnak „Lutherische und 

reformierte Frömmigkeit" cimű (magvas tanulmányát zeng-
zetes magyar nyelvünkre lefordítottam, s e folyóirat múlt 
évi hasábjain közzétettem, azt hittem, hogy teszek az abban 
fölvetett rendkívül érdekes tudományos kérdéssel jó szolgá-
latot hazai prot. irodalmunknak, s azt gondoltam, hogy ennek 
a valóban szép kérdésnek a megvilágítása — különösen szer-
zője példás tárgyilagos előkelő hangján — csak vallásos 
egyházi erősítésünkre s kölcsönös megbecsülésünkre vezet. 
Természetes, hogy nem mindenben követem mesterem : Preuss 
felfogását. így p. o. a kálvinizmust a lutherizmus mellett 
nem tartom „epigón" alaknak, sőt inkább úgy történetileg, 
mint hittanilag kifejlett, s egymást kiegészítni hivatott gond-
viselésszerű reformációi alakzatnak, sőt Kirn lipcsei tanárral 
vallom, hogy mindkét prot. vallási typus „az evangélium 
közös alapján álló két teljesen egyenjogú vallásos individua-
litás," — bár értékében szerintem is felette áll a lutheri a 
kálvininak. 

Vállalkozásomban sok tekintetben csalódtam. Vihart 
arattam. Mintha dogmatikai harcot akart volna felidézni, úgy 
bántak el egyes kálvinista ismertetők Preuss tanulmányának 
előkelő hangjával ós ritka tárgyilagos előadásával egyaránt. 
Tizenöt oldalról is ismertették. Voltak, akik melegen mél-
tányolták. Két fiatal tudós kálvinista írónk : Révész Imre és 
Sebestyén Jenő azonban valósággal — hol fölényes mosoly-
lyai, hol szenvedelemmel — kivégezni igyekeztek. Dicséretes 
kivételt képez harmadik: somogyi társuk Izsák Aladár, ki 
levelében azt írta: „Igen jó szolgálatot tettél az izgatóan 
órdekes tanulmány lefordításával. Tanulmányozása közben 
az eszméitető és termékenyítő gondolatok egész raja támad 
fel a lélekben. Felséges élvezet: nemes ellenféllel viaskodni s 
önmagunkkal tusakodni. . . ." Hasonlítsuk már most össze 
ezzel a komoly méltatással Révész Imre ama megokolatlan 
állítását, amely szerint „Preuss műve, akármilyen érdekes, 
vonzó és tanulságos olvasmány is, alapjellemvonása szerint 
önálló tudományos érték nélkül szűkölködő pártirat." S a 
kálvinista lapok legtöbbje sietett e nagyhangú kijelentést 

*) Ref. lapok kifogásolták, hogy dr. Szlávik cikkét közöltem. Minthogy 
a vitatott kérdés közérdekű és tudományos jellegű, természetes, hogy az 
ellenvéleményt is készséggel közöltem volna, ha beküldték volna. 

Szerk. 
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egyszerűen lenyomatni. Szomorúan érdekes, hogy kortársaim 
közül kiválóbb kálvinista író társaim a kérdéshez nem szól-
lottak, hanem tudományos értéke megállapítását a fiatalab-
bakra bízták. Egyszerűen hallgatással mellőzték vagy félre 
állottak. 

De nézzük sorrendben ev. ós ref. részről egyaránt az 
euyes irodalmi ismertetéseket. Egy valóságos kaleidoszkóp 
tűnik fel előttünk. 

A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" f. évi 3. számának 
rövid ismertetése után, amelyben Preuss tanulmányát „külö-
nösen aktuális"-nak mondja, behatóbban Vári Albert uni-
tárius írótársunk ismerteti azt ri tka tárgyilagos előkelő 
hangon a Keresztény Magvető jelen évf. 1. füzetében. Minde-
nekelőtt a fordítónál — kinek régebben a debreceni irodalmi 
harc napjaiban Ballagi Mór lapjában (és a külföldi sajtóban) 
még az unitáriusok mellett is volt védő szava — érthetet-
lennek találja, hogy „a két testvér protestáns vallásfelekezet-
ről'· beszél. Hát csak azért, mert Preuss műve csak azt a 
kettőt hasonlítja össze egymással. Mi magunk is valljuk a 
derék ismertetővel, hogy ,,a protestantizmus fogalma nem 
olyan zárt testület, amelynek csak két egyház hívei lehetnek 
a tagjai." Én magam is immár 30-ik éve hirdetem a kathedrán, 
a sajtóban, és az irodalomban, hogy a protestantizmus vallási 
elvének bármely történeti vagy hittani szűkös felfogása 
„ellentétben van annak mai fejlettebb értelemben vett lénye-
gével s a közös célért folytatott küzdelem győzelmi kilátá-
saival," s mi is érezzük lelkünkben az unitáriusokkal, sőt a 
többi protestáns vallási árnyalatokkal, a melyeknek mind-
egyike egy-egy igaz — bár egyoldalúan kifejtett — karisma-
tikus gondolatot képvisel, a testvéri közösséget." 

Vári Preuss művét különben a „luth. és kálvini vallásosság 
igen alapos ós mélyreható rajzának" mondja, amelyből szerinte 
is kitetszik, hogy „Luther és Kálvin (mint reformátor) két 
különböző egyéniség volt s az ő nyomukban megindúlt val-
lásos irányzat is két külön protestáns tipust jelent." 

Végül a két vallási tipus egyes jellemző sajátságainak 
tömör és tárgyilagos bemutatása után fejtegetéseinek ered-
ményét az érdemes író így foglalja össze: ,,A protestantizmus 
eme két alakjának ilyen bemutatása tanulságul szolgálhat 
arra nézve, hogy egyik a másiktól átvegye azt, ami jó, hogy 
az evangeliumi ideált annál jobban megközelíthesse. S ha a 
belső unió (amelyre mindenekben a „Charitas" mellett csak 
„in necessariis" van szükség) köztük meg nem is valósítható, 
de egyéniségük megtartása mellett annál biztosabban szövet-
kezhetnek közös külső ellenségeik (p. o. Róma és a tagadó 
naturalizmus) ellen. A fordító elismerésre méltó munkát 
végzett ez alapos tanulmánynak magyarra való átültetésével." 

18* 
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Jóleső örömmel közlöm azt a méltányos bírálati ismer-
tetést egy unitárius író tollából. 

Majd Dr. Szelényi Ödön pozsonyi ev. theol. tanár és 
ismertebb nevű írótársunk méltatta azt az „Evang. Lap" f. 
évf. 8-ik számában eképen : „A vallási közönnyel együtt jár 
a felekezeti különbségek (elméletiek és gyakorlatiak) elgyön-
gítése és az „általános keresztyénség'- jelszavának a hangoz-
tatása. Ezt a jelszót sűrűn halljuk napjainkban is és csak 
kevesen vannak tudatában annak, hogy általános világnézet, 
általános kegyesség nincsen, hanem csak egyénileg színezett 
vallásosság és világnézet, s így bár sok tekintetben közel 
rokon világnézetek a lutheranizmus és kálvinizmus, és bár 
rokon a vallásosságuk is, mégsem egészen azonosak és ép 
a vallásos élet elszegényedését jelentené, ha a lutheri és 
kálvini vallásosság eltérő vonásait tudatosan elhallgatnánk, 
így tehát a tudományos szempont kívánja a két testvérfele-
kezet különbségeinek tárgyilagos ismertetését. Ez a meg-
győződés késztette Dr. Sz. M.-t Preuss lipcsei tanár az 
„Alig. Evang. Luth. K.-Ztg."-ben megjelent cikksorozatának a 
lefordítására, melyet helyenként nagy tudásának és bő tapasz-
talatának a tárházából vett megjegyzésekkel bővített. Preuss 
szerint az alapvető különbség a luth. ós kálvini vallásosság 
között az Isten és a világ egymáshoz való viszonyának eltérő 
felfogásában van. Ebből származnak a dogmatikai különbségek, 
az egyházi élet különbségei s egyéb eltérések, melyeket mind-
végig érdekfeszítően ismertet. Mi gyöngyörűséggel olvastuk 
Preuss szép és okos fejtegetéseit és melegen óhajtjuk, hogy 
bárcsak minél többen forgassák, mert akkor belátnák, hogy 
nincs miért pirulnunk a mi sajátosan színezett evang. vallá-
sosságunk és a mi Lutherünk miatt." 

Ilyen előkelően tárgyilagos hangon a kölcsönös megter-
mékenyítés szempontjából ismertetem én is hallgatóim előtt 
a prot. hitrendszerek különbségeit évről-évre a dogmatikában. 

Bő részletességgel, ismertette kérdésünket Csengey 
Gusztáv veterán írótársunk is a ,,Prot. Egyházi és Isk. Lap1, 

jelen évf. 12. és 13. számában közzétett „A két protestáns 
vallási tipus kérdéséhez" c. közleményében. Csengey szerint 
„nem az istenfogalom más és más felfogása, hanem történeti 
fejlődésük magyarázza meg a két különböző protestáns vallási 
tipus kifejlődését.1' A svájci reformációnak „republikánus" s a 
lutherinek „monarchikus területe" itt a kiinduló pont, ahol 
mindkettőnek sajátos vallásos individualitása domborodik ki 
az egyes hitkérdések kifejlődésénél. Különben szerinte — és 
ez érthetetlen — „a vallásosságnak nem lehet típusa.'' „Van 
tipusa — úgymond — az egyházaknak s az egyházak szerint 
eltagolt vallásoknak, de magának a vallásosságnak elkülönítő 
tipusa nincs, mert annak az igazságnak örökkévalónak kell 
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lenni, hogy csak egy keresztyénség van: a bibliai keresztyén-
ség, vagyis: a Krisztus evangeliuma; a vallásosságnak ez az 
egyedüli forrása; minden egyéb, ami ezt széttagolta, csak 
a metafizikai elméletek dogmás keresztyensége. A vallásosság 
ebből nem épül." Az érdemes szerkesztő által több helyütt 
találóan megkérdőjelezett fejtegetéseit azzal zárja, hogy „a 
fordító jó szolgálatot tet t Preuss cikksorozatának lefordítá-
sával hazai prot. irodalmunknak. Beenged látnunk abba a 
németországi lutheri felfogás gondolatvilágába, mit ez a munka 
feltár előttünk. Gondolkozásra ós vizsgálatra indít. Lesznek 
— így fejezi be —, akik hangot adnak vizsgálódásuk ered-
ményének s az eszmecsere útján tisztázódnak a nézetek." 
Nagyon csodálkozom azon, hogy az érdemes szerkesztő meg-
gyöngíteni próbálta azt a történeti és hittani alapon egyaránt 
helyes tételemet, amely szerint „az ágostai hitvalláshoz 
hasonló egyetemes érvényű hitvallása — még a heidelbergi 
kátét s a két helvét hitvallást sem kivéve — a ref. egyház-
nak nincsen." Hisz ez a lutheri reformáció benső vallási egy-
ségéből s a reformátusnak külön nemzeti alapon való szer-
vezettségéből is kitűnik. A kálvinizmus szektairányzatai is 
Angliában és Amerikában igazolják állításomat. 

Az „Evang. Őrálló4 ez évi 12-ik számában Gömöry Já-
nos eperjesi ev. coll. főgimn. igazgatótanár ismertette Preuss 
tanulmányát. Azt írja többi között: „Soha alkalmasabb idő-
ben nem jelent meg. Ne altassuk magunkat: mi másra nem 
támaszkodhatunk egyházi életünk felvirágoztatásában, mint 
azokra az erőkre, amelyek egyházunk lényegéből folynak. 
A prot. testvériség ápolását mi hangoztatjuk leginkább. 
Kálvinista részről e testvériség kifejezést nyert ugyan ud-
varias szólamokban, de ritkán cselekedetekben. A nagyközön-
séget pedig a protestáns elnevezés lassanként megtévesztette, 
amennyiben ezalatt rendszerint a ref. egyházat értette. (Épen 
azt a vallási fogalomzavart akarja Preuss műve is eloszlatni). 
A napi sajtó, sőt a komoly irodalom is ily módon az ev. egy-
háznak kulturális stb. jelentőségéről hovatovább lekicsiny-
léssel nyilatkozott, sőt megértük immár azt is, hogy az evan-
gélikusok által (is) fentartott Prot. Szemlében egy ref. „testvér" 
állítja ki rólunk a szegénységi bizonyítványt. (Sebestyén J. 
pláne kizárólag a kálvinizmus számára foglalja le, tehát 
monopolizálja a protestantizmust, sőt legújabban egy kálvi-
nista politikai párton töri a fejét.) Hát legyen elég ebből a 
prot. közösségből! Fel kell világosítanunk intelligens közön-
ségünket a luth. és kálv. vallásosság különbségeiről . . . Úgy 
a lutheri, mind a kálvini egyháznak más a kiinduló pontja 
s más a fejlődése. Más a mi szellemünk, mint az övék, (s ez 
a protestantizmus benső elvi gazdagságáról tesz bizonyságot). 
Az ev. egyházhoz való öntudatos, önérzetes és tántoríthatatlan 
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ragaszkodás érzetét pedig csak úgy tar that juk fen egyházunk 
tagjaiban, ha az ev. szellemet a tanokban, a történeti fejlő-
désben és egyesek életében nyilvánvalóvá tesszük. Ilyen szem-
pontból tartom én becsesnek a Preuss munkáját. Meg adja 
azt, ami a kálvinizmusó, elismeri, hogy nagy és fontos karis-
máknak van birtokában, de azért kétséget kizáróan, szigorú 
tárgyilagossággal állapítja meg fejtegetései végén, hogy „a 
lutheri vallásosság vallásos tárgyi értékét tekintve fölötte 
áll a kálvinizmusnak s így a kettő nem egymás mellé, ha-
nem előbbi utóbbinak föléje helyezendő! Mert hát „a kálvinista 
Istennek dicsőségét, a lutheránus magát az Istent akarja." 
(Én ezt úgy is kifejezném, hogy Luther egy hatalmas vallási, 
Kálvin ellenben hatalmas egyházi reformátort egyéniség). 
Ismertetése végén Gömöry „nagyon kívánatosnak tart ja, 
hogy a Luther Társaság e fűzetet (természetesen a bírálatok 
által megtisztított alakban) a fordító engedelmével több ezer 
példányban kinyomatná és terjesztené híveink körében. 

Ugyancsak az Ev. „Őrálló" f. évi 13-ik számában Geduly 
Henrik püspök így méltányolja Preuss tanulmányát: „Régen 
élveztem munkát annyira, mint ezt. Mely filozófiai és tör-
téneti megállapításai, szinte csodaszerűen finom nuancirozása 
a két vallás rokon- ós ellentétes vonásainak, az a gazdag 
történeti és irodalomtörténeti anyag, amelyet feldolgozott 
ős az a finom, szellemes előadási mód, amelylyel anyagát 
közli: ópúgy lebilincseltek engem, mint amennyire megkapott 
a szerző óleselméjű, igazmondó és bíztató kritikája vallásunk 
létjogáról, hivatottságáról és remélhető diadaláról. . . . Ez a 
mű rendkívül alkalmas az öntudatos evangeliumi felfogás 
erősítésére, — s mint ilyennek, voltakép egyetlen művelt 
magyar ev. egyházi tag asztaláról sem volna szabad hiányoz-
nia. Megjelentetésével — a fordítás fárasztó, sikerült mun-
kájával nagy szolgálatot tett a fordító fejlődő evang. theol. 
irodalmunknak. Ez úton kellene megkedveltetni a theol. 
irodalmat a mi művelt evang. közönségünkkel. Ügyesen, 
szellemesen, áttekinthetően megírt, rövidebb, az elmét, nem 
hogy kifárasztó, de gyönyörködtető és egyszerű közle-
ményekkel — akkor lehetne szélesebbkörű érdeklődés föl-
keltéséről beszélni." — Nem tagadom, jól esett az a meleg 
méltatás kiváló püspököm tollából! 

Komoly, tudományos és sok tekintetben önálló nyomon 
járó bírálati ismertetést adott Preuss művéről a tudós Varga 
Zsigmond, a „Debreceni Prot. Lap" ez évi 13. számában. 
„Nagy általánosságban" — úgymond „el kell ismernünk, hogy 
(a mű) objektív elfogulatlansággal törekszik az alapvető 
különbségek magyarázatát adni, s az eltérő felfogás jelen-
létét a hit- és tanfelfogás egész rendszerén át kimutatni és 
leírni. A hitalap azonosságát is konstatálja, s ez az: az isteni 

ι 
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kegyelemben való szabad, személyes evangeliumi üdvhit, 
mely számunkra a Krisztusban megjelent, s a különbséget 
csak a megnyilatkozás módjára vonatkoztatja, de hogy miért, 
minő okból és honnan származik a luth. és kálv. vallásosság 
konkrét megnyilatkozásainak ez a különböző módja, a kér-
désre úgy a szerző, mint a fordító adós maradt a felelettel, 
holott a prot. dogmatika spekulativ megállapításainak épp e 
kérdésre adandó elfogadható felelet garantálja hitelét, igaz-
ságát." — Dehogy maradtunk adósak a felelettel! Luther 
és Kálvin eltérő istenfogalmára vezettük vissza az alapvető 
különbséget a két prot. vallási tipus között. Ezzel szemben 
szerzőnk — s idevágó fejtegetései kritikai ismertetésének igen 
tanúlságos részletei —, mint hajdan Schleiermacher és ké-
sőbb Schneckenburger, a vallásos öntudat meghatározottsá-
gának tényéből indúl ki, amelynek pszichológiai kényszere 
az isteni üdvrendnek a keresztyónségben nyilvánúló műkö-
désére alkalmazva hozza létre a reformációnak két főalakját : 
a lutheri és kálvini reformációt. És — szerinte — „csak e 
végső pszichológiai alapból magyarázhatók meg eredménye-
sen a két vallásfelekezet konkrét nyilvánulási formái stb." 
És csakugyan: „Mily logikusan és lélektanilag összefüggő 
rendszerről van szó a reformáció mindkét ágában. Mily szer-
ves alkotórészként illeszkedik bele a Kálvin J. hitvilágába 
a . . . predestináció hite, vagy magyarázódik meg az Isten 
dicsőségének jellemző kálvinista hangsúlyozása, s mily 
könnyen lesz érthetővé a kálvinista ember egész lelki élete, fel-
fogása, ha megtaláljuk azt a szülőokot (mi Preuss-al meg-
találtuk Luther immanens és Kálvin transcendens istenfogal-
mában!) mely az egész hitrendszer létrehozója! S ismét mily 
felségesen érthetőnek s nagyszerűnek fog feltűnni a lutheri 
vallásosság mély bensősóge, vonzó kedólyessége, misztika 
iránti hajlandósága, túlnyomóan szubjektív jellege a hitfel-
fogás egész rendszerében, ha sikerül meghatároznunk annak 
a léleknek benső állapotát, amely rányomta bélyegét az 
egész lutheránizmusra!" Ezt a pszichol. magyarázatot adta 
meg Gader is a Schneckenbnrger-i^Q dogmatika előszavá-
ban ekópen: „A luth. és kálv. vallásosság alapjában véve 
egy: az isteni kegyelem által a Jézusban újjászületett ember 
hite és csak e benső hit tanbeli kifejezése ölt különböző 
alakot a két reformátornál az újjászületósi állapot azon stádiu-
mainak megfelelőleg, amelyeket a megtérés és megszen-
telődés pszichológiai momentumainak szoktunk nevezni." 

Fejtegetéseinek konklúzióját így vonja meg az érdemes 
bíráló: „A két hitrendszer közötti különbségeknek a vallásos 
öntudat ily pszichológiai meghatározottságából való magya-
rázata azonban semmiképen sem jelenti, hogy egyik felette 
állana a másiknak, sőt ellenkezőleg mint teljesen egyen-
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rangú tényezők, állandóan az egymás általi kölcsönös ki-
egészítésre szorulnak." — Az igaz, de ez korántsem zárja 
ki a két prot. vallási tipus értékelését, a mint hogy a luth. 
vallásosság szabad bensősége ós közvetlensége jobban köze-
líti meg az evangeliumi keresztyén vallásosságot, mint a 
kálvinistának merev megkötöttsége ós mégis kiható cselek-
vősége. 

Végül a bíráló így is „őszinte elismeréssel" fogadja a 
(Preuss értekezésében) „nyujtottat, s őszinte nagyrabecsülését 
fejezi ki a tudós fordítónak, ki a magyar protestantizmus 
szolgálatában már nem egy jelentős érdemet szerzett magának." 
Sajnos, hogy a „Debreceni Prot. Lap" egyik későbbi számá-
ban Vargának ezt az előkelően komoly, tudományos és tárgyi-
lagos álláspontját elhagyta, és Preuss művének értékelésében 
Révész Imre szellemes, de egyoldalúan szenvedelmes fejte-
getéseit vallotta magáéinak. 

A ref. „Lelkészegyesület" ez évi 10. számában rövidesen 
—k—s. ismerteti Preuss kiadványát, amelyről azt mondja, 
hogy „voltaképpen a lutheri szellem dicsőítése kíván lenni," 
s amelynek egybehasonlítása a bizonyára luth. szemüvegen 
keresztül vizsgálódó magántanár szerző fejtegetése szerint a 
kálvinistaság hátrányára billenti meg a mérleget, amiről a 
szintén luth. fordító tudós sem tehet. Szerző és fordító ön-
elégülten mondhatják munkájukról, mily szép ez a régi dal 
régi dicsőségről! Az objektivitás azonban még szebb." — Hisz 
ez a könyed szellemeskedés is valami. Azt is köszönettel 
fogadjuk, — csak használjunk vele az ügynek! 

Látszólag nagy tudományos részletességgel, olykor szelle-
mesen, de helyenként csipkedő modorban s a valódi komoly 
tudományos tárgyilagosság róvására, sőt itt-ott nagy mondá-
sokkal is tarkítva — ismerteti Preuss tanulmányát Révész 
Imre az erdélyi „Ref. Szemle" ez évi 14 — 16. számában ós 
6 lapon át külön lenyomatban is. Egy fiatal francia abbénak 
előkelő, de felületes szellemességével szakasztott alter egója 
annak a Preussnak, amilyennek Révész őt képzeletében 
magának megrajzolta. Művének rövid tartalmi áttekintése 
után „mindenekelőtt tartozik (sic) azzal a megállapítással, 
hogy Preuss a feladat megoldási módját általában véve helyesen 
fogta fel; a két irány különbségeinek gyökerét a maga helyén 
kereste s ezt az alapeltérést, amely a vallásos viszony meg-
élésében és felfogásában nyilvánul, széleskörű olvasottsággal, 
a szemléltető példák egész seregével, s a mellett — legalább 
látszólag (sic) — tudományos tárgyilagosságra igyekezve 
kísérelte meg kimutatni a vallásos szellem alkotásainak egész 
nagy mezején. Levezetése, ha nem is kimerítő, de ügyes, 
elmés és ami fő, egységes; leginkább épen erre való tekin-
tettel ítéljük mindezekre nézve hasznosnak ós eszmóltetőnek 
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a mű tanulmányozását. Ennek a tanulmányozásnak azon-
ban okvetetlenül erős kritikával kell járnia, mert a munka 
egyes részletei már nem olyan kifogástalanok, hogy szó nélkül 
elfogadhatnék őket, akár tartalmi tekintetben, akár a fordítás 
szabatosságát illetőleg." (Utóbbira vonatkozólag szíves kész-
séggel elismerem, hogy több helyütt engem: a fordítót a 
bíráló üdvösen javított, s javításait egy későbbi kiadásban 
fel is használom.) 

Ezzel az „erős kritikával" aztán Révész a tartalmi hibák 
feltüntetésénél Preusst azzal vádolja, hogy „sehol sem tesz 
egészen szabatos különbséget a Luther és Kálvin személyes 
vallása, meg a luth. és kálv. történelmi vallásosság között 
. . ." (dehogy nem, hisz utóbbit előbbi folyományának fogja 
föl következetesen); hogy továbbá „a szerző, bármily elis-
merésre méltóan igyekszik, megőrizni a tudományos tárgyalás 
objektiv hangját és szempontját, valójában mégis csak a saját 
hite: a lutheránizmus iránt való rej tet t (dehogy rejtett!) 
rokonszenvvel s ennek visszájaként a kálvinizmus iránt való, 
már sokkal kevésbé rej tet t ellenszenvvel (azt Preussnál 
pápaszemmel sem lehet találni!) nézi és taglalja a kérdést," 
s végül az egyes kérdéseknél „súlyos logikai s történeti 
botlással," ,,egyoldalúsággal," „elfogultsággal," sőt helyenként 
„túlzásokkal" és „igazságtalan nyilatkozatokkal" vádolja. 
Vádolja pedig ezekkel azt a német tudóst, ki minden egyes 
állítását latin, német és francia forrásokkal igazolja be, de 
amelyeket a könnyebb olvasás végett a fordításnál mellőz-
tem. Végül ily „szigorúan lelkiismeretes tudományos alapos-
sággal" megkonstruálván, illetőleg anatómiailag izekre szed-
vén Preuss művét, nagy önelégültséggel, szinte kedvteléssel 
azt volt „kénytelen' megállapítani, hogy „Preuss műve 

- akármily érdekes, vonzó és tanulságos olvasmány is, alap 
jellemvonása szerint önálló tudományos érték nélkül szű-
kölködő pártirat 

Álljunk meg egy kissé e nagy hangú kijelentésnél. 
Szívesen viselem én a felelősséget s a súlyosabb kritikát is 
a fordítás gyarlóságaiért vagy Preuss esetleges, de nem 
tudatos tárgyi tévedéseiért, de azt már még sem hagyhatom 
megjegyzés nélkül, hogy a német mesterek francia követői-
nek egy kezdő fiatal magyar tanítványa ,önálló tud. érték 
nélkül szűkölködő pártiratnak" minősítse Preuss komoly 
tanulmányát. Kirn dogmatikájának és ethikájának ez az 
ismert nevű tudós kiadója s a XIX-ik század vallásos hittani 
mozgalmainak iegújabbi nagyrabecsült írója tudományos 
komolyságunkat vonná kétségbe, ha vele fiatal tudósunk e-
nagyhangú, de rövid kijelentését közölnők. Épazért a polémiát 
— tudományos reputációnk érdekében — még az őt ért vagy 
érhető kritikát is tekintve — hogy úgy mondjuk — saját 
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szakállomra intézem el. Révész kijelentésének méltó pondent-ja 
az, amidőn egy más kolozsvári tanártársa — igaz, hogy magán-
iratban — Preuss komoly tudományos kérdését „házi per-
patvarának minősítette, s annak ismertetése elől a Prot. 
Szemle'1 hasábjait— elzárta. Bizony egy Révész Imrétől más 
bírálatot vártam volna ily kiváló német tudós művéről! 

Megjegyezzük még, hogy a „Sárospataki Ref. Lapok" ez 
évi 15. számában Preuss művének megjelenését és magyarra 
fordítását egyszerűen regisztrálta. Majd egy későbbi számában 
Révész Imre fent jelzett különlenyomatának, „mint hatalmas 
válasz iratnak" és „nagyon tartalmas, mélyenjáró ismertetés-
nek" nagy részét, mint „meggyőződésével egyezőt" lenyomatta. 
Azt az állítását, amely szerint Preuss Kuyper, immár Csűrös, 
Czeglédi és Sebestyén által magyarra is lefordított „szellemes" 
előadásait a kálvinizmusról „nem ismerte, ' ós fel nem hasz-
nálta, főlkérésemre később visszavonta. De hogy is lehet 
ilyet nem nálam, hanem egy ilyen kérdésről író komoly 
német tudós írónál feltételezni! Az más kérdés, hogy .,ref. 
theológusaink veszik-e vagy nem veszik Preuss dolgozatát 
figyelembe." Annál azonban tán mégis csak többet megér-
demelt volna, mint csak annyit, hogy Preuss műve „a lutheri 
és kálvini vallásos felfogás és vallásos élet főbb pontjainak 
összehasonlító ismertetése és luth. szempontból való meg-
ítélése." Habeat sibi! 

Révész Imre „kitűnő bírálatának", mely „játszva verte 
le Preuss agyaglábakon álló állításait", méltó társa Sebes-
tyén JenőA kálvinizmus fensőbbséges c. reklámszerű cikke 
Kuyper „A kálvinizmus lényege" c. általunk is örömmel 
fogadott műve magyar fordításának (ismertette Deák János 
az „Őrálló" ez évi 31. sz.) megjelenése alkalmából a „Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap" ez évi 19. számában, amelyben 
ritka szenvedelmes „fensőbbségi" hangon Preuss tanulmá-
nyának rövid ismertetésére is áttért. Miután az „Alkotmány" 
és Jászi-ék bombasztikus stílusában Kuyper idézett, „híres", 
„klasszikus", „világhírű" és „nagyszerű" művének magyar 
nyelven való megjelenését, (melynek előszava és negyedik 
felolvasása épen az ő tollából való) jelzi, rátér „Preuss vér-
szegény kísérletezése" (sic!') ismertetésére is eképen: -Alig 
van könyebb, biztosabb, szuverén fölényt adóbb munka, mint 
a kálvinizmus szuperiorításának bebizonyítása a lutherániz-
mussal szemben" mert hát — így é rve l—: „ theológiájának 
egységes, logikus rendszerében, önálló világnézet formálási 
képességében, a kulturához χ aló viszonyában, jogi és politikai 
érzékének fejlettségében, magasabb rendű intellektualizmu-
sában. az egészséges individualizmus s aktivitásának és 
heroizmusának kifejlesztésében, a demokrácia iránt való 
érzékében, egész ethikájában, a modern életre, s főleg a kapi-
talizmus, ipar, kereskedelem kifejlődésére gyakorolt óriási 
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hatásában egyaránt a kálvinizmus vezet." (Kár, hogy a művé-
szetet is nem említette, amelyről mestere: Kuyper műve 180 1. 
maga is azt mondja: „Kétségtelen, hogy Luther művészi tekin-
tetben sokkal magasabb színvonalon állott, mint Kálvin.") Majd 
azt mondja, hogy „Preuss munkája nem pártirat, hanem csak 
szelíd erőlködés (sic) annak a mentésére, ami még ment-
hető." „Kálvinnak deizmussal való vádolása theol. baklövés," 
és „hibája Preussnak, hogy sem Tröltschöt, sem a holland és 
angol idevágó nagyszerű munkákat nem látszik (sic) ismerni." 
(Van bátorsága, ilyet egy német tudósnál feltételezni!) Sőt 
Kuyper és Bavinck kétségtelenül nagyszabású és arányú 
irod. munkásságára való utalással azt állítja, hogy „a vérbeli, 
a valósággal kálvinista világnézet alapján dolgozó ref. theo-
lógusok sokkal nagyobb stilű munkásságot fejtenek ki, mint 
a vérbeli lutheránusok," (úgy látszik, ismertetőm nem vett 
tudomást a felette gazdag újabb német prot. theol. irodalomról, 
vagy egy Dorner és Frank prot. theológia történeteiről!) 
Végül egy győzedelmes harcosnak mámorában kijelenti, hogy 
„az unió az a legrosszabb orvosság, amit jóhiszemű doktorok 
példátlan makaccsággal akarnak már ötven év óta beadni a 
magyar protestantizmusnak is." Ily unióból természetesen én 
sem kérek. De fiatal írótársam eme kálvinista túltengése 
már valóságos monopolizálása a hazai és egyetemes protes-
tantizmusnak a „hódító** kálvinizmus javára. Ez már szinte 
egyedűlüdvözítő túlzott kálvinista öntudat, amelyet nem 
ok nélkül oly türelmetlennek jeleznek a más vallásfelekeze-
tűek széles e hazában. Nagyon csalódik Sebestyén, ha ily 
történet- ós vallásellenes nagyhangú kijelentésekkel, — 
amelyekre Kuyper közismert művének sincs szüksége — 
szolgálni véli a hazai protestantizmust, vagy ellensúlyozni a 
Nyugat-ék szellemes erőlködéseit. Bántó csak az, hogy nagy-
multú lapunk érdemes szerkesztőjének etry szava sem volt 
e túlzott önórzetű szellemi röppentyűkre! Bizonyára Kuyper: 
bár „csupa energia, csupa akarat s a „Soli Deo Gloria" gon-
dolatának rettenthetetlen harcosa" nem engedett volna meg 
magának ilyeneket! 

A Luther Társaság jeles közlönyében : az „Ösvény" f. évi 
1. füzetében maga az érdemes szerkesztő: Kovács Sándor 
méltatta Preuss értekezését. „Szellemes és tartalmas essay-
nek" mondja, mely „rendkívül értékes és alkalmas arra, 
hogy gondolkodásra késztesse olvasóit. Kiindulópontja az, 
hogy valamely vallásfelekezetnek igaz lelkét pusztán hit-
vallásaiból, dogmatikájából nem ismerhetjük meg, hanem 
egész életét kell szemügyre vennünk s főleg azt nyomoznunk, 
hogy energiáját, erőtőkójét milyen téren használja fel. . . . 
Részünkről sajnáljuk, hogy a fordító egyes, — bár kisebb 
terjedelmű részleteket — csak kivonatban közöl (az igaz, 
hogy helyenként mint fordító kissé szabadon jár tam el a 
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szöveg fordításával), holott az egész essay oly tökéletes kis 
remek, hogy minden mondatért kár. A fordítás különben 
világos, folyékony és ha társaságunk ez essayt újra kiadná, 
felhasználható." (Gyökeres revízió alá venném a beérkezett 
birálati ismertetések alapján!) 

Végül a „Dunántúli Prot. Lap" ez évi 31. számában 
„Lutheri és Káívinj vallásosság" címmel „Református" szólott 
Preuss művéről. Ő is azt tartja, hogy „Révész 1. komoly és 
alapos (?) röpirata egész könnyedén bizonyítja be nyomról-
nyomra a Preuss-fóle állítások tarthatatlanságát." (Mintha 
bizony itt „állítások"·-ról és nem forrásilag beigazolt tényekről 
volna szó). Azzal vádolja Preuss „röpiratát" (?), hogy „a 
tudományos alaposság látszatával vonul föl előttünk . . ." 
sőt, hogy ,,a tárgyilagos modor ruházata alatt nem egyúttal 
a tárgyilagos igazságot" nyújtja. Részletesen itt-ott gúnyolódó 
modorban szedegeti elő Preuss művének itt-ott erősebb kál-
vinistaellenes fejtegetéseit, s azzal illeti meg azt a „meglepően 
eredeti felfogását" is, amely szerint „a iutheránizmus a 
ferenc- és dömésrendi miszitika, a kálvinizmus ellenben a kath. 
világuralom evangéliumi folytatása, sőt utóbbi a jezsuita 
rend párhuzama." Hát természetes, hogy csak szellemesked-
nünk vagy gúnyolódnunk lehet ott, ahol nem tudjuk meg-
érteni a vallás és a vallásosság közötti különbséget. Más 
helyütt p. o. Preuss világosan kimutatja, hogy p. o. Luther 
és Kálvinnak ugyanaz a hite és kegyelemvallása van, és mégis 
eltérő az 6 vallásosságuk, míg ellenben a kálvinistáknak és 
a jezsuitáknak teljesen ellentétes vallásuk van, s mégis annyi 
rokonság van az ő vallásosságukban. Ez utóbbi kérdést: az 
evang. vallásosság újabbi átalakulását egy gyönyörű tanul-
mányban fejtegeti Preuss az „Alig. Ev. Luth. K.-Ztg' jelen 
évf. 21—24. számában. Hisz némely kálvinista íróinknak 
felekezeti elfogultsága odáig megyen, hogy mint p. o. Révész 
és Sebestyén — még Kálvin fatalista ízű „horribibe decre-
tum"-ának: az absoluta predestinációnak s a kegyelem elve-
szíthetetlenségenek — mely Kálvin magántheológiai felfogása 
— is -védőivé szegődnek. Én ebben a két felfogásban „föl 
nem mérhető vallásos és ethikai erőket" csakugyan nem 
tudok fölfedezni, és nem tudom benne Kuyperrel meglátni 
„a magasabb értelemben vett tudományosság legerősebb 
rúgóját." Ezzel szemben mennyivel találóbb az ellenfeleink 
által oly sokszor idézett, s majdnem monopolizált Tröltsch 
felfogása a két prot. vallási tipus sajátos jellegéről, amidőn 
azt mondja, hogy „a lutheránus tűrve viseli el a keresztet, 
a szenvedést és a, vértanúságot, a kálvinista ellenben Isten 
tiszteletére pihenést nem ismerő munkával ós a munkában 
rejlő önfegyelmezéssel, a ker. gyülekezetnek ezzel elért virág-
zása végett uralkodik a világ felett." Persze ezt a Tröltschöt 
mi hazai lutheránusok „nem eléggé i«merjük," És ugyancsak 
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az a Tröltsch vallja azt, hogy „a valódi luth. vallásosság a 
ker. ember életéhez hasonlóan bibliailag megkötött és mégis 
szabad vallásosság egyaránt, — történeti alapon kifejlődött 
egységes élő vallásosság a történeti múlttal való szakítás 
nélkül, s igazán a XIX. és XX. század kifejlett vallásosságának 
ép és egészséges synthezise." Mert hát ólÖ személyes vallásos-
ság az minden ízében, de a biblia és a reformáció históriai 
hagyományain fundamentálva. 

A fentebbiekben közöltem a Preuss tanulmányáról szóló 
ismertetések, bírálatok lényegét. Ezen ismertetések jóleső 
érzéssel töltenek el engem, — mert bár akadtak egyes bírálók, 
akik érzékenykedésből vagy elbizakodottságból avagy fél-
tékenykedésből igyekeztek csökkenteni Preuss tanulmányának 
az értékét, az elfogulatlan, tárgyilagos, számot tevő ismer-
tetők nagy többsége mind elismeri Preuss tanár nagy tudását, 
szellemességét, művének világosságát, erős logikáját, gondo-
latokat ébresztő okfejtését és tudományos kérdése aktuali-
tását. így hát nem végeztem haszontalan munkát a tanulmány 
lefordításával s ez nekem elég jutalom. 

* * 
* 

Jegyzet. Mialatt e közleményem a nyomdába került, 
megjelent az „Ösvény" f. évi 3. füzetében Dr. Masznyik Endre: 
„A protestáns unióról" c. jeles előadása, amelyet az Orsz. 
Ev. Tanár- és Tanító-Egyesület ez évi június 2-án tartott 
közgyűlésén olvasott fel, s „remek cikknek" mondja Preuss 
tanúlmányát. Felfogása szerint: „amily mélyreható különbség 
van az ó és új test. vallás — a törvény ós az evangelium 
között — ugyanoly mélyreható különbség, egészen más lélek 
van a lutherizmusban és kálvinizmusban is." Találóan mondja, 
hogy az egyiknek lényege a „világboldogítás" s a másiknak 
a „világhódítás", A theokratikus törvényszerű jellegű kálvi-
nizmus inkább hangsúlyozza a ker. embernek az istentől 
való függőségét, a lutherizmus az istenben való szabadságát. 
A lutheri ethika mély bensőséggel, kedélyének nemes tiszta-
ságával áll egy ellenséges világ közepette, tűrve, szenvedé-
sével önmagához és istenhez menekülve, — Kálvin ellenben 
szembeszáll a világgal ós vaskézzel kényszeríti, hogy minden 
vonatkozásaiban: politikában, nemzetgazdaságban, tudomány-
ban, családi életben egyedül Isten dicsőségének szolgáljon s 
szent törvényei előtt meghajoljon. Onnan van az, hogy a 
protestantizmust életrevalóvá, konkrétté, kultúrkópessé s 
reális történeti hatalommá inkább Kálvin, mint Luther tette, 
így értelmezi a két reformátor is vallásuk közötti különb-
séget p. o. egy Dorner, Luthardt, Schneckenburger és Lob-
stein is a maguk hittanában. Szerintök is a luth. vallásosság 
sem nem „weitsüchtig" vagy „weit·flüchtig", hanem „welt-
tüchtig." Dr. Szlávik Mátyás. 
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(Folytatás). 

VII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség a lét és nem lét között 
1682-1703. 

A) Történelmi áttekintés. 
Az 1681 évi országgyűlés még együtt volt, midőn Apafi, 

Thökölyi, Wesselényi és a nagyváradi basa hadai megújították 
a hadviselést, mely a vezérek közt támadt meghasonlás 
következtében csekély erodménynyel jár t ugyan, de másrészről 
a Saponara Fülöp pataki kapitány által Lipót király részéről 
Thökölyi Imrével kezdett alkudozás is sikertelen maradt. Mind-
két fél hadi készületekkel foglalkozott; XIV. Lajos a franciák 
hatalmas királya Thökölyit is, a portát is Lipót ellen lázította, 
ki azonban nem tágított, kedvenc tervéről. Magyarország 
leigázásáról le nem mondott. 

Thökölyi 1682junius 15-én Zrinyi Ilonával egybekelvén, a 
munkácsi vár és a Rákóczyház kincseinek birtokában, támo-
gatva a ház híveitől képes lett a háború erélyesebb folyta-
tására és 1682 junius 24-ón fel is mondta a fegyverszünetet. 
Sógora Eszterházy Pál nádor közfelkelést hirdetett ugyan 
ellene, de szövetségese Ibrahim basa bevette Onodot, ő maga 
augusztus 14-ón Kassát1) és szeptember 16-án Füleket. Itt 
a következő napon átvette Ibrahim basa kezéből a fejedelem-
ség jelképeit: a botot és süveget, de jóllehet a török szultán 
magyar királynak is nyilvánította, Bocskay és Bethlen példá-
jára csak a „Magyarország fejedelme" címét vette fel. 

Lipót hívei elrémültek. Elrémültek különösen akkor, 
mikor a bujdosók nemsokára Lőcsét, a bányavárosokat, 
Zólyom, Véghles és Likava várát is elfoglalták ós az öreg 
Petrőcy (Thökölyi nagybátyja) Sziléziában Bielitz városát fosz· 

') Első dolga volt a jezsuitákat kiűzni és a nem rég elfoglalt temp-
lomokat az evangélikusoknak — még egyszer és utoljára — visszaadni. 

ι 
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togatta. Az 1683 január 13-án Kassán megnyílt országgyűlésen, 
melyen Lipót király biztosa, Hofman főtáborkari hadbíró is 
jelen volt, „Felsőmagyarország fejedelmének előterjesztései" 
olvastattak fel. Saponara Fülöp eredmény nélkül folytatta 
az alkudozást; a török 1683 január 3-án Lipótnak meg-
üzente a háborút ós a 13 megye ez évi május havában 
gyűlést tartott Tállyán, hol a hadi szükségletekről törtónt 
gondoskodás1) és midőn végre a török Bécs városát ostro-
molta, Thökölyinek az egész ország hódolni kezdett. 

De csakhamar megváltoztak a dolgok. A lengyel király 
(Sobieszki) felmentette Bécset2). Párkány, Esztergom a császá-
riak kezébe került ós az 1684 január 12-én kihirdetett 
közbocsánat 17 megyét, 12 várost és 14 főurat térített 
a király iránti hűségre, ki hála fejében a pozsonyi kir. biz-
t osság felállításával ujabb csorbát ejtett a magyar alkotmányon. 
A királytól vett felhívásra benyújtották sérelmeiket a megyék, 
kérve kérték, hogy mentessók fel az ország az idegen ha-
daktól és idegen tisztviselőktől, de üres biztatásnál egyebet 
nem nyertek. Az országot az idegen biztosság kormányozta 
és Bécsben már a kir. hitlevelet is „magyarázandónak" talál-
ták, mit a nádor csak nagy nehezen volt képes elhárítani. 

Thökölyi Imre mindenkihez fordult közbenjárásért; majd 
egy nyilatkozatot bocsátott ki, melyben a magyar nemzet 
jogait fejtegette és a törvényhozói hatalmat bitorló idegen 
biztosság végzései ellen tiltakozott! 

Buda várát sikertelenül vívták Lipót hadai és Felső-Ma-
gyarországon változó szerencsévei folyt a harc, de később a 
császári fegyvereknek kedvezett a hadi szerencse, 1685-ben 
Érsekújvár, Eperjes és Tokaj a császáriak kezébe került, 
Thökölyi Nagy-Váradra szorúit és Ibrahim szerdár parancsára 
elfogatván Eszékre, majd Nándorfehérvárra hurcoltatott; 
október 25-én Kassa is megadta magát, majd Patak, Regécz 
és Ungvár is kaput tárt ós végre Szolnok, Szarvas és Arad 
is a császáriak kezébe került ; Thökölyi 1685 december 4 én 
kiszabadúlt ugyan3) ós 1686 január elején Nagy-Váradról fegy-
verre is hívta régi bajtársait, de a tettek színhelyéről egyelőre 
leszorúlt. Apafi Mihály 1682 óta kéz alatt Lipóttal tartott, 
sőt 1686 junius 28-án oltalmi szerződésre is lépett vele és 
1686 junius 21-ik napjától szeptember hó 2-ik napjáig tartott 
vívás után a magyar főváros, Buda vára is, melyet Abdurahman 
védelmezett, bevétetett. 

*) „Mert a békességhez jó reménysége" volt „6 nagyságának" (t. i. a 
fejedelemnek)! Si vis pacem, para bellum. 

*) A lengyel segítség nélkül Bécs városa menthetetlenül elbukik, Thökölyi 
szerencse csillaga el nem tűnik. És mivel hálálta meg Ausztria a segít-
séget? Azzal, hogy Lengyelország felosztásánál segédkezett! 

*) Említésre méltó, hogy Thökölyit a porta Bécs minden kérése dacára 
nem ad ta ki. 
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A vallás ügyén ez alatt ezer meg ezer sebet ejtettek 
Bécsből. Thökölyi Imre ugyan visszaállította az elnyomott 
vallásszabadságot, de csak rövid időre és miután szerencse-
csillaga letűnt, az evangélikusok üldözése is nagyobb dühhel 
mint valaha megindúlt. Az 1681 évi XXV. és XXVI. t.-c. nem 
maradt gyümölcstelen, de gyümölcse keserű volt. A vissza-
foglalt véghelyek megszűntek vallásszabadsággal bíró arti-
kuláris helyek lenni ós az elkobzott jószágokon épen úgy, 
mint a kincstár bármely más uradalmában a „róm. kath. 
császár" tekintetett földesúrnak, ki a hivatkozott törvény-
cikkekre támaszkodva protestáns isteni tiszteletet vagy épen 
ev. lelkészt ily helyeken a világért sem tűrt volna meg. 

Thökölyi hitvese Zrinyi Ilona Munkács várába zárkózott, 
melyet Caprara 5 havi vívás után sem tudott bevenni. Utódát 
a gonosz lelkű Caraffát ezen makacs ellentállás ós a folytonos 
közlekedés, mely a vár és a bujdosók közt a szoros ostrom-
zár dacára meg nem szakadt, igen felbőszítette. Ahhoz járult, 
hogy Nádasdynó — Thökölyi Mária — sógornéját, Zrinyi Ilonát 
Munkácson meglátogatván, hire járt , hogy ezen nő vissza-
térve fivérének Kassán párthíveket szerezni igyekezett és 
végül, hogy két elfogott markotányosnő — állítólag ki-
vallotta, mikép a munkácsi várőrség „egy közeli kilátásban 
lévő török-tatár segélylyel" biztatta Thökölyi hiveit. Caraffa 
erre mindenütt összeesküvést látott és pedig úgy a maga 
személye mint a császár ellen; nagyszerű felfedezését meg-
írta Bécsbe, honnan kérelmére megengedték, hogy Eper-
jesen törvényt ülhessen, de utasították, hogy a magyar 
törvények értelmében és lelkiösmeretes vizsgálat alapján 
hozzon ítéletet, azokat pedig ne bántsa, kik már a királytól 
bocsánatot nyertek. 

Caraffa 1687 február elején Eperjesre érkezett, a város 
kapuit elzáratta és az itólőszéket1) megalakította. 

Február 16-án este történtek az első elfogatások és 
kínos vallatás után március 3-án a következő ítéletet hir-
dették ki : „Zimmermann Zsigmond (városi tanácsos ós a 
bezárt ev. kollégium felügyelője), Rauscher Gáspár (kereskedő), 
Keczer Endre (buzgó protestáns, kinek életét és 200.000 ft 
értékű vagyonát az amnestia és a város feladási pontjai 
biztosították) és Baranyay Ferenc (városi tanácsos és az 
ev. kollégium egyik gondnoka) javai elkoboztatnak, jobb 

') Ezen „eperjesi mészárszék" Caraffa Antal elnöklete alatt következő 
birákból alakúit: Wallis ezredes alelnök, Fischer Mihály kassai kamara 
igazgató, Pelsőczi György kir . ügyigazgató, Szentiványi László főfeladó. Megyeri 
Gábor Sárosmegyei jegyző, Harter Mihály és Medveczki Mátyás Eperjes városi 
tanácsosok, Juliani Péter és Friderici Péter eperjesi polgárok, Brahám Vilmos 
danckai születésű eperjesi lakós, Görcz Márton, az eperjesi őrség parancsnoka 
és Burghart Mátyás hadbíró. 
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kezeik levágatnak és aztán lefejeztetnek, mert a letett 
hűségesküt megszegvén Thökölyihez pártoltak, vele üzene-
teket váltottak stb. stb.", mely borzasztó ítélet március 5-én 
végre is hajtatott; március 22-én Keczer Gábor (Endre fia), 
Sárossy Márton (Keczer Endre veje — úgy mint Zimmermann 
Zsigmond — és Thököly egyik Munkács várába menekült 
tisztének fia), Fleischhakker György (1685-ben városi bíró), 
Medveczki Sámuel és Schönleben György (ugyanakkor városi 
tanácsosok) nyakaztatott le, Feldmeier Simon (az eperjesi 
őrség parancsnoka és 1686-ban Buda alatt a császár szolgála-
tában) öngyilkossággal kerülte ki az elmarasztalást, Feja 
György volt kassai bíró a kínpadon múlt ki; május 9-én 
Székely Endre, Weber Dániel, Bezzegh György, Radvánszky 
György (Zólyomból) Weber Frigyes (Eperjes városi taná-
csos és jegyző). Palásty Gábor (nyitrai nemes) és Kovács 
György (kassai mészáros) feje vétetett. A börtönök 
megteltek ós Caraffa még mindig tovább terjesztette kuta-
tásait, hogy az árúlást és lázadást gyökerestül kiirtsa; Jánoki 
Zsigmond, Géczi István (Thökölyi egykori követei) Fajgel 
Péter (volt kassai parancsnok) Szúnyogh Gáspár, Szirmay 
Miklós, Keczer Miklós fogva volt; Berthóty Ferencet és Kende 
Mártont kinpaddal fenyegette Caraffa, ha késnek Csáky 
István és Károlyi László ellen vallomást tenni; hasonló fenye-
getés érte Kálmanczayt, midőn Draskovich Miklós országbíró 
ellen vallani vonakodott! Caraffa nemcsak a magyar tör-
vények értelmében nem jár t el, hanem általában semmiféle 
törvényhez nem ragaszkodott, a puszta gyanút beigazolt 
ténynek vette és a kínpadon kierőszakolt vallomásokra támasz-
kodott, a miért is úgy Wallis ezredes, mint Fischer Mihály, 
kamaraigazgató birói tisztéről még március 20-án leköszönt. 
Midőn a szintén elfogott Roth János (beszterczebányai lakos) 
a kínpad kínjait kiállván 10.000 tallér lefizetése után szaba-
don bocsáttatott ós Petenada Györgytől azt akarták kicsi-
karni, hogy nem csak a nádor, az országbíró és a bán, hanem 
még badeni Hermán, a főhadi tanács elnöke is titkon Thökölyi 
híve: kiderült, hogy az olasz tábornok magán ellenségei ellen 
tört, gazdagodni akart ós ott is árúlást látott, hol ez képzel-
hető sem volt. Erre egy legfelsőbb parancs a további nyomo-
zásokat beszüntette. 

Ezen tények eléggé igazolják, mily gyenge lábon állott 
akkor Magyarországon az egyéni szabadság, az élet- és 
tulajdonbiztonság! és legborzasztóbb az, hogy Bécs a köz-
rémületből és a hadi szerencséből fegyvert kovácsolt, meiy-
lyel a magyar alkotmányt megsemmisíteni akarta és nagyob-
bára meg is semmisítette. Lipót keresztül vitte, mihez elődei 
annyiszor és mindig siker nélkül nyúltak: az 1687/8 évi 
pozsonyi országgyűlés eltörölte megfélemlítés és fenyegetés 

Theol. Szaklap XII. «τf. ]Q 
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következtében az aranybulla záradékát, mely a nemzetnek 
a törvényt nem tisztelő fejedelem ellenében törvényes ellent-
állási jogot biztosított. A megszorított karok és rendek 
sok nógatás után és a folytonos nyomás alatt végre az eddig 
ellenzett örökös királyság elvét is elfogadták! A vallás-
szabadság eltörölve maradt, a jezsuita rend az országba 
befogadtatott de — Eszterházy Pál nádor birodalmi herceg 
le t t ! És elnémúlt a hazafiság, a nemzet beléfáradt a 200 eves 
küzdelembe, tompán tűrte a rendszabályozást, néma fájda-
lommal nézte a kitüntetéseket, melyekkel kiváló tagjait — 
Bécsbe édesgették!1) 

A holtnak híresztelt Thökölyi Imre a csapáshoz, mely 
Magyarország alkotmányát az 1687/8 évi országgyűlésen érte, 
ú j reményeket fűzött. A kilátásban lévő török segélyre és a 
Caraffa Antal által rabigába hajtott Erdélyre mutatva Gyula 
környékéről fegyverre hívta régi híveit; de a nemzet fáradt 
volt, a török fegyverek dicsősége letűnt, Lipót király kitűnő 
hadvezérekkel bírt és hatalmasabb volt mint valaha! 1690-ben 
már nemcsak Magyarország főbb erősségei, hanem Bosznia, 
Szerbia és az Al-Duna is a császár birtokában voltak. Rövid 
idő múlva megváltoztak ugyan a dolgok, Apafi 1690 ápril 
15-én meghalt és a porta Thökölyi Imrét nevezte ki Erdély 
fejedelmévé, a ki a zernyesti fényes győzelem után a keresz-
tyénszigeti mezőn a három erdélyi nemzet fejedelemnek el is 
fogadott de szerencsecsillaga nem sokáig ragyogott, a badeni 
őrgróf Erdélyből kiszorította és Havas alföldre menekült! 

A török ezalatt ismét összeszedte erejét és visszafog-
lalta Nándorfehérvárt, Nissát, Viddint és Szendrőt; Lipót 
pedig, aki folyvást pénzzavarban volt és a franciák ellen is 
védekezni kényszerűit, nem nagy akadályt gördíthetett a 
nagyvezér útjába és Bécsben már azt hitték, hogy Erdély is, 
Magyarország is veszendőbe megy! De a végzet máskép 
akarta! a nagyvezér Nándorfehérvár bukása után nem élt a 
kedvező alkalommal, nem fogott nagyobb vállalatba, sőt hírt 
vévén, hogy Thökölyi Erdélyből kiszorúlt, δ is visszatért 
Ruméliába. Ezentúl 1699-ig változó szerencsével folyt a török 
elleni hadviselés. 

Kolonics Lipót, 1695 óta esztergomi érsek, Magyarország 
kevés megmaradt jogát sem tudta szívelni. Hadd kormányoz-
tassák Magyarország is úgy mint Ausztria örökös tartomá-
nyai! ebből indúlt ki, midőn 1695-ben a Bécsbe hivott 
magyar főurak és főpapok előtt kinyilatkoztatta, hogy 
Magyarország törvényeiben sok van, mi átdolgozásra szorúl, 
legjobb lesz az örökös tartományok törvényeihez alkalmaz-
kodni! majd grófi, bárói, lovagi és más címeket igért 

*) A legtöbb magyar grófi- és bárói korona a szomorú években készült 
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ha az ország túlságos igényeiről lemondana, állandó adót 
hozna be és Ausztria összes terheinek egy harmadát elvállalná ! 
Ezen nyilatkozatot azonban idegenkedéssel fogadták ós Szé-
chenyi Pál kalocsai érsek a királynak is megmondta, hogy az 
országgyűlést, nem pedig a jelenlevőket illeti a törvényhozás. 

Az ország jövedelmei kimerültek, a sereg sokszor hiába 
várta — zsoldját és kénye-kedve szerint zsarolt F.-Magyar-
országon is, hol kivált a köznép előtt még nem volt köz-
tudomású, hogy Thökölyi Imre kora már vissza nem térhet. 
Ezen köznép néhány hajdú hadnagy által is feltüzeltetvén, 
agyonverte 1697-ben a pataki parancsnokot, majd Tokaji 
Ferenc és Szalontai György vezérlete alatt bevette Tokajt, 
Patakot, hol az őrséget felkoncolta és Ónod elfoglalására 
indúlt: de csakhamar szétveretvén nagyobb részben Márma-
rosban és Moldvában talált menedéket. 

Az elnyomott hazában mindinkább terjedt az elógület-
lenség, többé nem Stambulból, hanem Parisból kapott táplá-
lókot. 1699-ben január 26-án megköttetett a karlóczai béke, 
mely a török uralomnak Magyarországon véget vetett. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1682-1703. 

Thökölyi Imre az 1682-ki hadjáratban egész Felső-
Magyarországgal Gömör vármegyét is hatalmába kerítvén 
az ev. hitet itt is visszahelyezte régi jogaiba. Az elnyomott 
egyházak felszabadítása és az elűzött lelkészek hivatalba 
iktatása itt a murányi jószágigazgatóra, Leteney Mártonra 
bízatott, aki az esperesség 1682 szeptember hó 9-én Cset-
neken tartott gyűléséből a visszahelyezendő lelkészek követ-
kező jegyzékét vette: 

a hosszúréti egyház számára Lucae Jakab ochtinai tanító, 
a rőczei számára Czabani János csetneki tanító, 
a yizesréti számára Sexti András szlabosi tanító, 
a chisnói számára Sztehlo Mátyás felső-sajói tanító, 
a jolsvai számára Szentkereszti János csetneki lelkész, 
a süvetei számára Antoni György geczeli tanító, 
a baradnai számára Glosius János elűzött (exul) lelkész, 
a rákosi számára Barát András elűzött lelkész, 
a hárskúti számára Keviczki Mátyás tamásii lelkész, 
a betléri számára Fabriczi Mátyás elűzött lelkész, 
az oláhpataki számára Blaho János elűzött lelkész és 
a kúntaploczai egyház számára Bahil Lőrinc ráhói tanító1) 

jelöltetett ki, az esperes Regius Jakab akkor már „rozsnyói 
magyar lelkésznek" írta magát (Szentkereszti 19—20 1.). 

*) Bahil Lőrinc még a beiktatás előtt ribniki lelkésznek választatott meg. 
20* 



292 Miktilik József. 

Leteney Márton eljárt tisztében és 1683 március 9-én 
Jolsván megalakúlt az esperesség, mikor is Regius Jakab 
esperes, Bubenki András ochtinai lelkész és Szentkereszti 
János jolsvai lelkész alesperesek körűi sorakozva és három 
asztal mellett tanácskozva összesen 29 tagot számlált. Dob-
sina városa akkor lelkész nélkül volt, a sumjácziak pedig 
kijelentették, hogy mindnyájan visszatértek a régi — görög 
— hithez, abban meg is maradnak és ez okból „Bajtko" 
(pópa vagy plébános neve ?) mellett tar tanak; de az espe-
resség arról tudni sem akart. „Mivel Magyarországon minden 
lutheránus templom visszaállítandó, a sumjáczi pedig luthe-
ránus volt, ennélfogva Bajtkónak „a tévelygő szellemnek11 

(spiritus erroneus) kivetését és egyházának Leteney Márton 
úr közbenjárásával való visszafoglalását elhatározták. A 
visszafoglalás meg is történt, mert már 1684 julius 11-ón 
Rozsnyón „gyakori részegsége ós botrányos élete miatt" 
egy aranynyal bűntették — Kalinki János sumjáczi lelkészt1) 
(Szentkereszti 24 25. 1.). 

Regius Jakab és Fabriczius Mátyás 1683 március 9-én 
Jolsváról a fejedelemhez küldettek, hogy a tized visszaállí-
tását kérelmezzék, mely követségre a fejedelem 1683 már-
cius 19-én Lőcsén kelt leiratában a Rozsnyón, Dobsinán, 
Csetneken, Jolsván, Pelsőczön, Betlóren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Geczelen, Restéren, Ochtinán, Polomkán, Berzétén és Helpán 
a lutheránusoktól „jog és törvény ellenére" erőszakosan 
elszedett papi jövedelmeket is visszaadatta. Megjegyzendő, 
hogy a dobsinai tizedet még 1683 március 9-én Lőcsén kelt 
levelével állította vissza a fejedelem és így nem csuda, ha 
aztán (1683 május 7-én Rozsnyón) a dobsinai egyház (úgy 
mint a csetneki) az esperes fáradozását külön jutalmazni 
vonakodott (Szentkereszti 25 l.).2) 

De az öröm nem sokáis* tartott, Thököiyi Imre szerencse-
csillaga letűnt, mire Fischer Mihály kassai kamaraigazgató 
Murány várából 1685 május 6-án az elmúlt két évre eső 
tizedért 548 ft 44 krt. a jövőre nézve pedig évenként 400 ftnyi 
bórt követelt és az esperesség 1685 május 9-ón Rozsnyón 
tartott gyűléséből hiába mondta, hogy „a múltat tekintve 
nem önhatalmúlag, hanem annak beléegyezésével vette bir-
tokába a tizedet, ki azzal rendelkezni joggal és hatalommal 

*) Ezen egy adat elég annak beigazolására, hogy az üldözést, melye 
apáink szenvedtek, az ura lkodásra törekvő esperesség idézte elő. Mily joggat 
kényszerítette a sumjáciakat , hogy szeretett papjokat elbocsássak, hitöket 
e lvessék? Csak azon joggal, amellyel Regius Jaka,b Rozsnyóról elűzetett. És 
ezen kényszer eredménytelen maradt, a garamvölgyi egyházak — ma is 
görög katholikusok. 

*) A dobsinaiak t. i. elébb és külön voltak a fejedelemnél, nem vár ták 
be, míg az esperesség intézkedett. 
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bírt", hiába sokalta a 400 forintnyi bórt, hiába mutatta ki,1) 
hogy eddigelé, Pelsőcz és Berzóte egyházát is beleértve 
csupán 224 forintot fizetett évenként; a kamara nem enge-
dett és Regius Jakab csakhamar másodszor is elűzetett 
Rozsnyóról, az esperesség a folytonos üldözés, harc és háború 
közben ismét szótmállott, a nyilvános élet szinteréről leszo-
rúlt és 1688 március 16-ig gyűlést sem tarthatott. 

A borzasztó állapotot, melyben ev. egyházaink ez idótt 
a létért nehéz harcot küzdöttek, híven tükrözi vissza azon 
folyamodvány, melyet a gömöri ág. h. ev. esperesség 1686 
augusztus 18-án Csetnekről a szász választó fejedelemhez 
intézett. 1660 óta elnyomnak és háborgatnak bennünket, — 
olvasom a folyamodványban, — templomainkat elveszik, 
lelkészeinket megvesszőzik (verberibus tractantur) bebörtönö-
zik, a megélhetéstől megfosztják vagy elűzik, a mint most is 
Rozsnyó, Csetnek és Pelsőcz környékén 11 egyházban az 
esztergomi érsek élvezi a tizedet; fordúltunk a murányi 
uradalom igazgatóságához, fordúltunk a megyéhez és fordúl-
tunk magához az esztergomi érsekhez.2) de nem használt 
semmit. Ennélfogva kérték a választó fejedelmet, vetné magát 
közbe ő felségénél. 

Midőn a csonka esperesség 1688 március 16-án Csetneken 
gyűlést tartott, Jolsva, Rőcze, Hosszúrét, Vizesrót és más 
egyházak templomai elvoltak foglalva és Krizsán Márton 
veszverési leikész panaszára, hogy hívei nem fizetik „mással 
is az történik · (et alios in ea navi navigare, Szentkereszti 
33 1.) volt a válasz; a dolgok gonoszul folytak. 1688 augusztus 
27-én Miller János gömöri kanonok (archi diakónus) a kevés, 
még megmaradt ág. hitv. ev. egyház látogatásához fogott, 
(Szentkereszti 40 1.) majd 1689 április 14-én a megye hiába 
kerestetett meg, hogy a murányi és derencsényi uradalmak-
ban teljesen elnyomott egyházak visszaállítását rendelje el 
(Szentkereszti 42 1.) az illető lelkészeket Breiner Kristóf ós 
Mednyánszky Pál a magas biztosság nevében Eperjesről 
1689 március 30-án tömlöccel fenyegették, ha ezen uradal-
makban csak mutatkozni is mernének, (Szentkereszti 47 1.) 
a vallásgyakorlat pedig ezen területen (pl. Jolsván) kápol-
nában ós magánházakban is tilos volt (Szentkereszti 48 1.). 

') Érdekes ezen kimutatás, melyből megtudjuk, hogy a régebben annyi 
panasz tárgyát képezett „pactata" valóban csekély vo l t : Rozsnyó 34 ftot, 
Betlér 16 ft. A - S a j ó 14 ft, Oláhpatak 10 ft, Dobsina 10 ft, Csetnek 48 ft, 
Ochtina 14 ft, Restér 6 ft, Geczel 14 ft, Pelsőcz 16 ft és Berzéte 40 ft 
fizetett rhémusi értékben (Szentkereszti 29—30 1.). 

2) A választó fejedelemhez intézett folyamodványt a csetneki esperes-
ségi levéltárban, az érsekhez intézettet pedig a Péczeli féle jegyzőkönyv 46. 
lapján találtam. Utóbbi különösen a Rozsnyóról elűzött esperes érdekében 
kelt, aki „a jezsuitákkal is békében élt és hivatalát évenkénti szabad válasz-
tásnak köszönte" miért is „a megváltó sebeire kéri az esperesség δ magasságát 
engedné meg neki, hogy Rozsonyón megmaradhasson.1 · 
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Regius Jakab esperes 1690 október 9-én Sajó-Gömörön 
„számkivetésben elhalálozván, utódául Bodovinus András 
(1688 óta csetneki lelkész) alesperes választatott Csetneken 
1691 február 22-én, mikor az újból alakúit esperesség három 
asztalnál összesen 25 tagból állott, míg 1693 október 18 és 
következő napjain N.-Szlaboson, Ochtinán, Restéren, Geczelen, 
Kobeláron. F.-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán, A.-Sajón, Vesz-
veresen, Betléren, Csetneken, Rozlosnán, Köviben, Ribniken, 
Budikfalván, Pádáron, Derencsényben, Kietén, Baradnán, Bisz-
trón és Ratkón tehát összesen 22 egyházban egyházlátogatás 
ejtetett meg (Peczeli 182-229 1.). 

1695 május 31-én már 26 tagot számlált az esperesség, 
mely lassanként némi erőhöz és tekintélyhez is jutott úgy, 
hogy pl. az 1697 október 9-én Csetneken tartott gyűlésből 
már szinte kérdőre vonta Jelenik András gömöri alispánt, 
a ki a „tisztelendő fraternitást" gyalázni merészelte (Szent-
kereszti 141 1.) és a ki „a szigorú intést" keresztyén béke-
tűréssel fogadhatta, mert már a következő évben egy esperes-
ségi gyűlésen is megjelent, midőn egy „csábítási ügy" az 
egyházi ós világi hatóság által közösen tárgyaltatott és dön-
tetett el (Szentkereszti 154 1.). 

Az esperesség kiheverte a bajt, üléseit 1688 óta rendesen 
tartotta meg, előkelő hívei is napról-napra szaporodtak, de 
elveszett jogait még mindig siratta és pl. 1699-ben is néhány 
nemes ember támogatására számítva a Rozsnyón február 30-án 
tartott megyei közgyűlésen megjelent, mely alkalommal 
Sexti András és ifj. Bodovinus András lelkészek a megye 
pártfogását kérték az esperesség számára, de az alispántól 
azt nyerték válaszúi, hogy „a megye más dolgokkal lóvén 
elfoglalva, a róm. kath., kálvinista és luth. egyház ügyeit 
nem tárgyalhatja (Szentkereszti 159 1.). 

1699 április 23-án Csetneken az ünnepek jegyzéke1) 
állapíttatott meg, mely aztán minden egyes egyháznak szoros 
megtartás végett kiadatott. 

*) Január iusban : 1. Krisztus körülmetéltetése ; 2. Krisztus megjelenése 
(Tízkereszt) ; 3. Pál fordulása. 

Február iusban : 1. Gyertyaszentelő boldogasszony; 2. Mátyás apostol. 
Márc iusban: 1. Gyümölcsoltó boldogasszony; 2. Zöld csütörtök (a 

prédikáció t a r t ama alat t) ; 3. Nagypéntek. 
Ápril isban : 1. Krisztus feltámadása (két n a p ) ; 2. Szt. György nap ja 

(a prédikáció tar tama alatt) ; 3. Szt. Márk nap ja . 
M á j u s b a n : 1. Fülöp J a k a b ; 2. áldozó csütör tök; 3. pünkösd (két nap); 

4. Szentháromság napja. 
Júniusban : 1. Ker. szt. János ; 2. Péter Pál . 
Júl iusban : 1. Sarlós boldogasszony ; 2. Apostolok oszlása (a prédikáció 

tartama a la t t ) ; 3. Mária Magdolna ; 4. Jakab. 
Augusz tusban: 1. Úr szine vál tozása; 2. Péter bilincsbe veretése (a 

prédikáció ta r tama alat t ) ; 3. Lőrinc (a prédikáció tartama a la t t ) ; 4. Nagy-
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1694 június 11-én, de különösen 1699 október 8-án szóba 
hozták, illetőleg behatóan tárgyalták ama kérdést: nem 
volna-e tanácsos, hogy az esperes Thurzó György kivált-
ságlevele alapján a superintendens címével és hatalmával 
élne, miáltal a lelkészek felszentelésére is jogot szerezne? 
Erre kivált Zabeler Jakab superintendens távoli tartózkodása 
és 1699-ben hivatalától történt felfüggesztése, továbbá az 
esperesi tekintély emelése és végül a félelem, hogy a régi 
kiváltság elévülhet, szolgált indító okul; de miután egyhá-
zunk állapota súlyos volt és minden pillanatban általános 
üldözéstől kellett tartani: az eszme érvényesítése bár több 
világi ember is tetszéssel fogadta ós Zabeler Jakab bártfai 
superintendens is melegen ajánlta, egyelőre még elmaradt 
(Szentkereszti 85 és 166 1.)· 

1700 évi október 19-től — 1701 évi február 17-ig ismét 
Dobsinán, F.-Sajón, Kobeláron, Ratkón, Bisztrón, Baradnán, 
Kietén, Derencsényben, Pádáron, Budikfalván, Ribniken, 
Köviben, Rozlosnán, Csetneken, Ochtinán, N.-Sz!aboson, Res-
tóren, Geczelen, Veszverósen, Betléren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Sajó-Gömörön, Gömör-Panyíton és Kúntaplóczán összesen tehát 
25 egyházban általános egyházlátogatást tartottuk (Peczeli 
240—298. 1.). 

1703-ban baj törtónt a dobsinai egyházban, hol a lelkész 
Budoeus Dániel és a tanító Apelles Pál közt rettenetes viszály 
támadt, a lakosság pedig az esperességgel nem törődött, sőt 
ki is jelentette, hogy „a dobsinai egyház régi kiváltságlevelei 
értelmében teljesen szabad, önálló és független." Budoeus 
Dániel több idézésre sem jelent meg, de később, a midőn az 
esperesség erélyesebben lépett fel, meghunyászkodott és 
Dobsina városa is készséggel lefizette a 12 aranyat, melylyel 
engedetlensége miatt büntették (Szentkereszti 224—227, 
232, 233 1.). 

C) Az esperesség szervezete, hitvallása, igazgatása, közjogi 
állása. 

A megpróbáltatás fáján szép gyümölcs terem és 
tűzben tisztül az arany. Esperességünk kiállotta a vészt és 
tanulságot merített belőle. Hová-tovább békésebb szellemnek 

boldogasszony (a prédikáció tar tama a la t t ) ; 5. Bertalan; 6. János fejvétele 
(a prédikáció tar tama alatt). 

Szeptember: 1. Kisasszony n a p j a ; 2. Máté evangél is ta ; 3. Szt. Mihály. 
Októberben: 1. Lukács evangél is ta ; 2. Simon és Júdás. 
Novemberben: 1. Mindszent ; 2. Márton (míg a prédikáció tart) ; 

3. Katalin (míg a prédikáció tar t) ; 4. András apostol. 
Decemberben: 1. Tamás apos to l ; 2. Krisztus születése (karácsony); 

3. Is tván vértanú ; 4. János evangélista ; 5. Apró szentek napja (Szent-
kereszti 165 1.). 
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és helyesebb felfogásnak engedett tért. Mintha a „brézói 
lelkész" 1596-ban írt levelét csak most kapta és szívlelte 
volna meg: lemondott az uralkodási vágyról és megszűnt 
„bástyákkal körülvett rend" lenni, mely szerzetesi engedel-
mességet kíván tagjaitól és „átokkal" súj t ja azokat, akik 
meg nem tartják mit számukra nagy büszkén előírt. Hová-
tovább kevésbbé ragaszkodott kiváltságához, mely szerint a 
hitmagyarázás joga kizárólag őt illeti ós mindinkább elejtette 
azt a nézetét, hogy csupán az ág. hitvallásban van üdvösség 
és más hitvallással is jobban jobban fért meg. Látta, hogy 
ezer bajba sodorta a megvetés és gyűlölet, melyet a róm. 
kath. és helvét hit iránt tanúsított és ezentúl békésebb lett. 
így pl. 1689 május 10-én Csetneken ugyancsak rátámadt 
Krizsán Márton veszverési lelkészre, a miért a barátokat parázna 
embereknek nevezte („monachos moechos apellitando", Szent-
kereszti 44 1.). Látta, hogy az erőszak, a világi hatalom 
kétélű fegyver, mely nem ritkán azt sebzi meg, aki vele 
más ellen tör és ezentúl nem a világi hatalmat és a nyers 
erőt, hanem a tanítást kezdte fegyverének tekinteni; látta, 
hogy nem a lelkész, hanem a hívek többsége tartja fenn az 
egyházat és nehezen bár, de mégis csak eltűrte, hogy a 
világi ember is belószólhasson az egyház ügyeibe. 

Az esperességi gyűlés nevezetes átalakulás felé haladt. 
Míg a korszak elején csupán ós kizárólag a lelkész bírt 
székkel és szavazattal, addig a 18-ik század beköszöntésekor 
már a világi ember tanácsát is gyakran kérték ki, pl. az 1700 
évi egyházlátogatás már a világiak kívánságára rendeltetett 
el, sőt megtörtént, hogy egyes jelesebb tanítók is, egyelőre 
szavazatjog nélkül, a tanácskozmányokban részt vettek. Emlí-
tésre méltó e helyütt az is, hogy az esperes fontosabb ügyek 
tárgyalásához rendszerint a megye vagy legalább néhány 
befolyásos egyén beleegyezését kérte; az egyház tehát 
megszűnt állam lenni az államban és az esperesi hatalom 
alkotmányos mederbe szorult, miután a régi hiarchikus 
iránytól mindinkább eltért. A 17-ik század végén már nagy 
szerepet játszik az egyházfi ós a pártfogó az egyes egyházak-
ban, egy egy tekintélyes világi férfiú pedig az esperessógben. 
Az egyházfi eredetileg a „helybeli lelkész" szolgája volt, 
később az egyházi és papi jövedelmek kezelője ós e kor-
szakban már a hívek képviselőjének tekintettek. így pl. 1694 
június 10-én Csetneken a tanítók és lelkészek magaviseletéről 
és a hívek hangulatáról az egyházflakat kérdezték ki (Szent-
kereszti 81 1.). A változás észrevétlenül történt ós az espe-
resség szervezete még a régi maradt ; de a világi elem befo-
lyása nőttön nőtt és jóllehet a lelkész e befolyást még el 
nem ismerte, a korszak végén már előkészítve és egyengetve 
találjuk az útat a demokratikus (presbyterialis) rendszer felé. 
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Az esperességi tanács (consistorium) sem maradt az 
általános áramlat előtt elzárva, ez is egyrészt már nem ritkán 
világi egyének meghallgatásával hozta határozatait, másrészt 
pedig hatáskörét tekintve nagy korlátok közé szoríttatott, 
így pl. 1702 április 25-én Csetneken kimondatott, hogy a 
tanács házassági felmentési ügyekben csak igen sürgős ese-
tekben járhat el,1) miután ily kérdések eldöntése a közgyű-
lést illeti (Szentkereszti 217—218 1.). 

Az esperes „világi hatalmától" elesvén lassan lassan 
elvesztette főpapi jellegét, egyenlők közt első (,.priinus inter 
pares") ós az lett, ami ma is t. i. az esperesség elnöke, ki 
a rendre felügyel és a többség — nem oedig a maga — 
akaratát hajt ja végre. 

Az egyes lelkészek hatalmi köre is a hívekkel és a 
világi hatósággal szemben szűkebb, az esperességgel szemben 
pedig tágasabb lett; egyrészt szűnni látom a „vak engedel-
mességet; melyet az esperes azelőtt minden lelkésztől 
követel t ; másrészt a lelkész fontosabb ügyekben pl. házas-
sági felmentvényeknél már a tanács, illetőleg a közgyűlés 
határozatához volt kötve, saját egyházában pedig a hívek 
vagy azok képviselője (az egyházfi, pártfogó, bíró) tudta és 
beleegyezése nélkül többé nem intézkedhetett. A lelkészre 
ez idétt szomorú idők já r tak ; a tizedtől elesvén, híveire 
szorúlt ezek pedig szegények voltak ós azonkívül a földesúr 
ós a róm. kath. plébános idegen befolyása alatt állottak. 
Hiszen még olyan tekintélyes egyház, milyen a dobsinai volt, 
sem tudta lelkészeket pontosan fizetni és midőn az 1692 
október 2-án Dobsinán e miatt panaszt emelt, a bíró 
az egész városi közönség nevében kijelentette, hogy „sok, 
a hazát is ért csapás következtében" nem képesek fizetni 
(Szentkereszti 76 1.). Ezen fizetések igen szerények voltak : 
Budoeus Dániel 1702-ben mint helyettes lelkész félévre csak 
11 f t 66 dénárt kapott (Szentkereszti 210 1.) és a betlóri 
lelkész fizetése 1700-ban 25 szapu rozs, 25 szapu zab és 22 ft 
készpénz volt (Szentkereszti 190 1.). P]mlítósre méltó e fizetés 
behajtási módja is; 1700-ban épen a betlóri egyházban ki-
mondatott, hogy a bíró a hátrálókokat szigorúan behajtani, 
a lelkész és egyházfi pedig azokat pontosan feljegyezni 
köteles (quisque aedituus habeat suas dicas ut et reveren-
dus regesta sua, Szentkereszti 190 1.). 

A fegyelem kezelése is egyre enyhébb lett, míg pl. 
Kalinki János sumjáczi lelkészt rendetlen élete miatt 
1684 július ll-ón Rozsnyón mindjárt az első esetben egy 

*) Azelőtt az egyes lelkész oly úr volt a maga egyházában, hogy 
kénye kedve szerint osztotta a juta lmakat és büntetéseket, t i lalmakat és fel-
mentvényeket . 
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aranynyal lettbűnteték meg·, addig az esperesség 1703-ban 
a makacs Budoeus Dánielt feltűnő módon kímélte, csak több 
sikertelen idézés után bűntette és akkor is csak úgy, hogy 
támogatását megvonta tőle1) (Szentkereszti 224 - 227, 232 1.). 
Igazságos ügyben az esperesség köröm szakadtáig védte 
tagjait. Midőn a f.-sajói egyház 1688-ban lelkészét Stehlo 
Mátyást nem az esperességen, hanem a földesúrnál kezdte 
vádolni : az esperesség az egyháznak rögtön átüzent, „hogy 
12 ft birság terhe alatt óvakodjék attól (Szentkereszti 32 1.); 
ugyanakkor történt, hogy Bodovinus András csetneki lelkész 
4 forintért több könyvet vett a kurucoktól és midőn e könyvek 
tulajdonosa. f.-sajói pór személyében jelentkezett: az 
esperesség ezen' pórt a 4 ft vételár lefizetésére kötelezte2) 
(Szentkereszti 33 1.). 

D) A közoktatás. 
Már fent említettem, hogy a tanítók tekintélye e 

korszak folyamán feltűnően gyarapodott; az alárendelt-
ség, mely a tanító ós lelkész között eddigelé fennállott, régi 
merevségéből sokat veszített és helyébe lassan-lassan némi 
egyenrangúság lépett. Már 1694-ben nem a lelkészek, ha-
nem az egyházfiak adtak véleményt a tanítók magavisele-
téről. Az 1693 évi egyházlátogatás alkalmával tapasztal-
tatván, hogy a dobsinai iskola évek óta folytonosan sülyedt, 
Jelenik András alispán utasítása szerint 1698 október 8-án 
Csetnekről Bodovinus András csetneki lelkész, esperes, 
Petrovics György szlabosi lelkész, alesperes és Sexti András 
oláh pataki lelkész, aljegyző a hely szinóre küldettek. Ezek 
október 21-én megjelenvén az iskola egyes osztályaiban 
vizsgát tartottak és a tanítás érdekében következően intéz-
kedtek: „az elaggott tanítóra Feinhölzer Mátyásra 10 — 12 
az olvasásban jár tas fiú oktatásán kívül az egész iskola feletti 
felügyelet bizatik, osztályát (grammatica és syntaxis) Moli-
toris János veszi át. ki azon kívül még szintén 12 az olva-
sásban jártas fiút fog oktatni; a 2-ik és 3-ik osztály (olvasók 
és syllabizálók) élére Pellionis György kántor és Fakundini 
Sámuel állíttatik, a leányok számára pedig egy ötödik tanító 
alkalmazandó; a tanító délutánonként a zenében is képezze 
az ifjúságot, mert a dobsinai iskolát azelőtt e tekintetben 

' ) Ha Budoeus Dániel egy századdal elébb él és ép olyan makacs, 
bizonyára máskép l ako l ! Nevezetes, hogy az „excommunicatio" szót is gon-
dosan kerülték most és a kirekesztést más értelemben vették mint azelőtt. 
Régente hivatalából is kivetkőztették volna, most meghagyták lelkésznek és 
csupán társait tiltották el attól, hogy neki valamiben segítségére legyenek! 

J) Gyönyörű vonás Bodovinus András életéből, hogy e könyveket 
kiváltotta és még gyönyörűbb, hogy a szegény pórnak egy forintot elengedett 
és 3 forintért adta ki könyveit (Szentkereszti 33 1.!. 



A göniövi ig. hitv. evang. esperesség törlénete. 299 

is dicsérték; azonkívül a szépírást és számtant is kell, heten-
ként két órán át, gyakorolni és a kátét az első osztályban 
latinul, a más két osztályban németül tanítani, végül kimon-
datott, hogy ezen intézkedésekről felelnek a megye előtt." 
(Szentkereszti 157 159). Ez mind arra mutat, hogy az iskola 
többé nem a lelkésznek, hanem egy tanítónak és a megyének 
(világi hatóságnak) lett alárendelve; és pedig más helyen 
még inkább mint Dobsinán, hol ez idétt az elismert tekintélyű 
Hirsch Gergely volt a lelkész. 

Az egyes tanítók az esperesség i'ószéről pártfogásban 
részesültek, így pl. 1695-ben hiába kérte Belevári Éva 
úrnő Vendrinski György sajó-gömöri tanító (1697-ben kún-
taplóczai lelkész) elmozdítását azt hozván fel okúi, hogy az 
illető a magyar nyelvben nem egészen jár tas ; az esperesség 
1695 október 28-án Csetneken kimondta, hogy e kórelem már 
azért sem teljesíthető, mert nehéz magyar tanítót találni 
(Szentkoreszti 92 1.); midőn Apelles Pál dobsinai tanító 1703 
október 6-án Csetneken panaszt emelt, hogy őt a lelkész 
Hirsch Gergely becsmérelte és virágvasárnap óta hozzá sem 
szólt, az esperes, alesperes, aljegyző és szószóló néhány 
nemes ember és a kastélybíróval ezen panasz megvizsgálása 
és elintézése végett a helyszínére küldettek, ugyanaz történt 
Budoeus Dániel és Apelles Pál ügyében 1703-ban (Szent-
kereszti 191 és 224 1.). 

A nép maga is elénk érdeklődést tanúsított: a közok-
tatás iránt „mindnyájan elvégeztük az iskolát ós még 
sem tudunk latinul!" szóltak 1693-ban a dobsinaiak és 
percig sem késtek a tanító fizetésének javításával „feltéve, 
hogy ezentúl szorgalmasabb lesz" (Peczeli 196 1.) ; a sajó-
gömöri iskoláról pedig megjegyezte az 1701 február 16-án 
megejtett egyházlátogatás, hogy ezen intézet, melybe az ifjú-
ság kivált a magyar nyelv elsajátítása végett tódúl, ez okból 
a megye előtt nagy becsben áll" (est in respectu, Peczeli 293 1.). 

Fizetését a tanító még mindig házalással szedte be; 
így Dobsinán 1698 október 21-ón az ottani subrector Moli-
toris Jánosnak biztosíttatott: 1. két, a Gölniczvölgyben állott, 
Remenik András és Romp András tulajdonát képező vas-
gyárból egy-egy vasrúd, 2. két éneklés (t. i. farsangkor ós 
pünkösdkor, cantatio). 3. a szombati gyűjtés (tandíj) arányos 
része, 4. vasárnapi gyűjtésből és mendikálásból hasonló rész 
és 5. naponként egy pint sör (Szentkereszti 157—159 1.). A 
„mendikálás" a tanuló ifjúság által történt, ez képezte a 
vonzó erőt, mely a nagyobb deákokat valamely iskolába csalo-
ga t t a : így Dobsinán az iskola emelése érdekéből végre beié-
egyezett 1699 december 8-án a lakosság, hogy a kántor ós 
a deákok mendikálásból éljenek; az ekkep begyűjtött eleség 
aztán az iskolában osztatott szót és a kántor abból akkor 
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részt kapott mint egy-egy diák (azonkívül még 8 forintot 
évenként a lakosságtól, ebből állott javított fizetése! (Szent-
kereszti 169 1.). 

Miután a nagyobb tanítványok kisebb nagyobb számából 
ez idétt a tanító ügyetlen vagy ügyes, szorgalmas vagy 
hanyag voltára következtettek és a szerint az iskola is 
rossznak-jónak tekintetet t : a tanító is, az iskola minden 
barátja is azon volt, hogy jótétemények által az iskoláztatás-
hoz kedvet ébreszszen ós tanítványokat toborozzon, miáltal 
Ά tudományos míveltség terjedése nagyban előmozdíttatott. 

A tanítás rendszere még a régi maradt. A kis fiúk és 
leányok oktatása az írás- és olvasásban a kántorra és a deá-
kokra hárúlt, a közép ós felsőbb oktatás a tanítót ós helyet-
teset illette; itt is ott is fődolog volt a hittan, de e mellett 
már a számtanra is kellő figyelmet fordítottak. A tanítás 
akkóp történt, hogy egyik tanítvány a másikat oktatta 
és ha hiba esett, azt a jelen volt tanító kiigazította. (1698 
október 21-én Dobsinán: „in arithmetica etiam vei duabus 
horis per septimanam juventus habeat exercitium, et disci-
pulus condiscipulum doceat, quorum errores domini proecep-
tores corrigent Szentkereszti 157 — 159 1.). Végre a szépírást 
és éneket (zenét) sem hanyagolták el és a kiképeztetés 
mértékének a latin nyelv tudását tekintették. A vizsga 
1699 óta szet. György napján tartatott , míg 1698-ban még 
kétszer t. i. Gallus napján is, adtak nyilvános vizsgát. Hogy 
mit tanítottak a felsőbb — első — osztályban ? arra bátran 
válaszolhatni, hogy a tudományos ismeret minden akkor 
ismert ágát. A fiatal ember, bármely falusi tanító oldala 
mellett is, úgy a világi — mint az egyházi dolgokban 
teljes kiképeztetóst nyert és ha szegény volt, egy maga-
sabb iskola — collegium, egyetem — költséges látogatását 
is elkerülhette; nem ritkán megtörtént aztán, hogy a 
mendikánsból egyszerre és közvetlenül lelkész, tanító, vagy 
jegyző (ügyvéd) lett. 

Esperességünk tehát e korszakban is legféltettebb kincsé-
nek tekintette az iskolát és midőn látta, hogy a világi elem, 
a nagy közönség úgy mint a polgári hatóság is melegen fel-
karolta a közoktatás szent ügyét: készséggel meghajolt a 
kor kívánalmai előtt és eltűrte, hogy pl. a megye is az 
iskolába betekintsen, mire az előző korszakokban alig talál-
tunk példát. 

EJ Vallásosság; erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A vallás és erkölcs e korszakban némileg javult 

legalább ritkábban találkozunk már az elvetemültseg oly 
példáival, melyek azelőtt igen gyakoriak voltak. A károm-
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kodás, az ünnep- és vasárnap megszentségtelenítése és a 
keresztszülői kötelmek elhanyagolása azonban még mindig 
és majd mindenütt napirenden volt; Id. Czékus András kún-
taplóczai lakost 1698 április 23-án Csetneken a kúntaplóczai 
egyház javára 12 forinttal és az esperesség javára 2 arany-
nyal bűntették meg' mert fuvarosai pünkösdkor a templom 
közelében csörömpöltek (Szentkereszti 147—148 1.). 

A kor nézeteiben változás állt be, gyakorolt szem már 
észreveheti az általános felvilágosodás hajnal pírját, melyet 
β küszöbön álló új korszellem előre küldött. Alsó-Sajón 
az 1701-ben tartott egyházlátogatás alkalmával elpanaszolta 
a lelkész, hogy néha igen kevesen vannak a templomban, 
mire a bírónak még meghagyatott, hogy a mulasztókat 
szemmel kisérje és szigorúan büntesse (Peczeli 289 I.) 
1694-ben Makovini János restéri lelkész loánya (Anna) 
gyanúba jött, hogy teherben volna, atyjaaz 1694 június 10-én 
Csetneken tartott gyűlésen ezen gyanút alaptalannak nyil-
vánította ós azt mondta, hogy leányát néhány tisztességes 
nő megvizsgálta és vallatta, kik bizonyos betegséget ész-
leltek rajta (non virginitatis amissionem, sed alium morbum). 
Az esperesség Nagl Mátyás geczeli ós Bahil Lőrincz ochtinai 
lelkészt oly utasítással küldte a hely sziliére, hogy ezen 
nőket a falu bírája ós esküdtársai jelenlétében újból hit alatt 
ós az iránt is hallgassák k i : vájjon nein lettek-e megvesz-
tegetve? A kiküldöttek a kor felfogását eléggé jellemző 
megbízásban eljártak és aztán 1695 május 31-ón Csetneken 
a falu pecsóte alatt hitelesen jelentették: hogy a gyanú 
csakugyan alaptalannak bizonyúlt (Szentkereszti 82—83, 90 1.). 
Ján István leánya Susánna, ki Lükös Andrásnak vissza-
küldte a „jegyet", 1690 június 20-án S.-Gömörön már csak 
10 tallérban és egy hordó serben a vőlegény javára, 6 tallér-
ban az esperesség javára és 6 tallérban a kövii egyház javára 
marasztaltatott el, mindkét félnek új házasság kötése azonnal 
megengedtetett. (Szentkereszti 53 54 l.)1). A f.-sajói pór 
mint láttuk ragaszkodott könyveihez1*) ós a dobsinai nép 
1694 június 10-én hangosan panaszkodott, hogy tanítója Saler 
Márton József a bányászattal foglalkozik és a tanítást elhanya-
golja ) (Szentkereszti 81 1.) mi kétség kívül egy új és szebb 
kor virradására mutat. 

*) Ez volt 1690 október 9-én elhunyt Regius Jakab (ki 21 évig viselte 
az esperességi hivatalt) utolsó dispensatiója. Az Ítélet az esperes, Pogány 
Miklós gömör-panyiti lelkész, Antoni György kövii lelkész valamint Tornallyai 
György és Szentiványi Miklós gömöri táblabírák által mindkét fél szabály-
szerű kihallgatása után hozatott és így a helyesebb felfogást, mely belőle 
kisugároz, a világi bírák befolyásának lehet és kell tulajdonítani. 

a) Merem állítani, hogy mai napon egy felsősajói pór sem találkoznék, 
ki könyvekért 3 forintot fizetne, kinél 3 ft ára könyv lenne. 

a) Nevezetes, hogy a lelkész a hanyag taní tónak pártját fogta és hogy 
a köznépnek kellett ez ellen fellépni. 
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A templomok ékességei közt találtam: 1693-ban Cset-
neken egy szép szószéket, melyet a 12 apostol és Krisztus 
szobra díszített (Tóth Márton rozsnyói lakós és csetneki 
vasgyáros ajándéka), 1700-ban Berdárkán egy szép oltárképet, 
mely a szentháromságot, oldalt pedig Áront, Mózest és Pál 
apostolt ábrázolta, Kis-Veszverésen egy oltárt, melyen András 
apostol, szt. István király képe, Mózes és Áron szobra volt 
látható (1700 december 6-án szenteltetett fel), N.-Veszverésen 
egy oltárképet, mely a 12 apostolt ábrázolta ; 1693-ban 
F.-Sajón 3 királyképet1) stb. stb. 

Az esperességi gyűléseken felhagytak az utóvégre is 
meddő vitatkozással, ahelyett Sartori Illés csetneki tanító, 
tanítványai által előadott versekkel és színdarabokkal fűsze-
rezte 1694—1704-ig (mely évben jolsvai lelkész lett) kivált 
a gyűlést követő lakomát, 1688 október 8-án „szép szín-
játékban mutatta be a hitet, a reményt ós a szeretetet," 
1700 május 11-ón pedig ékes pár versekben dicsérte a jelen 
volt lelkészeket ós tanítókat, híres férfiakhoz hasonlítván 
őket, pl. 

1. A legjobb és legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Balduin „a szent munkában serény" feltámadjon és id. Bodo-
vinus András esperes úr személyében köztünk megjelenjen: 

Hogy Bodovin András és Balduin egy, ki tagadja? 
Kedveli a munkát mindkettő egyaránt. 

9. A legjobb és legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Stegman „a hires szónok" feltámadjon ós Sexti András oláh-
pataki lelkész úr személyében köztünk megjelenjen : 

Nagy gyönyörűség volt Stegmant hallgatni, de Sexti 
Szép szava szinte ezüst, mely ragad és felemel. 

23. A legjobb ós legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Astelmann „a tiszta erkölcsű" feltámadjon és Apelles Pál 
dobsinai tanító úr személyében köztünk megjelenjen : 

Jer ide, Astelmann! itt van testvéred Apelles, 
Akinek erkölcsén nincs hiba, gáncs, kifogás!2) 

(Szentkereszti 186—189 1.). 

') Ezen „királyok" közt volt , mint az 1706 évi egyházlátogatás jegyző-
könyve igazolja, szt. István ki rá ly és Géza fejedelem. 

2) Ezen 23 párversben még : Pappus „a bölcs theologus" (Petrovics), 
Himelius , a betegségben is reménykedő" (Hirsch), Förster „a balsorsban el 
nem csüggedő" (Fabnczius), Poll io „a geniális" (Perlaki), Chitraeus _a szent-
írásban já r tas" (Csoklicz), Kessler „az erényei mia t t nagyra becsült" (Keviczki), 
Pelargus „a bőbeszédű- (Pixiades), Ludecus „a meggondoltan tréfálkodó" 
(Lucae), Brochman „a taglejtésekben kitűnő" (Bahil), Mentzer „az őszinte" 
(Makovini), Arcularius „a bőkezű adakozó" (Antoni) Sutlivius „a nagy hall-
gató" (Subsylvani), Gerhardus „az alázatos" (Grenertzius), Petr i „az írás 
szavait kardkép forgató" (Paulovits) , Durrius „a nép intője" (Dzurani), Vellerns 
„a mindenre ügyelő" (Vietoris), Altlusius „a magáró l keveset tar tó" (Abraha-
mides), Binder „az állhatatos" (ifj. Bodovini András), Bebelius „az ékesen 
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VIII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség II. Rákóczy Ferencz 
felkelése alatt új alapon megalakul és virágzásnak indúl 

1703—1711-ig. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország a 18-ik század elején ősi szabadságából 

már ki volt forgatva; a súlyos adókkal terhelt, idegen 
katonaságtól kizsarolt és a róm kath. papság által is elnyo-
mott nép sótalan kenyeret evett — ha ugyan kenyere volt 
— ós elébb titokban, majd később nyilvánosan is zúgolódás-
ban keresett enyhülést. Az elógületlenség tetőpontján 
állott a nemzet, mint egy ember, szabadítót várt és 
gyúló anyag volt, mely a legkisebb szikrától lobbot vethetett 
és midőn a nemzet jólétét szívén hordozó II. Rákóczy Feren-
czet 1701-ben elfogták és jog, törvény ellenére az ország 
határain kívül Bécsújhelyen idegen bírák elé állították: szikra 
ért a gyúló anyaghoz és Magyarország — lángba borúit. 

Ez alatt megindúlt és változó szerencsével folyt a 
spanyol örökösödési háború. Szavojai Jenő Olaszországban, 
majd a Rajna vidékén volt elfoglalva, a német ós osztrák 
ezredek a franciák ellen sem voltak elégségesek és Magyar-
országban kevés császári katonaság maradt: II. Rákóczy 
Ferencz pedig kiszabadúlván és Lengyelországba menekülvén 
székesi Gróf Bercsényi Miklós által támogatva XIV. Lajossal 
sikeres alkudozást folytatott és F.-Magyarországon össze-
csődült az elégületlen nép, mely az ifjú fejedelemben a rég 
várt megváltót kereste. Ezen gyülevész had a fejedelemhez 
fordúlt ugyan, de annak parancsait be sem várva, fosztogatni 
kezdett, mire Károlyi Sándor szatmári főispán Dolhánál szót-
verte és a mármarosi havasok: közé ugrasztotta. 

Ez a szétvert paraszthad képezte 1703 június havában 
Rákóczy Ferencz első seregét, mely azonban, a mint a feje-
delem Magyarország határához ért, új meg új érkezők által 
csakhamar gyarapodott és lassan-lassan némi fegyelemhez 
is szokott. Később miután néhány Lengyelországban toborzott 
oláh és lengyel gyalog- és lovasszázad, valamint a Tiszán 
túli részekből jött lovasság is hozzá csatlakozott, mint 
folyamár növekedett úgy, hogy ifjú vezére a munkácsi szeren-

szóló" (Bubenka), Vigandus „a magában keveset bízó" (Vendrinszki és Tar -
nov ius r a babonát gyűlőlő" (Triznai) van felemlítve, mely jegyzék kétség-
k ívü l az akkori kedvenc írókat és olvasmányokat foglal ja magában. Ezen 
^fe l í rásokénak (inscriptíones) nevezett párversek oly annyi ra tetszettek, hogy 
az esperesség azokat a jegyzőkönyvben megörökítette. 
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csótlen nap1) után vele a Tiszán is átmehetett. Ezáltal a 
hadviselés a Kallóban talált 4 ágyúval megindúlván és majd 
nem az egész országban tárt karokkal fogadtatván, oly 
szerencsés fejleménynek indult, hogy nemsokára Lőcse, Kés-
márk, Szepesvára, több bánya város, Murány Tokaj és majd 
nem az egész ország Rákóczy kezébenvolt; egyik vezére 
Károlyi, a dolhai győző, még ez évben Bécs városáig hatolt I 

Az 1704 elején kiadott híres kiáltvány „recradescant 
diatina, hangáráé inclytae gentis Hangáráé valnera" min-
den hazafiunál visszhangra talált, a nemzet II. Rákóczy Ferencz 
mellé állott ós Lipót császárnak az alkudozáshoz kellett 
nyúlnia, melyet nevében Széchenyi Pál kalocsai érsek Gyön-
gyösön kezdett meg, de minden siker nélkül folytatott. A 
háború Dunán innen és Dunán túl tovább folyt ; Rákó-
czyt erdélyi fejedelemnek választották, szerencsésen el-
kerülte a neki Bécsből vetett tőröket, sikeresen kiegyen-
lítette a szintén Bécsből támasztott viszályokat ós a nagy-
szombati ütközetben szenvedett vereség dacára Magyarország 
ura maradt úgy, hogy Károlyi az 1705 év elején ismét a 
bécsi külvárosokig barangolt ós a bécsi udvar ismét az 
alkudozáshoz folyamodott. Ezen alkudozás is eredménytelen 
maradván, Rákóczy 75000 emberrel rendelkezett, midőn az 
1705 évi hadviseléshez fogott, mely változó szerencsével 
folyt, miközben ez évi szeptember hó 1-én a szécsényi 
mezőn országgyűlést tartott, melyen minden megye, 4—5 
kivételével, minden város, sőt az 1705 május 3-án elhúnyt 
Lipót helyébe lépett I. József császár is képviselve volt. 
Rákóczy Ferenczet i t t a „szövetkezett rendek" fejedelem-
nek választották, oldala mellé 24 tanácsost állítottak, a 
szövetkezósi oklevelet kiállították-) és a vallásszabadságot 
is minden megyére nézve külön-külön visszaállítottak. A 
nemzet az egyszer megízlelt szabadságot meg is kedvelte, 
Rákóczy hatalmasabb volt mint valaha, Bécsből folyton 
folyt az alkudozás3) és a császár szorúltságában a rendek 
szövetkezését is ünnepélyesen elismerte: de jóllehet Anglia 
és a németalföldi rendek is közbejártak és a magyar nem-
zet sérelmes előterjesztéseit pártolták, a Nagyszombatban 
folyt bókeórtekezlet mindkét fél makacsságán hajótörést 
szenvedett, a fegyverszünet lejárt, a hadjárat megindúlt és 
Rákóczy Ferencz több kisebb nagyobb ütközet után a helyzet 
ura maradt. 

') A munkácsi ütközetben a meglepett II. Rákóczy Ferenczet majdnem 
elfogták és csekély hadát szétverték. 

'*) Ez oklevelet az tán minden megyében egy e célra nyitott jegyző-
könyvbe iktatták, minden n e m e s ember a lá í r ta és pecséttel erősítették meg. 

3) A bécsi udvar még Rákóczy Ferenc Bécsben tisztességes fogságban 
tartott nejét és nővérét is a felkelők táborába küldte, hogy a nők az ifjú 
fejedelmet engedékenységre hajlítsák. De h i ába volt minden édesgetés, 
Rákóczy a nemzet jólétét a s a j á t maga j aváé r t fel nem áldozta. 
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Miután a fejedelem 1707-ben Erdélyt, őse Rákóczy György 
hitlevele mellett birtokba vette és a császár az osztrák, 
morva és stiriai tartományok1) védelmére szorítkozott: meg-
nyílt az ónodi országgyűlés, melyen Túróczvármegye követei, 
pártütőfellépésök méltó jutalmát vették, az osztrák uralkodó 
házat gr. Bercsényi Miklós indítványára'2) Magyarországra 
vonatkozó minden jogaitól megfosztották és az indítványozó 
a fejedelem helytartójának választatott. Starhemberg Guidó 
császári hadvezér ez alatt kitört a Csallóközből, de valami 
sokra épen úgy nem mehetett mint a felkelő hadak vezérei, 
kik Dunán innen és Dunán túl szágúldoztak. A nép már beló-
fáradt a hosszú küzdelembe, a háború 1703 óta úgyszólván 
szakadatlanul folyt ós vége most is elláthatlan távolban 
látszott. Míg Rákóczy az orosz cárral, a francia királylyal 
ós a németalföldi rendekkel alkudozott és nehogy a magyar 
ügyektől elvonassék a lengyel koronát is, melylyel meg-
kínálták, példátlan önmegtagadással magától elhárította: 
Rabutin császári hadvezér roppant nehéz ós gyors menetek-
ben Erdélybe hatolt ós azt jó részben a császár iránti hű-
ségre térítette. A mily kedvező kilátások mellett indult meg 
az 1708 évi hadjárat, oly szerencsétlen véget ért a felkelő 
vezérek ügyetlensége ós árúlása következtében. Az 1708 
augusztus 3-án vívott szerencsétlen trencséni ütközet után 
„semmi sem sikerűit többé." A trencséni árúlás és csapás 
dacára Eszterházy Antal 1708 augusztus havában egészen 
Becs alá portyázott és a Laxenburgba menekülő császárt is 
majdnem elfogta. A felkelők is, a császári tábornokok is 
hiába való hadmíveletekkel töltötték az időt, a harc eré-
lyesebb folytatásához mindkét részen a szükséges kedv ós 
erő hiányzott. 

A trencséni ütközet után a bányavárosok a császáriak 
kezébe estek ós nemsokára Árvavára is; közben József 
császár mindent elkövetett, hogy Rákóczy embereit magának 
megnyerje. Az 1708/9 évi országgyűlésen törvényt hoztak, 
hogy Lipót férfimagva szakadtával az ország rendeinek király-
választási joga újból feléled, a kormányzat a magyar törvé-
nyekhez idomítandó, az egy hónapon belül megtérő felkelők 
teljes bűnbocsánatot nyernek, Rákóczy és Bercsényi pedig a 
haza elleneinek nyilváníttatnak. Majd 1710-ben a szabad vallás-
gyakorlat is némi korlátozással t. i. az 1681 ós 1687 évi 
törvények értelmében visszaállíttatott. 

A hadviselés ez alatt a császár részéről több szeren-
csével folyt. Veszprém, Simontornya, Lőcse, Zólyom, Véghles, 

*) Ezen tar tományok igen sokat szenvedtek a felkelők portyázásaitól. 
l ) Az „eb ura fakó" jelszóval elfogadott határozatra XIV. Lajos 

a z o n kijelentése kényszerítette a szövetkezett rendeket : hogy más ál lamfő 
alat tvalóival szerződésre nem léphet. 

Thtol. Sziklap III. éjt. 20 
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Kékkő, Ajnácskő, Rozsnyó és más helyek visszakerültek a 
császáriak kezére és német őrséget kaptak; miután pedig 
az Ocskay árulása óta roppantul leolvadt felkelő sereg 1710 
január 22-én Romhánynál csak némi előnyt tudott kivívni 
és a pestis borzasztóan dühöngött: Rákóczy a legnagyobb 
erőfeszítés mellett sem volt képes valami nagyobb vállalathoz 
fogni, ügyei bomlásnak indultak, hívei közül többen, többen 
elpártoltak, katonái elszéledtek és így nem csuda, ha két 
kezével ragadta meg a Pálffy János cs. tábornok által 1710 
november 17-én megindított alkudozást. 

Eger, Szolnok és Eperjes a császáriak kezébe esvén, a 
felkelés napjai meg voltak számlálva ós a daliás fejedelem 
a Kis-Várdánál összpontosított 12.000-re menő sereg előtt 
kijelentette, hogy „a haza szeretete és a békeség őszinte 
óhajtása" Vajára vezeti, hogy ott Pálffy tábornokkal, ki József 
császár részéről a nemzet összes szabadságainak helyre-
állítását igéri, a béke iránt értekezzék ; de hozzátette azt is 
„ha célt nem érek : itt az idő, hogy dicső halállal haljunk 
inkább, mintsem a német járom alá vessük magunkat!" 

A vajai békeértekezlet bizonyára célhoz vezetett volna, 
ha a túllelkiösméretes fejedelem a tanács és a rendek beié-
egyezéséhez nem köti magát és ha a nemzet sorsát Károlyi 
nem veszi kezébe, ki 1711 április 29-én Szatmáron aláírta 
az 1711 május 26-án Eleonora Auguszta özv, császárné által 
is megerősített békét') és letette a fegyvert a nélkül, hogy 
erre a fejedelemtől vagy a tanácstól utasítást vett volna. 

József császár még 1711 április 17-én hunyt el, de halálát 
a javában folyó alku érdekében — — — elti tkolták; április 
27-én meghódolt Kassa városa, melyet Eszterházy Dániel 
több hónapon át megtartott és június 24-én a munkácsi vár 
is, mely napon a felkelés utolsó szikrája is kialudt. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség története 1703—1711-ig. 

Alig osztották szét a zászlókat, alig ment híre, hogy 
Munkács környékén megjelent a várva várt szabadító, már is a 
fejedelem udvarában találjuk a gömöri esperességet, hol az 
elnyomott egyházak visszaállítását szorgalmazta. „A felső-
vadász! Rákóczy Ferencz fejedelem, székesi gróf Bercsényi 
Miklós és más előkelők által az idegen (értsd német) nemzet 
ellen kezdett háborút" esperességünk is bizonyos el nem 
titkolt örömmel vette tudomásul és miután jogait szóbelileg 

J) Ezen béke ál talános amnestia a lap ján létesült, melyből a fejedelem 
maga sem vétetett ki „ha 3 hét alatt alattvalói hitet tesz és megtér !" A 
fejedelem azonban ez utóbbit nem cselekedte és Bercsényivel együtt Francia-
országba és aztán Törökországba vonúlt. 
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biztosították1) rögtön azon fáradozott, hogy a „páterek" 16 
évi jármát lerázza és az elfoglalt egyházakat visszaállítsa. 
Utóbbihoz még 1703 szeptember havában fogott ós a páterek 
ellenmondásával nem törődve Süvetére a Veszverésről elűzött 
ifj. Bodovini Andrást, Chisnóra a Betlérből elűzött Fabriczi 
Mátyást, Rőczóre az Oláhpatakáról elűzött Sexti Andrást2) 
Jolsvára, a csetneki tanítót Sartori Illést, Hosszúrétre a cset-
neki deákot Fabiani Jánost, Rákosra a restóri tanítót Machner 
Mártont, Vizesrétre az ochtinai tanítót Pileatoris Andrást és 
Rozsnyóra Pelsőczy Mártont jelölte ki lelkésznek, kik egye-
lőre magánlakban kezdték meg hivatalukat, miután a tem-
plomok még nagy részt a „páterek" kezében voltak. A rozs-
nyói és jolsvai jezsuiták erre Rákóczyhoz, Bercsényihez 
futottak, kiktől tiltó határozatot is hoztak3) a megyéhez, 
melyet az alispán az esperessel közölt is, de azt nyerte 
válaszul, hogy az esperesség eddigelé egy templomot sem 
foglalt vissza, nem is izgat az elfoglalásra, de ha a helyéből 
kizavart lelkészt hívei visszahívják, ez a meghívásnak eleget 
tenni és hivatalos működését megkezdeni jogosítva van, sőt 
köteles is (Szentkereszti 234—235). 

Az 1704 március 27-én Csetneken tartott gyűlésen már 
31 lelkészt találunk; ugyanakkor Kajali Pál ós Mártonfy 
Izráel, ez csábrági várkapitány, amaz több megyek kapitánya 
a nógrádi és kishonti esperesség nevében egyesülésre ós 
superintendens választásra szólították fel esperességünket, 
mely ügyben Zabeler Jakab bártfai superintendenstől is újból 
buzdító levél érkezett (Szentkereszti 237—239) Miután több e 
részben meghallgatott jolsvai, csetneki, dobsinai ós sajóvölgyi 
világi ember a dolgot nem ellenezte, sőt ellenkezőleg felkarolta : 
a választás elrendeltetett, arra határnap is tüzetett és egyúttal 
kimondatott, hogy e választásnál a világi elem (a hívek 
képviselője) is szavazattal fog bírni.4) Az 1704 április 3-án 
Csetneken már több világi ember közbenjöttével megtartott 
esperességi gyűlésen a tized visszaállítása és a superindentens 
választás ügyében magához a fejedelemhez Egerbe küldött 
Dobóczy János csetneki lakós azt jelentette, hogy ő fensége 
a Thurzó-féle kiváltságleveleket megtekintette, megerősítetto 

') Ki volt a fejedelemnél ? és mikor történt, hogy a fejedelem szóbelileg 
vallásszabadságot biztosított az esperességnek ? Nem tudom ; a vonatkozó 
jegyzőkönyv (Szentkereszti 234 1.) is csak ennyi t mond. 

*) Sext i András helyét csakhamar a szlabosi tanító Leporis András 
foglalta el. 

' ) Hol és mikor eszközölték ki a jezsuiták ezen parancsot ? erre nézve 
sem tar ta lmaz a jegyzőkönyv semmit, tény azonban, hogy mindez még 
1703-ban (a jegyzőkönyv egy helyen szeptember havát említi) történt. 

4) Kishont semmiféle haj lamot nem mutatot t ugyan az egyesüléshez, 
de Kajali P á l megígérte, hogy a választásban részt fog venni (Szentkereszti 
239 1.). 

20* 
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és a szuperintendens választásba is beléegyezett, de a tized 
ügyében irott rendelet kiadására rábírható nem volt (Szent-
kereszti 242 l.).1) Kitetszik ebből, hogy esperességünk az 
államhatalom előtt meghajolt és törvényes úton akarta jogait 
visszaszerezni. 

Miután Rákóczy Ferencz fejedelem, Bercsényi Miklós ós 
más mágnások, valamint az összes magyar nemesség az 
idegen nemzettel harcba keveredett, a Dunánál táborozott, 
Kassa kivételével a királyi városokat kézre kerítette és a 
legtöbb várat már elfoglalta feltűnt a remény, hogy a haza 
egyéb szabadságaival a vallásszabadság is vissza fog állít-
tatni.2) Ez okból a vallás szerelmétől áthatott ev. rendektől 
(értsd: a Rákóczy oldalánál lévő uraktól!) felszólítás érkezett, 
hogy egyik vagy másik esperességben az ősi kiváltságok 
értelmében superintendenst válaszszunk. Ezen felszólítást a 
(honn lévő) világi urakkal tanácskozás alá vévén, az esperes-
ségek, a nemes emberek, a községek bírái és az egyházfiak 
egybehivattak és jóllehet a szomszéd esperességekből csupán 
Szeleczky János, mint Kajali Pál gácsi főkapitány, Sreter 
János ezredes és a bányavárosok parancsnoka, Bezzegh 
Gábor a verebélyi csapat parancsnoka és más a táborban 
lévő urak képviselője jelent meg a superintendens választó 
gyűlés mégis a kitűzött napon 1704 május 22-én 22 lelkész 
és 27 világi ember3) jelenlétében Csetneken megtartatott. 
A lelkészek a paplakban, a világiak a templom udvarában 
mindenekelőtt a felett tanácskoztak: szükséges-e és hasz-
nos-e superintendenst választani ? mely kérdés főkép azon 
indokból, hogy t. i. az 1610-ben kelt nádori kiváltság el ne 
évüljön4) mindkét helyen külön-külön igenlőleg eldöntetvén 
ós a határozat a világiak által a lelkészekkel üzenet alak-
jában közöltetvén, 10 lelkész a világiakhoz küldetett, hogy 
már most a kijelölést egyetértőleg ejtsék meg, mire Bodo-
vinus András csetneki és Petrovits György szlabosi lelkész 
lett kijelölve5), a szavazatok beszedésével ós összeszámlálá-

') A követség költségeihez já ru l t : Csetnek 8 forinttal, Ochtina 4, 
Geczel 3, Dobsina 6, Oláhpatak 6, A.-Sajó 3, Betlér 4, Rozsnyó 12, Berzéte 3, 
Pelsőcz 5 forinttal. Említésre méltó, hogy az udvari tanácsos uraknak 3 a rany-
nya l kedveskedett a követ. 

2) így szól a választásról felvett jegyzőkönyv. 
') Ezek közt ta lá l juk. Gallyk Jánost, az Andrássy család uradalmi 

igazgatóját A.-Sajóról, Deák Valentini Jánost a fenséges fejedelem murány i 
uradalmának igazgatóját, Saler Mártont dobsinai bányapolgárt , Hoblay Ivánt 
rozsnyói főbírót, Palugyai Mátyást Gömör Panyitról, id. Terrek Istvánt Cset-
nekről. Remenik András t Dobsináról, a jolsvai, szlabosi, oláhpataki albírót stb. 

4) Ha a nádo r i kiváltság 100 éven belül igénybe nem vétetett, minden 
joghatályát elvesztette. 

5i Sexti András oláhpataki lelkész jegyző és Sar tor i Illés jo lsvai lelkész 
szószóló is a jelöltek között voltak, de a választás megkönnyítése érdekében 
(úgy látszik a világiak tanácsára) visszaléptek és így a szavazás csak Budo-
vinusra és Pet rovi t s ra történt. 
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sával pedig Pixiades György f.-sajói lelkész bizatott meg, 
oldala mellé egy világi és egy egyházi bizalmi férfiú állíttatván. 
A szavazás bevégeztevel úgy az egyháziak mint a világiak 
a templomban gyűltek egybe, hol a két jelölt és az ülnökök 
fehér papi köntösben az oltár elé állottak és miután Pixiades 
György a „veni sancte" után I. Tim. 3. fej. 6. verséről 
szónokolt és Bodovinus Andrást megválasztatott superinten-
densnek hirdette ki, a felszentelés és beiktatás is Zabeler 
Jakab megbízásából Petrovits György és Sexti András által 
azonnal megtörtént és pedig úgy, hogy Petrovits György 
Deut. 28. fej. 13. verséről szónokolván ós a megválasztott 
főpásztorhoz több a hivatal lelkiösmeretes betöltésére vonat-
kozó kérdést intézvén, vele a zsolnai zsinaton megállapított 
esküt mondatta el, aztán kezet fejére tévén beszentelte őt 
(ordinat, consecrat et confirmat), mire Sexti András egy 
szónoklattal és egy rövid imával bevégezte a szertartást 
(mely zárjel közt mondva, tót nyelven ment végbe, Szent-
kereszti 246-252 l.).1) 

Az egyház kormányzata ekkóp biztosítva lóvén : esperes-
ségünk az egyeseknek 600 ft-órt bérbe adott tized és az 
elfoglalt templomok visszaszerzését vette célba. A tized sok 
kérvényre és a megye közbenjárására elébb 600 frt-nyí évi 
haszonbér, később (1705 április 28-ka körül) 132 ft pactata") 
fejében át is engedtetett; de az elfoglalt egyházak vissza-
állítása egyelőre elluíríthatlan akadályokra talált (Szent-
kereszti 254—256 1.). így midőn a veszverósi és betlóri egy-
házak visszaállításáról volt szó, a veszverósi3) plébános rop-
pant ellentállást fejtett ki; de az esperesség nem nyugodott, 
kivált miután Jánoky Zsigmondnak a Szolnok melletti tábor-
ból 1704 augusztus 18-án kelt levelét vette, mely szerint „a 
vallásgyakorlat mindenütt szabad levén (mikóp azt ő fensége 
a Szeged melletti táborból a megyéknek megírta) Betlérbe 
ós Veszverésre is mehet a lakosságtól meghívott lelkész. Ha 
háborgatják, forduljon a megyéhez, ha ez sem segít, ő fen-
ségéhez! Meg kell próbálni! Ha a veszélytől mindig vissza-

*) Feladatom a gömöri esperesség múlt ját azon időpontig ecsetelni, 
melyben sorsát egy maga intézni megszűnt. Ha tehát az általános nézetet, 
mely szerint a tiszai superintendentia 1704-ben keletkezett és Bodovinus András 
az első tiszai superintendens volna, osztanám : az 1704—1741-ig terjedő 
időszak feladatom körén kívül esnék. De nem osztom, nem oszthatom ezen, 
mint a lább látni fogjuk mivel sem indokolt nézetet és miután tény, hogy a 
gömöri esperesség 1741-ig az 1610-ben elfoglalt állásponton maradt , múltját 
ezen évig fogom figyelemmel kisérni. (Lásd alább a C.3.). 

' ) A pactata és a haszonbér között óriási különbség volt, így Rozsnyó 
és flliái (Csúcsom, Nadabula, Betlér) 50 frtnyi pactatát és 129 ft 5 d. haszon-
bért, Csetnek 48 ft és 123 ft 59 d. Dobsina 10 ftot és 25 ft 49 d. fizetett 
(Szentkereszti 256 1.). 

3) A nagyveszverési plébániához ez idétt Kis-Veszverés, Betlér és 
Henczkó is tartozott. 
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riadt volna az ember, egy apostolunk sem lenne!" (Szent-
kereszti 257 1.). Az esperesség tehát megpróbálta ós 1705 
május 25-ón megjelent Rozsnyón Andrássy Miklós mint a 
fejedelem által kiküldött biztos, ki Mariássi Pál gömöri alis-
pán, Englmajer István rozsnyói főbíró ós más „világiak" 
jelenlétében Bodovini András superintendens és Szlubovsky 
Ferencz veszverési plébános között oly egyességet létesített, 
mely szerint a szabad vallásgyakorlat úgy Veszverésen mint 
a leányegyházakban visszaállíttatott ugyan, de a lelkészi 
jövedelmek fele részben a plébánosnak, a tanítói jövedelmek 
pedig egészen a róm. kath. tanítónak tar ta t tak fenn (Szent-
kereszti 287—289 1.). Az esperesség erre rögtön elrendelte, 
hogy az ekkép mármár visszafoglalt betléri, veszverési és 
henczkói egyházakban az isteni tiszteletet a rozlosnai, restéri 
ós alsó-sajói lelkészek felváltva végezzék, sőt 1705 június 
3-án Triznai Pál személyében már állandó veszverési lelkészt 
találunk („miután pedig valamennyi egyházi rét a „páterka" 
kezében volt, az egyházak a megválasztott lelkészt e részben 
is kárpótolni ígérték," Szentkereszti 290—291 1.). 

Ezen állapot egészen 1705 szeptember haváig tartott, 
mikor Szentiványi Mátyás gömöri követ a szécsényi ország-
gyűlésre magával vitt sérelmi lajstromot a fejedelem elé ter-
jesztette és attól kieszközölte, hogy Ország Pál (róm. kath.) 
Janka Péter (kálvinista) és Szentmiklóssy György (ág. hitv. ev.) 
oly utasítással küldettek ki, hogy a vallás körül fennforgó 
vitás kérdéseket pontos népszámlálás útján, a többség jogainak 
épségben tartása mellett és igazságosan döntsék el. Ugyan-
akkor kimondatott, hogy a rozsnyói két templom az evan-
gélikusoknak visszaadandó, de a (piaczon álló) jezsuita tem-
plom és a magyar paplak a jezsuiták kezében maradjon; 
Betléren, Veszverésen és Henczkón is visszanyerik egyházaikat 
az evangélikusok, de a kisveszveresi templom róm. kath. 
marad, mivel a b. Andrássy család e helységben szokott lakni; 
Fabriczi Mátyás is visszakapja könyvtárát a jezsuitáktól1) 
a jolsvai templom régi tulajdonosaira visszaszáll, de a Vesse-
lényi nádor által épített kápolna a róm. katholikusok birto-
kában hagyatik ós miután a lakosság Mititzki apátplébánosnak 
a tizedből mitsem akart átengedni, a fejedelem őt saját pénz-
tárából 500 forinttal kárpótolja2); a murányvölgyi templomok 
is visszaadattak. Murányalját és Muránylehotát kivéve, hol 
az a népszámlálás eredményétől tétetett függővé és végül 
a garami templomok a katholikusoknál hagyatnak ugyan, 
de a vallásgyakorlat itt is teljesen szabadnak nyilváníttatik 
(Szentkereszti 300, 301, 307, 308 1.). 

*) Mikor Fabriczi Mátyás betléri lelkészt elfogták és elűzték könyvtárát 
is elvették. 

2) Mily szépen jel lemzi Rákóczy Ferenczet, hogy a viszály kiegyenlí-
tése végett a magáéból áldozatot hozni egy percig sem kése t t ! 
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1705 október 6-án Láni Dániel f.-sajói tanító Sumjáczra 
ós Polomkára küldetett, hogy az ottani lakósságot egy ág. 
hitv. ev. lelkész meghívására buzdítsa (Szentkereszti 304. 1.) 
és 1705 október 27-ón Rozsnyóra érkezett a szécsényi mezőn 
kiküldött biztosság, mely következő napon a nagy — azelőtt 
német — templomot Bodovini András superintendens, Pixi-
ades György jegyző, a rozsnyói városi tanács és több világi 
ember ellenmondása1) dacára a többségben talált magyar 
lakósságnak adta át, mi a németeknek már azért sem tet-
szett, mert a kis — azelőtt magyar -- templom javítást 
igényelt (ruinosum, Szentkereszti 306—307 1.). iWásnap Vesz-
verésre ment a biztosság, hol a templomot Mititzki Ferencz 
apát jelenlétében, a paplakkal, iskolával, harangokkal és 
egyéb tartozókaival szintén átadta az evangélikusoknak, 
kijelentvén azoknak azt is, hogy ezentúl sem a róm. kath. 
plébánost fizetni, sem hitökkel ellenkező szertartásokban 
rósztvenni nem kötelesek, 1705 november 4-ón Murányalyán 
találjuk a biztosságot, hol a templomot a többségben talált 
evangélikusoknak meghagyta2) (Szentkereszti 307—308 1.). 
Betlóren már 1705 december 10-én Hrebenda Tóbiás szemé-
lyében lutheránus lelkészt találunk, ugyanazon napon „más 
megyék példájára" havonként egy egy böjt nap jelöltetett 
ki3) (Szentkereszti 310, 312 1.). 

Közli: Kovács Sándor. 

*) Roppant szomorú tény, hogy a rozsnyói egyház 1654 óta magával 
meghasonlott . Ezen viszály lehetett főoka annak, hogy az egyház oly könnyen 
esett marta lékul a jezsuiták cselszövényeinek. 

*l Semmi sem jellemzi jobban a biztosság igazságos e l járását mint 
az, hogy Murányalyán az akkori állapot megtartását rendelte el, miután 
megegyezni nem tudott. 

®) Januáriusban : vízkereszt, február iusban: gyertyaszentelő boldog-
asszony, márciusban : Reminiscere vasárnapja, ápril isban nagypéntek. A fel-
szólítást ezen böjtnapok elrendelésére Szent Imrey gömörmegyei jegyző hozta 
el (a megyétől ? Szentkereszti 312 1.). 
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Miután folyóiratunk 2. számában a „Neue kirchliche Zeit-
schriftul) elsó' 5. füzetét már ismertettük, most az azóta megjelent 
6. s következő füzeteket tárgyaljuk. Mindjárt a 6. füzetben Ohl 
prépost igen érdekes cikkben beszámol Augustinus tanáról, mely 
szerint a pogányok erényei fényes bűnök. Ε kijelentést Augustinus 
irataiban ugyan fel nem lehet találni, de azért jól fejezi ki az ő 
nézetét a természetes embernek erkölcsi cselekedeteiről, bár Ohl 
kimutatása szerint ő sokszor sokkal enyhébb megítélésben is 
részesítette a pogányok erényeit. Tanával δ azt akarta kifejezni, 
hogy a cselekedetek erkölcsi értéke azon érzülettől függ, melyből 
fakadnak. Ohl aztán kimutatja, hogy Augustinus előtt s után 
mikép enyhült az egyházi irók nézete a pogányok erényeiről 
egészen Lutherig, aki Augustinus nézetét megint magáévá tette 
stb. Végül vizsgálja szerzőnk a szt.-írás tanát kérdésünkben s 
megállapítja, hogy itt is általános az emberek bűnös elkárhozott-
sága s a megmentő kegyelem, melyre mindenkinek szüksége 
van. De az újszövetség dicséretes dolgokat is tud elmondani a 
pogányokról. Szóval Augustinus helyes úton járt, mikor a keresztyén 
s az általános emberi erény közt különbséget látott, de tévedett, 
mikor azt hitte, hogy semmiféle emberi erénynek semmi értéke 
nincs isten előtt. Ugyané füzetben Ritter Pál apostolnak πνεϊμ/ 
tanával foglalkozik, Seeberg G. greifswaldi magántanár pedig egy 
eddig ismeretlen irattal foglalkozik, melyet Reitzenstein Cyprianus 
levelei sorában felfedezett s a „Zeitschr. für neutestam. Wissensch, 
stb."-ben kiadott. Ε dolgozat a következő 7. füzetbe is átterjed. 
Itt Seeberg megállapítja, hogy az irat, mert a szt. írásból vett 
idézeteiben a Vulgatát nem használja, Hieronymus előtti időből 
való, a martyrium becsüléséből, hogy az üldözések utáni időből 
való, mikor még confessores voltak életben. Mivel Cyprianustól 
függ, 256 vagy 257 utáni időből valószínűleg a 4. század elejéből 
való s falún keletkezett. Hazája valószínűleg Afrika. 

A 7. füzetben találunk ezután még egy cikket, melyben 
Caspari erlangeni tanár a liturgia épületes voltát kimutatja s 
Mirbt göttingeni tanár a német afrikai gyarmatokat s azok egy-
házi gondozását ismerteti. Szerző maga járt azon a földön, melyet 

') Neue kirchliche Zeitschrift herausgegeben ν. D. Wilh. Engelhardt. 
Leipzig A. Deichert'sche Verlagsbuchh. Ara negyedévre 2'50 mk. = 3 K. 
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ismertet s így szemléletesen, alaposan tájékoztat. Igen kedves 
cikk veszi kezdetét még e füzetben, melyben Zahn erlangeni 
tanár az 1913-ik évben tett olaszországi utazása alkalmával tett 
néhány igen érdekes élményéről, megfigyelésről, számol be. A cikk 
a 8. füzetben ér véget. 

A 9. füzet sok cikket tartalmaz. Caspari erlangeni magán-
tanár arról ír, hogy ki gyűjtötte össze Ámos próféta beszédjeit, 
Grützmacher erlangeni tanár pedig egy előadását közli, melyben 
a keresztyén erkölcstan kivihetőségéró'l szól a jelen korban. Ezt 
ugyanis az utóbbi időben többen kétségbe vonták. Azért kimutatja 
a szerző, hogy a keresztyén erkölcstan nem kivihetetlen, csak 
ragaszkodjunk ahhoz, hogy a mi akaratunk ne csak íeljebb fej-
lődjék, hanem bűnbánat, áldozat s askesis által megujuljon, 
hogy az erkölcsiség megvalósításához a keresztyén vallást fel-
éleszzük s ennek a viszonyokra való hivatkozással való lehetet-
lenségét ne koncedáljuk. A viszonyokban rejlő akadályok leküz-
désére szükséges a keresztyén közösség, ilyenben valósítható meg 
a keresztyén erkölcsiség. Ezután szól még e füzetben Steinbeck 
tanár a prédikáció szövegéről, Hoppe az egyház hitvallásáról s 
az egyes gyülekezet jogáról, Scholz udvari főlelkész pedig az 
egyetemes papságról. 

A 10. füzetben König bonni tanár Dahse lelkész egy cikkével 
foglalkozik, melyben a modern ótest. kritika Mózes 5 könyvében 
megkülönböztetett források ellen száll, síkra míg König a forráshy-
pothesist védelmezi. Peters hannoveri lelkész azt kutatja, vájjon 
tanulhatunk-e valamit a rationalizmus prédikáció tanából, míg 
Risch lelkész Luther nőmet bibliájának kitűnő ismerője adalékokat 
nyújt Luther bibliai nyelvének méltatásához. Világos, hogy ezek 
is csupa oly cikkek, melyekből sokat tanulhatunk. Miért is e 
folyóiratot mindig csak újból ajánlhatjuk. 

A N. kirchl. Zeitschr. ismertetése után még röviden rámu-
tatunk testvérére, a „Iheologie der Gegenwart" c. lapra, melynek 
4. és 5. füzetje van előttünk. Ε két füzet az egyháztörténeti 
irodalmat ismerteti, mely az előző évben megjelent, Még pedig 
Grützmacher Gy. heidelbergi (most münsteri) tanár ismerteti a 
4. füzetben az ó- és középkori egyház történetét tárgyaló irodal-
mat (42.1.) Kiemelem Bardenhewer r. k. tudós ős egyházi keresztyén 
irodalomtörténetének (2. kiadása) elismerő' méltatását. Az 5. füzet-
ben Jordan erlangeni tanár ismerteti az újkori egyháztörténet 
irodalmát, melyből Brieger Luther életrajza, Mentz német történelme 
a reformáció korában különösen kiemelendő. Aki az utolsó év 
egyháztörténeti irodalma tartalma s értéke dolgában akar röviden 
tájékozódni, annak a Theologie der Gegenwartot, mint kalauzt 
ajánlhatjuk. 

r. y. 



Könyvismertetés. 

Rendszeres theologiai irodalom. 

A német Andreas Deichert-féle könyvkiadó cég pár év előtt 
új kezekbe került; Werner Scholl vette át és azóta új lüktető 
élet jött be a cég könyvkiadó munkájába. Ez a munka már addig 
is igen érdemes volt, mert a positiv theologia sok alapvető kor-
szakalkotó műve jelent meg az előbb Erlangenben működő, majd 
később teljesen Lipcsében letelepedett cég kiadásában. De mióta 
Scholl átvette a jó hírnevű üzletet, nagyobb számban is látnak 
napvilágot a könyvkiadó hivatal kiadványai. Az elmúlt nyáron 
egy sereg új kiadvány sorában több rendszeres theológiai munka 
is jelent meg, melyek közül legyen szabad e sorokban egy né-
hányat röviden ismertetni. 

A rendszeres theologia előcsarnokába vezet a vallástörténet. 
Itt a buddhismus fontos helyet foglal el. De ujabban ez a vallás 
nemcsak mint a mult vagy a távol idegen egy különös vallása 
jön már csak tekintetbe, hanem közöttünk is űz propagandát, 
sorainkban is vannak hívei, kik másokat is igyekeznek annak 
megnyerni. Hogy Németországban mikép áll ez a buddhista misz-
szió s mi az ő hirdetésének lényege, ezt megtanulhatjuk Gennrich 
Pál fősuperintendens rövid, de tanulságos könyvéből: „Moderne 
buddhistische Propaganda und indische Wiedergeburtslehre" (52. 1. 
ára 1"20 mk. =• Γ44 Κ.). A szerző megismertet minket a budd-
hista propagandát űző német egyletekkel, folyóirataikkal, vezető 
embereikkel, rámutat arra, hogy a „theosophia" emberei is budd-
hista tanokat terjesztenek s ezen szempontból jellemzi ezt a 
mozgalmat s képviselőit is. Sőt, mint szerzőnk kifejti, már Scho-
penhauer s Wagner R. is útegyengetői voltak a buddhismusnak. 
Ezután előadja a könyv az újjászületés ind tanának eredetét s 
lényegét s az új buddhismus tanának „tudományos" megalapí-
tását, a fejlődés tanával való összekapcsolását s philosophiai 
meg theosophiai igazolását, hogy azután végül az ujbuddhista 
tant megbírálja. A könyv igen jó vezető a modern buddhista tan 
s propaganda megismerésére és megítélésére s ezen célból melegen 
ajánlható. 

A rendszeres theologia ujabban sokkal nagyobb mértékben 
fordul megint a philosophia, sőt a metaphysika kérdései felé, 
mint még csak egy-két évtizeddel azelőtt. Még pedig ez a törek-
vés úgy a liberális (Troeltsch s a vallástörténeti irány), mint a 
positiv táborban egyaránt észlelhető (pl. Stange s. m.). A vallás-
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philosophia vagy egyes kérdései a theologusok sorában is találnak 
megint mívelőkre. így jelent meg nem rég a mi kiadónknál az 
igen szorgalmasan Írogató Dunkmann greifswaldi tanár tollából 
egy dolgozat: „Metaphysik der Geschichte. Eine Studie zur Religions-
philosophie cím alatt (70 1. ára 180 mk. = 216 Κ.), mely ide 
tartozik. Dunkmann az aristotelesi „természet metaphysikájával," 
és a kanti „Metaphysik der Sitten"-nól szemben más útat keres 
s a „történet metaphysikáját" akarja megalapítani. Nem új út 
ez, Schiller, a romantika, Hegel már járták, Dilthey s Rickert 
megfoghatatlan módon elutasítják, de a szerzó' újból igyekszik 
azt felmutatni, még pedig az újabb idevágó philosophiai irodalom 
alapos ismerete és felhasználása alapján. Azért, aki magára veszi 
e munka tanulmányozásának fáradságát, gazdagon meg lesz 
jutalmazva okulásban. 

A dogmatika elveinek kérdését napjainkban, sokan történeti 
szempontból kutatják (Troeltsch után Weber, Reinhard, Heim, 
Rendtorff s. m.). Előttünk van egy könyv, mely a református 
dogmatikával foglalkozik ily szempont alat t : Lic. Althaus Pál: 
„Die Prinzipien der deutschen re/ormiertien Dogmatik im Zeitalter 
der aristotelischen Scholastik" cím alatt (VIII. s 275 1. ára 7'50 mk. 
= 9 Κ.). A szerző Keckermann, Aisted, ellenfelük Amesius s 
Wittich, Maccovius, Pictet s mások, sokszor elődeik Hyperius, 
Ursinus, sőt Kálvin idevágó tanaival foglalkozik igen alaposan 
és terjedelmesen. Akik a tárgy iránt érdeklődnek, igen szorgalmas 
munka gyümölcsét élvezhetik, ha e művet áttanulmányozzák. 

A szt. írás normativ jelentőségénél fogva a dogmatika igen 
fontos kérdése a szt. írással való bizonyítás. Ezen tárgygyal fog-
lalkozik Girgensohn Károly dorpati tanár: „Der Schriftbeweis in 
der evang. Dogmatik einst und jetzt" c. művében (78 1. ára 2 mk. 
= 2'40 Κ.). A könyv szerzője azon meggyőződésben él, hogy a 
szt. írás tudományos kritikája szükségszerűleg lerontja a szt. írás 
isteni tekintélyét. Mivel a szt. írásról való régebbi felfogása szerinte 
vissza nem állítható, a súlyos dilemmából nincs más kivezető 
út, mint a szt. írásnak csak tudományos vizsgálata helyett a vele 
a tudomány eredményeinek elismerése mellett való gyakorlati 
foglalkozás. A szerző aztán elmondja, mikép igyekszik ő diák-
jaival a szt. írással való ily foglalkozás útján annak vallási jelen-
tőségének megismerésére jutni. Igen tanulságos könyv, még akkor 
is, ha tán nem mindenben követhetjük a szerzőt. 

A Deichertféle rendszeres theologiai kiadványok közt kiemel-
kedik két könyv, melynek szerzője llimels Lajos, a nagyrabecsült 
jeles lipcsei tanár. Az egyik könyv nem új mű, hanem régi 
ismerős, mellyel Ihmels a theologusok figyelmét magára vonta, 
t. i. az ő legjelesebb művének: „Die christliche Wahrheitsgewiss-
heit, ihr letzter Grund und ihre Entstehung" harmadik bővített és 
javított kiadása (Vili. és 352 1. ára 7 mk., kötve 8 mk. = 820 K. 
és 9'60 K.). Az 1901. évben lépett Ihmels ezen művével mint 



316 Könyvismertetés. 

ismeretlen erlangeni tanár (Seeberg utódja a Frank tanszékén) a 
nyilvánosság elé és rövidesen tekintélyes helyet biztosított magá-
nak az „erlangeni iskola" sorában mint Frank theologiájának 
szerencsés korrigálója s továbbfejlesztője. Már 1908-ban jelent 
meg a 2. és most a háború zajában a 3. kiadás. Míg a 2. kia-
dásban a szerző sokat beletoldott az ő művébe, addig most igen 
sokat szinte teljesen át is dolgozott, úgyhogy 3. kiadásában a 
könyv az ujabb irodalomnak folytonos figyelemmel kisérése folytán 
is, de egyébként is igen értékes művé lett. Kívánjuk, hogy a 
háború idejében való megjelenés ne kisebbítse azok számát, kik 
e mű tanulmányozásához fognak. A közeledő karácsony alkal-
mából minél több lelkész asztalán szeretnők látni. 

Ihmels másik itt bemutatandó műve még tavaszszal jelent 
meg és írójának több már megjelent, de egy itt első ízben meg-
jelenő előadását is tartalmazza: „Aus der Kirche, ihrem Lehren 
und Leben" cím alatt (IV. és 204 1. ára 4 mk, kötve 4"80 mk. 
= 4'80 és 5 76 K.). Ihmels többszörös kívánságra gyűjtötte össze 
ezen dolgozatait és helyesen cselekedett, mikor a kívánságoknak 
engedett. Itt találjuk azon előadását, mely azt fejtegette, „mikép 
őrizzük meg és tesszük gyümölcsözővé a jelenkor számára a 
reformáció örökségét," aztán azon dolgozatokat, melyek „a keresz-
tyénség és a vallástörténet," a „biblia és a hitvallás," „a dog-
matika feladata s jelentősége" kérdését tárgyalják. Egy-egy dol-
gozat tárgya: „a szt. lélek működése az egyházban" és „több 
papi laikusszolgálat az egyházban." Végül itt jelenik meg leg-
először egy dolgozat, melynek címe: „A Jézus Krisztusról szóló 
evangéliom és a bűn." Látjuk, csupa érdekes, részben aktuális 
kérdés, melyet Ihmels az ő ismert előzékeny s mégis a dolog 
lényegében határozott modorában fejteget s így olvasóját ezen 
kérdések dolgában felvilágosítja s útbaigazítja. 

Végül egy erdélyi szász evangelikus lelkész művét mutatjuk 
be: Scheiner Μ. szászhermányi ev. lelkész könyvét: „Die Sakra-
mente und Gottes Wort" (XII. és 220 1. ára 5 mk. = 6 Κ.). Α 
szerző könyvében összeállította előadásait és értekezéseit, melyeket 
az erdélyi ev. egyház körében németországi (Rade, Baumgarten, 
Niebergall) és erdélyi szász theologusok (Schullerus) által tartott 
előadásokellen tartott s írt. Tárgyalja a keresztség szentségét az összes 
tekintetbe jövő szt. írásbeli helyek figyelembevételével, ugyanígy 
az úrvacsora szentségét, majd összefoglalólag szól a szentségekről 
mint kegyelmi eszközökről s mindenütt figyelembe veszi a moder-
nek állítását, hogy e szentségek a régi pogány mysteriumokkal 
összefüggnek s megcáfolja. Az utolsó rész szól a szt. írásról s a 
tekintély és szabadság problémájáról. Scheiner Kahler tanítványa 
s így az ő s a többi német positiv theologus vállain állva állást 
foglal a modern német theologusok ellen, kiket jól ismer. Tanul-
ságos példája a szerző annak, hogy az erdélyi ev. egyházban sem 
minden lelkész s theologus a liberális theologia híve, mint ren-
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desen gondolni szoktuk. Ezért meg mint az erdélyi ev. egyház 
egyik lelkészének műve is érdekelhet minket ez a könyv, mely 
különben is megérdemli, hogy tanulmányozzuk s belőle okuljunk. 

Dr. D. Gy. 

D. Dr. Eduard König (Prof. in Bonn): Die moderne Penta-
teuchlcritiJc und ihre neueste Bekämpfung. Leipzig 1914. A. Dei-
chertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl (106 1.) Ára: 2 80 mk. 
= 3 36 K. 

Az utolsó időben már több angol, holland, német s amerikai 
támadás után erős rohamat intéztek a modern pentateuchkritika, 
azaz Mózes 5 könyvének különböző időben keletkezett forrásokra 
való bontása ellen. Ezt a rohamot, melyre fenti mű szerzője 
céloz, Dahse lelkész intézte, aki több dolgozatot írt nevezett 
kritika ellen. Ő is, mint már Klostermann s mások, a szöveg-
kritikára támaszkodik az ő kritikájában. Nevezetesen az eddigi 
forráskritika egyebek közt az istennek különböző neveire is 
támaszkodott Mózes 5 könyvének héber szövegében s ebből követ-
keztetett különféle forrásokra. De Dahse a LXX. görög fordításának 
figyelembevételével rájött arra, hogy az isten neveinek ezen 
változása nagyon is ingadozó talaj, mert szövegkritikailag nincs 
megállapítva s ezért támadja magát a forráskritikát is. 

König, aki már régen a forráskritika, sőt sok tekintetben 
a források datálásában is Wellhausen híve, csakhogy a források 
felhasználásában positivabb utakon haladott, fenti könyvében 
nyugodtan, alaposan bonckés alá veszi Dahse kritikáját, legelőször 
megállapítja, az 0. T. héber szövegének hitelességét, majd meg-
vizsgálja a LXX. szövegkritikai tekintélyét, hogy azután Dahse 
hypothesisét is megbírálja, melyet a forrás hypothesis helyébe 
akar tenni. Végül pedig megalapítja a pentateuchus helyes iro-
dalmi felfogását. Dr. D. Gy. 

Dr. Stephanus Székely, Bibliotheca apocrypha, introductio 
historico-critica in libros apocryphos utriusque Testamenti cum 
explicatione argumenti et doctrinae. Vol. primum: introductio 
generalis, Sibyllae et apocrypha Vet. Test. antiqua. Triburgi 
Brisgoviae. Herder. 1913. VII. 511. Ára nincs feltűntetve. 

Dr. Székely István a budapesti állami egyetem, róm. kath. 
theol. fakultásának jeles professzora igen jelentős és igen értékes 
munkát végzett, mikor e nagy művét kibocsátotta. Azt a rend-
kívül bő ős irodalom s kortörténeti szempontból eléggé nem 
méltányolható anyaghalmazt, amelyet apokrifusok néven isme-
rünk, feldolgozni, tudományosan elbírálni s szemléletesen meg-
ismertetni a legnehezebb feladatok egyike. Ε feladatnak Székely 
István dr. nemcsak megfelelt, hanem elismerésre méltó ügyes-
séggel és tudományos apparatussal, elfogulatlan hozzáértéssel és 
nagy tárgyszeretettel kezeli anyagát. Ez a kötet még csak az 



318 Könyvismertetés. 

ótestamentom apokrifusait tárgyalja. Nagy várakozással és biza-
lommal tekinthetünk az Újszövetségi apokrifusok ismertetése elé 
is abban a bizonyos meggyőződésben, hogy Székely István erre 
irányuló igényeinket is ki fogja elégíteni. R. S. 

A hitújítás terjedésének okai hazánkban 1541-ig. Irta dr 
Gedeon Gyula. Budapest. „Élet" 1912. VII. 129. 

Az előszó tanúsága szerint a szerző „a fősűlyt arra helyezte, 
hogy bemutassa ez átmeneti korban az egyház nehéz helyzetét, 
melyet a zilált politikai viszonyok még súlyosabbá tettek. Ez 
volt egyik legfőbb oka az új hit gyors terjedésének." A munka 
derekas s egyben legderekabb része (36—114. 1.) valóban nem 
is egyéb, mint lelkiismeretes és ügyes feldolgozása annak a 
tenger viszontagságnak, amelyeken a kisebb-nagyobb magyar 
egyházi javadalmaknak a mohácsi vész után, a történelmünkből 
jól ismert kényszer secularisatio következtében át kellett ver-
gődniök. Adatainak túlnyomóan nagy részét a Szt. István-Társulat 
hatalmas ,,Egyháztörténelmi Emlékek stb." c. adattárának első négy 
kötetéből meríti (de miért szabja akkor a címben dolgozata határ-
pontjául az 1541. esztendőt ? hiszen a felhasznált négy kötet 
anyaga 1547-ig terjed, amely esztendő tekintettel az 1548-iki 
országgyűlés restauráló határozataira e tekintetben amúgy is 
sokkal fontosabb határpont amannál). Hogy az évek szerint 
sorakoztatott rengeteg adatnak az egyes beneficiumok (érsek-
ségek. püspökségek, apátságok stb. történetévé való rendezett 
csoportosításával eredetiségre és elismerésre méltán számottartó 
szorgalmas munkát végzett, az bizonyos. Más kérdés aztán: 
vájjon ez az érdemes tartalom megfelelé a cimnek s a kitűzött 
feladatnak ? A magyar kath. egyház anyagilag szorúlt és poli-
tikailag tépett helyzete a reformáció gyors terjedésének bár egyik 
leghatalmasabb, de merőben negativ tényezője. És épen ezért, 
ha három akkora kötetet töltünk is meg a rajzolásával, mint a 
mekkora a Gedeoné, akkor sem adhatunk neki nagyobb magyarázó 
erőt, mint a mennyije e negativ természeténél fogva van és lehet. 
Az eredményes pozitív magyarázathoz pedig a XVI. század első 
felének magyar egyházi és világi kulturáját oly mélyreható 
elemzés alá kell fogni, amelyre e munkában még csak kísérletet 
is alig találunk. Legalább is azok a jórészt már sokkal részle-
tesebben és sikeresebben feldolgozott tudnivalók, amelyeket a 
három első fejezetben és az utolsóban elénk tár. (Hazánk egy-
házi viszonyai a mohácsi vészt megelőző időkben; a magyar-
országi német városok szerepe a reformáció történetében ; a 
királyi udvarnak és az ország rendeinek magatartása Luther 
tanaival szemben; az iskolázás, kapcsolatban a protestantizmus 
terjedésével a magyar reformáció okaiba való belátásunkat egy-
általában nem mélyítik. így kevesebbet igérő cimmel is megér-
hette volna a szerző. 
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Módszerének különösen érzékeny fogyatékossága, hogy mé-
lyebb kultúratörténeti pillantásai egyáltalában nincsenek, amiről 
bizonyság a túlontúl nagy általánosságok felszínén mozgó egész 
Bevezetése s bizonyság különösen az, hogy a „féktelen pénz- és 
birtokszerzési vágyat," ezt a magában véve is eró'sen magyarázatra 
szorúló sociális psychologiai tünetet egész művén keresztül egyik 
legelsőrangú magyarázó tényezőül alkalmazza az egyházi java-
dalmak viszonyainak alakulásánál. (3. 1. v. 115. 1.) Pedig ez az 
egyszerűnek s egyneműnek vett s valójában mégis oly bonyolult 
tünet igen is számos politikai, társadalmi, gazdasági, kulturai 
erőnek eredője s a történetírás nem oldotta meg eddig tudo-
mányos feladatát, mig ezekre az erőkre rá nem tud mutatni. 
Igaz, hogy ezeknek a szálaknak bortogatása nagyon messze visz 
s nem kis kultúratörténeti iskolázottságot kiván: de ha már a 
szerző egy részletkérdés megoldására oly buzgón rászánta magát, 
munkája érdemét csak fokozta volna, ha ez okok láncolatán a 
lehetőség szerint egészen végig megy. — A műnek tán legke-
vésbbé sikerült része az utolsó rövid fejezet, (122—129. 1.) amely 
a lehető legvázlatosabban s amellett hézagosan és rendszertelenül 
szól a tárgyalt évtizedek iskolaügyi viszonyairól, a régi ős uj 
napság tudománybeli és erkölcsi állapotairól, a hivek elhagya-
tottságáról — et de quibusdam ali is. Ez alis-ba, ugy szele-
mentében, besoroztatik a reformátorok kulturális munkássága is, 
amelyről pedig jobb egyáltalában nem beszélni, ha ezt csak olyan 
felszínesen tudjuk megcselekedni, mint Gedeon teszi (pl. mekkora 
gondatlanság csak ebben az egy mondatban is: „Az uj hit tanai-
nak terjesztéséért üldözést szenvedett Dévay Biró Mátyás irt egy (?) 
polemikus munkát, a Disputatiot, irt a tízparancsolatról (! ?), 
harmadik munkája Orthografia (sic!) Ungarica. (127. 1.). — A 
XVI. századbeli közember gondolkodásával azonosítja magát szer-
zőnk, midőn egyes külsőségek alapján komolyan állítja, hogy 
„a különbség a régi és új vallás között kezdetben csekély volt" (128. 
1.) s egyházjogtörténeti képtelenséget vet oda azzal a kijelen-
tésével, hogy .a cuius regio, eins religio" nálunk is érvényesült.") 
1. „tridenti zsinat előkelő szónoka, a később aposztatált Dudich" 
(59. 1.) tudtunkkal sohasem volt váczi püspök s különben sem 
Ágostonnak, hanem Andrásnak hivták. (Állitólagos „elődje," Perényi 
Miklós halálakor, 1540-ben egyébként nem volt még több 7 éves-
nél). — Mind e fogyatkozásokkal és szépséghibákkal szemben 
a kath. egyházi viszonyok megítélésében nyilvánuló higgadt pár-
tatlansága, itt-ott kicsillanó kath. álláspontjára tekintettel külö-
nösen méltánylandó történetírói erénye. Derék művét általában 
haszonnal forgathatja mindenki, aki az egyes helyek szerint való 
pontos feldolgozásban kívánja maga előtt látni a magyarországi 
egyházi javadalmak XVI. századbeli történetére vonatkozó ada-
toknak egy jókora summáját. 

Révész Imre. 



Olvasóinkhoz. 
Tizenkét esztendeje múlt, hogy a Theologiai Szaklapot 

néhány lelkes társammal megindítottuk. Tizenkét esztendőn 
át állottam e folyóirat élén. Ε folyóiratot ily sok éven 
át fenntartani nem volt könnyű feladat. Isten kegyelme 
ós az ügyszeretet erőt adott a feladat kivitelére. Sok derék és 
jó ember is hálára kötelező szíves készséggel támogatott 
munkámban. 

A folyóirat vezetésétől most megválni készülök. Más-
nemű elfoglaltságom ma már nem engedi meg, hogy teljes 
erővel e folyóiratnak éljek. Átadom annak vezetését kedves 
alma materem, a pozsonyi theologiai akadémia egyik kiváló 
tanárának, dr. Szelényi Ödönnek. Amely körből kinőtt, ugyan-
azon körben folytatódik tehát a Theologiai Szaklap élete. 
Legyen rajta Isten áldása, legyen vele a munkát megértő lel-
kek támogató készsége. 

Megköszönve a kartársak ős a jóbarátok szíves támo-
gatását, folyóiratunkat a tudományos törekvéseket megértő 
és méltányló protestáns közönség jóakaratába ajánlom. 

Raffay Sándor, 
t h e o l . t a n á r , b u d a p e s t i ev . le lkész . 

Igazítás. 
A Fontes Berum Trans.-τόλ e Szaklap 3. számában közölt 

ismertetésem két mondatát a következőkben legyen szabad 
helyesbítnem: " 

A 236. lapon alulról a 8 - 1 0 . sorokban a helyes beszéd 
ez: a ref. püspök a marosvásárhelyi Göcsi Máté. 

A 238. lapon pedig, alulról a 10—13. sorokban ez: Tévesen 
tartja Egri Lukácsot kolozsvári prédikátor korában a Stancarus és 
Blandrata vitázó ellenfelének és Stancarust a Bl. munkatársának. 

A 232. lapon alulról a 22. sorban a jogi helyett igazi, 
a 233-on alulról a 14. sorban zúdúlt helyett indult, Ά 234-iken 
alulról a 14. sorban fénnyel helyett ténnyel, a 15. sorban 
vált helyett vélt olvasandó. 

Révész Imre. 





j, 

I 

Wigand Κ. F. könyvnyomdája, Pozsonyban. 
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