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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 szervezett 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, lelkészképzóséről már fentebb szóltam.
Az 1912. évi statisztika szerint e szláv synodusnak
8270 tagja, 2 tanítója, 2080 tanulója, 380000 dollár vagyis
Theol. Szaklap XII. évf.
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1900000 korona vagyona volt, s 53 helyen tartottak vasárnapi 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 tagjával 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 mindenki akar benne résztvenni. Ez az oka, hogy a 48 gyülekezetre 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 alapítottak családot. Ezek visszavándorlása m á r 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 tartott 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 k a p 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 nagyobbrószót maga dr. Ramer superintendens gondozza.
A tót nyelvű anyagyülekezetek, társegyházak, filiák és
szórványhelyek mai száma tehát összesen 119; német anyagyülekezet 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 nincsen 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 szervezetlen 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 kimutatásban 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 egyházak ellen is minősíthetetlenül kitörtek és a békés gyülekezetek 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 superintendens hozzám intézett levele szerint azonban a lélekszám
magasra van becsülve. Legalább itt-ott mindenesetre. Ramer,
aki valamennyi gyülekezet szervezésében részt vett s valamennyinek 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 öthat izben változtatja lakóhelyét a szerint, amint a viszonyok
reá nézve kielégítők vagy kedvezőtlenek. Ezért is a magyarság számát sehol sem lehet bizonyosra megállapítani, nem
is lehetséges túlságosra felbecsülni. Meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy a felbecsülés nem mindenütt szorul kiigazításra. 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 jegyzőkönyv szerint a legutóbb megejtett népszámlálás nem igazolta. A clevelandi két egyház csak az adófizető egyháztagok számát ismeri pontosan, de a lehető szám csak hozzávetőleges. Hasonlót mondhatunk Martins Ferrytől, NewBrunswickról és South-Betlehemről is.
Mindezek előrebocsátása után most már közlöm a kimutatást úgy, amint nekem annak adatait a helyszínén bemondották :
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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. kötelékében lévők közül is 2 - 3 - r a . Ha azonban az esperesség megalakul, 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 természetszerűen 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 megemlíthetem, 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 alapítására. Ha tehát vannak, akik erre a munkára éreznek magukban hivatást, azoknak útját már most szives készseggel
egyengetni fogom
A munkamezőre vonatkozólag a következőket közölhetem :
Philadelphiában külön magyar-német gyülekezet alapítható.
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 lélekszámát 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 számadat o k a t 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 szórványokban 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 egymással 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 kérdésemre, mi lesz akkor, ha ismét visszatérnek majd az elhagyott hazába? — az én magyarom, aki pedig vérbeli vasmegyei 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 hazamenetelről hallani sem akarnak, A 10 éves leánykát egyszer
hazaküldték már, hogy otthon járjon iskolába, de csakhamar
visszasírta magát Amerikába.
Amerikaszerte bárhol tudakoltam a kivándoroltak hangulatát, 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 r á j u k
nézve nagyon is szabad új hazát, a harmadik pedig az anyanyelvét is teljesen elfelejti.
Ε jelenség megfigyelésére különösen nagy gondot fordítottam 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 erőgyarapodásunk egyik gazdag forrása lehet. A vagyonban
meggyarapodott, a tapasztalatokban megerősödött, a hazaszeretetben 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 megmételyezik. A hazafias, egyházias és erkölcsös érzület és a
józan gondolkozás csak akkor maradhat meg a kivándoroltakban, ha őket lehetőleg velük egy hazából való megbízható
vezetés alá helyezzük.
A Magyarországból Amerikába vándorolt nép az idegenben sokkal jobban keresi, igényli és szereti a hazai szellemű
vezetést, mint itthon. Ez az oka, hogy szívesen tömörülnek
egyesületekbe ós egyházközségekbe s minden egyesítő törekvést készséggel felkarolnak. Ma is megkéstünk már az odakint 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 velleitásokkal léphetnek fel. De még mindig tűrhetőbbek, mint azok,
akik egyházi körön kívül maradva, az atheizmus, anarchizmus, hazátlan szocializmus szélsőségeibe rögződtek bele.
Az esperességbe való tömörítés első sorban azt eredményezi, hogy evang. híveink józan, hazafias, valláserkölcsileg 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 áldozatkészséggel segítik a bevándorolt hitsorsokat az egyházközségek 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 kötelességüknek tekintik. A hazafias szempont is nagyon érthető,
ha mérlegbe vetik ezt a körülményt, hogy Amerikának állandóan szüksége van a munkaerőre, szüksége van a honpolgárok minél több milliójára, még pedig olyan honpolgárokra,
akiket minél szilárdabb erkölcsi alapon a maguk képére és
hasonlatosságára be tudnak olvasztani. Ez az oka, hogy minden 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 érvényesülése elé nehéz akadályok gördülnek, amelyek őket kintmaradásra 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 megértő 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. Amerikában 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. Napközben meg a papné vagy a paplány gyűjti össze az óvódába 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 egyházainak vezetésére hazai képzésű lelkészeket küldünk ki, akik
azoknak papjai, tanítói, nevelői, útmutatói és a haza és egyház 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 idegeneknek, 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 szervezésének 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 szervezetlenség, arról a meglévő egyházközségek története eléggé
tanúskodik. Hoefer elgini lelkész a chicagói synodus elnöke
pl. az elgini evang. magyar gyülekezet történetét a következőkép beszélte el.
Már 1907—8-ban feltűnt Hoefernek, hogy templomába
egészen idegen alakok is járnak, akik idegen nyelvű énekeskönyveket és bibliákat hordanak magukkal. Akadt köztük,
aki angolul is beszólt s így tudta meg, hogy ez idegen alakok
magyar evangélikusok. Összegyűjtötte őket s formális népszámlálást 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 egyházközség alapítására buzdította őket. Felajánlotta számukra
a s a j á 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 alkalmatlan időben való átengedése miatt nem egyszer türelmetlenkedő híveket nagyobb buzgóságra, összetartásra ós áldozatkészségre buzdítsa, a methodisták régi templomát és lelkészlakását 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 hirtelen elhagyta a gyülekezetet. A lelkész nélkül maradt egyházban 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 lefizetett 500 dollárt megtartják 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 methodistáknál 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 látja el.
Mindez éppen úgy nem történt volna meg, ha az egyházak és a lelkészeik szervezett esperességben élnek, mint
ahogyan nem kockáztatta volna egy másik nagy gyülekezetünk 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 lépéseket. Ezt az ügyet is meg kell ismertetnem, mert ezzel
szolgáltathatom a legnyomósabb érveket az esperesség szervezésének 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 hirtelen 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
Fájtó nevű kath. papból ref. pappá lett másodlelkész észrevette, 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 kezdett gondozni. A presbyteriánusok, bárha nem is reformátusokról volt ezúttal szó, szívesen támogatták munkáját. Nem
így a magyar reformátusok. Kúthy Zoltán esperes tiltakozott az ellen, hogy „idegen felekezetet vegyenek fel a kálvinista egyházba" s Fájtót elüldözte South-Betlehemből.
Ekkor és ezért történt, hogy Ramer superintendens a G. C.
nevében Lambert Vilmost küldte South-Betlehembe az elhagyott hívek gondozására. Lambert sem magyarul, sem vendül nem tudott. Felváltva, hol németül, hol angolul pródikálgatott, 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 lelkészt, a gyülekezetet feloszlatják.
Balek József nekem is megírta ezeket és ón kimentem
Betlehembe, ahol közgyűlést tartottam a templomban. Kívülem jelen voltak ott még : Lambert, Dianiska, Rúzsa, Stiegler
lelkészek is, értesítettem a gyűlésről Haas és Ramer superintendenseket is. Haast személyesen fel is kerestem. A
tanácskozás eredménye az volt, hogy Gyurátz püspök urat
még onnét felkértem egy vendül is tudó magyar pap küldésére, de megegyeztünk, hogy ha ilyent nem kapnak, a
betlehemiek Dr. Stieglert hívják meg lelkészül New-Brunswickból.
A south-betlehemi evang. gyülekezet felkarolását különösen azért tartottam mellőzhetetlennek, mert amely gyülekezet tagjai eddig óvenkint 10—12 ezer koronát tudtak
tőkésíteni s amelynek a tagjai kivétel nélkül mind haza

254

Raffay Sándor.

vágynak és haza is mennek: azokat hazai vezetés alatt megtartani, 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 álláshoz 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 vázlatosan 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 foglalta. Ez utóbbi azonban az egyházi gondozás nehézségei
miatt csakhamar elszakadt s a Presb. Church anyagi támogatásával önállósult. A szervezésnél nagy hibát követtek el,
mikor Tonnawandán építették fel a templomot s East-Buffaloban szereztek paplakot. A kettő 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 fenntarthatnák. A buffalói egyház a magyar esperességhez csatlakozott s a konventtől paplak szerzésére 500 dollár ingyensegélyt 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 összeszedni 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 tanévet 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 egyenlőség 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 egyetemes 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 változtatásokkal :
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 ú j presb. ev. vallású legyen. Későbbi
választásoknál mindenkor az egyháztagok közötti arány az
irányadó, de két ev. vagy két ref. presbyternél kevesebb sohasem lehet; c) A Black Rockon lakó egyháztagok egyháztagsági díjainak ós egyéb adományainak kezelésére egy másodpénztárnok választatik, aki pénztári naplójának havi eredményeit beszolgáltatja a főpénztárnok kezeihez. A másodpónztárnok 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 azok a t mindkét felekezet tagjai ismerjék.
5. Az Uri szent vacsora az ev. vallású egyháztagok
részére ugy az east buffalói, mint a black rocki istentiszteletek alkalmával, ostyával is kiszolgáltatandó.
6 Mindaddig, míg az egyház közössége fennáll, úgy a
már meglevő, mint az ezután szerzendő ingó és ingatlan birtokok közös tulajdont képeznek. Ehhez képest azoknak eladása vagy vétele,, kölcsönnel való megterhelése avagy ú j
építkezés stb. felett a közös egyház presbyteriuma és közgyűlése 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 járuljon, 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 szállnak vissza a ref. egyház kizárólagos birtokába. Az ú j szerzemények azonban, akár ingó, akár ingatlan birtokok legyenek is azok, olyan arányban osztandók fel, amilyen arányban
azok megszerzéséhez, az ev. testvérek s a hazai egyetemes
ev. egyház is hozzájárultak. Az egyház fenntartására szolgáló egyháztagsági díjak, továbbá a kisebb szórványos adományok, tekintettel arra, hogy azok ellenértékét a rendes
istentisztelet és más lelkészi szolgálatok képezik, a birtokjogot érintetlenül hagyják.
9. Az itt felsorolt 8 pont alapján egyházközségi közgyűlésünk 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 elnökségéhez".
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 kiküldöttnek, tudomásom van, két ízben is levelet írt, hogy Buffalót
látogassam meg, mert az evangélikus hívek a közösség fenntartását attól tették függővé, hogy én nekik mit tanácsolok,
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illetőleg, hogy hazai egyetemes egyházunk nevében mi biztatót 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 templomot 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 közgyűlést, 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. gyülekezet 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 szervezkednek, 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 nyilatkozatra: 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.
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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« elnevezést 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 kíséretében f. é. május havában a következő jegyzőkönyv melléklésével adta meg:
Jegyzőkönyv
felvétetett a buffalói ev. és ref. vallású
honfitársaknak 1914. évi március hó 8-án tartott értekezletén.
Jelen voltak Melegh Gyula lelkész, Siposs Gusztáv, Péntek 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 Sándor ev. vallású atyafiak.
'
1. sz. Lelkész Nt. Raffay Sándor úrnak s egy általa
tartott ev. értekezletnek megbízásából a jelen értekezletet
megnyitja.
2. sz. Lelkész ismerteti a Nt. Raffay Sándor budapesti
ev. lelkész és theol. tanár jelenlétében tartott 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 k é t kérdés: 1. u h a j t j a - e az önálló ev. egyházat? 2. Ha ezt megalkotni 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 nemmel felelők közül 3-an. A semlegesek közül eddig beiratkozott tag 5.
A South-buffalói összeírók szintén végeztek dolgukat s
szóló tudtával kb. 16 ev. atyafit írtak össze, de közülük
senki sincsen jelen.
Elmondja lelkész, hogy Nt. Raffay Sándor úr értesítése
szerint az önálló ev. egyháznak reménye lehet az angol egyházaktól évi 400 dollár segélyre s díjtalan templomhaszná-
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latra. Megjegyzi továbbá, hogy ha az ev. testverek kétségtelenül kimutatják, hogy az önálló ev. egyház fenntartására
képesek s azt meg is alakítják: felettes hatóságának a külön
ref. egyház beszüntetését s az ev. egyházhoz leendő csatolását fogja javasolni.
A fönt írtak előterjesztése után lelkész a gyűléstermet,
a tanácskozás szabadsága érdekében, a többi ref. vallású atyafiakkal együtt elhagyja.
3. sz. Az ev. atyafiak tanácskozása után Pölöskey Sándor 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 föntállását óhajtják : teljes erővel csatlakoznak a közös egyházhoz.
Lelkész e határozat megerősítéséül szavazást rendel el,
amelynek nyomán a jelenvalók egyhangúlag az előbbi értelemben 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 Egyház" 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 haladéktalanul 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 amerikai viszonyokat jellemző módon nem kaptam volna azóta
azt az értesítést, hogy Melegh Gyulát Mc. Kessport ref. gyülekezete hívta meg lelkészének, Ramer superintendens pedig
Buffalóba elvitte már Korntheuer Józsefet, akit ott az evangélikus hívek összetartásával s munkára lelkesítésővel bízott
meg. Ε szerint tehát Buffalóban az első magyar evang. gyülekezet 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 gyülekezeteket, s így híveink nagyon is ki vannak téve azon veszedelemnek, hogy más felekezetekbe, vagy éppen a rájuk folytonosan 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 — Detroitban történt.
Megfelelő joghatósággal felruházott felsőség és hivatását 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 lehetségesnek tartom-e én az amerikai egyházaknak a magyarhoni
egyetemes egyházzal való olyan egyesítését, amely megengedhetővé 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 egyházakat esperessógekké szervezték, amerikaszerte megütközést 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 elbocsátást 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 egyházközségeink a Gen. Council ellenőrzése és szíves támogatása
alatt továbbra is megmaradjanak. Én nem akarom széttépni
azokat az erkölcsi kapcsokat, amelyek a kivándorolt hittestvérek 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 megtartása érdekeben nekünk kell meghozni minden áldozatot, a
második és harmadik generáció megtartásának reményében
pedig nekik kell anyagi és erkölcsi téren támogatniok a gyülekezeteket. 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 magyarázza meg, hogy mikorra Ramer superintendenshez írott ama
levelemre, hogy vele ős a Gen. Council elnökségével a magyarországi 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 különösen a református magyar egyházak viszonyait akartam alaposan 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 részének példája szerint ridegen elszakítottam volna. Az elszakítás 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 folytonosan 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 kivándoroltak természetszerűleg az egyházzal szemben is támasztani fognak, mi csak akkor tudnánk kielégíteni, ha olvasatlanúl 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 készséges segítségével folytonosan képesek. De csakis akkor, ha
a hatalmas és gazdag amerikai egyházakkal bensőséges,
testvéries viszonyban maradnak. A Gen. Council a magyar missziót 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, öntudatosabb, gazdagabb ós intelligensebb németség sem képes nem-
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zetiségét több generáción át megtartani, akkor a többi nemzet gyermekei még hamarabb olvadnak bele az amerikai társadalomba. És mert ez így van, nincs oka túlságos anyagi
áldozatok hozatalára annak a magyar államnak vagy egyháznak 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 tisztán angol nyelvű egyházközségek birtokaivá lesznek.
Ennek felismerése indított engem arra, hogy az esperesség szervezésével kapcsolatosan az egyházközségeket
továbbra is az amerikai evang. egyházak közösségében ós
támogató készségében meghagyni iparkodjam.
Ε szempontok vezettek akkor, midőn február 9-ón Allentowban 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 következőket kell elmondanom.
A philadelphiai evang. theol. fakultás a Mount Airy nevű
külvárosban hatalmas parkban szétszórtan fekvő épületcsoportból áll. Gyönyörű temploma amerikai módon előadó
termek fölé ős mellé van építve. Ε templom papja a gyakorlati theol. tanára, aki itt vezeti be az ifjúságot a papi funkciókba. Az épületek közül kettő a tanárok, egy az ifjúság
lakásául, egy az előadások s egy a könyvtár számára szolgál. 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 együttműködése ?
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 vonatkozólag 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 üdvözlést, de különösen, hogy alkalmat adtak e fontos és kedves
találkozásra, részletesen elmondottam utazásom s kiküldetésem célját. Megköszöntem a magyarhoni evangélikusok eddigi
szíves gondozását s kértem, hogy a segítséget ezután se
vonják meg tőlünk. Elmondtam, hogy a két egyetemes egyháznak egymást teljesen kiegészítő feladatai ós kötelezettségei
vannak. A mienk az, hogy míg a kivándorolt hittestvérek
haza vágynak, őket hitben, érzésben, lélekben a magunk számára 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 kiegészítő 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 megelégedésének adva kifejezést, elsőbb is azt kérdézte tőlem, hogy
voltakép milyen minőségben és kinek a nevében kívánok
velük tárgyalni? Utaltam a bányai egyházkerület ós az egyetemes egyház megbízásaira. Azután azt kérdozték, hogy az
itteni megállapodásokat véglegeseknek kivánom-e tekinteni,
vagy nem ? Kijelentettem, hogy én csak arra vagyok felhatalmazva, hogy az amerikai evang. hittestvérek viszonyait
a helyszínén tanulmányozzam s az amerikai egyházakkal való
esetleges együttműködésnek, valamint a magyarhoni evangélikusok esperességbe való tömörítésének lehetőségéről
hazatérésem után jelentést tegyek és javaslatot, adjak Megbeszélésünk eredményét én kiküldő felettes egyházi hatóságaim tudomására hozom s azok fogják majd megállapítani
az amerikai Gen. Council elnökségével a további érintkezés,
vagy megegyezés módjait. Majd azt kérdezték tőlem, miféle hitvallási 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 szempontok, amelyek a megegyezés alapját képezhetik. Erre dr.
Ramer superintendens az allentowni pontokat előbb egész
terjedelmében felolvasta, angolul megmagyarázta, majd egyenként tárgyalásra bocsátotta. A tárgyalás angol és német
nyelven igen beható részletességgel folyt. Legtöbb vitára
adott alkalmat az a kérdés, mikép maradhat a megalakítandó
esperesség k é t különböző szervezetű egyetemes egyházzal
egyenlő értékű normális jogi viszonyban? Kérésükre részletesen elmondottam, milyen a mi alkotmányunk s miféle jogköre és jogviszonya van az esperességnek. Merőben ú j 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 kerestem a jogcímet. A Gen. Council volt az, amely velünk az összeköttetést már 10 évvel ezelőtt megkísérelte. A Gen. Council
gondozza a magyarhoni evangélikusok ügyét azóta is. Hálátlanság 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 teljesíteni. Az első az volt, hogy nem akadémiai előképzettségű lelkészeket a mi esperességünkbe tartozó egyházközségekbe rendes lelkésznek ne küldjenek, legfölebb diakónusnak vagy misszionáriusnak alkalmazzanak. A második az
volt, hogy a Slav Missions Board nevét, amely tévesen állapíttatott meg, mostantól fogva változtassák meg. Mert egy
bizottságban lehetséges ugyan magyar és szláv népek vallási
ügyét is elintézni, de kimondottan szláv bizottságba a magyarságot, amely otthon államfenntartó és egyházvezető elem,
mint alárendelt tényezőt bekebelezni nem szabad. Erre kimondották, 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 megfelelően mellékelve van szerencsém Önnek a philadelphiai seminariumban tartott tanácskozásnak memorandumát megküldeni. Ez tartalmazza: 1. A helyzetnek egy általános kifejtését német nyelven; 2. A megbeszélések hiteles jegyzőkönyvét angol nyelven. Szíves üdvözlettel maradok készséges híve Schmauk Τ. Ε., a General Council elnöke.
Magyar misszió munka
Amerikában.
Az idefűzött melléklet határozatai voltak a Philadelphiában, Pennsylvánia államban 1914 február 10-én tartott tájékoztató megbeszélés eredményei, amelyeket végleges határozat alapjául az északamerikai evang. luth. egyetemes zsinati-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 egyház 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 Skandinávián 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 testület elöljárói megbeszéltek s amelyekre nézve a 3. és 5.
pontot kivéve Raffay között és köztük teljes megegyezés
történt.
1914. február 9. Jegyzőkönyv, mely felvétetett Allentownban, Pa. Ntű Raffay Sándor theol. tanár, mint a magyarhoni 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 Magyarországból bevándorolt lutheránus hívők egyházi ós vallásos nevelése érdekében kezet fogjon egymással.
2. Ennek elérésére a Gen. Council a Magyarországból bevándoroltak 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 esperességnek a magyarhoni egyetemes egyházhoz, illetőleg az amerikai Gen. Councilhoz való viszonyát a két egyházközösség
törvényei határozzák meg.
4. Mindennemű esetleges félreértés vagy ellenvetés elkerülése 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 nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ezen esperesség tagjai csakis
olyan lelkészek lehetnek, akik a magyar Egyházalkotmány
szerinti akadémiai vagy az akadémiainak megfelelő előképzéssel bírnak. A Gen. Council képviselője viszont azt kívánja,
hogy az esperessógnek olyan papok is tagjai lehessenek, akik az
amerikai egyházalkotmány szerint képeztettek és ordináltattak, bárha hivatalokat (tisztségeket) nem is vállalhatnának.
6. Mindkét fél nagyon hasznosnak és szükségesnek
tartja, hogy az amerikai kikötőkben egy kivándorló misszionárius 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 indítványozza, 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 delegátusaival 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 kiküldötteit 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 egyházban 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 lelkészekre 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 akadémiai 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 lelkészek számára biztosítva van. Jacobs, Henry E. a system.
theol. tanára és a fakultás dékánja, Fry Jacob, a fakultás
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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 viszonyainak megismerése után az alakítandó esperessógre vonatkozólag 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 módozatait is részletesebben körvonalozza, amennyiben felhatalmazza a kerületeket, hogy a külföldön élő evangélikusok
gyülekezeteit bizonyos korlátozással kebelükbe be is csatolhatják. Jogilag tehát mi sem áll útjában annak, hogy az
amerikai evangélikusok hozzánk csatlakozni kívánó gyülekezeteiből alakítandó esperességet egyik hazai kerületünkhöz
becsatoljuk, illetőleg egyik hazai kerületünk felügyelete alá
helyezzük.
Az amerikai evang. egyházközségek becsatolására legalkalmasabbnak a bányai egyházkerület mutatkozik. Ez a
kerület volt ugyanis az, amely az amerikai egyházi ügyek
rendezését előbb Veres József, majd Raffay Sándor indítványára 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-

A z evangélikus egyház Amerikában. ,

269

ség természetes felettes hatósága mindig csak a kerület lehet.
Az evang. egyetemes egyháznak nincsenek is olyan szervei
és intézményei, amelyek egy távol lévő esperesség közvetetlen 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 alakítandó egyházmegye a bányai egyházkerülettel ugyanazon
jogi viszonyban volna, mint amelyben egy kerület kebelében
a hazai esperességek élnek. Mégis a sajátos viszonyok tekintetbevételóvel némi eltérésekkel.
A hazai egyházalkotmány rendelkezései szerint megválasztandó 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 összehalmozását 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 egyházközségeket 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 szervezendő vagy már is vezetett szombati, vasárnapi és szünidei
iskolákban csak a hazai egyházi hatóságok által engedélyezett
tankönyvek használhatók. Ezeket valamint más, az egyházakban 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 megadóztatás módja és behajtása dolgában az amerikai gyülekezeteknek teljesen szabad kéz biztosíttatik.
Az amerikai egyházmegyébe tartozó gyülekezetek életéről ós működéséről az esperesség elnöksége évenként írásban 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 törvényszék hatósága alá tartoznak annyiban, amennyiben oly
mulasztásokról vagy vétségekről volna szó, amelyek a lelkészek 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 megtartják, a magyarhoni evang. lelkészek státusában és nyugdíjintézetében 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 lelkészi állást vállalhassanak s ilyenekül őket a gyülekezetek
meghívhassák. Ez esetben összes szolgálati éveik a nyugdíjba teljes egészében beszámíttatnak.
Az amerikai lelkészek kötelesek a gyülekezetük körében történő ki- ós hazavándorlási folyamatot éber figyelemmel kisérni s erről az esperességi gyűlésből évenkint a kerületi gyűlésen is jelentést, esetleg javaslatokat tenni. Viszont
a kerület az egyetemes egyház útján felhívja a többi kerületet, hogy lelkészeikkel a ki- ós hazavándorlás ügyét szintén szemmel tartassák ós az amerikai egyházmegyét s annak
gyülekezeteit a hívek gondozásának szent munkájában testvériesen támogassák.
A lelkészeket illetőleg elsősorban is az a kérdés tisztázandó, mi történjék az Amerikában diplomát szerzett lelkészekkel? 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 előképzése 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 lelkészek közül Bódy, Kovács, Novomeszky Stiegler és Vályi s
most legutóbb Albrecht Géza hazai oklevéllel rendelkeznek,
Dianiska, Korntheuer ós Rúzsa itthon tanultak, de felavatásukat Amerikában nyerték s így egyelőre csak három lelkész okmányának elismeréséről van szó. Ezek közül Rúzsa
István elsőrendű szervező tehetségével igazolta lelkészi arravalóságát, 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 érdemes papi szolgálat áll, őket tehát rendes lelkészekül nyugodtan 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 jogosultságának megállapítása végett a kerület kérje fel az egyetemes
egyházat, hogy az egyetemes nyugdíjintézet alapszabályait
oly módon szíveskedjék módosítani, hogy az amerikai lelkészek érdekei kielégítést nyerhessenek. A nyugdíjintézeti
bizottság pedig hívassék fel, hogy a lelkészek felvételének
ügyét a maga hatáskörében minél előbb és a lehető legelőzékenyebb 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 eddigelé az amerikai lelkészekre nem terjesztették ki. Ε tekintetben tehát az a kötelesség vár a kerületre, hogy a református konventtel egyetértve annak x-endezóse végett az
államkormánynál lépéseket tegyen. Mert ha az amerikai lelkészeket 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 gondozó 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 Magyarországból 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 hozzájárul. 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 szükségleteket illeti, azokat két csoportba oszthatjuk: átmeneti és
állandó szükségletekre. Átmenetiek a szervezéssel járó kiadások, 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 egyházközségek 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 javadalmazása 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 azonban 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 hazahoztam.

A z evangélikus egyház Amerikában.
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Magának az esperességnek a szükségleteit
kezőkben állítom össze.
A szükséglet címe
A fennálló egyházak
részére segélyül
Lelkészek
nyugdíjbefizetésére átlagban
Szervezési költségek.
Esperesnek közigazgatási költség . .
Synodusi
elnöknek
közigazgatási költs
12 lelkésznek á100 d
2 missziói lelkésznek
ä 600 dollár . . .
Utazási átalányul illetőleg lelkészek fizetésének 1000 dollárig
kiegészítésére
. .
Összesen

Átmenetileg
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a követ-

Évenként

1000 d = 5000 Κ
500 „ = 2500 „
200 „ = 1000 „

j

100 d =

500 Κ

100 „ = 500 „
1200 „ = 6000 „
1200 „ -

6000 „

400 d = 2000 Κ
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 fenntartását nem tekintené kívánatosnak, vagy ha az esperesség a
magyar egyetemes egyháztól elszakadna.
Jó szándékainkon ós evangéliomi munkánkon legyen
Istennek áldása!
Raffay

Thtol. Szaklap XII. éjf.

Sándor.
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A két protestáns vallási tipus kérdéséhez.1)
Amidőn Preuss lipcsei tanárnak „Lutherische und
reformierte Frömmigkeit"
cimű (magvas tanulmányát zengzetes magyar nyelvünkre lefordítottam, s e folyóirat múlt
évi hasábjain közzétettem, azt hittem, hogy teszek az abban
fölvetett rendkívül érdekes tudományos kérdéssel jó szolgálatot hazai prot. irodalmunknak, s azt gondoltam, hogy ennek
a valóban szép kérdésnek a megvilágítása — különösen szerzője 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 gondviselésszerű reformációi alakzatnak, sőt Kirn lipcsei tanárral
vallom, hogy mindkét prot. vallási typus „az evangélium
közös alapján álló két teljesen egyenjogú vallásos individualitás," — 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 méltányolták. Két fiatal tudós kálvinista írónk : Révész Imre és
Sebestyén Jenő azonban valósággal — hol fölényes mosolylyai, 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, h a beküldték volna.
Szerk.
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egyszerűen lenyomatni. Szomorúan érdekes, hogy kortársaim
közül kiválóbb kálvinista író társaim a kérdéshez nem szóllottak, hanem tudományos értéke megállapítását a fiatalabbakra 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 „különösen aktuális"-nak mondja, behatóbban Vári Albert unitárius írótársunk ismerteti azt ritka tárgyilagos előkelő
hangon a Keresztény Magvető jelen évf. 1. füzetében. Mindenekelőtt a fordítónál — kinek régebben a debreceni irodalmi
harc napjaiban Ballagi Mór lapjában (és a külföldi sajtóban)
még az unitáriusok mellett is volt védő szava — érthetetlennek találja, hogy „a két testvér protestáns vallásfelekezetről'· 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 lényegével s a közös célért folytatott küzdelem győzelmi kilátásaival," s mi is érezzük lelkünkben az unitáriusokkal, sőt a
többi protestáns vallási árnyalatokkal, a melyeknek mindegyike egy-egy igaz — bár egyoldalúan kifejtett — karismatikus 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 vallásos irányzat is két külön protestáns tipust jelent."
Végül a két vallási tipus egyes jellemző sajátságainak
tömör és tárgyilagos bemutatása után fejtegetéseinek eredményét 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 szövetkezhetnek 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 ismertetést 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) elgyöngítése és az „általános keresztyénség' - jelszavának a hangoztatása. 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 testvérfelekezet különbségeinek tárgyilagos ismertetését. Ez a meggyőződés 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 tapasztalatának 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 mindvégig 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. vallásosságunk és a mi Lutherünk miatt."
Ilyen előkelően tárgyilagos hangon a kölcsönös megtermékenyítés 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 keresztyénség, 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 tett Preuss cikksorozatának lefordításával 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 eredményének s az eszmecsere útján tisztázódnak a nézetek."
Nagyon csodálkozom azon, hogy az érdemes szerkesztő meggyöngíteni 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. egyháznak nincsen." Hisz ez a lutheri reformáció benső vallási egységéből s a reformátusnak külön nemzeti alapon való szervezettségéből is kitűnik. A kálvinizmus szektairányzatai is
Angliában és Amerikában igazolják állításomat.
Az „Evang. Őrálló4 ez évi 12-ik számában Gömöry János eperjesi ev. coll. főgimn. igazgatótanár ismertette Preuss
tanulmányát. Azt írja többi között: „Soha alkalmasabb időben 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 udvarias szólamokban, de ritkán cselekedetekben. A nagyközönséget 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. egyháznak kulturális stb. jelentőségéről hovatovább lekicsinyléssel nyilatkozott, sőt megértük immár azt is, hogy az evangélikusok 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 kálvinista politikai párton töri a fejét.) Hát legyen elég ebből a
prot. közösségből! Fel kell világosítanunk intelligens közönségünket 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 tarthatjuk fen egyházunk
tagjaiban, ha az ev. szellemet a tanokban, a történeti fejlődésben és egyesek életében nyilvánvalóvá tesszük. Ilyen szempontból tartom én becsesnek a Preuss munkáját. Meg adja
azt, ami a kálvinizmusó, elismeri, hogy nagy és fontos karismáknak 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, hanem 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 tartja,
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 történeti 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 hiányoznia. Megjelentetésével — a fordítás fárasztó, sikerült munkájával 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 közleményekkel — akkor lehetne szélesebbkörű érdeklődés fölkeltéséről 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 jelenlétét a hit- és tanfelfogás egész rendszerén át kimutatni és
leírni. A hitalap azonosságát is konstatálja, s ez az: az isteni
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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 kérdésre úgy a szerző, mint a fordító adós maradt a felelettel,
holott a prot. dogmatika spekulativ megállapításainak épp e
kérdésre adandó elfogadható felelet garantálja hitelét, igazságát." — 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 később Schneckenburger,
a vallásos öntudat meghatározottságának tényéből indúl ki, amelynek pszichológiai kényszere
az isteni üdvrendnek a keresztyónségben nyilvánúló működésére alkalmazva hozza létre a reformációnak két főalakját:
a lutheri és kálvini reformációt. És — szerinte — „csak e
végső pszichológiai alapból magyarázhatók meg eredményesen a két vallásfelekezet konkrét nyilvánulási formái stb."
És csakugyan: „Mily logikusan és lélektanilag összefüggő
rendszerről van szó a reformáció mindkét ágában. Mily szerves 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, felfogása, ha megtaláljuk azt a szülőokot (mi Preuss-al megtaláltuk Luther immanens és Kálvin transcendens istenfogalmában!) 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 hitfelfogás 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 előszavában 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 stádiumainak megfelelőleg, amelyeket a megtérés és megszentelődés pszichológiai momentumainak szoktunk nevezni."
Fejtegetéseinek konklúzióját így vonja meg az érdemes
bíráló: „A két hitrendszer közötti különbségeknek a vallásos
öntudat ily pszichológiai meghatározottságából való magyarázata 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 kiegészítésre 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 közelíti meg az evangeliumi keresztyén vallásosságot, mint a
kálvinistának merev megkötöttsége ós mégis kiható cselekvősége.
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 számában Vargának ezt az előkelően komoly, tudományos és tárgyilagos álláspontját elhagyta, és Preuss művének értékelésében
Révész Imre szellemes, de egyoldalúan szenvedelmes fejtegetéseit 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 önelégülten 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 szellemesen, de helyenként csipkedő modorban s a valódi komoly
tudományos tárgyilagosság róvására, sőt itt-ott nagy mondásokkal 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 megélésében 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 tekintettel ítéljük mindezekre nézve hasznosnak ós eszmóltetőnek
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a mű tanulmányozását. Ennek a tanulmányozásnak azonban 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 készséggel 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 elismerésre méltóan igyekszik, megőrizni a tudományos tárgyalás
objektiv hangját és szempontját, valójában mégis csak a saját
hite: a lutheránizmus iránt való rejtett (dehogy rejtett!)
rokonszenvvel s ennek visszájaként a kálvinizmus iránt való,
már sokkal kevésbé rejtett 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 mellőztem. Végül ily „szigorúan lelkiismeretes tudományos alapossággal" megkonstruálván, illetőleg anatómiailag izekre szedvén 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 szűkölködő
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
követőinek 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 enagyhangú, 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 magániratban — Preuss komoly tudományos
kérdését „házi perp a t v a r á n a k 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 „ S á r o s p a t a k i 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 ismertetésnek" 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 használta, 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 megérdemelt volna, mint csak annyit, hogy Preuss műve „a lutheri
és kálvini vallásos felfogás és vallásos élet főbb pontjainak
összehasonlító ismertetése és luth. szempontból való megítélése." Habeat sibi!
Révész Imre „kitűnő bírálatának", mely „játszva verte
le Preuss agyaglábakon álló állításait", méltó társa Sebestyén 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 tanulmányának 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 vérszegény kísérletezése" (sic!') ismertetésére is eképen: -Alig
van könyebb, biztosabb, szuverén fölényt adóbb munka, mint
a kálvinizmus szuperiorításának bebizonyítása a lutheránizmussal szemben" mert hát — így é r v e l — : „theológiájának
egységes, logikus rendszerében, önálló világnézet formálási
képességében, a kulturához χ aló viszonyában, jogi és politikai
érzékének fejlettségében, magasabb rendű
intellektualizmusában. az egészséges individualizmus
s aktivitásának
és
heroizmusának kifejlesztésében, a demokrácia
iránt való
érzékében, egész ethikájában, a modern életre, s főleg a kapitalizmus, ipar, kereskedelem
kifejlődésére gyakorolt óriási
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hatásában egyaránt a kálvinizmus vezet." (Kár, hogy a művészetet is nem említette, amelyről mestere: Kuyper műve 180 1.
maga is azt mondja: „Kétségtelen, hogy Luther művészi tekintetben sokkal magasabb színvonalon állott, mint Kálvin.") Majd
azt mondja, hogy „Preuss munkája nem pártirat, hanem csak
szelíd erőlködés (sic) annak a mentésére, ami még menthető." „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. theológusok 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 protestantizmusnak a „hódító** kálvinizmus javára. Ez már szinte
egyedűlüdvözítő túlzott kálvinista öntudat, amelyet nem
ok nélkül oly türelmetlennek jeleznek a más vallásfelekezetűek 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 nagymultú lapunk érdemes szerkesztőjének etry szava sem volt
e túlzott önórzetű szellemi röppentyűkre! Bizonyára Kuyper:
bár „csupa energia, csupa akarat s a „Soli Deo Gloria" gondolatának 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 essaynek" mondja, mely „rendkívül értékes és alkalmas arra,
hogy gondolkodásra késztesse olvasóit. Kiindulópontja az,
hogy valamely vallásfelekezetnek igaz lelkét pusztán hitvallásaiból, 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 jártam el a

284

Dr. Szlávik Mátyás.

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 nyomrólnyomra 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 kálvinistaellenes 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 szellemeskednünk vagy gúnyolódnunk lehet ott, ahol nem tudjuk megérteni 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 tanulmányban 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 decretum"-ának: az absoluta predestinációnak s a kegyelem elveszíthetetlenségenek — 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 virágzása 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 vallásosság 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 féltékenykedésből igyekeztek csökkenteni Preuss tanulmányának
az értékét, az elfogulatlan, tárgyilagos, számot tevő ismertetők nagy többsége mind elismeri Preuss tanár nagy tudását,
szellemességét, művének világosságát, erős logikáját, gondolatokat ébresztő okfejtését és tudományos kérdése aktualitását. 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 ú j 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 kálvinizmus inkább hangsúlyozza a ker. embernek az istentől
való függőségét, a lutherizmus az istenben való szabadságát.
A lutheri ethika mély bensőséggel, kedélyének nemes tisztaságával áll egy ellenséges világ közepette, tűrve, szenvedésével önmagához és istenhez menekülve, — Kálvin ellenben
szembeszáll a világgal ós vaskézzel kényszeríti, hogy minden
vonatkozásaiban: politikában, nemzetgazdaságban, tudományban, 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 különbséget p. o. egy Dorner, Luthardt, Schneckenburger
és Lobstein is a maguk hittanában. Szerintök is a luth. vallásosság
sem nem „weitsüchtig" vagy „weit·flüchtig", hanem „welttüchtig."
Dr. Szlávik
Mátyás.

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története
1520-1741.
(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 járt ugyan, de másrészről
a Saponara Fülöp pataki kapitány által Lipót király részéről
Thökölyi Imrével kezdett alkudozás is sikertelen maradt. Mindkét 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, támogatva a ház híveitől képes lett a háború erélyesebb folytatására 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 Kassát 1 ) és szeptember 16-án Füleket. Itt
a következő napon átvette Ibrahim basa kezéből a fejedelemség jelképeit: a botot és süveget, de jóllehet a török szultán
magyar királynak is nyilvánította, Bocskay és Bethlen példájára 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 templomokat 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 megüzente a háborút ós a 13 megye ez évi május havában
gyűlést tartott Tállyán, hol a hadi szükségletekről törtónt
gondoskodás 1 ) és midőn végre a török Bécs városát ostromolta, Thökölyinek az egész ország hódolni kezdett.
De csakhamar megváltoztak a dolgok. A lengyel király
(Sobieszki) felmentette Bécset 2 ). Párkány, Esztergom a császáriak 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. bizt 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 hadaktól és idegen tisztviselőktől, de üres biztatásnál egyebet
nem nyertek. Az országot az idegen biztosság kormányozta
és Bécsben már a kir. hitlevelet is „magyarázandónak" találták, 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-Magyarországon 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 ugyan 3 ) ós 1686 január elején Nagy-Váradról fegyverre 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 j ó reménysége" volt „6 n a g y s á g á n a k " (t. i. a
fejedelemnek)! Si vis pacem, para bellum.
*) A lengyel segítség nélkül Bécs városa menthetetlenül elbukik, Thökölyi
szerencse csillaga el n e m tűnik. És mivel hálálta meg Ausztria a segítséget? Azzal, hogy Lengyelország felosztásánál segédkezett!
*) Említésre méltó, hogy Thökölyit a porta Bécs minden kérése dacára
nem a d t a 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 szerencsecsillaga 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 visszafoglalt véghelyek megszűntek vallásszabadsággal bíró artikuláris helyek lenni ós az elkobzott jószágokon épen úgy,
mint a kincstár bármely más uradalmában a „róm. kath.
császár" tekintetett földesúrnak, ki a hivatkozott törvénycikkekre 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 ostromzár dacára meg nem szakadt, igen felbőszítette. Ahhoz járult,
hogy Nádasdynó — Thökölyi Mária — sógornéját, Zrinyi Ilonát
Munkácson meglátogatván, hire járt, hogy ezen nő visszatérve fivérének Kassán párthíveket szerezni igyekezett és
végül, hogy két elfogott markotányosnő — állítólag kivallotta, 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 megírta Bécsbe, honnan kérelmére megengedték, hogy Eperjesen 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 itólőszéket 1 ) megalakította.
Február 16-án este történtek az első elfogatások és
kínos vallatás után március 3-án a következő ítéletet hirdették 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" C a r a f f a Antal elnöklete alatt következő
birákból alakúit: Wallis ezredes alelnök, Fischer Mihály kassai k a m a r a
igazgató, Pelsőczi György kir. ügyigazgató, Szentiványi László főfeladó. Megyeri
Gábor Sárosmegyei jegyző, Harter Mihály és Medveczki Mátyás Eperjes városi
tanácsosok, Juliani Péter és Friderici P é t e r eperjesi polgárok, B r a h á m Vilmos
danckai születésű eperjesi lakós, Görcz Márton, az eperjesi őrség p a r a n c s n o k a
és Burghart Mátyás hadbíró.

289

A göniövi ig. hitv. evang. esperesség törlénete.

kezeik levágatnak és aztán lefejeztetnek, mert a letett
hűségesküt megszegvén Thökölyihez pártoltak, vele üzeneteket 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 szolgálatában) 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 tanácsos és jegyző). Palásty Gábor (nyitrai nemes) és Kovács
György (kassai mészáros) feje vétetett. A börtönök
megteltek ós Caraffa még mindig tovább terjesztette kutatásait, 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 fenyegetés érte Kálmanczayt, midőn Draskovich Miklós országbíró
ellen vallani vonakodott! Caraffa nemcsak a magyar törvények értelmében nem járt el, hanem általában semmiféle
törvényhez nem ragaszkodott, a puszta gyanút beigazolt
ténynek vette és a kínpadon kierőszakolt vallomásokra támaszkodott, 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 szabadon bocsáttatott ós Petenada Györgytől azt akarták kicsikarni, 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 képzelhető sem volt. Erre egy legfelsőbb parancs a további nyomozásokat beszüntette.
Ezen tények eléggé igazolják, mily gyenge lábon állott
akkor Magyarországon az egyéni szabadság, az élet- és
tulajdonbiztonság! és legborzasztóbb az, hogy Bécs a közrémületből és a hadi szerencséből fegyvert kovácsolt, meiylyel a magyar alkotmányt megsemmisíteni akarta és nagyobbára 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.
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következtében az aranybulla záradékát, mely a nemzetnek
a törvényt nem tisztelő fejedelem ellenében törvényes ellentállási 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 vallásszabadság eltörölve maradt, a jezsuita rend az országba
befogadtatott de — Eszterházy Pál nádor birodalmi herceg
l e t t ! És elnémúlt a hazafiság, a nemzet beléfáradt a 200 eves
küzdelembe, tompán tűrte a rendszabályozást, néma fájdalommal 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 keresztyénszigeti 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 visszafoglalta 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 kormányoztassák Magyarország is úgy mint Ausztria örökös tartományai! 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 alkalmazkodni! majd grófi, bárói, lovagi és más címeket igért
*) A legtöbb magyar grófi- és bárói k o r o n a 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 Széchenyi 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.-Magyarországon is, hol kivált a köznép előtt még nem volt köztudomású, 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 Mármarosban és Moldvában talált menedéket.
Az elnyomott hazában mindinkább terjedt az elógületlenség, többé nem Stambulból, hanem Parisból kapott táplálókot. 1699-ben január 26-án megköttetett a karlóczai béke,
mely a török uralomnak Magyarországon véget vetett.
Β) A gömöri

ág. hitv. ev. esperesség
1682-1703.

viszontagságai

Thökölyi Imre az 1682-ki hadjáratban egész FelsőMagyarországgal 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 Csetneken tartott gyűléséből a visszahelyezendő lelkészek következő 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 tanító 1 )
jelöltetett ki, az esperes Regius Jakab akkor már „rozsnyói
magyar lelkésznek" írta magát (Szentkereszti 19—20 1.).
*) Bahil Lőrinc m é g a beiktatás előtt ribniki lelkésznek választatott meg.
20*
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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. Dobsina 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 tartanak; de az esperesség arról tudni sem akart. „Mivel Magyarországon minden
lutheránus templom visszaállítandó, a sumjáczi pedig lutheránus volt, ennélfogva Bajtkónak „a tévelygő szellemnek 11
(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 lelkészt 1 )
(Szentkereszti 24 25. 1.).
Regius Jakab és Fabriczius Mátyás 1683 március 9-én
Jolsváról a fejedelemhez küldettek, hogy a tized visszaállítását kérelmezzék, mely követségre a fejedelem 1683 március 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 szerencsecsillaga 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 birtokába a tizedet, ki azzal rendelkezni joggal és hatalommal
*) Ezen egy adat elég annak beigazolására, hogy az üldözést, melye
apáink szenvedtek, az u r a l k o d á s r a törekvő esperesség idézte elő. Mily joggat
kényszerítette a sumjáciakat, hogy szeretett papjokat elbocsássak, hitöket
e l v e s s é k ? Csak azon joggal, amellyel Regius Jaka,b Rozsnyóról elűzetett. És
ezen kényszer eredménytelen maradt, a garamvölgyi egyházak — m a is
görög katholikusok.
*) A dobsinaiak t. i. elébb és külön voltak a fejedelemnél, nem v á r t á k
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 engedett és Regius Jakab csakhamar másodszor is elűzetett
Rozsnyóról, az esperesség a folytonos üldözés, harc és háború
közben ismét szótmállott, a nyilvános élet szinteréről leszorúlt 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) bebörtönözik, 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 fordúltunk 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 uradalmakban 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 uradalmakban csak mutatkozni is mernének, (Szentkereszti 47 1.)
a vallásgyakorlat pedig ezen területen (pl. Jolsván) kápolnában ós magánházakban is tilos volt (Szentkereszti 48 1.).
') Érdekes ezen kimutatás, melyből megtudjuk, hogy a régebben annyi
p a n a s z tárgyát képezett „pactata" valóban csekély v o 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 esperességi levéltárban, az érsekhez intézettet pedig a Péczeli féle jegyzőkönyv 46.
l a p j á n találtam. Utóbbi különösen a Rozsnyóról elűzött esperes érdekében
kelt, aki „a jezsuitákkal is békében élt és hivatalát évenkénti szabad választ á s n a k köszönte" miért is „a megváltó sebeire kéri az esperesség δ magasságát
e n g e d n é 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, Veszveresen, Betléren, Csetneken, Rozlosnán, Köviben, Ribniken,
Budikfalván, Pádáron, Derencsényben, Kietén, Baradnán, Bisztrón és Ratkón tehát összesen 22 egyházban egyházlátogatás
ejtetett meg (Peczeli 1 8 2 - 2 2 9 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 (Szentkereszti 141 1.) és a ki „a szigorú intést" keresztyén béketűréssel fogadhatta, mert már a következő évben egy esperességi gyűlésen is megjelent, midőn egy „csábítási ügy" az
egyházi ós világi hatóság által közösen tárgyaltatott és döntetett 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 jegyzéke 1 )
állapíttatott meg, mely aztán minden egyes egyháznak szoros
megtartás végett kiadatott.
*) J a n u á r i u s b a n : 1. Krisztus körülmetéltetése ; 2. Krisztus megjelenése
(Tízkereszt) ; 3. Pál fordulása.
F e b r u á r i u s b a n : 1. Gyertyaszentelő b o l d o g a s s z o n y ; 2. Mátyás apostol.
M á r c i u s b a n : 1. Gyümölcsoltó boldogasszony; 2. Zöld csütörtök (a
prédikáció t a r t a m a alatt); 3. Nagypéntek.
Áprilisban : 1. Krisztus feltámadása (két n a p ) ; 2. Szt. György n a p j a
(a prédikáció tartama alatt) ; 3. Szt. Márk n a p j a .
M á j u s b a n : 1. Fülöp J a k a b ; 2. áldozó c s ü t ö r t ö k ; 3. pünkösd (két nap);
4. Szentháromság napja.
J ú n i u s b a n : 1. Ker. szt. János ; 2. Péter Pál.
Júliusban : 1. Sarlós boldogasszony ; 2. Apostolok oszlása (a prédikáció
tartama a l a t t ) ; 3. Mária M a g d o l n a ; 4. Jakab.
A u g u s z t u s b a n : 1. Úr szine változása; 2. Péter bilincsbe veretése (a
prédikáció t a r t a m a alatt); 3. Lőrinc (a prédikáció tartama a l a 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 kiváltságlevele 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 egyházunk 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, Restóren, 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,
állása.

igazgatása,

közjogi

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 tartama a l a t t ) ; 5. Bertalan; 6. János fejvétele
(a prédikáció tartama alatt).
Szeptember: 1. Kisasszony n a p j a ; 2. Máté e v a n g é l i s t a ; 3. Szt. Mihály.
Októberben: 1. Lukács e v a n g é l i s t a ; 2. Simon és Júdás.
N o v e m b e r b e n : 1. Mindszent ; 2. Márton (míg a prédikáció tart) ;
3. Katalin (míg a prédikáció tart); 4. A n d r á s apostol.
Decemberben: 1. Tamás a p o s t o l ; 2. Krisztus születése (karácsony);
3. I s t v á n vértanú ; 4. János evangélista ; 5. Apró szentek napja (Szentkereszti 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 engedelmességet kíván tagjaitól és „átokkal" sújtja azokat, akik
meg nem tartják mit számukra nagy büszkén előírt. Hovátovább 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", Szentkereszti 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. Említésre 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 egyházakban, 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 korszakban 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 (Szentkereszti 81 1.). A változás észrevétlenül történt ós az esperesség szervezete még a régi m a r a d t ; de a világi elem befolyása 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 esetekben járhat el,1) miután ily kérdések eldöntése a közgyűlést 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 hajtja 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 engedelmességet; melyet az esperes azelőtt minden lelkésztől
követelt; másrészt a lelkész fontosabb ügyekben pl. házassági 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 j á r t a k ; 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 ft 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 kimondatott, hogy a bíró a hátrálókokat szigorúan behajtani,
a lelkész és egyházfi pedig azokat pontosan feljegyezni
köteles (quisque aedituus habeat suas dicas ut et reverendus 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 j u t a l m a k a t és büntetéseket, tilalmakat és felmentvényeket.
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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 tőle 1 ) (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 kötelezte 2 )
(Szentkereszti 33 1.).
D) A

közoktatás.

Már fent említettem, hogy a tanítók tekintélye e
korszak folyamán feltűnően gyarapodott; az alárendeltség, 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, hanem az egyházfiak adtak véleményt a tanítók magaviseletéről. Az 1693 évi egyházlátogatás alkalmával tapasztaltatván, 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 intézkedtek: „az elaggott tanítóra Feinhölzer Mátyásra 10 — 12
az olvasásban jártas fiú oktatásán kívül az egész iskola feletti
felügyelet bizatik, osztályát (grammatica és syntaxis) Molitoris János veszi át. ki azon kívül még szintén 12 az olvasásban 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 a k o l ! Nevezetes, hogy az „excommunicatio" szót is gondosan kerülték most és a kirekesztést m á s 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 v o n á s Bodovinus A n d r á s életéből, hogy e könyveket
kiváltotta és még gyönyörűbb, hogy a szegény pórnak egy forintot elengedett
és 3 forintért adta ki könyveit (Szentkereszti 33 1.!.
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is dicsérték; azonkívül a szépírást és számtant is kell, hetenként két órán át, gyakorolni és a kátét az első osztályban
latinul, a más két osztályban németül tanítani, végül kimondatott, 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 kúntaplóczai lelkész) elmozdítását azt hozván fel okúi, hogy az
illető a magyar nyelvben nem egészen j á r t a s ; 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 (Szentkereszti 191 és 224 1.).
A nép maga is elénk érdeklődést tanúsított: a közoktatás 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 sajógömöri iskoláról pedig megjegyezte az 1701 február 16-án
megejtett egyházlátogatás, hogy ezen intézet, melybe az ifjúság 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 Molitoris Jánosnak biztosíttatott: 1. két, a Gölniczvölgyben állott,
Remenik András és Romp András tulajdonát képező vasgyárból 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 csalog a t t a : így Dobsinán az iskola emelése érdekéből végre beiéegyezett 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! (Szentkereszti 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 tekintetett: a tanító is, az iskola minden
barátja is azon volt, hogy jótétemények által az iskoláztatáshoz 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 deákokra hárúlt, a közép ós felsőbb oktatás a tanítót ós helyetteset 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 discipulus condiscipulum doceat, quorum errores domini proeceptores 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 magasabb 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 kincsének tekintette az iskolát és midőn látta, hogy a világi elem,
a nagy közönség úgy mint a polgári hatóság is melegen felkarolta 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 találtunk 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 kúntaplóczai lakost 1698 április 23-án Csetneken a kúntaplóczai
egyház javára 12 forinttal és az esperesség javára 2 aranynyal 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 nyilvánította ós azt mondta, hogy leányát néhány tisztességes
nő megvizsgálta és vallatta, kik bizonyos betegséget észleltek 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 megvesztegetve? 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 visszaküldte a „jegyet", 1690 június 20-án S.-Gömörön már csak
10 tallérban és egy hordó serben a vőlegény javára, 6 tallérban 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 elhanyagolja ) (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, A n t o n i György kövii lelkész valamint Tornallyai
György és Szentiványi Miklós gömöri táblabírák által mindkét fél szabályszerű kihallgatása után hozatott és így a helyesebb felfogást, m e l y belőle
kisugároz, a világi bírák b e f o l y á s á n a k lehet és kell tulajdonítani.
a
) Merem állítani, hogy m a i napon egy felsősajói pór sem találkoznék,
ki könyvekért 3 forintot fizetne, kinél 3 ft á r a k ö n y v lenne.
a
) Nevezetes, hogy a lelkész a hanyag tanítónak pártját fogta és hogy
a köznépnek kellett ez ellen fellépni.
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A templomok ékességei közt találtam: 1693-ban Csetneken 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 királyképet 1 ) stb. stb.
Az esperességi gyűléseken felhagytak az utóvégre is
meddő vitatkozással, ahelyett Sartori Illés csetneki tanító,
tanítványai által előadott versekkel és színdarabokkal fűszerezte 1694—1704-ig (mely évben jolsvai lelkész lett) kivált
a gyűlést követő lakomát, 1688 október 8-án „szép színjátékban 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. Bodovinus András esperes úr személyében köztünk megjelenjen:
Hogy Bodovin András és Balduin egy, ki t a g a d j a ?
Kedveli a munkát mindkettő egyaránt.
9. A legjobb és legnagyobb istenség úgy akarta, hogy
Stegman „a hires szónok" feltámadjon ós Sexti András oláhpataki 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 jegyzőkönyve igazolja, szt. István k i r á l y és Géza fejedelem.
2
) Ezen 23 párversben m é g : Pappus „a bölcs theologus" (Petrovics),
Himelius , a betegségben is r e m é n y k e d ő " (Hirsch), Förster „a b a l s o r s b a n el
nem csüggedő" (Fabnczius), Pollio „a geniális" (Perlaki), Chitraeus _a szentírásban j á r t a s " (Csoklicz), Kessler „az erényei m i a t t nagyra becsült" (Keviczki),
Pelargus „a bőbeszédű- (Pixiades), Ludecus „a meggondoltan tréfálkodó"
(Lucae), B r o c h m a n „a taglejtésekben kitűnő" (Bahil), Mentzer „az őszinte"
(Makovini), Arcularius „a bőkezű adakozó" (Antoni) Sutlivius „a n a g y hallgató" (Subsylvani), Gerhardus „az alázatos" (Grenertzius), Petri „az írás
szavait kardkép forgató" (Paulovits), Durrius „a n é p intője" (Dzurani), Vellerns
„a mindenre ügyelő" (Vietoris), Altlusius „a m a g á r ó l keveset tartó" (Abrahamides), 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 elnyomott nép sótalan kenyeret evett — ha ugyan kenyere volt
— ós elébb titokban, majd később nyilvánosan is zúgolódásban 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 Ferenczet 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 Magyarországban 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 összecsődült 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 szótverte és a mármarosi havasok: közé ugrasztotta.
Ez a szétvert paraszthad képezte 1703 június havában
Rákóczy Ferencz első seregét, mely azonban, a mint a fejedelem 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 szerenszóló" (Bubenka), Vigandus „a m a g á b a n keveset bízó" (Vendrinszki és T a r n o v i u s r a babonát gyűlőlő" (Triznai) v a n felemlítve, m e l y jegyzék kétségk í v ü l az akkori kedvenc írókat és olvasmányokat foglalja magában. Ezen
^ f e l í r á s o k é n a k (inscriptíones) nevezett párversek oly a n n y i r a tetszettek, h o g y
az esperesség azokat a jegyzőkönyvben megörökítette.
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csótlen nap 1 ) 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, Késmárk, 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" minden hazafiunál visszhangra talált, a nemzet II. Rákóczy Ferencz
mellé állott ós Lipót császárnak az alkudozáshoz kellett
nyúlnia, melyet nevében Széchenyi Pál kalocsai érsek Gyöngyösön kezdett meg, de minden siker nélkül folytatott. A
háború Dunán innen és Dunán túl tovább folyt; Rákóczyt erdélyi fejedelemnek választották, szerencsésen elkerülte a neki Bécsből vetett tőröket, sikeresen kiegyenlítette a szintén Bécsből támasztott viszályokat ós a nagyszombati 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 itt a „szövetkezett rendek" fejedelemnek 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 alkudozás 3 ) és a császár szorúltságában a rendek
szövetkezését is ünnepélyesen elismerte: de jóllehet Anglia
és a németalföldi rendek is közbejártak és a magyar nemzet 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 m a j d n e m
elfogták és csekély hadát szétverték.
'*) Ez oklevelet a z t á n minden m e g y é b e n egy e célra nyitott jegyzőkönyvbe iktatták, minden n e m e s ember a l á í r t a és pecséttel erősítették meg.
3
) A bécsi udvar m é g 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 á b a volt minden édesgetés,
Rákóczy a nemzet jólétét a s a j á t maga j a v á é 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 tartományok 1 ) védelmére szorítkozott: megnyílt 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 belófáradt 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 megkínálták, példátlan önmegtagadással magától elhárította:
Rabutin császári hadvezér roppant nehéz ós gyors menetekben Erdélybe hatolt ós azt jó részben a császár iránti hűségre 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 erélyesebb 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 királyválasztási joga újból feléled, a kormányzat a magyar törvényekhez idomítandó, az egy hónapon belül megtérő felkelők
teljes bűnbocsánatot nyernek, Rákóczy és Bercsényi pedig a
haza elleneinek nyilváníttatnak. Majd 1710-ben a szabad vallásgyakorlat is némi korlátozással t. i. az 1681 ós 1687 évi
törvények értelmében visszaállíttatott.
A hadviselés ez alatt a császár részéről több szerencsével folyt. Veszprém, Simontornya, Lőcse, Zólyom, Véghles,
*) Ezen tartományok igen sokat szenvedtek a felkelők portyázásaitól.
) Az „eb u r a fakó" jelszóval elfogadott h a t á r o z a t r a XIV. L a j o s
a z o n kijelentése kényszerítette a szövetkezett r e n d e k e t : hogy m á s államfő
alattvalóival szerződésre n e m léphet.
Thtol. Sziklap III. éjt.
20
l
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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 helyreállítását 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 beiéegyezéséhez 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 — — — eltitkolták; 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 felsővadász! 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 általános amnestia a l a p j á n létesült, melyből a fejedelem
maga sem vétetett ki „ h a 3 hét alatt alattvalói hitet tesz és megtér !" A
fejedelem azonban ez utóbbit nem cselekedte és Bercsényivel együtt Franciaországba és aztán Törökországba vonúlt.
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biztosították 1 ) 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 Andrást 2 )
Jolsvára, a csetneki tanítót Sartori Illést, Hosszúrétre a csetneki deákot Fabiani Jánost, Rákosra a restóri tanítót Machner
Mártont, Vizesrétre az ochtinai tanítót Pileatoris Andrást és
Rozsnyóra Pelsőczy Mártont jelölte ki lelkésznek, kik egyelőre magánlakban kezdték meg hivatalukat, miután a templomok még nagy részt a „páterek" kezében voltak. A rozsnyói és jolsvai jezsuiták erre Rákóczyhoz, Bercsényihez
futottak, kiktől tiltó határozatot is hoztak 3 ) 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 e n n y i t mond.
*) S e x t i András helyét csakhamar a szlabosi tanító Leporis András
foglalta el.
' ) Hol és mikor eszközölték ki a jezsuiták ezen parancsot ? erre nézve
sem t a r t a l m a z a jegyzőkönyv semmit, tény azonban, hogy mindez még
1703-ban (a jegyzőkönyv egy helyen szeptember h a v á t említi) történt.
4
) Kishont semmiféle h a j l a m o t nem mutatott 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 (Szentkereszti 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 állíttatni. 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 esperességek, 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 ember 3 ) jelenlétében Csetneken megtartatott.
A lelkészek a paplakban, a világiak a templom udvarában
mindenekelőtt a felett tanácskoztak: szükséges-e és hasznos-e superintendenst választani ? mely kérdés főkép azon
indokból, hogy t. i. az 1610-ben kelt nádori kiváltság el ne
évüljön 4 ) mindkét helyen külön-külön igenlőleg eldöntetvén
ós a határozat a világiak által a lelkészekkel üzenet alakjában közöltetvén, 10 lelkész a világiakhoz küldetett, hogy
már most a kijelölést egyetértőleg ejtsék meg, mire Bodovinus András csetneki és Petrovits György szlabosi lelkész
lett kijelölve 5 ), a szavazatok beszedésével ós összeszámlálá') A követség költségeihez j á r u 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 t a n á c s o s uraknak 3 a r a n y n y a l kedveskedett a követ.
2
) így szól a választásról felvett jegyzőkönyv.
') Ezek közt t a l á l j u k . Gallyk Jánost, az A n d r á s s y család u r a d a l m i
igazgatóját A.-Sajóról, Deák Valentini Jánost a fenséges fejedelem m u r á n y i
u r a d a l m á n a k igazgatóját, Saler Mártont dobsinai bányapolgárt, Hoblay Ivánt
rozsnyói főbírót, Palugyai Mátyást Gömör Panyitról, id. Terrek Istvánt Csetnekről. Remenik A n d r á s t Dobsináról, a jolsvai, szlabosi, oláhpataki albírót stb.
4
) Ha a n á d o r i kiváltság 100 éven belül i g é n y b e n e m vétetett, m i n d e n
joghatályát elvesztette.
5
i Sexti A n d r á s oláhpataki lelkész jegyző és Sartori Illés j o l s v a i lelkész
szószóló is a jelöltek között voltak, de a választás megkönnyítése érdekében
(úgy látszik a világiak tanácsára) visszaléptek és így a szavazás csak B u d o v i n u s r a és P e t r o v i t s r a 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 superintendensnek 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 vonatkozó 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, Szentkereszti 246-252 l.).1)
Az egyház kormányzata ekkóp biztosítva lóvén : esperességünk 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 visszaállítása egyelőre elluíríthatlan akadályokra talált (Szentkereszti 254—256 1.). így midőn a veszverósi és betlóri egyházak visszaállításáról volt szó, a veszverósi 3 ) plébános roppant ellentállást fejtett ki; de az esperesség nem nyugodott,
kivált miután Jánoky Zsigmondnak a Szolnok melletti táborból 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 fenségéhez! Meg kell próbálni! Ha a veszélytől mindig vissza*) Feladatom a gömöri esperesség múltját azon időpontig ecsetelni,
m e l y b e n sorsát egy m a g a 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 n e m osztom, nem oszthatom ezen,
mint a l á b b 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. haszonbért, 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!" (Szentkereszti 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 alispán, 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 t a r t a t t a k fenn (Szentkereszti 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 országgyűlésre magával vitt sérelmi lajstromot a fejedelem elé terjesztette 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. Ugyanakkor kimondatott, hogy a rozsnyói két templom az evangélikusoknak visszaadandó, de a (piaczon álló) jezsuita templom 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 jezsuitáktól 1 )
a jolsvai templom régi tulajdonosaira visszaszáll, de a Vesselényi nádor által épített kápolna a róm. katholikusok birtokában hagyatik ós miután a lakosság Mititzki apátplébánosnak
a tizedből mitsem akart átengedni, a fejedelem őt saját pénztárából 500 forinttal kárpótolja 2 ); 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 jellemzi Rákóczy Ferenczet, h o g y a viszály kiegyenlítése végett a magáéból áldozatot hozni egy percig sem k é s e 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, Pixiades György jegyző, a rozsnyói városi tanács és több világi
ember ellenmondása 1 ) dacára a többségben talált magyar
lakósságnak adta át, mi a németeknek már azért sem tetszett, mert a kis — azelőtt magyar -- templom javítást
igényelt (ruinosum, Szentkereszti 306—307 1.). iWásnap Veszverésre 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 meghagyta 2 ) (Szentkereszti 307—308 1.).
Betlóren már 1705 december 10-én Hrebenda Tóbiás személyében lutheránus lelkészt találunk, ugyanazon napon „más
megyék példájára" havonként egy egy böjt nap jelöltetett
ki 3 ) (Szentkereszti 310, 312 1.).
Közli: Kovács

Sándor.

*) R o p p a n t szomorú tény, hogy a rozsnyói egyház 1654 óta magával
meghasonlott. Ezen viszály lehetett főoka annak, hogy az egyház oly könnyen
esett m a r t a l é k u l a jezsuiták cselszövényeinek.
*l S e m m i sem jellemzi j o b b a n a biztosság igazságos e l j á r á s á t mint
az, hogy Murányalyán az akkori állapot megtartását rendelte el, miután
megegyezni nem tudott.
®) Januáriusban : vízkereszt, f e b r u á r i u s b a n : gyertyaszentelő boldogasszony, márciusban : Reminiscere vasárnapja, áprilisban nagypéntek. A felszólítást ezen böjtnapok elrendelésére Szent I m r e y gömörmegyei jegyző hozta
el (a megyétől ? Szentkereszti 312 1.).

Lapszemle.
Miután folyóiratunk 2. számában a „Neue kirchliche Zeitschriftul) 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 elkárhozottsága 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 egyházi 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 magántanár 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 fejlődjék, hanem bűnbánat, áldozat s askesis által megujuljon,
hogy az erkölcsiség megvalósításához a keresztyén vallást feléleszzük s ennek a viszonyokra való hivatkozással való lehetetlenségét ne koncedáljuk. A viszonyokban rejlő akadályok leküzdésére 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 forráshypothesist 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 rámutatunk 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 irodalmat (42.1.) Kiemelem Bardenhewer r. k. tudós ős egyházi keresztyén
irodalomtörténetének (2. kiadása) elismerő' méltatását. Az 5. füzetben 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 korszakalkotó 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 néhányat 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 miszszió 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 buddhista propagandát űző német egyletekkel, folyóirataikkal, vezető
embereikkel, rámutat arra, hogy a „theosophia" emberei is buddhista tanokat terjesztenek s ezen szempontból jellemzi ezt a
mozgalmat s képviselőit is. Sőt, mint szerzőnk kifejti, már Schopenhauer 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" megalapítását, 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 törekvés 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 Religionsphilosophie 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 alatt: 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 foglalkozik 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 diákjaival a szt. írással való ily foglalkozás útján annak vallási jelentőségének megismerésére jutni. Igen tanulságos könyv, még akkor
is, ha tán nem mindenben követhetjük a szerzőt.
A Deichertféle rendszeres theologiai kiadványok közt kiemelkedik 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 Wahrheitsgewissheit, 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
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ismeretlen erlangeni tanár (Seeberg utódja a Frank tanszékén) a
nyilvánosság elé és rövidesen tekintélyes helyet biztosított magának 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. kiadásban 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 alkalmából 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 megjelenő 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 keresztyénség és a vallástörténet," a „biblia és a hitvallás," „a dogmatika feladata s jelentősége" kérdését tárgyalják. Egy-egy dolgozat tárgya: „a szt. lélek működése az egyházban" és „több
papi laikusszolgálat az egyházban." Végül itt jelenik meg legelőször 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 Sakramente 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 modernek 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. Tanulságos példája a szerző annak, hogy az erdélyi ev. egyházban sem
minden lelkész s theologus a liberális theologia híve, mint ren-

ICönyvismertetés.

317

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 PentateuchlcritiJc und ihre neueste Bekämpfung. Leipzig 1914. A. Deichertsche 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 szövegkritikára támaszkodik az ő kritikájában. Nevezetesen az eddigi
forráskritika egyebek közt az istennek különböző neveire is
támaszkodott Mózes 5 könyvének héber szövegében s ebből következtetett 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 megvizsgálja a LXX. szövegkritikai tekintélyét, hogy azután Dahse
hypothesisét is megbírálja, melyet a forrás hypothesis helyébe
akar tenni. Végül pedig megalapítja a pentateuchus helyes iroDr. D. Gy.
dalmi felfogását.
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 rendkívül bő ős irodalom s kortörténeti szempontból eléggé nem
méltányolható anyaghalmazt, amelyet apokrifusok néven ismerünk, feldolgozni, tudományosan elbírálni s szemléletesen megismertetni a legnehezebb feladatok egyike. Ε feladatnak Székely
István dr. nemcsak megfelelt, hanem elismerésre méltó ügyességgel és tudományos apparatussal, elfogulatlan hozzáértéssel és
nagy tárgyszeretettel kezeli anyagát. Ez a kötet még csak az
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ótestamentom apokrifusait tárgyalja. Nagy várakozással és bizalommal 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 vergődniök. 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 határpontjául 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 (érsekségek. 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 politikailag 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 részletesebben és sikeresebben feldolgozott tudnivalók, amelyeket a
három első fejezetben és az utolsóban elénk tár. (Hazánk egyházi viszonyai a mohácsi vészt megelőző időkben; a magyarországi 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 egyáltalában nem mélyítik. így kevesebbet igérő cimmel is megérhette volna a szerző.
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Módszerének különösen érzékeny fogyatékossága, hogy mélyebb 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 javadalmak 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 tudományos 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 legkevésbbé 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 elhagyatottságáról — et de quibusdam ali is. Ez alis-ba, ugy szelementében, 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 tanainak 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 szerzőnk, 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 kijelentésével, 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 évesnél). — Mind e fogyatkozásokkal és szépséghibákkal szemben
a kath. egyházi viszonyok megítélésében nyilvánuló higgadt pártatlansága, itt-ott kicsillanó kath. álláspontjára tekintettel különösen 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 adatoknak 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. Másnemű 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, ugyanazon körben folytatódik tehát a Theologiai Szaklap élete.
Legyen rajta Isten áldása, legyen vele a munkát megértő lelkek támogató készsége.
Megköszönve a kartársak ős a jóbarátok szíves támogatását, folyóiratunkat a tudományos törekvéseket megértő
és méltányló protestáns közönség jóakaratába ajánlom.
Raffay Sándor,
theol. tanár, budapesti ev. lelkész.

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.
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