
Visszapillantás a hazai ev. egyháznak XVI. század-
beli zsinataira. 

Előzmények. 

A ke resz tyénség - h i v a t á s a . Az ö s s z e s k ö z ü g y e k veze tő i a 
p a p o k v o l t a k . — Az a n y a g i j ó l é t m e g r o n t o t t a a p a p s á g o t , 
— p á p a i k ö v e t e k é s h a z a i i r ók n y i l a t k o z a t a i . O l á h Miklós. 

Sokat foglalkozván egyházunk múltjával és jelenével, 
valahányszor fontosabb kérdés merül fel, mely egyházunk 
haladásával és fejlődésével áll némi összefüggésben: szinte 
szokásommá vált visszatekinteni a múltra és meggyőződni 
arról, miként gondolkoztak őseink és elődeink erről, vagy 
arról a nagy kérdésről ? Mi volt az, ami erőssé és életké-
pessé, avagy gyengévé és erőtelenné tette őket ? 

Régi meggyőződésem, hogy a Keresztyénségnek és az 
evangéliomi protestáns egyháznak nagy hivatása van az 
emberi művelődés és a valláserkölcsi élet előmozdításában ; 
és különösen a nemzetek alkotmányos életének fejlesztésé-
ben. Mindenkor védője és előmozdítója volt ez az igazságnak, 
a jognak, a testvériségnek ós a lelkismeretbeli szabadságnak : 
s mindazon erényeknek, melyeknek gyakorlása naggyá és 
hatalmassá teszik az emberi társadalmakat. Ha az emberi 
társadalomnak bármely részében békétlenségek, keserűségek, 
összeütközések és harczok támadnak, akkor biztosak lehe-
tünk arról, hogy ott oly bűnök szerepelnek, melyek a 
Krisztus evangéliomának egész szellemével ellenkeznek. 

Az egyes országokban levő különféle néposztályok, nem-
zetiségek és vallásfelekezetek, bármily név alatt élnek, éppen 
oly kevéssé élhetnek egymástól elkülönítve, mint egyes 
emberek. Azok az eszmék, melyek azokat összetart ják, más 
és más színezetet nyernek a művelt ember lelkében; mást a 
műveletlen, tudatlan, erkölcstelen és durva emberekében. 

Ebből erednek az egyes emberek és társadalmak, vala-
mint a külömböző vallásfelekezetekhez tar tozó emberek 
között a sokféle harczok és küzdelmek, melyekben a ter-
mészet törvényei szerint, rendesen az erősebb nyeri el a 
győzelem diadalkoszorúját. 

Ne feledjük, hogy a hazai keresztyénség elterjedését és 
hatalmának megerősítését már egy ezred év culturája előzte 
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meg; ne feledjük azt se, hogy akkor még a hazai cultúra igen 
alacsony fokon állott. Kevés embernek jut eszébe, hogy 
akkor még a világi elem egyáltalában sem írni, sem olvasni 
nem tudott. A királyok is írástudatlanok voltak, s éppen 
nem lehet csodálkozni, hogy azok a kormányzás terén egészen 
a papság tudományára és tanácsaira voltak utalva. 

Történelmi tény, hogy a keresztyén papok voltak a 
földmivelésnek és az iparnak is első terjesztői. Ok tanították 
a népet állandó lakások építésére; fák és hasznos növények 
ültetésére és ápolására. Lehet-e csodálkozni, hogy mikor a 
királyok és a népek azt látták, hogy a keresztyén papság 
a lelki szolgálaton kívül, még az állam közigazgatásában 
és a törvénykezésben is elől áll, akkor ez a papság, mint 
a közéletnek nélkülözhetlen tényezője, önkényt, a köztisz-
teletnek és szeretetnek tárgyává let t? 

Ipolyi Arnold, jeles kath. püspök ós történetíró egyik 
beszédében ezen szavakkal sorolja elő a régi kath. papság-
nak érdemeit és mindenre kiterjedő munkásságát : „Az állami 
és községi administratió ügyeinek egész tömege foglalta el 
egész idejüket. Ott volt — úgymond — az országos és megyei 
levéltár. A monostorok — mai nyelven szólva — valóságos 
közjegyzői és telekkönyvi hivatalok vol tak ; úgy, hogy minden 
köz- és magánjogi hiteles ténykedés, jog és birtokváltozás 
terhelés, iktatás, átvétel, szerződés, végrendelet, tanúvallo-
más, hitelesítés, másolás s több efféle, itt készült és itt ment 
végbe. Amig levéltáraink számos oklevelének fogalmazói és 
írói csupán a szerzetesek voltak: addig más társaik birtok-
beiktatásoknál és határjárásoknál j á r t ák a vidéket. Ismét 
mások külföldi követségekben jár tak, vagy az országos 
kormányzat körül dolgoztak, mivel a világiak között ilyen 
munkára való erők nem voltak kaphatók".1) 

Valóban a mai kor gyermeke alig képes elképzelni azt 
a kort, melyben egyedül a papok végezték mindazt, amit 
ma a világi közigazgatás és törvénykezés összes közegei 
végeznek. Ne feledjük, hogy akkor még a haza védelmére 
is a püspökök tartoztak fegyveres erőről gondoskodni; várakat 
építeni, azok védelmére állandó katonai bandériumokat tar-
tani és azokat a harczba vezetni. Ne feledjük azt se, hogy 
például a mohácsi csatában öt püspök esett el, ós a fővezér 
Tomori érsek volt! Mindez hozzájárult azon tekintély és 
hatalom gyarapításához, mellyel a kath. főpapság tényleg bírt. 

Nem csoda, hogy ilyen tekintély mellett az ezzel járó 
hatalom és világi jólét lassanként megrontotta a papságnak 
erkölcseit. Általában közismert dolog, hogy a XV. század 
végén ós a XVI-dik század elején a magyar püspöki kar 

L. a C z i n á r Mór felett m o n d o t t e m l é k b e s z é d é t . 
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inkább világi örömeinek élt, mint főpapi kötelességeinek és 
a Krisztus evangéliomának. 

A régi hazai törvényeknek egész halmaza tiltakozik a 
papságnak jogtalan és törvénytelen vagyonszerzési törekvései 
ellen — és az ezzel járó fényűzés és erkölcstelenség ellen. 
De mind hiába! A püspökök a vagyonszerzésnek tisztességtelen 
módjától sem riadtak vissza, daczára mindazon törvényeknek, 
melyek e tekintetben századokon át hozattak. Bakács Tamás 
érsekről meg van írva, hogy azon törvények daczára, melyek 
megtiltják, hogy a püspököknek egynél több javadalmas birto-
kuk legyen, δ mintegy negyven birtokot szerzett össze külöm-
böző módokon. Mint az ország leggazdagabb embere, δ tar-
totta kölcsönökkel a szerencsétlen II. Lajos király udvarát is. 

Hogy a vallási reformatió kezdetén minő szellem ural-
kodott hazánkban a püspökök között, azt sok igazhívő kath. 
történetíró jegyezte fel, akikről senki sem teheti fel, hogy 
ellenséges vallási érzés vezette volna tollúkat. Az akkori 
pápai nuntiusok, akik hazánkban megfordultak, igen sötét 
színben tűntet ték fel az akkori magyar püspököket. De saját 
hazai egykorú emlékeink is, például az erdélyi püspököt 
fukarnak, iszákosnak és nyerészkedőnek; Várday Pált és 
Szalkay László egri püspököt nagyravágyónak, önzőnek és 
uzsorásnak ; Móré Fülöpöt és később Zsigmond pécsi püs-
pököt hasonlóképpen fösvény kereskedőnek ; Deák Pál vesz-
prémi püspököt pedig paráznának festik.1) 

A római udvar magyarországi követői, például Burgio 
Antal báró és Campeggio bibornok, akik a „humanisták" 
hírében állottak, élénken érezték a római egyház romlott-
ságának okait. 

Mint ilyenek sohasem kicsinyelték a Luther által meg-
indított egyházjavítási mozgalom erkölcsi értékét. Sőt 
Campeggio, aki Németországban közvetlen tanuja volt a 
reformatio küzdelmeinek, teljesen érezte Luther irodalmi 
műveinek jelességét és csak sajnálkozni tudott afelett, hogy 
azoknak megczáfolására senki sem vállalkozott. 0 és társa 
ismételten hangoztatja, hogy „az egyház testét elborító sebek" 
orvoslására csak egy gyógyszer van, t. i.: a vallásügyének, 
az egyház méltóságának már régóta várt restauratiója. 

Mindketten bíztatták a pápát a szükséges reformok 
keresztülvitelére. Sőt Campeggio 1524. év nyarán a regens-
burgi gyűlésen „a clerus erkölcsi életének javítására" vonat-
kozó statutum elkészítésével is foglalkozott. Ismert dolog, 
hogy Luther a törököt is vallásosabbnak és erkölcsösebbnek 
tartotta, mint az akkori keresztyénség f e j é t — a római pápát. 

') Messer követségi titkár jelentése V. ö. B. Nyáry Albert a „Századok" 
1869. évf. 239. 1. 
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Hogy ilyen lelki vezérek mellett milyen lehetett az 
alsóbb rendű papság, azt nem nehéz elgondolni. Gosztonyi 
János, győri püspök keserű hangon panaszolja egy franczia 
barát jának, hogy a magyar kath . papok között alig talál-
t a tnak már olyanok, akik teljesen értenék azt. amit olvasnak 
és énekelnek. Innen van — úgymond — hogy közöttük 
legtöbbnek szíve száraz, lelke rideg, mint a jég, s a lelkészi 
szent cselekményekben oly közönyösek, hogy inig a szent 
éneket mormolják, szívük — melyben többé nem ég az isteni 
lélek heve, nem érti ajkaik szózatát.1) Természetes, hogy 
ilyen lelki vezetők mellett a köznép és erkölcsileg elfajúlt 
és értelmileg elsatnyúlt. 

Még súlyosabbá vált a helyzet akkor, mikor Magyar-
ország politikailag is két részre szakadt és mikor Ferdinánd 
ós Zápolya János párt ja között kellett választani. A papság 
azon párthoz csatlakozott, amely több anyagi haszont ígért. 

Éhez képest a kapzsiságnak és jellemtelenségnek rú t 
és visszataszító példái kerültek a felszínre. így például 
Brodarics István, szerémi püspök, azon ürügy alatt pártolt 
el Ferdinánd királytól, hogy ez fegyverrel támadta meg 
Magyarországot; pedig elpártolásának valódi oka az volt, 
hogy Zápolya János pártja népszerűbb volt az országban, 
mint a Ferdinándé, s azért annak uralma alatt biztosabbnak 
érezte püspöki jövedelmét. Czibak Imre nagyváradi püspököt 
is a szíve Zápolyához vonzotta; de számító esze arra ösz-
tönözte, hogy inkább Ferdinándhoz csatlakozzék, mivel ez 
előlegesen is biztosította neki a püspöki javadalmakat, ha 
hű marad hozzája. 

Ugyancsak Ferdinánd megígérte Gerendi Miklós kano-
noknak . hogy mihelyest az ország meghódol neki, azonnal 
püspökké fogja tenni. 

Ugyancsak Ferdinánd világi uraknak is egyházi j ava-
dalmakat és birtokokat adományozott, hogy ez által párt já-
nak lekötelezze őket. így például az egri püspökség javadalmait 
1537-ben odaadta Perónyi Ferencznek; a nyitrai püspökét 
pedig Török Bálintnak. János király követte Ferdinándnak 
példáját, s a maga részéről a csanádi püspökség javait oda-
adta Perusits Gáspárnak. Arra is van példa, hogy az ok-
nélkül szókhelyeiktől távol maradt főpapokat rövid úton 
fosztot ták meg javadalmaiktól. Az is megtörtént, hogy kellő 
egyházi képesítés nélküli felszentetlen egyéneket püspöki 
méltóságra emeltek. 

Még csak egy két idézetet hozunk fel arra, hogy a 
róm. kath. főpapság minő szerepet játszott ekkor, Horvát 

' ) Balogh F. „A magyar prot. egyháztörténelem részletei." Debreczen 
1 8 7 2 . 2 0 . 1. 
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Mihály jeles történetírótól és a ΧΙΧ-dik század egyik leg-
jelesebb püspökétől, akit senkisem vádolhat meg felekezeti 
részrehajlás bűnével, mikor az igazsághoz képest ezeket 
írja ezen kor jellemzéséül: „A püspökök nagy része a világi 
urakkal fényben, pazarlásban, világi kedvtelésekben vetél-
kedve kéjelgett; s hogy azokat költséggel győzze, kincs-
szerzésben fáradott. Voltak, kik kereskedést; mások, kik 
zsidókkal szövetkezve, uzsorát űztek. Amavval egyebek kö-
zött Zsigmond, pécsi : emevvel pedig Várday Pál egri püspö-
köt; sőt magát Szalkay érseket is vádolják emlékeink. Má-
sok az alsóbbrendű papságot annyira zsarolták, hogy azt 
az ország rendeinek kellett védelmük alá fogadniok. Az 
erdélyi püspököt iszákosnak és nyerészkedőnek; a nagyvá-
radit hobortosnak; a veszprémit pazarnak és hazugnak festik 
egykorú íróink."1) 

Oláh Miklós, esztergomi érsek, 1557. junius 10-dikén 
kibocsátott rendeletében arról panaszkodik, hogy némelyek 
Isten egyházainak birtokába törvénytelenül léptek. A papi 
és szerzetesi öltönyt megvetvén, világi ruhában já rnak anél-
kül, hogy a főpásztori megerősítést kieszközölnék, javadal-
muknak a lelkiekben és világiakban, kormányzását átveszik. 

Ilyen viszonyok mellett önkényt merül fel a kérdés, 
hogy mi volt annak az oka, hogy a hazai protestantismus, 
mely a Krisztus evangeliomáórt oly hatalmasan küzdött, nem 
bírt megbirkózni a megromlott katholiczismussal ? 

Erre a kérdésre kellő felvilágosítást adnak azok a 
zsinatok, melyeket tiszteletre méltó őseink szervezkedés 
czéljából századokon át tartottak ós azok a nehéz politikai 
és társadalmi viszonyok, melyek a biztosabb haladáshoz 
szükséges anyagi eszközök megszerzését és megtartását 
lehetetlenné tették. Azt hiszem, érdemes ezekről gondol-
kodni és a kellő tanúiságokat egyházunk haladhatása érdeké-
ben levonni. História est testis temporum et magistra vitae. 
Vajha tanulnánk belőle valami életre való bölcsességet! 

I. 

Első h a z a i t ö r v é n y e k a l u t h e r á n u s o k el len. — Több e r e t n e k 
f e l e k e z e t e k k ü z d e l m e i a d o g m á k r ó l . — A l u t h e r á n u s o k , 
k á l v i n i s t á k és u n i t á r i u s o k m e g h a s o n l á s a — és ezek z s ina -
t a i ; k e s e r ű h a r e z a i k e g y m á s s a l . — Oláh Miklós az e r e t n e k e k 
el len — T ö r v é n y e k é s s z a b á l y o k é s azok f e l e t t i k e s e r ű v i t á k . 

Annak a kalapácsnak ütései, melyekkel Luther a híres 
95 tételt a wittenbergi vártemplom ajtajára kifüggesztette, 
Magyarországban is visszhangra találtak. 

L. Horvát M. Kisebb tört. munkái. Pest, 1868. 11. 1. 
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A bűnöknek pénzen való megváltása elleni fellépés két-
ségen kívül sértette a főpapságnak anyagi érdekeit, s ebből 
magyarázható meg az a nagy felháborodás, amely az után 
Európa minden művelt országában következett. Hogy Luther-
nek fellépése hazánkban is minő vallási forradalmat idézett 
elő, azt világosan muta t ják az 1523-ban és 1525-ben hozott 
országos törvényczikkek, melyeknek egyike a Luther párt-
fogóit eretnekeknek nyilvánítja és fej- és jószágvesztéssel 
bünteti; a másika pedig azt rendeli, hogy a megégetendő luthe-
ránusok jószágai a királyi fiskusra, vagy földesuraikra 
szál l janak! 

Világos ebből, hogy itt is az anyagi érdek lép előtérbe. 
Az előrebocsátott küzdelmek indító okai teljesen feleslegessé 
teszik azon küzdelem természetének ós indító okainak rész-
letesebb magyarázatát. A talált hazai viszonyok miatt eleinte 
kevesen érdeklődtek a fent említett törvények végrehajtása 
iránt; de a mohácsi vész után következett események, 
különösen az országnak két ellenkirály alatt két részre való 
szakítása után ismét előtérbe nyomóit az egyházi rendnek 
külön küzdelme a vagyonért és az ezzel járó főhatalomért. 

A politikai viszonyok az egyházi viszonyokra is nagy 
hatást gyakoroltak. A katholiczismus erősen ragaszkodott 
uralmának főeszközeihez, s mindent elkövetett, hogy a kelet-
kezett ú j vallásfelekezetek terjedését lehetetlenné tegye. 

Már az 1548-diki országos törvény nemcsak Lutheránu-
sokról, hanem már Zwingli és Kálvin követőiről; továbbá 
anabaptistákról és sacramentariusokról is kárhoztatólag 
beszél. Az 5-dik törvényczikk azt állítja, hogy az ország 
összes rendei ós karai egyetértenek abban, hogy az isteni 
tiszteletet és a vallást előbbeni állapotába kell visszahelyezni 
és az eretnekséget megszüntetni. Ezt pedig ekképen gondolják 
elérhetőnek, hogy minden egyháznak az élére minél-előbb 
egyházi tudós férfiak kerüljenek, akik a rájok bízott nyájat 
szóval és példával tanítsák·, ós egyúttal arról is gondos-
kodjanak, hogy ezek és helyetteseik a hatóságuk elé rendelt 
más egyházi tisztviselők is kötelességeiket teljesítsék. 
Minden vidékre főespereseket, ós espereseket ós másokat kell 
választani, akiknek feladata a népet tanítani, — akik mellé 
„jó prédikátorokat kell adni, hogy a régi vallás és a korábbi 
isteni tisztelet mindenütt helyre álljon." 

Ennek a törvénynek meghozatalára kétségen kívül az 
a körülmény indította az országos rendeket, hogy az erdélyi 
szászok, akik korán csatlakoztak a reformatióhoz, még ezen 
országgyűlés előtt ta r to t ták meg első' gyűlésüket — úgy-
nevezett zsinatjukat — melyben kijelentették, hogy ők az 
ágostai hitvalláshoz csatlakoznak és a Honterfóle „Libellus 

Theol. Szaklap XIII. évf 1 4 
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reformationis" alapján szervezkednek is. Tényleg ezt meg 
is tet ték és első püspökjüket 1545-ben Medgyesen Wiener 
Pál nagyszebeni lelkész személyében azonnal meg is válasz-
tot ták. * 

Részint ez a példa, részint az idézett országos törvény 
ar ra figyelmeztette az egymás között már meglehetősen 
egyenetlenkedő evangéliomi protes tánsokat , hogy ők is szer-
vezkedjenek és a magok hitelveinek megfelelő egyházi 
alkotmányról gondoskodjanak. 

Természetes, hogy a pápás egyháztól elszakadt úgy-
nevezett ere tnekek nem követhet ték a régi kath. egyháznak 
szervezetét és kormányzati elveit, amelytől a tapasztal t 
visszaélések miat t elváltak; hanem követniök kellett azokat 
az elveket, melyeket az evangéliom alapján a reformátorok 
vallottak. Új egyházalkotmányra volt szükség. Midőn erről 
kezdtek gondoskodni, akkor csakhamar meg kellett győződ-
niük arról, hogy könnyebb a bírálgatás, mint az alkotás. 
Könnyebb ti l takozni a főpapság erőszakoskodásai és vissza-
élései ellen, mint azok helyett egy jobb és czélszerűbb 
alkotmányt megteremteni és a szabadság nagy elvét a renddel 
és fegyelemmel összeegyeztetni. 

Arra is kevesen gondoltak akkor, hogy a józan ész 
előtt még könnyen meghajlik a nagy közönség is : de a sziv. 
a kedély ós érzeiem világa mélyebben hat a nagy tömegek 
lelkére. Ebben keresendő oka annak a jelenségnek, hogy a 
nép tömegei nehezebben váltak meg a kath. egyháznak szívre-
ható és megszokott vallási szertartásaitól , művészi oltáraitól, 
a Megváltónak és a Szűz Máriának és más szenteknek képei-
től. — mint a műveltebb és inkább az észre támaszkodó 
emberek. 

Innét magyarázható az a tünemény, hogy a műveltebb 
emberek, akik ismerték a reformatiónak igazi okai t ; ismerték 
a főpapságnak nagyravágyását , vagyonszeretetét és romlott-
ságát, könnyen hajoltak a reformátorok tanaihoz. De a nagy 
néptömegek csak lassan fordultak el a megszokott kath. 
szertartásoktól . 

A reformátorok jól ismerték a népnek külsőségekhez 
való ragaszkodásá t ; éppen azért eleinte nagy kíméletet 
tanúsítottak a vallási kegyeletnek külső tárgyai iránt. Innét 
van, hogy például a szent képeke t és kath . papi ruhát az 
albával együtt sokáig tűr ték és viselték. Azonban ennél 
nagyobb baj mutatkozott abban, hogy a lutheránusok csak-
hamar meghasonlottak a Kálvin tanához csatlakozott refor-
mátorokkal. Dévay Biró Mátyás, Szegedi Kis István ós 
Kálmáncsehi Sánta Márton a saját hitelveik védelmezése 



Visszapillantás a hazai ev. egyháznak X V I . századbeli zsinataira. 2 1 1 

mellett indítottak harczot, Luthernek követői ellen. Különösen 
az oltári képek és oltárok ellen. 

Meghasonlottak a szentségeknek mikénti kiszolgáltatása 
felett. Bámulatosan szenvedélyes viták folytak például 
Krisztusnak emberi ós isteni természetéről; a Szentháromság 
titkáról, és az Úrvacsoránál az Úr testének ós vérének a 
kenyérben és borban való jelenlétéről. Hasonlóképpen sokat 
vitatkoztak a halál utáni életről, az üdvösség elnyerésének 
feltételeiről és más hasonló theologiai kérdésekről. 

Mindezt a lelki szabadság czíme alatt cselekedték. És 
ez a la t t az egyház külső testületi fenállásának, gyarapodá-
sának és virágzásának anyagi eszközeiről és feltételeiről 
majdnem teljesen megfeledkeztek! 

A medgyesi zsinattal majdnem egy időben szervezkedtek 
a Szathmár vármegye területén lakó evangélikus hívek is 
Erdődön ') ahol Drágfi Gáspár Kraszna és Középszólnok vár-
megyék főispánjának meghívására jöt tek össze a közelfekvő 
evangélikus egyházak papjai és világi vezetői. Részt vett e 
zsinaton 29 lelkész és több birtokos nemes ember. Ezek 
Kopácsi István ottani lelkész elnöklete alatt 12 czikkben 
foglalták össze^ határozataikat. Már itt vélemónykülömbség 
merült fel az Urvacsorának kiszolgáltatása körül, mivel a 
Luther ós Kálvin nézetéhez ragaszkodó lelkészek ezen a 
zsinaton együtt voltak jelen. De ezek között akkor még nem 
került törésre a dolog, ámbár egyes papok között erre nézve 
eltérő nézetek is nyilvánultak. 

Itt vetették fel azt a mystikus kérdést is, hogy az Úrva-
csorában valósággal benne foglaltatik-e a Krisztus teste és 
vére? A zsinat 4. czikke ezt igenlőleg fejezte ki. Nagy jelentő 
séggel bírt e tekintetben az utolsó 12-dik czikk, mely szóról-
szóra így hangzik : „a többi hitágazatokban egyet értünk 
az igaz egyházzal, amint az nyilván látható azon hitvallás-
ban, amely Agostában V. Károly . . . császárnak 1530-dik 
évben beadatott." 

Képzeljük el, mennyire más fejlődése lett volna az egész 
hazai protestantismusnak, ha őseink híven ragaszkodtak volna 
az erdődi zsinatnak ezen 12-dik czikkéhez; éppen ezen idő-
ben, amikor a katli. egyház feje a római pápa és a császár 
Tridentbe hívták össze a kath. zsinatot ugyanazon czólból, 
hogy a szükségessé vált reformok által az ellentétek 
kiegyenlítessenek; fájdalom, az ellenkező történt ós ezzel a 
kath. és protestánsok közötti szakadás véglegessé lett! 

' ) Thury Etele a Prot. Szemle 1910-dik évi folyamában 26(5. lapján 
azt a megjegyzést teszi, hogy Drágfi Gáspár 1543-ban halt meg, tehát nem 
lehetett az 1545 diki zsinatnak elnöke. Minthogy azonban ezt nem okmány 
alapján, csak összevetés alapján következteti, és mivel ez a zsinat lényegén 
nem változtat semmit, tehát itt csak egyszerű megjegyzésnek vehetjük. 

14* 
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De hiába, a „rabies theologorum" lehetetlenné tett 
minden kiegyenlítést. Nem csak Tridentben nem bírták meg-
szűntetni az egyházi bajokat — amiről külön is fogunk még 
szóllani — hanem hazánk protestánsai is meghasonlottak 
egymással. Ezt a sok felekezetet látva, méltán kérdezhetnők : 
hová lett a keresztyénség lelke? Van dogma sok, de hol a 
Krisztus ? Itthon 1546-ban a szepességi városok lelkészei az 
eperjesi zsinaton kijelentették, hogy a „keresztyén tudomány 
articulusainak azokat kell tekinteni, melyek az ágostai hit-
vallásban ós a Melanchton „Loci communes"eiben foglal-
tatnak. És, ha a testvérek közfii valaki ezektől eltérőleg 
mást tanítana, arról értesíteni kell az esperes urat, hogy 
intózkedhessék. 

Az itt hozott zsinati czikkek iskolákról, ünnepekről, 
szertartásokról, esperesi látogatásokról, papszentelésről és 
papválasztásról szólanak. Ezekből látható, hogy már a zsinatot 
megelőzőleg is voltak a lelkészek között archidiakonusok. 
vagy seniorok, — ami azt jelenti, hogy az e vidéken levő 
ev. egyházak némi intézményes kötelékek által össze voltak 
kapcsolva. 

Ez a szervezkedés világosan mutat ja azt is, hogy a 
gyülekezeteknek nagy része már nyiltan elszakadt a r. kath. 
egyháztól. Fájdalom, mutatja azt is, hogy a Lutherhez ragasz-
kodó hívek a kálvinistákat nem is tar tot ták igazi protes-
tánsoknak, — aminek az lett a szomorú következése, hogy 
azok külön szervezkedtek. Ezen kívül az anabaptisták is 
külön felekezetté lettek. 

A sok uj felekezet között méltán merülhetet t fel a 
kérdés : hová lett az igazi keresztyénség szelleme ? Hol a 
krisztusi lélek ? 

Ezek a körülmények arra indították Ferdinand királyt, 
hogy a reformatió terjedésének meggátlása czéljából az or-
szággyűléshez fordúljon. Ez aztán az 1548:11-dik törvény-
czikkben kimondotta, hogy „az istenitisztelet és vallás előb-
beni — katholikus módjára visszaállitassék és az eret-
nekek mindenünnen kipusztítassanak." Ezzel megkezdődött 
az a nagy küzdelem, mely a r. kath. egyház és a Rómától 
elszakadt evangélikusok között, kisebb-nagyobb mértékben 
századokon át tar to t t , és fájdalom, némely vidéken — bár 
szelídebb alakban — még mindig tart. 

Két évvel később az alföldi evangélikusok is mozogni 
kezdettek és J5ő0-ben Petrovics Péter temesvári várparancs-
nok és nagybirtokosnak vezérlete alatt ta r to t tak külön 
zsinatot Tornyán, és hoztak szabályokat a lelkipásztorok 
tisztéről, erkölcsi életéről ós papi ruházatáról. Meg kell 
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jegyeznünk, hogy a zsinat helyére nézve nagy eltérések 
vannak az egyházi historikusok között. Ennek eldöntésébe 
i t t nem kívánunk bocsátkozni.1) 

Itt elég legyen csak annyit megjegyeznünk, hogy Pet-
rovics Péter, a hatalmas főúr, köztudomás szerint, híven 
ragaszkodott ugyan Luther nézeteihez: de azért jó viszony-
ban élt a kálvinista testvérekkel is. Némelyek azon körül-
ményből, hogy jó barátságban ólt kálmáncsehi Sántha Már-
tonnal, őt is Kálvin hívének tartották. Ez azonban csak azt 
jelenti, hogy akkor még a világi kálvinisták és a lutherá-
nusok jó viszonyban eltek egymással. 

Ezen a zsinaton az egyház szervezésének nagy kérdése 
is felmerült. Szabályokat hoztak a lelkipásztorok tisztéről, 
azoknak teendőiről, erkölcsi életéről és ruházatáról. 

A püspökök egyházlátogatására nagy súlyt helyeztek. 
Tizenkilencz pontba foglalták össze a püspöki egyházlátoga-
tásnak kötelességeit. Nagy kár, hogy az erről szóló kézirat 
elveszett. Némelyek szerint elődeink ezen a zsinaton külöm-
böztek össze a kálvinistákkal. Az ugyanezen évben tar tot t 
nagyszebeni zsinaton a lutheránusok már sacramentáriusok-
nak nevezték a kálvinistákat. 

1552-ben is tartottak az evangélikusok zsinatot Bereg-
szászon, ahol szintén Petrovics volt a főpatronus és elnök. 
Már itt a kálvinisták külön is tanácskoztak a teendők felett-
Ismételték az úrvacsoráról való hitvallásukat, kárhoztat ták 
a fülbegyónást; gondoskodtak a lelkészek ellenőrzéséről. 
Kilencz pontban foglalták össze az úrvacsora kiszolgáltatása 
körüli eljárást. Határoztak az oltári képekről ós arról, hogy 
szükséges-e, hogy superintendenseik ós a felügyeletnél segé-
deik (esperesek) legyenek ? 

Amíg a protestánsok ezekről a belső rendezésekről vitat-
koztak. az alat t Oláh Miklós esztergomi érsek nagyobb dolgok 
felett törte a fejét. Mindenek előtt tájékoztatni kívánta 
magát arra nézve, hogy az δ papjai minő helyzetben vannak 
szellemi és anyagi kincsek dolgában. Ε czólból a király en-
gedelmével királyi biztosok általjáratta be a felvidéket, hogy 
azok a népet „az új vallás" megvetésére ós a Szűz Mária és 
minden szentek tiszteletére vezessék. A kassai ev. lelkész 
és a vele tartó evang. polgárok ellen elfogatási parancsot adott 
ki azon indokolással, hogy „hamis tudományt" hirdetnek. 

Ennek következtében a felvidéki városok evangélikus 
lakói több helyen gyűléseket tartottak, melyeken tiltakoztak 

') V. ö. Kiss Áronnak jeles művének vonatkozó részét „A XVI. század-
ban tartott m-ref. zsinatok végzéseiről" 16 és köv. lapjait. 
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a vád ellen, és ennek bizonyságául, hogy ők semmiféle eret-
nekséget nem követnek, hítczikkelyekben foglalták össze 
meggyőződésüket. Ugyanilyen nyilatkozatokat adtak be az 
akkori pozsonyi országgyűlésnek is. 

A felvidéki öt város : Kassa, Lőcse, Bártfa. Eperjes és 
Szeben ev. lakói 1549-ben nyújtották be saját hitvallásukat, 
az úgynevezett „confessio pentapolitanát". Példájukat követte 
1558-ban Körmöczbánya és 1559-ben Selmeczbánya is. 

Oláh érsek azonban nem nyugodott. 0 azon ürügy alatt, 
hogy a kath . egyházi j avaka t számba akarja venni, kiesz-
közölte a királynak beleegyezését arra nézve, hogy az ő 
érseki hatóságához tartozó apátokat, prépostokat és más 
egyházi főhatóságokat kérdőre vonhassa, s azoknak meg-
választási, vagy kinevezési okmányait megvizsgálhassa. 

Ezen czíin ós ürügy alatt maga elé idézte a protestáns 
papokat is. Midőn azt látta, hogy kevesen jelennek meg, 
új kérelemmel fordúlt a királyhoz, hogy az illető lelkészek 
ügyeinek megvizsgálására kiküldendő helyetteseit karhata-
lommal ruházza fel. Ezzel maga ellen zúdította az országos 
rendeket, akik az 1557-dik pozsonyi országgyűlésen megbot-
ránkozással fogadták Oláh Miklós érseknek azon eljárását, 
mely szerint a templomokra kifüggesztett levelekben sürgette 
a lutheránus eretnekeknek kiirtását. 

Ez móltón felingerelte a felvidéki prot. vallású városok 
követeit; de a kath. többség mégis olyan határozatot foglalt 
a törvénybe, mely felzavarta az egész országnak nyugalmát. 
Ki lett mondva többek között, hogy „a kath. főpap urak s 
ezeknek helyettesei az egyházak és kerületek megvizs-
gálása végett szabadon járhassanak ; a kegyurak által 
ebben ne akadályoztassanak, se a papok vétkeinek, rossza-
ságának és bűneinek megbüntetésében. Ha az egyháztól 
bármely birtokok, egyházi javak és jövedelmek idegen kezekre 
kerültek volna, azok visszavétessenek. Ha pedig a plébá-
nosok ós a javadalmak igazgatói ezt tenni nem akarnák, 
vagy nem bírnák, avagy nem mernék megtenni, akkor ezt 
az ő főpapjaiknak s feljebbvalóiknak megtenni mindenkor 
szabad legyen". 

Ez a rendelkezés tág teret nyitott a kath. papságnak 
arra, hogy a kath. püspökök, tetszésük szerint magok elé 
idézhessék a protestáns papokat is, — és hogy azokat arra 
szorítsák, hogy a primás részére engedelmességi esküt 
tegyenek le ! Ferdinand király ennek alapján 1558. jul. 24-ón 
kibocsátott rendeletében úgy magyarázta ennek a törvénynek 
valódi értelmét, hogy ennek czólja a hittóvedő felekezeteknek 
az igaz keresztyén hitre való visszavezetése. Az érseknek 
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hatalom adatott arra. hogy az engedetlenek ellen tetszése 
szerint járhasson el! Hogy ebből milyen országos felfordulás 
támadott, azt mindenki elgondolhatja. 

És ebben a veszedelmes helyzetben mit tettek ami 
protestáns világi egyházi őseink? Theológiai vitákba merülve 
egymást bántalmazták és keserítették, egymást kölcsönösen 
eretnekeknek czíinezték, ahelyett, hogy összeszedték volna 
minden erejüket saját egyházuk jogainak és szabadságainak 
közös védelmére! Ezer szerencse, hogy már ekkor Miksa 
trónörökös is belenyúlt az egyházi ügyek irányításába, akiről 
tudva van, hogy sokban helyeselte a reformatiót és királyi 
esküjében a „minden szentek" helyett az „evangelium"-ra 
esküdött — s mint ilyen enyhítette a protestánsok szenve-
déseit. 

Az ő nézete az volt, hogy a vallási ügyeket nem lehet 
világi törvényekkel és kényszereszközökkel rendezni. Ebben 
segítségére volt a protestáns vallású nádor Nádasdy Tamás is. 

Ilyen körülmények között Oláh Miklós érsek az 1559-ki 
országgyűlésen csak annyit tudott keresztülvinni, hogy a 
katholikusok tar thatnak egyházmegyei zsinatokat és hogy 
ezeken a plébánosok és tanítók, valamint az urak és neme-
sek főpapjaiknak meghívására „üdvös tanítás végett meg-
jelenni tartoznak". 

Ilyen veszedelmes politikai viszonyok között — úgy 
látszott — hogy némely evangelikus főurakban felébredt az 
a gondolat, hogy jó volna a vallási dogmákat félre tenni, 
és együttesen dolgozni az evangeliumi igazságok életbelép-
tetése érdekében. Ez a gondolat látszott áthatni azokat a 
protestánsokat, akik 1555-ben Báthori György elnöklete alatt 
tartott második erdó'dí zsinaton megjelentek. 

Ez a józanabb felfogás már abban nyert kifejezést, hogy 
ezen a zsinaton a lutheránusok és kálvinisták ismét együtt 
tanácskoztak. De a jó egyetértés csakhamar felbomlott, 
mikor egyesek, megfeledkezve az Oláh érsek működésében 
jelentkező országos veszedelemről, ismét felvetették az úr-
vacsorai kérdést. — Azt akarták újra megállapítani, hogy 
a kenyérben ós borban valósággal benne van a Krisztusnak 
teste és vére ! Továbbá akadtak, akik a szent képeknek és 
az oltárnak az óvári templomból való eltávolítását köve-
telték. A szentháromság ti tkát is oly lelki nyugalommal 
tárgyalták, mintha a protestáns egyház azon veszedelméről, 
mely az Oláh érsek vezetése alatt levő kath. főpapság 
részéről fenyegette az egész protestantismust, semmi tudo-
mással sem bírtak volna. Egész lelki felháborodással fogadták 
Stankar Ferencznek azt az állítását, hogy a Krisztus nem 
isteni, hanem csak emberi természettel bírt. Figyelemre 
méltó a hozott szabályzatnak a 19-dik czikke, mely szerint 
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mindazokat, akik ebben az egyházi hatóságban, akár hamis 
tudományok, akár rossz életük miatt vádoltatnak, meg kell 
idézni! Tudományuk és életük felől számadásra kell vonni, 
amit ha teljesíteni vonakodnának, meg kell őket hivataluktól 
fosztani.1) 

Az erdélyi szászok 1557. január 13-án jöt tek össze új 
tanácskozásra, ahol már a Luthertől eltért kálvinistákat 
eretnekek gyanánt támadták. Határozataikat a következő 
hat pontban foglalták össze: 

1. Az új Nestorianusoknak és összes sacramentariusoknak 
t. i. Berengárnak, Víklefnek, Karlstadtnak, Zwinglinak, Oeco-
lampadiusnak, Kalvinnak stb. minden tévelygését kárhoz-
ta t juk. 

2. Határozzuk, hogy a sacramentumokban és feloldozás-
ban a wittembergi ecclesia módját kell megtartani és azokat 
a papoknak reggel józanon és a gyülekezet közhelyén anyai 
nyelven — ábráktól tiszta lenruhában — az ősegyházat és 
a szeplőtelen bárány királyi széke előtt álló kar, nemkülön-
ben az ily köntösben gyönyörködő szent angyalokat után-
zólag öltözködve — kell végrehajtani. 

3. Végezzük, hogy a magángyónást is meg kell tartani. 
4. Rendeljük, hogy a templomokból minden mesés 

képeket ki kell hányni; a történelmieket meg kell tartani. 
5. Megállapítjuk, hogy a gyermekszülő anyákat és az 

új házasokat a templomba be kell vezetni. 
6. Elhatározzuk, hogy az ünnepnapokon és más ünne-

pélyeknél mindeneket akkép kell végezni, amint azok a szász-
országi reformált egyházak könyvecskéjében előadva vannak. 

Legalább röviden kell megjegyeznünk, hogy református 
atyánkfiai ezentúl nem annyira a lutheránusokkal, mint in-
kább az unitáriusokkal keveredtek erős harczba, mely sokszor 
goromba hangon folyt. 

Blandrata György és Dávid Ferencz a tordai, a gyula-
fehérvári és a marosvásárhelyi 1566-diki zsinaton folytattak 
nagy harczot a reformátusok ellen. Ezek aztán a követ-
kező évben Debreczenben írták össze azokat „Az igaz 
tételeket", melyek az egy istenben való egységről és három-
ságról a Sabellius és Socinus eretnekségével megfertőztetett 
eretnekek „szörnytanai" ellen vétettek. Ezekben a tételek-
ben fejezték ki a debreczeni zsinat végzéseinek summáját, 
melyben Sabelliusnak, Servetusnak, Ariusnak, Motinusnak, a 

') Kiss Aron, a XVI-dik században tartott ref. zsinatok végzései 42. 1. 
V. ö. : Articuli in congregatione partioli Erdodiensi, anno 1555. coacto, die 
25. febr. conclusi. Közli Révész Imre a Sárospataki Füzetekben 1864 



Visszapil lantás a liazai ev. egyháznak X V I . századbeli zsinataira. 2 1 7 

Manicheusoknak eretnekségei és Stankarusnak s az Anti-
krisztus szennyeit védő psychohomakaristáknak hamis tan-
tótelei istennek legtisztább igéiből megczáfolva és kárhoz-
ta tva vannak". 

Kijelentik, hogy „a többi hitvallások között bevették 
és aláírták az 1556-ban kiadott helvét hitvallást, melynek a 
genevai egyház lelkészei is aláírtak. És mindazt, aki a mi 
zsinatunkban megerősített hitvallásunkat vagy pedig ezeket 
az Isten igéjéből vett czikkelyeket felbontja és ellenkezőt 
tanít, egyházhatóságilag megbűntetendőnek ítéltük". 

Ezzel azonban nem lett vége a hi tvi táknak; mert az 
1568-diki kassai zsinaton „A felső magyarországi igazhitű egy-
házak hitvallását" újra aláírták ós kihirdették. A hitviták 
annyira elfajultak, hogy Melius és társai már a vitatkozás mód-
jára nézve is külön nyolcz pontban állítottak fel szabályokat. 
Ezeket azonban Dávid Ferenczék botránkozással és megüt-
közéssel u tas í tot tak vissza. 

Sem a sárospataki 1568-diki, sem a nagyváradi 1569-diki, 
sem a csengeri 1570-diki, sem a herczegszőllösi 1576-diki 
zsinatok nem tudtak rendet és bókét létre hozni. Végre az 
egyházuk fejlődését szívükön viselő komolyabb férfiaknak 
be kellett látniok, hogy theológiai vitákkal rend és fegyelem 
nélkül egyházakat fentartani nem lehet. Erre a nagy mun-
ká ra vállalkozott az 1577-dik évi nagyváradi zsinat. 

Az erre vonatkozó dolgozat ezen czím alatt jelent meg: 
„Az egyházi fegyelemről, vagyis az egyházi kormány-
zatnak törvényes alakjáról, mely a magyar nemzetben, a 
Tiszán innen és túl, Isten igéjéből vétetet t és az egyház 
régibb és újabb tudósainak rendelkezéseikkel összhangzóan, 
a lelkészek életének és erkölcseinek igazgatása, az egyház-
ban való rendszeres eljárás s a kegyesség és tisztesség fen-
tar tása végett szerkesztetett Gönczi Györgynek, a debreczeni 
egyház lelkipásztorának stb. tanácsából és munkájával. A 
Krisztus MDLXXVII. évében." 

Minthogy a sok meddő theológiai vitatkozás tüzében 
úgy az egyházi, mint a világi férfiak majdnem teljesen meg-
feledkeztek az egyházi rend és fegyelem fentartásáról és 
mivel ez még az újkorban is fógyongéjét képezi a hazai 
protestánsoknak, tehát elég fontosnak t a r t juk a XVl-dik 
század egyik jelesének indokolását is idecsatolni: 

„Hogy mily szükséges a fegyelem az emberek minden 
osztályában, az élet és foglalkozás minden nemében, azt leg-
jobbán bizonyítja a mindennapi tapasztalat. Mert midőn az 
maga egy oly meghatározott szabály és zsinórmérték, melyhez 
minden szót, tet tet , szokást, erkölcsöt, valamint az egész 
életet ismerni kel l : valóban nélküle nem lehet az életnek 
és hivatásnak bármely nemében is semmit dicséretesen és 
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hasznosan végezni. Ez az ok. amiért Szt. Pál is komolyan 
inti az egyház szolgáit az egyházban az illendő ós rendes 
eljárásra. Ennélfogva ón is — hogy a politikai fegyelem 
szokott nemeit elhallgassam, — hasznos dolognak véltem, 
miszerint az egyházkormányzat szabályairól némi keveset 
szóljak és a mi intézményünk okait e kis könyv megírásában 
és közzétételében kimutassam. 

Egyházi fegyelemnek nevezzük a törvényes kormány-
zatnak, vagyis szervezetnek azt a nemet, mely a seniorok 
tekintélyével vétetett és szentesíttetett az isten igéjéből, az 
egyházi szolgák életének és erkölcsének igazgatása végett, 
hogy az egyházban mindenek jó renddel intéztessenek a 
kegyesség és tisztesség fentartására. Ezt mi két részre osz-
tottuk. Az első részben előadjuk az igazgatást, vagyis azon 
határozott parancsolatokba és szabályokba foglalt intézményt, 
melyek körűi némelyek az egyházszolgák elméjét képezik, 
erkölcsét és akarat ját szabályozzák ; némelyek nyelvét, vise-
letét és tet tei t igazgatják. — A második részben pedig 
teszszük a fenyítéket vagy büntetést, melylyel az egyházak 
seniorai — kikre a jogot és kötelességet az egyházak ruházták 
és bízták — azokat fékezik és büntetik érdemük szerint, 
akik az egyházi fegyelmet megtörve megsértik a kegyességet, 
tisztességet s gonosz erkölcseikkel és rossz tetteikkel ártal-
mára vannak az egész egyháznak. 

Hogy azért valaki azt az ürügyet ne vethesse ellenünk, 
hogy mi minden egyházi fegyelemtől függetlenül és csak 
saját indulatainktól vezettetve élünk és hamisan azt ne 
vitassa, hogy a mi egyházaink, a Cyklopsok módjára, minden 
biztos szabály ós kanonok nélkül igazgat ta tnak: e czikke-
lyeket kihirdettetni a végett akartuk, hogy minden kegyesek 
előtt bebizonyítsuk, miszerint mi, ami kötelességünk minden 
szabályát, törvényes igazságunk alakját , erkölcsünket, kegyes-
ségünket az isten igéjéből merítettük, s hogy a mi igaz-
gatásunknak minden részében mi az igazhitű egyházzal 
nyilván egyet értünk. 

Vannak a mi egyházainknak határozott megyéi, melyek 
saját senioraiknak e czikkelyek szerinti kormányzat végett 
alávettetnek. Vannak végre azokban bizonyos megkülömböz-
tetett lépcsőzetei és rendei az egyházszolgáknak, kik mind-
nyájan esküjük és jobbjuk beadása mellett adják elő hű-
ségesen a magok helyeiken a mennyei tudomány igazságát, 
tisztaságát és védelmezik egy szívvel-lélekkel az egyház 
nyilvános békességet. 

Egyébiránt a mi egyházaink nem veszik ós nem is 
bocsátják be az idegeneket ós ujonczokat oly okirat nélkül, 
amelyben bizonyság van téve mindegyiköknek erkölcséről, 
tudományáról, előbbi életéről és hatásáról. Sem új lelkészeket 
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nem vesznek fel s nem léptetnek előbbre a seniorok és 
többi pásztorok nyilvános szavazata s bizonyítványa nélkül. 
Hanem mindenek előtt jó bizonylatot kívánnak azoktól 
életük feddhetetlenségéről és erkölcseikről Pál apostol (l. Ti-
moteus 3 és 4) szabványa szerint. Ide járul az is, hogy az 
ilyenek az egyházközönség elé állíttatnak és az esperesek 
által a menyei tudomány alapjából ós a kiválóbb hitágaza-
tából megvizsgáltatnak. 

Ezek mellett, ha az egyházi szolgálatra méltóknak Ítél-
tetnek, bizonyítványt kapnak, mely a mi egyházunk köz-
pecsétjével van megpecsételve. Megtartják tehát a mi egy-
házaink ezt a bölcsen szervezett rendtartást, egyezőleg a 
szent hajdankorral és ősegyházzal ; még pedig e szükséges 
okoknál fogva: Először, hogy a valóságos ós törvényes 
lelkészek a csavargóktól és kószálóktól megkülömböztessenek. 
a kik minden biztos és határozott állomás nélkül kóborol-
nak és az egyházakba behatolnak, hogy azokat megzavarják 
és azok megfertőztetésére idétlen véleményeiket és hamis 
hitnézeteiket hintegessék. Továbbá, hogy az egyházak ós 
egyes hívek biztosan megismerhessék, ha váljon az ő lelki-
pásztoruk tudománya olyan-e, hogy azokra lelkeiket bizton 
rá jok bízhassák. 

Az erre vonatkozó törvényczikkek XXVI pontban vol-
tak összefoglalva. Ugyanekkor az ágostai evangélikusok is 
felébredtek és a református atyafiakhoz csatlakozva 1587-ben 
a Csepreg városában közösen21 kánont szerkesztettek, melyek 
a következők: 

I. Minden prédikátor szorgalmasan feleljen meg a maga 
hivatásának; tanítson, a templomi közimákon mindig jelen 
legyen. Aki ezt nem teszi, az jelentessék fel. 

II. Lelkészi állomásán kívül senki se fu tkározzék; sem 
pedig a más vetésébe sarlóját ne vágja, nehogy a fel sem 
vett atyafiak az övéiktől is megvettessenek. Aki másként 
cselekszik, esperesétől három forintra büntettessék, mely 
pénz a zsinat idején való közélelmezésre fordíttassék. 

III. Az egyház lelkipásztora legyen feje sa já t egyházá-
n a k ; családját isteni félelemmel kormányozza, hogy szom-
szédainak és az idegeneknek jó például legyen. Aki másképpen 
tészen, az az esperes által megbüntettessék 

IV. Az egyházi szolga ne legyen részeges, viaskodó, 
játékos, hízelgő, lator, uzsorás, sem pedig vagyon után esengő 

V. A ruházatban, életmódban, járáskelésben, társalgás-
ban magát se ne alacsonyítsa, se nagyravágyó és dicsőség-
kívánó ne legyen. 

VI. Magától kigondolt új rendszabályokat senki ne 
tegyen; a visszaéléseket meg ne erősítse; elöljárói testüle-
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tének botrányára ne legyen. Aki nem engedelmeskedik, három 
forintra büntettetik; ha meg nem javul, letétetik állásáról. 

VII. Az egyháznak igaz, bevett hitvallásában mindenki 
megmaradjon ; tanítsa, hogy egyedfii a Krisztusban van egyedül 
üdvösségünk; kerül jön minden babonát. Aki bálványozásra 
hajolt , többé vissza ne vétessék. 

VIII. A lelkészek a szitkolódásoktól ta r tózkodjanak; ne 
civakodjanak, sem pedig világi és hozzájok nem illő szolgá-
latokba ne vegyüljenek. 

IX. Felsőbbjeiknek az egyház által rendelt tisztviselők-
nek engedelmeskedjenek; ós midőn hivatnak, je lenjenek meg. 
A makacsokat hat for intra kell büntetni. 

X. A szentírásból naponként olvassanak egy vagy két 
rész t ; tanulják meg azt, kivál tképpen a Pál leveleit. 

XI. Esperese tudta nélkül lelkészi állomásáról sonki 
más helyre ne költözzék, sem más hivatalt ne vállaljon. 

XII. A zsinatokon mindig megje lenjenek; az első ízben 
távolmaradot takat három forintra kell büntetni. Azokat pedig, 
akik azt másodszor is meg merik tenni, le kell tenni állá-
sukról. 

XIII. Az iskolatanítók lelkipásztoruknak engedelmesek 
legyenek és tisztükben szorgalmasan jár janak el. 

XIV. Az iskoláknak és kollégiumoknak tanítói a nagyobb 
tanulókkal együtt legyenek jelen mindig a zsinatokon, ugyan 
azon törvény szerint, mint az egyházak lelki pásztorai. 

XV. Űrnapokon reggel prédikat iókat ta r t sanak vagy az 
evangeliomok, vagy a próféták iratai alapján. Ebéd után 
pedig vagy a Pál leveleiből kell magyarázatot ta r tan i , vagy 
a gyermekekkel a ká t é t felmondatni. 

XVI. A népesebb gyülekezetekben legalább hetenként 
kétszer beszédeket kell tartani és a kátét tanítani. 

XVII. A tudományos okta tásokat az iskolákban el nem 
kell hanyagolni, hanem a rek toroknak mindenütt szorgal· 
masan kell végezniük, hogy az i f júság a vallásban és a 
nyelvtan elemeiben kiképeztessék. 

XVIII. Évenként legalább ké t szer zsinatot kell tartani, 
és o t t mindnyájoknak megjelenni. 

XIX. A superintendens mindnyájok életéről szorgalmasan 
tudakozódjék és espereseivel együt t őrködjék a felett, hogy 
senki cégeres bűnökbe ne essék. 

XX. Senki se merészeljen az egyházakban az esperes 
engedélye nélkül prédikálni, és a sacramentumokat nyilvános 
felavatás nélkül kiszolgáltatni. 
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XXI. Az igehirdetők a világiakkal a törvényszék előtt 
ne perlekedjenek, sem pedig ne ügyvédeskedjenek. 

XXII. Ha közülök valaki kegyuraitól, vagy pedig a 
világiaktól megkárosíttatik, e végett keresse meg a maga 
esperesét, aki azokat összehívja és ügyüket elintézze. 

XXIII. Ha a lelkipásztorok közhelyen részegen találtat-
nak, első ízben három forintra büntettessenek; ha másodszor 
is megtörténik, le kell tenni őket. 

XXIV. Azok az iskolatanítók, akik részegeskednek, 
közhelyen tobzódnak, ós ha lelkészüktől egyszer-kétszer 
megintetve észre nem térnek, iskolatanítói hi atalaiktól el-
mozdítandók. 

XXV. Az a lelkész, aki uzsoráskodik, hivatalától egy 
egész évre felfüggesztendő állásától. 

XXVI. A házassági ünnepélyeket, mielőtt a házasfelek 
összeesküdnének, ki kell hirdetni. Akik máskép cselekesz-
nek, azokat három forint büntetésben kell elmarasztalni. A 
lakodalmakat nem kell Űrnapokon tartani. 

XXVII. A felavatandók a tisztelendő atyafiság élelme-
zéséről gondoskodjanak s tisztességesen já r janak el. Hason-
lóképpen azok is, akiknek részére étel szolgáltatik ki, fejen-
ként egy forintot fizessenek. Így kell a többiekről is gon-
doskodni.1) 

Ez volt az utolsó XVI-ik századbeli közös zsinat, melyen 
a két felekezet képviselői megjelentek. 

Ezentúl a két testvér evangeliomi protestáns vallásfele-
kezet véglegesen elvált egymástól. A dunántúli csepregi 
colloquium ; továbbá a dunáninneni galántai 1592-diki zsinat; 
az éjszakkeleti részeken pedig a késmárki ket tős colloguiűm. 
s végre az 1599-diki kisszebeni gyűlés teljessé tet te a sza-
kadást. Erdélyben még korábban. Ennek pedig az lett a 
következménye, hogy az istenitisztelet külső formájában 
majdnem annyiféle szokás lett uralkodóvá, ahány ev. egy-
házközség keletkezett. 

Ennek egyik főoka az akkori földesúri viszonyokban 
keresendő, melyekről a mai nemzedék, hála istennek, foga-
lommal sem bír. Nem tudja, nem érzi, mi volt az akkori nemes 
földesúr, és mi volt a jobbágy népnek a sorsa. Mi volt az 
urbárium, a robot, a kilenczedadó, a tizedadó, a füstpénz és 
más sokféle adó és földesúri szolgálat, melyeknek ma mái-
neve sem ismeretes. Némely nagyobb gyülekezetnek volt 
parochiális vagyona, a „fabrica Ecclesiae" de a legtöbbnek 
az se volt. Legfeljebb, amit a hivek összeadtak. Ahol a föl-

') V. ö. Kiss Aron: A XVI. században tartott Magyar ref. zsinatok 
végzései 69δ. 1. 
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desúr fizette a papot és a tanítót, ott ő kénye-kedve szerint 
rendelkezett is ; de ahol a jobbágy nép választotta a papját 
és tanítóját, ott a nép garasaiból szedték össze azoknak 
fizetését is. A stóla is a hiveket terhelte. Az úgynevezett 
patronusok. akár egyes urak, akár egész városok, feltétlenül 
rendelkeztek papjaik felett. Sok időbe került, míg az egyes 
gyülekezetek külön esperességeket, fraternitásokat alkottak, 
melyek az egyházi kérdések megbeszélése végett alakultak 
ós melyeken az egyházi közigazgatás ügyeit is tárgyalták. 
Már a sokféle elnevezésük is jelzi az árnyalatokat, melyek 
egyes vidékeken divatba jöttek. Némely helyen confraterni-
tásnak, más helyen conventusnak, harmadik helyen congrega-
tiónak, contuberniumnak, senioratusnak, ephoratusnak, archi-
diaconatusnak nevezték. 

Csak abban egyeztek, hogy a kath. isteni-tisztelet for-
máját, a misét és az áldozást e lhagyták; de máskülömben 
egymással nem igen érintkeztek. Széteső kévékhez hasonló 
dissolutae scopaek voltak — ós mint ilyenek — a hatalmas, 
egységes és páratlan szervezettel bíró gazdag és éppen 
azért hatalmas r. katholikus egyházzal szemben, századokon 
át tehetetlenekké váltak 

II. 

Az 1598-dikisoproni zsinat története és tartalma. —Az egy-
ségre való törekvés első példája, — a viszonyok nehézségei. 

A XVI-dik századbeli magyarhoni evangelikus zsinatok 
között csak egyet ismerünk olyat, amelynek tagjai figyel-
müket az egész ország evangélikusaira kiterjesztették. 

Ez a zsinat a XVI-dik század vége felé 1598-ban tarta-
tott meg Sopron városában.1) Az előbeszéd tanúsága szerint 
ez a zsinati szabályzat „minden tisztességes és istenfélő 
rendeknek szól, akik egész Magyarországban s kiváltkép-
pen Sopron, Vas és Zala vármegyékben vadnak 

Ez a dolgozat már csak azért is nagy figyelemre méltó, 
inivel szerzője az összes hazai evangelikus egyházakra 
kiterjesztette figyelmét. Nagy kár. hogy nem lehetett az 
összes hazai ev. egyházakra kötelező. Mikor itt az ismeretlen 
névtelen kiválóan jeles szerzőnek felfogását és az egész hazai 

') Canones, azaz: az egyházi szolgáknak életének, tisztinek és tisztes-
séges magatartásának Regulái. írattattak Az Soprony Wármegyebeli Ecclesiák 
senioritói Isten tisztességére és az Anyaszentegyháznak s abban való tané-
tóknac épületekre. I. Timoth. 3 Haec scribo: ut scias quo modo opporteat 
te in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei viri, columna et firmámén-
tum veritatis. Anno MDXCVIII. ö. Mokos Gyulának: „Dunántúli ág. hitv 
evang. egyház 1698-diki törvénykönyvével; - és A magyarhoni prot. Tört. 
1907-fei kiadását" 224-232 . lapokon. 
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ev. egyházra való figyelmét és törekvését dicsérettel magasztal-
j u k : ugyanakkor bizonyos fájdalmas érzéssel ós sajnál-
kozással, sőt indokolt szégyenkezéssel emeljük ki azt. hogy 
a njagyarországi „egyetemes?" evangelikus Egyház még ma, 
a huszadik század elejéig sem volt képes egy olyan általá-
nos egyházi törvénykönyvet készíteni, mely a Szt. István 
koronája alatt élő összes evangélikusok egyetemére köte-
lező volna! 

Az összetartásnak ós testvéri krisztusi szeretetnek lelke 
még századok veszélyei után sem volt képes odáig áthatni 
a sziveket, hogy ezek megértsék és megórezzék a keresztyén 
egyház alapját képező kersztyén szeretetnek és összetartás-
nak jótékony hatalmát. Még őszinte törekvés sincs arra, 
hogy a hazai evang. egyház az evangeliomi testvéri szeretet 
által igazán egygyé és erőssé váljék. Nem győzzük eléggé 
ismételni Krisztusnak azon kijelentését: „Arról ismernek 
meg benneteket, hogy az én követőim vagytok, ha egymást 
szeretitek !" 

Hogy a széthúzásnak és a gyűlölködésnek átka kiknek 
a sivár lelkét nyomja; azt ezúttal ne keressük; de talán 
i t t volna az ideje annak, hogy az egyház vezetői, püspökei 
és világi felügyelői magasabb álláspontra emelkedjenek s 
egyszer valahára véget vessenek az átkos hatású romboló 
pártpolitika uralmának, melynek romboló hatásánál fogva 
nem lehet helye a vallás ós egyház csendes birodalmában! 

Talán itt volna az ideje annak, hogy vógrevalahára 
letörüljük egyházunk homlokáról azt a szégyenfoltot, mely 
a széthúzás bűnéből született és melynek gyászos eredménye 
a statisztika rideg számaiban ujabban is oly siralmas módon 
nyer kifejezést! Talán itt volna utolsó órája az őszinte ön-
birálatnak és ennek alapján az önérzetes kijózanodásnak, s 
végrevalahára komolyan keresni útját és módját a testvéries 
egyetértésnek, mely képessé tenné egyházunkat oly egysé-
ges zsinati új törvények alkotására, melyek „minden tisztes-
séges és istenfélő rendeknek szóllanának, akik egész Ma-
gyarországban vadnak 

Hiszen már a XVl-dik század végén ólt dunántúli 
evangélikusok is, élénken érezték annak a mondásnak az 
erejét, hogy „egységben és egyetértésben van az erő." Már 
ezek akkor is belátták, hogy az egyházi articulusok sokféle-
sége miatt sohasem fognak azon magasabb felfogáshoz jutni, 
mely a zsinati atyákat képessé tehetné oly egyházalkotmány 
megteremtésére, mely elég erős legyen a külső ós belső 
támadásokkal szemben kellő védelmet nyújtani. 

Az igaz Isten a dunántúli tizenhatodik századbeli 
zsinati tagok felfogása szerint is él ós uralkodik a szívek 
felett. Lehetetlen, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek nevében 
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indítandó és az evang. egyház egységét szem előtt tartandó 
törekvés még á XX-dik században is hajótörést szenvedjen. 

Hogy mik voltak okai annak, hogy a hazai evangelikur 
sok a XVI. században, sőt a következő századok alatt is, 
az ország külömböző vidékein csak részleges zsinatokat 
tartottak : azt — amint láttuk — az akkori földrajzi, poli-
tikai, egyházi és természeti viszonyok magyarázzák meg. A 
lelkiismeret szabadságának eszméje egészen új vo l t ; nem 
csoda, hogy azt sokan félremagyarázták. Ebből keletkezett 
az a sok vita. mely akkoriban úgy az irodalomban, mint a 
közélet gyűlésein uralkodott. Az evangélikussá lett hivek 
sokáig nem tudtak megállapodni az egyházi kormányzás 
módjára és a világi elemnek az egyházi kormányzásban való 
részvételére nézve. 

Az egyházhoz közelebb levő gyülekezetek lelkészei és 
világi elöljárói mindig szükségét érezték annak, hogy az új 
gyülekezetek egymással érintkezzenek és gondoskodjanak 
lelkészeikről és tanítóikról. Eleinte csak egyes gyülekezetek 
lelkészei érintkeztek egymással. Majd a világiakkal együtt 
keresték módját annak, hogy a földrajzilag és közigazgatá-
silag összetartozó községek közös tanácskozásra összejöhes-
senek. Azért volt az, hogy a felvidékiek az egyes völgyek-
ben, patakok és folyók mentén levő községekben, illetőleg 
városokban tartották első zsinataikat. 

Az alföldiek ezt századokon át már csak azért sem 
tehették, mivel az egymástól távol eső községek sokáig a 
török uralom járma alatt nyögtek. Ezen külső politikai körül-
mények mellett alig kell azokat a nehézségeket felsorolni, 
melyeket a klérus hatósága alatt levő világi urak okoztak. 

A XVI-ik században, amint fentebb már említettük, 
egyedül a dunántúli zsinat terjesztette ki figyelmet az összes 
hazai gyülekezetekre. Ezért érdemesnek látszik, hogy tartal-
mát is megismertessük a szives olvasóval. A hit dolgában 
azon kijelentés foglaltatik benne, hogy minden keresztyén 
embernek csak az egy és örökkévaló Istent kell ismernie 
és vallania, aki minden világi fejedelmek felett áll. A hitre 
és üdvösségre tartozó dolgokban tehát semmit sem kell adni 
a világ hatalmaira, ha azok ettől el akarnának bennünket 
szakítani. Az igaz isten, ki atya, fiú és szent lélek, a szent-
írásban foglalt üdvösséges vallásban nyilatkoztatja ki magát. 

Ennek a vallásnak a hirdetésére isten bizonyos személye-
ket választott, kik az ő akara t já t közlik, kiket t isztük szerint 
egyházi szolgáknak, vagy prédikátoroknak nevezünk. Mint-
hogy pedig ezek közül sokan a jámbor nép botránkozására 
festett és tisztükhöz nem illő életet folytatnak, azért bizonyos 
regulákat ós törvényeket kellett szabni, melyek szerint az 
egyházi szolgák élete ós magatartása felett ítélni és az ellene 
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vétőket büntetni kell. Szólanak ezek a törvények először a 
superintendensekről, vagyis a püspökökről, azután a senio-
rokról, a hallgató hívekről ós az iskolamesterekről. 

Superintendens az, kinek hatósága alá rendeltetnek az 
egyház szolgái. Ο az egyház feje, akinek minden prédikátor 
engedelmeskedni tartozik, — nem a maga személyében való 
méltóságáért, hanem az őt választó istenért. Ezt a nagy 
méltóságos és becsületes tisztet azonban a község akarata 
ellen magához ne ragadja, sőt a kisebbségnek — az ecclesia 
consensusa ellen — ne hódoljon. Rút dolog embernek biro-
dalmat kívánni. Ennek a birodalom alattvalói ellentmon-
danak . . . . „Senki sem bitoroljon tisztességet, csak amelyre 
az Isten által elhivattatott." 

Kötelessége pedig a superintendensnek, hogy minde-
nekre vigyázó legyen; úgy igazgassa az alatta lévő egyházi 
szolgáknak tisztét, életét és magaviseletét, hogy az isten 
tisztességére és a nép üdvösségére váljék. Ha pedig a prédi-
kátorok tisztükhöz nem illő életet folytatnak, azokat bün-
tesse, de szelíden és emberségesen, hogy lelküket megnyerje, 
— Krisztusnak azon tanítása szerint: „ha pedig vetkezik 
ellened a te atyád fia, menj el és dorgáld meg őtet csak te 
közötted és ő közötte. Hogyha szódat fogadja, akkor meg-
nyerted a te atyádfiát. (Máté„8: 15.) 

A hitben tévelygő pásztorokat és híveket megtérítse; 
tévelygéseiknek okát megértse, azokat fejtegesse és az igaz-
ságot velük megismertesse, követvén ebben is Pál apostolnak 
intését, mely így szól: „Az Úr szolgájának pedig nem kell 
háborogni, hanem engedelmesnek kell lennie mindenekhez, 
alkalmatosnak a tanításra, tíírőnek mindenek iránt; tanítsa azo-
kat, akik ellenkező értelemben vannak. (Timotheus 11. 2:24-25.) 

Bármit teszen, azt a seniorok egyező akaratával tegye, 
hogy így több személyeknek consensusa accedálván, cseleke-
dete méltóságosabb legyen. De kiváltképpen az új lelkészek 
ordinálásánál a maga fejétől semmit ne tegyen, hanem a 
seniorok Ítéletének és vizsgáiásának hozzájárulásával. Ezt 
tegye a házassági perek eligazításában is. Főgondja legyen 
az egyház békéjének, a lelkipásztorok egyetértésének fen-
tar tására. Ennek érdekében minden lehetőt megtegyen. A 
bókebontóknak — nem törődvén azoknak kárvallásával — 
ellenszegüljön; Pál apostolnak ezen intése szerint:,,igyekezze-
tek megtartani a léleknek egységét a békességnek köteléke 
által ; mert aki ezt nem cselekszi, béres az, nem pásztor, 
aki látván a juhokra jövő farkast , elhagyja a juhokat és elfut." 

A seniorok a superintendensnek munkálkodó és gond-
viselő társai legyenek; de vele nem egyenrangúak, s tudta 
nélkül bármit is csak a legnagyobb szükség esetén tehetnek. 
Sa já t tractusukban, ha valamely helytelen dolgot látnak, 

Theol. Szaklap. XIII. évf. 15 
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vagy hallanak, azt a superintendenssel együtt jó kedvvel 
intézzek el. A prédikátoroknak ügyes-bajos dolgaikban segít-
ségükre legyenek ; de nem úgy, mint azelőtt tették némelyek, 
akik házuk küszöbén sem léptek ki. Ha pedig kimentek is, 
hasuk, torkuk töltésóért mentek, de az illetők baján nem 
segítettek. A superintendens által valamivel megbízatván, 
küldetésükben társaikkal együtt híven járjanak el, mindent 
az ecclesia épülésére cselekedvén. Az ordinandusoknak vizs-
gálásában ők legyenek az első theologusok; aztán másoknak 
is szabadsága lesz az új lelkészek megvizsgálására, úgy amint 
azt Pál apostol is parancsolja, hogy akik az isten ecclesiájában 
akarnak szolgálni, azok — mielőtt a szolgálathoz kezdenének. 
megpróbáltassanak, hogy senki ne prédikáljon, se ne keresz-
töljön, se ne communicáltasson, mig az ő tudománya az 
ecclesia előtt meg nem próbáltatik. Kivételképen a főseniorok 
eskü alatt az egyházi szolgálatot megengedhetik azoknak, 
akiknek tudományát, vallásosságát ós erkölcsösségét ismerik. 

A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmaztatásáról az 
mondatik, hogy akik az egyház szolgálatára szánják magokat, 
azok csak nyilvános vizsga után ordinálhatók. Amennyiben 
pedig a főgondviselőnek —* a fősenioroknak — sürgős esetben 
ki kell szállniok, ilyen esetben a közel városban levő prédi-
kátor. ha hívják, menjen annak ecclesiájába és ott mind a 
prédikálásban, mind a keresztelésben, mind a communicál-
tatásban, mind az esketésben szolgáljon. Mert — u. m. — a 
gyermekszülő asszonyoknak beavatásokat propter bonum 
ordinem decorum, et propter sanitatem recuperandam. De 
aztán vigyázzon az a lelkész, hogy más lelkésznek vetésébe 
sarlóját ne vágja; annak híve és akara t ja ellen ne prédikáljon, 
ne kereszteljen, ne communicáltasson és ne eskessen. Csak 
olyan esetben, ha az beteg, vagy távol lenne és ha a község 
az ő szolgálatát kívánná Amit pedig szolgálatjáért kap, azt 
az odavaló lelkésznek adja. 

Óvakodjék valamely ecclesiába bemenni, míg az elődjét 
ki nem elégítette. Minden pásztor csak annyi terhet vegyen 
fel, amennyit elviselhet. Ha egy város, vagy falu elbírja tar-
tani, akkor többhöz ne kötelezze magát; de ahol kevés a 
lelkész, ott szabad egynek két vagy három falunak is szol-
gálni. Fődolog, hogy Isten igéjével ne kereskedjék, mint azt 
azelőtt némelyek cselekedték és most is cselekszik, hanem 
a Krisztus ecclesláját építse Péter apostol tanítása szerint: 
„Legeltessétek isten nyáját, mely a ti gondviseléstek alatt 
vagyon; gondot viselvén arról, nem kényszerítésből, hanem 
örömest, nem kívánván éktelenül nyereséget, hanem kész 
indulattal. 

Senki nagyobb jövedelemért helyét el ne hagyja, hanem 
inkább azon legyen, hogy az egyháznak használjon ; inert 
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fájdalom, olyanok is találtatnak, akik a magok hasznáért 
elhagyják az Isten ügyét. Egyházát idő előtt el ne hagyja, 
mint némelyek teszik. Ha máshová akar menni, esztendejét 
töltse ki, és távozását seniorjának jelentse be. Senki magát 
olyan helyre ne ígérje, ahová nem mehet ; mert az ilyen 
csalással a lelkészek szidalmazására ad okot. Mert a hazugság 
minden emberben rút dolog, de főképpen rút dolog azoknál, 
akik másoknak életükkel és tudományukkal tükörként tar-
tóznak lenni. 

Aki más superintendens birodalmából jön, az az ő tudo-
mányáról és életéről bizonyítványt hozzon. Ezt kívánja 
először az apostol (Csel. 6. 3.) : „Valaszszatok azért atyámfiai 
közületek férfiakat, kiknek jó bizonyságuk legyen. Másodszor 
a hamis tanítók elkerülése, akik alattomban becsúsznak, 
mint az ürge a borz lakába. Ε részben a község gondos 
legyen s oly tanítót (lelkészt) be ne fogadjon, kinek tudo-
mányáról ós életéről bizonyságtevő levele nincs. Előbbi 
prédikátorát sem bocsássa el boszankodásában önnön fejétől 
a senior híre nélkül. Mást se fogadjon el, mert gyakorta 
megesik, hogy a község a hízelkedőkben inkább gyönyör-
ködik. mint az igaz tanítókban. Ez ellen cselekvő vakmerő 
községet úgy bűntetjük, hogy elveszszük közülük Isten igé-
jének hirdetőjét. 

A vasárnapokat és egyéb evangeliumos ünnepeket a 
gyülekezetek megszenteljék; megemlékezvén istenünk paran-
csolatjáról. Mert miként a hétköznapok kézimunkára és 
élelmünk keresésére rendeltettek, azonképpen az ünnepek 
arra valók, hogy a nép a munkától megpihenvén, az Úr 
szent igéjének hallgatásában és a sacramentumok gyakor-
lásában foglalatoskodjék. Sajnos, hogy az emberek most az 
ünnepnapokon inkább gerjesztik az Isten haragját, mintsem 
hogy azt magasztalnák; inert csak hivalkodásban, kevély-
ségben. felfuvalkodásban, részegségben, kereskedésben és 
kalmárkodásban, feddőzósben, pörlósben, tánczolásban. vissza-
vonásban, játékokban és egyéb hívságos dolgokban fogla-
latoskodnak. Kívánatos, hogy a keresztyének mindezeket el-
hagyván, magokat az Isten szolgalatjára szenteljék és az 
ünnepnapokat szentségben és józanságban, atyafiúi szeretet-
ben élve, Isten igéjének hallgatásával, imádsággal, hálaadással 
szenteljék meg mind templomban, mind azonkívül. A lel-
készek erre intsék ós sürgessék hallgatóikat szorgalmasan; 
és már a gyermekek is oktassák a keresztyénség fundamen-
tomára. 

A prédikátorok ne lustálkodjanak ; vasárnap két prédi-
kációt t a r t sanak ; ünnepen délelőtt egyet ; délután pedig 
magyarázzák a kátét. Így ők magok is gyarapodnak a tudo-
mányban, s a nép is inkább rászokik a prédikációra. Tanítás 
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közben a lelkész — ha van rá oka — hallgatóit szelíden 
megfeddje; a bibliát mindenik megszerezze; azt szorgalmasan 
olvassa, repetál ja és a régi megbízható jámbor doktorok 
értelme szerint magyarázza, ne a maga cerebrumábó), mert 
abból sok baj keletkezhetnék. Nehéz esetekben magától 
semmit ne tegyen, hanem az Isten igéjére ós az erre alapí-
tott kánonokra tekintsen és aszerint Ítéljen. 

A keresztyén gyülekezetből való kitiltási jogot fentartva. 
az Isten igéjének tanítása szerint kitiltandók minden nyilván-
való czógéres és főbűnben leledző emberek, akik nem akarnak 
javulni; a részegek, fösvények, telhetetlenek, hamisesküvők, 
szitkozódók, lopók, paráznák ós uzsorával kereskedők és az 
ecclesiában botrányokat okozók. És azok, akik kitiltatnak, 
addig be ne bocsáttassanak, amíg bűnöket beismervén és 
afelett szánakozván, az Istent és az ecclesiát meg nem 
követik. 

A lelkész a keresztség szentségét bármely órában, éjjel 
és nappal, készségesen kiszolgáltassa; ós pedig lehetőleg a 
templomban, keresztszülők jelenlétében. A keresztelő víz és 
edényei t iszták legyenek. Ahol templom nincs, ott más 
helyen is tö r ténhe t ik ; csak korcsmában, vagy valami éktelen 
helyen nem. A confessio keresztyén módon — de nem a 
római szerint — tör tén ik ; tudván, hogy azok élnek méltán 
az Úr vacsorájával, akik bűneiket beismervén, vallást tesznek 
felőlük és hiszik az igéket: „éret tetek adatot t és osztatott 
bűnötöknek bocsánatjára". 

Az Úr vacsorájának szentsége tiszta és közönséges 
helyen administráltassék a hozzátartozó eszközökkel; t. i. 
oltárral, t iszta abroszszal, pohárral, tányérral, kovásztalan 
kenyérrel és tiszta borral. A hívek gyakran éljenek az Úr-
vacsorájával ; egy-két héttel előbb kihirdetve, hogy minden-
kinek ideje legyen hozzá készülnie. Akik pedig semmiképpen 
sem akarnak élni az Úr vacsorájával, azokat a lelkészek 
először feddjék és intsék ; ha pedig ez nem használ, a keresz-
tyének közül kitiltsák. Apró gyermekek, kik nem tudják 
magokat megpróbálni, az Úr vacsorájával ne él jenek; mert 
annak, aki a szentséggel élni akar, ismernie kell a keresz-
tyénségnek fundamentomait . 

A haragtar tókat és gyűlölködőket a lelkész ne bocsássa 
az Úr oltárához mindaddig, amíg egymással meg nem békél-
nek. A békét keresve, arra is ügyeljen, hogy érdemetlen 
bűnösök onnét elűzessenek; mert külömben úgy vétkeznek, 
mintha az Úrnak testét ós vérét ebeknek és disznóknak 
hánynák. A szereztetés igéjét, szép intések és tanítások 
előrebocsátása mellett, az Agenda szerint híven olvassa 
fel. Senki kedvéért, barátságáért , szitkaiért, átkozódásaiért, 
fenyegetéseiért másként ne cselekedjék. Ha pedig beteg em-
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berek hivatják a lelkészt és vigasztalást keresnek nála, 
azokat az Isten igéjével gyógyítsa, erősítse ós bátorítsa az 
ördögnek kísértetei ellen, hogy kétségbe ne essenek és az 
ördög prédáivá ne legyenek. Ha e mellett a beteg élni akar 
az Úr vacsorájával, azt ki kell neki szolgálni, kivált olyannak, 
aki azzal elébb is gyakorta élt. 

A házasság megkötéséről és feloldásáról a szabályzat 
úgy intézkedett, hogy a tisztességes lakodalmi vigasság nem 
tilalmas, amint azt az anabaptisták és a jezsuiták mondják, 
akik azt t a r t j ák halálos bűnnek, ami nem bűn. és üdvösség-
nek, ami halálos bűn. Mindazáltal a menyegzői lakodalmat, 
vagy a kézfogást vasárnap nem szabad tartani, mert azt az 
Úristen magának tartotta fen és az δ szent igéjének taní-
tására és hallgatására rendelte Szombaton és hétfőn 
sem szabad lakodalmat tartani, mert az emberek mérték-
letlen evéssel és ivással alkalmatlanokká lennének az Isten 
napjának megszentelésére. 

A kézfogás után összeveszett személyeket nem kell 
megesketni, amíg ki nem békülnek. Az esketés és esküvés 
józan fővel történjék. A kor ra nézve nagyon külömböző 
egyéneket a pap ne adja össze. Tizennégy esztendő alatti 
leányt ifjúval ós idősb férfit tizenhat éven aluli leánynyal 
meg ne eskesse. . . . Illetlen dolog, hogy az atya saját leányát 
vegye feleségül, vagy az anya fiához menjen nőül. 

A házassági pereket az Isten igéjéből és a természet 
törvényéből kell elintézni. A lelkész barátság kedvéért vagy 
ajándékért hamis ítéletet ne mondhasson. 

A lelkipásztorok erkölcsi életéről és külső magokvise-
letéről szólva megkövetelték, hogy a lelkészek feddhetetlen, 
tiszta életűek, józanok, okosak és szeinérmetesek legyenek. 
Ne verekedjenek, ne részegeskedjenek, hanem emberségesen 
viselkedjenek. Ne foglalkozzanak kereskedéssel, korcsmáros-
kodással ós egyébb illetlen kolompároskodással. (I. Tim. 3. 
Tit. 1.) Ha pedig valamely lelkész nem akarna tisztességes 
életet folytatni, az ilyen súlyos büntetés alá esik. Tilalmas 
a trágár beszéd ós minden szelesség ; az ilyen Pál apostol intése 
szerint (II. Tim. 6.) súlyos büntetés alá essék. Minden lelkész-
től szigorúan megkövetelték, hogy az ő tisztéban híven 
eljárván, szavaiban, tetteiben, erkölcseiben, emberségében, 
kegyességében, józanságában és jótékonyságában a Krisztust 
kövesse. 

Jóllehet a hívek között sok gonosz és istentelen ember 
van, akik az Istennek fiát és igéjének hirdetőit gyakorta 
gonosz, rágalmazó és káromló szavakkal illetik; mindazáltal 
a lelkészek legyenek szelídek, jámborok és alázatosak. Sem 
hallgatóikat, akiknek kenyerét eszik, sem kartársaikat, akikkel 
egy Úrnak szolgái, ne szidalmazzák; még akkor sem, ha 
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azok bántalmazzák is. A szitkozódó, átkozódó és káromkodó 
lelkész, ha intésre nem hallgat, kizárassék. 

Ha a lelkész valamely társának feslettségéről tudomása 
van, azt el ne hallgassa, hanem a seniornak bejelentse, hogy 
az ilyen botrányok megszűnhessenek. Vigyázni kell, hogy a 
lelkész kar társá t gyűlöletből, vagy rossz akaratból be ne 
vádolja, hanem azon czélból jelentse fel, hogy annak lelkét 
az Istennek megnyerje. A hivek részéről a senioroknál emelt 
vádak inkább a lélekjavítás, mint a boszuállás tényei legyenek. 

A lelkészeknek tisztükhöz illő öltözetük legyen, hogy 
már abból is Krisztus szolgáinak felismertessenek. Ne köves-
sék a hajdúkat , haramiákat, katonákat, darabontokat, mészá-
rosokat, prókátorokat, nemeseket, török katonákat stb. 
Hanem kövessék öltözeteikben, és magokviseletében is a 
Krisztust. Feleségeik öltözete és magaviselete felül ne haladja 
az ő urok személyének és tisztének méltóságát. 

Λζ iskolamesterek engedelmeskedjenek az ő pásztoraik-
nak. Azokat híveik előtt, vagy másutt alattomban ne gya-
lázzák. Aki ezt igaz ok nélkül teszi, az bűnhődjék. A maguk 
tisztében híven jár janak el úgy a gyermekek oktatásában, 
mint a templomi szolgálatban is. ; . . Tanulók, akik azért 
tanulnak, hogy az ecclesiában az Úristennek szolgáljanak, a 
régiektől rendelt alamizsnából él jenek; de ha szófogadat-
lanok, restek, henyélők, idestova vándorlók, az ilyenek az 
iskolából eltávolítandók. . . . Úgy a tanítók, mint a tanítvány, 
illendő ruhában j á r j a n a k ; de több gondjuk legyen a könyvek, 
mint a külső köntösnek szerzézésére. 

Nevezetes, hogy az ev. zsinat eretnekekről is beszél. 
Ezek alatt azonban olyanokat ért, akik az ördög csalárdsága 
által veszedelembe ej thet ik a tanulókat. Az ilyenektől óvták 
a tanulókat, hogy azokkal ne érintkezzenek, velük ne egye-
nek és ne igyanak, hogy az istennek szent neve miat tuk ne 
káromoltassók. (Tit. 3. — és János II. levele 1.) 

pedig a jó rend az ecclesiákban minden tévely-
gésekkel szemben állandóan fennmaradjon, a felmerült ügyek 
elintézése végett évenként kétszer zsinat tartandó, melyen 
mindenki megjelenjék. Ha pedig valamely meghívott lelkész 
a zsinaton meg nem jelennék, s elmaradását kellően nem 
igazolná, az közakarattal tisztétől megfosztandó. . . . 

A jó rend és keresztyén élet biztosítása czóljából az 
ecclesiák minden esztendőben meglátogattassanak, hogy úgy 
a lelkészek és hallgatóik vallásosságáról és erkölcsösségéről 
biztos tudomás szereztethessék. Mert most — úgymond az 
indokolás — sokan vágynák olyanok, akik nem hisznek és 
nem vallják, és amit vallanak, azt nem hiszik! Ezek pedig 
veszedelmesek és meg nem tűrhetők. 
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A költségekre nézve kimondották, hogy a látogató 
senioroknak azok adjanak eledelt, akikhez mennek. Egye-
bekben minden lelkész zúgolódás nélkül viselje a reá eső 
költségeket. 

A kánonokra és a rendtartásra vonatkozó szabályok 
megtartását és végrehajtását — úgy látszik már akkor sem 
igen tisztelték, ami abból tűnik ki, hogy ezeknek a szabá-
lyoknak megtartását csak azon feltétellel fogadták el „ha 
minden keresztyén prédikátornak tetszendenek!" — ha minden 
lelkész aláírja azokat s mind ő maga megtart ja, és híveivel 
is megtar ta t ja! Ha pedig — úgymond a szöveg — ezen 
regulákat megutálván, sem ő maga ezek szerint nem él, sem 
az ő pásztorsága alatt valókat így nem tanít ja és igazgatja, 
ezt, mint az igaz hitnek ellenségét és minden jó rendtartás-
nak megháborítóját, az isten igéjének fegyverével elsőben 
is az istentől, annak utána a fejedelmektől engedtetett bün-
tetéssel egy akaratból megbüntetjük. 

Íme. őseink jóhiszeműsége és közigazgatási gyengesége 
már a XVI-dik század végén is abban nyilvánult, hogy saját 
határozatainak és törvényeinek nem tudot t és nem mert 
érvényt szerezni! Saját akaratának sanctiója elmaradván, 
ezért nem volt képes a katonai rendhez szokott katholicis-
mussal megküzdeni! Úgy látszik, hogy az ebben rejlő gyen-
geséget már az ekkor élő és szereplő seniorok és püspökök 
is érezték, mer t a törvény utóbbi kiadásaiban igyekeztek a 
bajok tényleges megszüntetése czéljából, a büntetések mód-
jának megjelölésével is segíteni. De még akkor sem tudtak 
következetesek és szigorúak lenni; éppen úgy. mint a követ-
kező századokban, sőt — valljuk meg önmagunknak — mai 
napig sem tudunk rendet és fegyelmet gyakorolni. Elméletben 
sokat vi ta tkozunk; de a gyakorlat sohasem fedezte elméle-
teink igazságát. A mi XVI-dik században élt dunántúli tisz-
teletre méltó őseink is ezt éreztek; igyekeztek is a büntetések 
megjelölésével segíteni a bajon. Például a VII. articulusban 
az mondatik, hogy minden lelkész tartozik engedelmeskedni 
püspökónok; de nem merték kimondani, hogy mi történjék 
akkor, ha az illető alantas hatóságot képviselő lelkész nem 
engedelmeskedik saját felsőbb hatóságának? 

A következő XVlI-dik században, az 1650-diki kiadásban 
már meg van mondva, hogy „ha valaki vakmerőképen enge-
detlen lószen, akkor az a gyülekezet törvénye alá es ik; de 
a büntetés módjáról és mivoltáról szó sincs benne. A követ-
kező VIII. articulusban az olvasható, hogy rút dolog, ha 
valaki olyan hatósági — püspöki — jogkört akar, melynek 
a birodalom alattvalói ellentmondanak? A későbbi kiadás 
erre azt mondja, hogy az ilyen egyén t isztét elveszti. Látszik, 
hogy a régi articulusok sok tekintetben javítottak, de a leg-
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utolsó 73-dik szakasz ismét sokat ront ezen feltételes ki-
fejezésével ; „ha (ezen kánonok) minden keresztyén prédi-
kátornak tetszendenek /" Ebből mindenki azt a következtetést 
vonhatta, hogy ha pedig nem tetszendenek mindenkinek, 
akkor nem is tartozik engedelmeskedni! Szóval: több ilyen 
tág értelmi kifejezés illusoriussá tette a külöinben jeles egy-
házi törvénynek hatását. És volt még más körülmény is, 
mely ezen zsinati törvény alkalmazását megnehezítette. 
Nevezetesen az, hogy ámbár e zsinatnak rendelkezései kiter-
jednek az egyházi életnek minden viszonyaira: az egyház 
fentartó patronusok mint adómentes nemes urak, nem biz-
tosították papjaikat és tanítóikat, sem ezeknek családját az 
élet nyomorúságai ebben. Nem kívántak zsinatilag intézkedni 
az egyházi tisztviselők kötelező anyagi ellátásáról. Úgy lát-
szik ez a kényes kérdés a későbbi századok patronusaira 
feladatul maradt. Ez azonban nem törtónt ineg. Ez a mulasz-
tás aztán állandó betegséggé fajúit, a haladni szerető evangé-
liomi egyház kebelében. Az az óriási ellentét, mely a gazdag 
és hatalmas kath. klérus és a szerény, gyakra nanyagi nyomor-
nak kitet t evangélikus papság ós tanítóság között fenn-
maradt; továbbá az a szervezetlenség, mely az ország kü-
lömböző vidékein lakó híveket egymástól eltávolította, lehe-
tetlenné te t te az evang. egyház kellő haladását és óhajtott 
felvirágzását. 

Dr. Zsilinszky Mihály. 




