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A keresztyén kultusz lényegének kifejtése vallás-
psychologiai és dogmatikai alapon. 

Λ keresztyén kultusz lényegét kell kifejtenünk. Határozzuk meg 
* * mindenekelőtt a thémánkkal adott fogalmakat. A lényeg az 
a tényezője valaminek, a mi a tulajdonságok változása közepett a 
látszat ellenére is mindenkor megmarad1 . A kultusz az istenség 
és az ember között való viszonynak közösségi tényekben való 
nyilvánulása2. Keresztyén az olyan istentudaton alapuló viszonyulás 
Istenhez, a mely tartalmát Jézustól, a Krisztustól nyerte3. 

A keresztyén kultusz lényegét valláspsychologiai és dogmatikai 
alapon kell kifejtenünk. Arról, hogy mikép értjük feladatunknak 
ezt a közelebbi meghatározását, különös tüzetességgel kell számot 
adnunk, mert a valláspsychologiát és az egyes disciplinák s főleg 
a dogmatika hozzá való viszonyát illetőleg a nézetek csak most 
vannak kialakulóban. 

Kiindulhatunk a psychologia meghatározásából. A psychologia 
az a tudomány, a mely a tudatállapotok leírását és magyarázatát 
adja1. A valláspsychologia már most ennek alapján az a tudomány, 
a mely ezek közül a tudatállapotok közül a „valamelyes istenivel" 
viszonyban állókat írja le és magyarázza. S vizsgálódásai körébe 
belevonja természetesen a primitiv vallásokat épen úgy, mint a 
magasabb rendűeket, az egyén vallásosságát épen úgy, mint a 
közösségét5. Módszere,mint magáé apsychologiáé is, az empirismus6. 

1 Kirchner: Wörterbuch d. philosophischen Grundbegriffe. IV. Auflage. 
573. ο. 

2 A kultusznak általános érvényű fogalmára a szó etymologiai elemzése 
nem vezethet rá bennünket. L. Rietschel: Lehrbuch d. Liturgik. I. 25. o. Ety-
mologiai értelemben véve a „cultus" szót, keresztyén kultuszról szó sem lehet. 
S a fenti meghatározásnál többet sem szabad mondanunk. Ha pl. azt mondjuk: 
a kultusz Istenre irányuló közösségi ténykedés, kizárjuk ebből a meghatáro-
zásból a ker. kultuszt. Ha azt mondjuk: a kultusz Istennek az emberre irányuló 
ténykedése, kizárjuk a nem-keresztyén kultuszokat. 

3 Schlatter: D. christl. Dogma. 421. o. 
4 |ames-Dürr : Psychologie. 1. ο. 
5 Tehát nem ösmerhetjük el sem a Wundt, sem a James felállította kor-

látokat. Az idézőjel között levő kifejezés James egy meghatározásán alapszik. L.: 
The Varieties of Religious Experience. Twentieth impression. 31. o. Szerinte a 
vallás „shall mean for us the feelings, acts, and experiences . . . so far as 
they stand in relation to whatever ttíey may consider the divine". Hogy ez 
a meghatározás milyen gazdag és értékes anyag feldolgozását teszi lehetővé 
a valláspsychologia számára, azt James idézett művéből láthatjuk. 

6 Tröltsch: Psychologie u. Erkenntnistheorie. 6. ο. 
15 



2 2 2 Báró Podmaniczky Pál. 

Czélja, hogy a vallásos tudatállapotoknak törvényszerűségét, for-
mai meghatározottságát s a mennyiben szükséges és lehetséges, 
tartalmát állapítsa meg1. Kizárja tehát vizsgálódásai köréből mind-
azt, ami a lélek határán kívül esik, mint általában a psychologia2. 
Nem kutatja tehát a vallásos ítéletek igazságát, mert ez már a 
a kritikai reflexió tiszte s nem tartozik a psychologia hivatása 
körébe3 . Közvetve azonban ad olykor feleletet az igazság kér-
désére nézve is4. Mindezek alapján meghatározhatjuk feladatunk 
valláspsychologiai részét: a vallásos tudatállapotok közül azokat, 
a melyek a keresztyén kultuszszal kapcsolatosak, elemeznünk 
kell oly czélból, hogy ezen elemzés alapján megállapíthassuk a 
keresztyén kultusz lényegét5. Annak megítélése azonban, hogy 
azok a vallásos ítéletek, a melyekkel találkozni fogunk, mennyiben 
felelnek meg az igazságnak, már kívül esik feladatunk e részének 
körén. Közvetve természetesen mi is kénytelenek leszünk e kér-
désre felelni már azért is, mert bizonyos tudatállapotok magya-
rázata nem egyéb, mint bizonyos vallásos ítéletek igazságának 
igazolása. 

Legközelebbi teendőnk a keresztyén dogmatika fogalmának 
meghatározása. A keresztyén dogmatika az az Isten megismerésére 
törekvő s e czélból Isten kijelentését kutató és tanulmányozó 
tudomány, amely a bennünket Istennel összekötő, bennünket meg-
határozó, másokkal közös s így bennünketvelükegyközösségbeegye-
sítő bizonyosságokat fejti ki és okolja meg. Egyrészt theocentrikus 
tehát, de másrészt —hasonlóan a többi tudományokhoz — a n t r o p o -
centrikus is. Módszere a megfigyelés, az empíria.r> Meghatároz-
hatjuk most már feladatunk dogmatikai részét is: feladatunk 
azoknak a keresztyén bizonyosságoknak elemzése, a melyek a 
keresztyén kultuszszal kapcsolatosak s tennünk kell ezt azzal a 
célzattal, hogy ilyen módon megállapítsuk a keresztyén kultusz 
lényegét7. 

1 Tröltsch i. m. 11. o. és Schlatter i. m. 605. s főleg 374. o. 
2 )ames-Dürr i. m. 2. o. és 461. o. 
3 Az erre a kérdésre vonatkozó, szinte beláthatatlan terjedelmű irodalom-

ból idézem a következőket: Eiert: D. Grenzen d. Religionspsychologie. Theol. 
Zeitblatt 1912. 160—; Tröltsch i. m. 11. o.; Maier: Psychologie d. emotionalen 
Denkens. 508. ο.; Schlatter i. m. 605. o.; Faber: D. Wesen d. Religions-
psychologie ír. d. Dogmatik. 50-, 95-, 123- ο.; Wobbermin: Zum Streit um d. 
Religionspsychologie. 6. o.; u. a.: D. religionspsychologische Methode in 
Religionswissenschaft u. Theologie 399. o.; u. a. James fent idézett művének 
német fordításához (II. kiadas) írt előszavában XXIII. o.; Szelényi: Modern 
vallástudomány. 6.-o. 

4 Maier i. m. i. h.; Eucken: Hauptprobleme d. Religionsphilosophie. 
24. és 182. o. 

5 Az analytikai módszerre nézve 1. James-Dürr i. m. 148. o. 
6 Schlatter i. m. 11., 15., 20. és 628. (113. jegyzet) 621. (79. jegyzet); 

u. a.: D. Theologie d. Ν. T. u. d. Dogmatik. 11. o.; u. a.: Briefe über d. 
christl. Dogma. 10. 85. ο. 

7 A dogmatikai tárgyalás módszerére nézve 1. Schlatter: D. christl. 
Dogma. 19. o. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése. 2 2 3 

Megkell állapítanunk természetesen a feladatunkat meghatározó 
két disciplinának egymáshoz való viszonyát is. A két disciplina 
egymáshoz való viszonyát tárgyuk határozza meg. A valláspsycho-
logia, mint a psychologia egyik fejezete1, a theologiának egy olyan 
propaedeut ikus segédtudománya, mint pl. a bibliai nyelvészet, a 
mely tulajdonképen a sémi, illetve a görög philolcgiának egy ága. 
A mint a bibliai nyelvészet az irásmegértés és írásmagyarázat 
alapját veti meg, úgy a valláspsychologia egyrészt a rendszeres, 
másrészt a gyakorlati theologiának előkészítője. Hogy jó szol-
gálatokat tehet az exegetikai és történeti theQlogiának is, termé-
szetes, de ezek mellett mégsem szerepelhet mint önálló bevezető 
disciplina. A rendszeres theologiával s ezen belül a dogmatikával 
nyilvánvaló a valláspsychologia szoros kapcsolata. A dogmatika a 
bennünket összekapcsoló istenbizonyosságokat tárja elénk s a vallás-
psychologia ezeknek a bizonyosságoknak mint psychikai tényeknek 
megértésére segít reá. A valláspsychologia első sorban psychocen-
t r i k u s s c s a k másod sorban theocentr ikus; a dogmatika első sorban 
theocentrikus s csak másod sorban anthropocentrikus. O t t a p s y c h e , 
itt az Isten megismerése a czél. A két disciplina nem olvadhat 
egymásba. Sem a psychologia nem nélkülözheti a valláspsycho-
logiát, sem a theologia a dogmatikát. Világos ugyanis, hogy az 
összeolvadásnak szükségszerű következménye lenne a két disci-
plinának kiszakadása abból a keretből, a melyen belül most 
hivatást teljesít. Az összeolvadással csak vesztenénk. Az új dis-
ciplinán belül nem érvényesülhetne sem a vallásp^ychologiának, 
sem a dogmatikának az a sajátossága, a mely ma létjogosultságot 
ad neki.2 

Ezzel igazoltuk feladatunk kettős meghatározottságának jogo-
sultságát. Egyrészt psychikai folyamatok, másrészt Isten kijelen-
tésén alapuló, közösségteremtő bizonyosságok elemzésével fogunk 
igyekezni megállapítani a keresztyén kultusz lényegét. 

De melyik keresztyén kultusz legyen vizsgálódásunk a lap ja? 
Hiszen a legkülönbözőbb kultuszok lépnek elénk a keresztyénség 
igényével. Ε kérdésre csak a történelmi megfigyelés adhat 
feleletet. Tudjuk, hogy keresztyén az az istenbizonyosság, a mely 
tartalmát Jézustól nyerte. A kiinduló pont tehát Jézus. Melyik az 
a kultusz, a melynek hozzá való kapcsolódását lá t juk? Ha meg-

1 A valláspsychologiát mint a psychologia egy fejezetét tárgyalja Maier 
i. in. 499—555. lapjain. 

2 A fenti problémáról Faber i. m. tájékoztat 127—164. ο. A dogmatikát 
a valláspsychologiába beolvasztani akaró irány leghatározottabb képviselője 
Vorbrodt. L. Beiträge ζ. rel. Psychologie cz. kötetének első értekezését, to-
vábbá Zur theol. Religionspsychologie cz. füzetében a Religionspsychologie 
u. Glaubenslehre cz. értekezést, végül a Zeitschrift f. Religionspsychologie 
cz. folyóirat 1. 1. számában közölt dolgozatát, a hol kereken kimondja: „Wir 
tun gut, wenn wir Name und Sache der Dogmatik besser heute als morgen 
abschaffen," s utal saját psychobiologiájára. Más szempontból foglalkozik 
ugyanezzel a problémával Drews: Dogmatik oder praktische Psychologie. 
Zeitschrift f. Theologie u. Kirche 1898. 134. o. 

15* 



2 2 4 Báró Podmaniczky Pál. 

állapítjuk a jéztisi kultusz jellemző vonásait, ezen a nyomon 
elindulhatunk s végigkísérve a Jézustól kiinduló kultuszt fejlődése 
folyamán, megállapíthatjuk, hogy melyik a jelenben az a keresztyén 
kultusz, a melyet mint keresztyén kultuszt a fenti meghatározás 
értelmében vizsgálódásunk tárgyává tehetünk. 

A vizsgálódásunk alapjául vehető keresztyén kultusz nyomo-
zása adja tehát fejtegetéseink első fejezetét. Ezt követi majd a 
11., illetve a 111. fejezetben a keresztyén kultusz lényegének először 
valláspsychologiai, azután dogmatikai elemzés útján való meg-
állapítása. A befejezésben végül le fogjuk vonni a ker. kultusz 
helyesen megállapított lényegének gyakorlati következményeit. 

I. 

Izráel kultuszával szemben Jézus teljesen negativ álláspontot 
foglalt el.1 Megegyezett Keresztelő Jánossal, a ki a megtisztulást 
keresőket nem az izráeli kultusz kegyelmi eszközeihez utasította, 
hanem megtérésre, a keresztség felvételére szólította fel.2 Még 
nyelvében is érvényesül ez az álláspont: sehol sem használja 
pl. a papság és szolgálatának motívumait a maga személyével 
cs munkájával kapcsolatban.3 Tehát a kultuszszal szemben való 
ugyanazzal az elutasító állásponttal találkozunk nála, a mely már 
az ótestamentomban is megszólalt.4 Jézus azonban nemcsak el-
utasítja Izráel kultuszát, hanem ítélkezik is fölötte s bűnös voltát 
felfedi.5 A jeruzsálemi kultusz helyébe épen úgy, mint a Garizitn 
hegyén végbemenő helyébe új kultusznak kell lépnie." 

1 A következőkben érintenem kell az újszövetségi biblia-theológia egyes 
problémáit, a melyekre ennek a dolgozatnak keretében természetesen nein 
térhetek ki. Utalok ezekre nézve már általánosságban is Schlatter: Die 
Theologie d. Neuen Testaments cz. müvének 1. kötetére. 

2 Jellemző Luk. 3, 14. 
3 Pedig képei felölelik az élet legkülönbözőbb viszonyait: Máté 9, )S, 

9, 37, 12. 6 ; 13, 3, 24, 4), 47; 16, 18; 21, 37—38; 22. „; 24, 45; 25, ]4, 32; Luk. 15,4; 
ján. 2, 19; 10, 9, u ; 15, Figyelemreméltó, hogy a hol szerepel is a templom 
(Máté 12, e ; Ján. 2, )9) — a templom és nem a kultusz — ott is milyen vonat-
kozásban. 

* Megtaláljuk ezt az álláspontot még a Deuteronomiumban is. Ez tükrö-
ződik (26, ,3 mellett) az egyedüli kultikus imádságban, a melyet közöl: 26, : — 
Látszik, hogy csak kényszerűségből alkuszik meg a már meglevő kultuszszal. 
Határozottabban szólnak: Ámosz 5, >5; Hóseás 6, e ; Ésaiás 1, ; Mikeás 6, 
6—8; I. Sámuel 15, 22— s a leghatározottabban Jeremiás 7, 21—23. Kifejezésre 
jut ez az álláspont a zsoltárokban is, a melyeket pedig az exilium utáni 
egészen máskép gondolkodó gyülekezet felvett énekeskönyvébe: Zsolt. 4 0 , , ; 
50, 8—; 51, ,8 ; 69, 31—32. Hogy a későbbi redakczió ezt az álláspontot az ellen-
tétessel mikép harmonizálta, erre nézve 1. Zsolt. 51. 20 s reá vonatkozólag 
Duhm: Die Psalmen 147 0. L. különben Kautzsch: Biblische Theologie d. 
Alten Testaments 233—239. 

5 Máté 21, 1 2- 1 3 . 
8 Ján. 4, j,—24. Mivel itt s a következőkben a synoptikusok melleit hivat-

koznom kell János evangéliumára, utalok a következőkre: Schlatter i. m, 1. 12. 
és Zahn: D. Evangelium d. Johannes 22.— 
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Erre az új kultuszra nézve nem lehet irányadó Jézus személyes 
kultusza. Jézus viszonya az Atyához annyira sajátos, hogy a j n i 
kultuszunk semmikép sem lehet az ő kultuszának mása. Ő a 
Krisztus,1 az egyedülvaló2 és örökkévaló3 Fiú. Közte és az Atya 
között nincs meg a bűn feszültsége.4. Nála nem kell a hitnek 
megszűntetnie ezt a feszültséget.5 Ő és az Atya egy.c jézus 
kultusza és a mi kultuszunk tehát nem azonosítható, mivel más 
az ő viszonya Istenhez, más a mienk. 

Az új kultusz meghatározásánál abból kell kiindulnunk, hogy 
az új kultusz Jézus, a Krisztus által megy végbe.7 Alanya tehát 
az a gyülekezet, a mely a Krisztus köré csoportosul. Az új kultusz 
alakulatát már most az szabja meg, hogy Jézus mikép létesíti és 
mikép tartja fenn gyülekezetével az érintkezést. S e tekintetben 
élesen és félreismerhetetlenül kidomborodik Jézus munkásságából 
az a tény, hogy számára az ige az, a mivel gyülekezetét meg-
teremti és fenntartja.8 A mikor megszólal ajkán az ige, betelje-
s ü l a proféczia. Hogy csakugyan ő az eljövendő, a Krisztus, 
annak az evangelium hirdetése a bizonysága. Magvető s a mag, 
a mit vet, az ige. Az ige az Atya ismeretét adja. Az ige meg-
tisztít. Az ige megszentel." Tanítványainak is csak az igét adja 
hivatásuk teljesítésének eszközeképen. Az az ige is köt és old, a 
mit ők szólanak.10 Jézus tehát nem intellektualista, a mikor az 
igében látja a maga és tanítványai munkálkodásának eszközét. 
Az ige szerinte élő hatalom, mivel Istennek vele egybeforrott 
akarata szól általa. Hogy ezt megérthessük, közelebbről szem-
ügyre kell vennünk az ige tartalmát. Az ige •— mindenek előtt 
ezt látjuk — megtérésre, bűnmegismerésre és bűnbánatra hívó 
szózat, mert hiszen a Krisztus csak a megtértekből alakíthatja 

1 Máté 11, 2—6; 16, ,3—17; stb. 
2 Máté 11, 27; Ján. 3, i3, ,„; 5 „·,; 17 (v. ö. Máté 6, 9—l3). Figyelemreméltó 

e tekintetben is, hogy a kultusz motívumait nem vonatkoztatja magára; épen 
úgy nem a szolgáét (Ján. 8, 35). L. még Máté 5, 17 és Ján. 8, 31—59. 

3 Máté 22,41— Ján. 3 , f 3 (i. Zahn i. m. 196) 3 117,5 ,2 4 ; 8,5 8 (v. ö. Ján. 1,13—14 
s erre nézve Zahn i. m. 72, továbbá Máté 1, ía—2S, Luk. í, 26—38). 

4 Ján. 8, 4S; Máté 21, 28—31 és Luk. 15. 12—32: egyik fiúval sem azonosítja 
magát. L. az ezzel szorosan összefüggő következő jegyzetet. 

5 Jánosnál a legkülönfélébb meghatározásokat találjuk Jézusnak az Atyához 
való viszonyára nézve, de a hit seholsem szerepel: Ján. 3, 6 , 4 6 ; 8, 26,38, 40; 
10» i5> 18» 14» 31; 15, 10, 1S; 17, 25. 

« Ján. 10, 30. 17, ,,, 21, 23. 
' Máté 18, 19—20; Ján. 16, 23—24. 
8 Ebben benne foglaltatik az ótestamentom igéje is. jézus igéjének 

szoros a kapcsolata az ótestamentommal: Máté 4, 4, ,, 10; 5, l e ; 12, 3 ; 
17, io—13? 4» 21, 13, 16, 42; 22, 41—46; 24; 26, 31, 54, 5R, 64: Luk. 16, 29; 22, 37; 
24, 44 — 46Ϊ Ján. 13. ,8 ; 15, 2r.! 17. 12: bár másrészt teljesen szabad volt állás-
pontja az ótestamentommal és a reá támaszkodó kegyességgel szemben: 
Máté 12. 8, ,2 ; 15, , - 2 0 ; 17, 2„j 19, 8 ; továbbá Máté 5, 21, 27, 33, 38, 43; 6, j -e , 
,6—,8; 23, 8—,0; mely utóbbi helyekre nézve I. Schlatter i. m. I. 204. o. 

» Luk. 4, 21; Máté 11, 5 ; 13, 19, 37; Ján. 17, 6 - 8 ; 15, 3 ; 17, )7. Schlatter 
i. m. I. 92. 

10 Máté 10, - 1 5 ; 16, 19; 18, 18; 28, „ . 
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meg gyülekezetét.1 Az akarat megújulását követeli.2 Izrael 
akaratának Istenhez kell odafordulnia, mert csak a ki Isten akaratát 
cselekszi, részesedik Isten javaiban.3 A megtérés lehetséges, mert 
megvan reá a lehetőség Isten részéről, megvan reá a lehetőség 
az ember részéről is az ember minden terheltsége ellenére is.1 

A megtérésre hívó szózat így lesz — látjuk továbbá — Isten 
bűnbocsátó és közösségvisszaállító készségének hirdetésévé. Isten-
ben Jézus a teljes készséget látja arra, hogy a bűnt megbocsássa 
s az elesett embert a magával való közösségbe visszafogadja.5 

S mivel a megtérésre hívó szózat egyrészt, a kegyelmet felajánló 
szózat másrészt csak a kereszt által lesz teljessé, kereszthalálát 
és az attól elválaszthatatlan feltámadást is belekapcsolta igéjébe.6 

S mert így Isten igazsága, Isten kegyelme nyilvánvalóvá lesz, az 
ige megbékéltető hatalom. Mögötte a Krisztusban megigazító, a 
Krisztus által kiengesztelt Isten áll. Az ige Jézus szerint való ér-
tékelésének itt a gyökere. Ezért tartotta Jézus a maga és tanít-
ványai számára az igét elégséges eszköznek. Ezért nem tartotta 
kényszerű megalkuvásnak a csak az ige által való munkálkodást.7 

Az igében a legkívánatosabb: Isten kegyelmes akarata lép az 
ember elé. 

Ezzel a megállapítással nem ellenkezik az a másik tény, hogy 
Jézus két cselekményt is beleállított gyülekezete kultikus életébe: 
a keresztséget és az úrvacsorát. Mind a kettő oly szorosan és 
elválaszthatatlanul egybe van ugyanis kötve vele, a Krisztussal 
és a róla szóló igével, hogy tőle s az igétől elválasztva, meg-
szűnnék kultikus jogosultságuk.8 

1 A Krisztus hivatása nem első sorban a bűn megbocsátása és meg-
büntetése. Tiszte mindenekelőtt positiv. Jön, hogy megalapítsa Isten uralmát. 
S mert ennek akadálya a bűn, a positivum szüli a negatívumot, a megbékéltetés 
szükségességét. Schlatter i. m. I. 406. o. és u. a. D. chr. Dogma 86. o. 

2 Máté 5—7-21. 28—22, u . Hogy az akarat a döntő, erre nézze 1. Ján. 3, 
20—21) 17· 

3 Ezért következik Máté 21 3 3 - ω , után 22, t— u . 
4 Máté 15, 19; 16, l v ; 26, 41; Ján. 3, 6 ; 6, 63. 
5 Lukács 15, Ii—a«í Máté 18, χ. Isten közösségvisszaállító készségének 

következménye Jézus asztalközössége a bűnösökkel: Máté 9, 10; 11, 19; Lukács 
15, 2; 19, 5. 

B Máté 12, 39-J0; 16, , - 4 ; 16, 2,-23; 17, 20, , - ,„ ; 20, 28; Lukács 24, 
»5; Ján. 2, «—κ»; 6,25—e6 (bármikép döntsünk 51 b hitelessége felől (Zahn i. m. 
342. o.), az összeütközés Jézus és Kapernaum között a keresztre mutat) 10, 
1»-18; 12, 20-3β; 14, 30. Schlatter i. m. I. 484—517. o. 

7 Noha a csoda semmikép sem hasítható ki Jézus munkásságából — 
I. pl. Máté 11, ,—6 —, mégis az ige az Jézus szerint, a mi által Isten munkál-
kodik. Luk. 16, 31. Különben is, hogy a csodák motívumai mennyire Jézuson 
kivül álló körülményekben gyökereznek, erre nézve l. többek között: Máté 
8—9, 14, 15; Luk. 7, 13; Ján 5, e; 6, 5; 9, 4 ; stb. 

8 Máté 26, 26—23; (Ján. 6, 25-eo s reá vonatkozólag Schlatter i. m. 1. 546. o. 
s Zahn i. m. 348—356. o.); 28, ,9 (Ján. 3, 5 s reá vonatkozólag Schlatter i. m. 
II. 101. o. és Zahn i. m. 185. o.) L. mint a keresztségre, mind az úrvacsorára 
vonatkozólag Schlatter i. m. I. 251. o. és II. 101. o. 
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A Jézus szerint való, teljes következetességgel az igét uraló 
kultusznak legszembeötlőbb jellemvonása tehát minden más kul-
tuszszal szemben1 Isten feltétlen prioritása. Jézus szerint minden 
Istentől indul ki: a Krisztus küldetése, a bűn felfedése, a kegyelem 
fölajánlása, a Krisztus műve a maga teljességében s a mind-
ezeket hirdető ige is Isten üzenete. Az embernek csak meg kell 
hallgatnia, a mit az ige mond s engednie kell a hívó szónak.2 

S ha Jézus elmegy, jön helyette a róla bizonyságot tevő Lélek. 
Nem a tanítványok, ő szól a tanítványok által.8 S épen ezért, 
mert ebben a kultuszban mindenek előtt és mindenek fölött Isten 
a cselekvő, szükségtelenek kultikus szabályok, a melyek az ember 
teendőjét szabályoznák. Jézus nem szervezte az igaz kultuszt, 
nem adott liturgikus szabályokat.4 Tökéletes ellentéte tehát ez a 
kultusz mindennemű theurgiának, a mely a „colere" fogalmát 
Istenre való vonatkozásában is a „colere agrum" értelmében 
használja.® Csak ennek a kultusznak van szüksége körülményes 
utasításokra, liturgikus szabályokra, mert itt a prioritás az ember 
részén van. 

Ezen a nyomon kell elindulnunk. Közvetlenül és közvetve az 
a kultusz kapcsolódhatik Jézushoz, a mely 1. az igét és az igével 
összekapcsolt keresztséget és úrvacsorát tekinti annak a kul-
tikus szervnek, a mely által Isten az emberrel érintkezik, a 
mely 2. teljes mértékben érvényesülni engedi az ige hirdetésében 
az evangéliumot: Istennek kegyelmét a Krisztusban és a mely 
3. csorbítatlanul elismeri a kultuszban az emberrel szemben Isten 
prioritását8. Ez a megállapítás természetesen nem akar a ker. 
kultusznak teljes képe lenni. A sacrificialis momentumot pl. tel-
jesen figyelmen kívül hagyja. De épen ezért alkalmas arra, hogy 
elvezessen bennünket ahhoz a kultuszhoz, a melyet mint Jézushoz 
csatlakozó kultuszt vizsgálódásunk tárgyává tehetünk. 

Az apostoli kor kultusza főleg Pál leveleinek, az Actának és 
a Jelenések könyvének bizonyos adataiban tükröződik7. Ha ezek 

1 Izráel Jézus korabeli kultuszát egybe foglalhatjuk az akkori pogány 
kultusszal. Theurgia az egyik is, másik is. Rendtorff: Die Geschichte d. christl. 
Gottesdienstes unter d. Gesichtspunkt d. liturgischen Erbfolge. 6. ο. 

2 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy akarata bénaságra van kár-
hoztatva. Ellenkezőleg: Máté 22, 4. 

3 Máté 10, jó; 28, 19; Luk. 24, 4 9 ; Ján. 7, 3 9 ; 14, 16_17; 15, 26; 16, , - , 5 ; 
20, ,.2-23; Acta 1, 5. 8. A Lélekre vonatkozó ígéret nincs feszüllségben az 
ige értékelésével: Schlatter i. ni. 1, 194. o. 

4 Rendtorff i. m. 16. o. 
5 Rendtorff i. ni. 6. o. 
c Ennek a hármas criteriumnak formai és tartalmi helyességét a meg-

előző és következő fejtegetéseken kívül többek között az is bizonyítja, 
hogy a mikor Luther szembe fordult az addigi kultikus fejlődéssel, azt a 
fentivel lényegben teljesen egyező hármas criterium mértéke alá helyezte. 
L,: Von d. Ordnung d. Gottesdienstes in d. Gemeinde. Luthers Werke. Heraus-
gegeben ν. Buchwald, Kawerau, Köstlin u. a. VII. 154. o. 

7 A jelenések könyvében annyiban, a mennyiben pl. képeiből következ-
tethetünk az akkori kor kultuszára. L. Köstlin: Geschichte d. christl. Gottes-
dienstes. 6. ο. 
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az adatok nem adnak is nekünk kifejtett kultuszelméletet, ki-
épített liturgiát, azt mindenesetre megállapíthatjuk belőlük, hogy 
az apostoli kor kultusza szorosan Jézushoz kapcsolódik. Az Acta 
egyik adatából pl. egész határozottan megállapítható, hogy a 
jeruzsálemi ősgyülekezet az ige és a vele szoros egységben levő 
keresztség és úrvacsora köré csoportosuló ima- és szeretet-
közösség volt1. A gyülekezetet az Istennek a Krisztusról szóló 
üzenetét hirdető ige teremtette és tartotta fenn. Ennek elismerése 
és érvényesítése adta meg annak lehetőségét, hogy kultusza ker. 
kultusz legyen. Hogy az apostoli kor kultusza csakugyan Jézus 
szerint való kultusz volt, erre nézve teljesebb bizonyosságot 
szerezhetünk azonban, ha megvizsgáljuk e kor irodalmának, az 
újszövetségi iratoknak az igére, az ige tartalmára, a Krisztusra 
vonatkozó meggyőződését. 

Az apostolok és munkatársaik az igét tekintik munkálkodásuk 
eszközének. Használják az ótestamentom igéjét, mert ez is hirdeti 
már azt, a minek hirdetésére ők elhívattak2. Összegyűjtik a Jézus-
tól eredő és a róla szóló igét s létrejönnek a forrásgyűjtemények, 
a melyeket az evangéliumok írói használnak ; majd később meg-
íródnak maguk az evangéliumok. Ezen a kettős alapon épül föl 
az apostali igehirdetés. Hogy ez mennyire középpontja volt az 
apostolok munkásságának, kiviláglik Lukácsnak az apostolok 
cselekedeteiről írott könyvéből épen úgy3, mint a levélirodalomból4. 
Az apokalypsis szerint a megdicsőült Jézus is az ige által érint-
kezik a gyülekezetekkel s az evangeliutn hirdetése adja az alkalmat 
a föld népeinek az Istennek való meghódolásra5 . Az igehirdetés 
értékesebb minden más lelki adománynál0. Mert az ige az apos-
tolok és munkatársaik számára sem az intellectualismus holt eszköze. 
Az ige él. Életet ad, életet táplál7. Él, mert az élő Istennek akarata 
szól általa8. Az ige hatalmáról való ilyetén meggyőződés az 
ige tartalmában gyökerezik. Azért van az igének ilyen jelentősége, 
Isten akaratával való összeforrottsága azért ilyen nyilvánvaló, mert 
a Krisztust és benne Isten kegyelmét hirdeti. Igaz, amint az új-

1 Acta2,41—4„. A κοινωνία értelmére nézve másokkal (Kliefoth, Knoke,Jakoby)· 
szemben 1. Preuschen: D. Apostelgeschichte. 16. ο. és Rietschel i. m.232. o. 

2 Pl. Máté (2, 15; 2, „ ; 2, 23; 4, 14; 8, „ ; 12, „ ; 13, 35; 27, ,) és a héberek-
hez írt levél szerzője (pl. Héb. 8, ,—10, ,„) L. továbbá az Acta beszédeinek 
legtöbbjét, az olyan jellemző helyeket, mint pl. Acta 17. 3 „ s Pál leveleit, 
főleg a rómabeliekhez írottat. 

3 Acta 1,8, 22>2,14—, 42» 12: 4, 4,8, 18—19, 29» 31» 33» 5»20~ 21» 28—32» 40» 42» Stb. 
4 Júdás 3, „ ; I. Ján. 1 ) 2 - 3 ; Róm. 1013 —is» 17» '· Kor. 1, ι , ; 1. Tim. 4, ,,—16; 

II. Tim. 2, 15, 4 , 2 ; 4, 2; Tit. 2, , 15. 
5 Jel. 1, 9 - 3 , 22; 14, 6 - , ( l . Gebhardt : D . Lehrbegriff d. Apokalypse. 145.0.) 
6 I. Kor. 14, 5 (14. ,8—,9). A προφήτευε tv értelmére nézve 1. j. Weiss : 

D. der erste Korinterbrief 322. ο.: Der Prophet wird . . . hier . . . als der 
κατ' έξουσίαν redende Verkündiger des Willens oder der Gnade Gottes im 
allgemeinen geschildert. L. még I. Kor. 14, 26 —33 s erre nézve is J. Weiss i. 
kommentárját 334. ο. 

' Jakab 1, ,8, 21, 25; I· Péter 1, a3; 2, 2; Héb. 4. ,5_1 3 . 
8 II. Kor. 5,,8-2„; Róm. 1, Ι β - ι , ; II. Kor. 3, 9. 
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testamentom mutatja, az apostoli kor igehirdetésének nem egy-
forma fejlettségű christologia adja a tartalmat — Jakab és Pál 
között nagy a közbevetés —, de azért mégis valamennyiüket az 
a meggyőződés helyezi szembe a zsidósággal és pogánysággal, hogy 
Jézus a Krisztus. Jakab számára is κύριος Jézus, a kinek παρουσία-ját 
várja1. János2, Péter3 Jézusban, a Krisztusban Isten kegyelmét hir-
detik. Hogy Jézus miért a Krisztus, erre természetesen a minden 
irányban legteljesebben kifejlesztett christologiával Pál felel4 és 
nála találjuk a leghatározottabb kijelentéseket arra nézve is, hogy az 
igehirdetésnek csak Krisztus és az ingyen kegyelem lehet tárgya6. 
Christocentricus az apostolok munkatársainak igehirdetése is. 
Márk evangéliumának sajátosságát épen az magyarázza meg, 
hogy Márk ilyen módon akarja bizonyítani Jézus Krisztus voltát", 
Lukács az apostolok cselekedeteinek könyvében teljes megér-
téssel juttatja érvényre azt a tényt, hogy a Krisztusról való 
bizonyságtétel volt az ütköző pont az apostoli igehirdetés és a 
zsidóság között7. A mikor a héberekhez irt levél szerzője Jézust 
mint főpapot állítja elénk, mint a Krisztusról tesz róla bizony-
ságot8. A szentségfogalom kialakulóban van ugyan9, de sem a 
keresztség, sem az úrvacsora nem fajulnak el az emberi akarat 
kényétől függő szertartásokká, egyik is, másik is a Krisztus csele-
kedete, mert az ige által összekapcsolva marad a teljes evan-
geliummal10. 

Az apostoli kor gyülekezetét azonban nemcsak a Jézus krisz-
tusi méltóságáról való bizonyosság kötötte össze. Ezzel szorosan 
összefüggött az a másik bizonyosság, hogy Jézus Ígérete szerint 
kitöltetett reá a Szent Lélek s munkálkodik benne11. Számunkra 

1 Jak. 1, 2, 5, 
I Az evangéliumra nézve 1. pl. az. 5. o. 3. jegyzete alatt említett helyeket. 

Továbbá : I. Ján. 2, 2; 2. 2 2 - 2 3 ; 3, 16; 4, 2 - 3 ; 4, 9 - , 0 . Az apokalypsis leg-
határozottabb jellemvonása épen az, hogy középpontjában Jézus, a Krisztus 
áll. L. Schlatter i. m. 11. 82. o. 

I. Pét. 1, 3 ; 1, ,a—19; 2, 4; 2, 6—8; 2, 21; 2, 2Γϊ; 3, 18; 4, 6 ; 5, 4. 
4 Róm. 3, 21—23; 4, 25; 5, fl, 5. í 9 ; 6, 3—,,; 8, ,—4; 8, 31—34; II. Kor. 5,18—2J; 

Gal. 2, 16; 2, 19—2o> 13—14; 6, 14; Ef. 1, 7; 2, 14—18; Fii. 2, 8 ; 3, 7 — K o l . 
I, 14' l,2o! υ —14? Tit- 7. 

5 I. Kor. 1, 23; 2, 2; Gal. 1, 8 - 9 . 
6 Schlatter i. m. II. 409. o. 
7 PI. Acta. 3, t—4, 31 s a további összeütközések a Krisztust hirdetők és 

a zsidóság között. 
8 Héb. 2, 17—18; 4, 14—16; 5, 5—10; 6, 20; 7, 24—28; 8, 4—7; 9, u— J 4 ; 9, 24—28; 

' " 1.'Kor! l o / . ' - s ; 12, í 3 ; I. Ján. 5, 6. Jel lemző: Kol. 2, n - I 2 . L. Schlatter 
i. m. 505. o. 

10 I. Pét. 3, „ ; Róm. 6, 3; I. Kor. 6, „ (1. J. Weiss i. m. 154. o.) Gal. 
3, 2V; Ef. 5. 26; Tit. 3, 5 ; Héb. 10, 22 a keresztségre vonatkozólag; I. Kor. 
II, 23—26 ('• Κ°Γ· Ό , i6—22) a z úrvacsorára vonatkozólag. 

II jak. 1, 5; 3, 15; 3, 17; Júdás 1 9_2 0 ; I. Ján. 2, 20; 2, 27; I. Pét. 1, , , - 1 2 ; 
Róm. 7, 5—6; 8, l e; 8, 2 3- 2 7 ; 15, 30; I. Kor. 2, , n - 1 6 ; 3, 16; 6, 12; 14; 
II. Kor. 1, 22; 3, 16—]8; 5, 5; Gal. 3, ,3—14; 4, 4—6; 5, 5; 5, ,e—17; 5, 22—25! 6, 8; 
Ef. 3, ,„; 4, ]—,; Fii. 2, t . 
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ez azért fontos, mert ebben láthatjuk annak biztosítékát, hogy 
az apostoli kor keresztyénségében és így kultuszában is meg-
felelően érvényesülhetett Isten prioritása1. Csak így lehetséges 
az a minden theurgiát gyökerében elmetsző meggyőződés, hogy 
mind az akarás, mind a véghezvitel Isten kezében van-. 

Az apostoli kor kultusza tehát megfelel a fent megállapított 
hármas criteriumnak. Isten az ige által érintkezik az emberrel, 
az ige tartalma a Krisztus és váltsága, a prioritás a Lelke által 
bennünk munkálkodó Isten részén van. 

Az apostoli kort követő korszak első századában még elég 
szorosan az apostoli kor kultuszához és így Jézushoz kapcso-
lódik a kultusz, noha már itt is, ott is mutatkoznak azok a jelen-
ségek, a melyekből a III. századtól kezdve a Jézustól és az 
apostoli kortól mind határozottabban elhajló kultikus fejlődés 
kiindul3. Mivel a mi feladatunk nem a kultusz történetének elő-
adása, hanem csupán annak nyomozása, hogy hol találjuk meg 
a jelenben a vizsgálódásaink alapjául vehető keresztyén kultuszt, 
a kultuszt ebben a fejlődésében nem kell lépésről lépésre végig-
kísérnünk. Elég, ha megállapítjuk a fejlődést meghatározó tényezőket 
s a fejlődés eredményét a fent megállapított criteriumok meg-
világításába helyezzük. 

Hogy a ker. kultusz depravatiojában milyen tényezők hatottak 
közre, erre — a dogma és a kultusz között szerves kapcsolat 
lévén — a dogmatörténet ad feleletet.4 Szerinte a dogma fejlő-
désének történetéből az apostoli kort követő századokban három 
jelenség válik ki különös élességgel. 1. Jézusnak és az apostolok-
nak az újtestamentomi kánonba kijegeczesedett igéje mellé, majd 
elé odanyomul a ker. speculatio, a hagyomány, az egyház a maga 
tanításával és tekintélyével;5 2. Krisztus és az ember közé oda-
furakodik a pap, az egyház a maga szertartásaival és paran-

1 Az Acta szerint a megdicsőült Jézus és a Lélek vezetik a gyülekezetet 
és az egyest : 1, 23—2B; 2, .,; 4, 8 ; 4, 3 l ; 6, 10; 8, 29; 9, t—9; 9, 31; 10, 44; 13,2; 
14, 27; 15, 4; 15, ; ; 15, 2s! e-7> '6> s—io> 14! 9; 19, 2(); 20, 23; 20, 28; 
2 ' , 11! 21, í9—20; 22, 6—u; 22, 18— 2); 23, l t ; 26, 15—18; 27, 23-26! 28, 2β· 

2 Fii. 2, 13 s rajta alapúi I. Kor. 3, 5—7. 
3 Forrásaink : Clemens Romanus, Plinius (sec.), Ignatius, .a Αιδαχή, Jus-

tinus, majd Tertullianus, Cyprianus, a Constitutiones apostolicae, a különböző 
liturgiák stb. A forrásokat kivonatban közlik: Clemen: Quellenbuch ζ. prakt. 
Theol. I. l.-o. Köstlin i. m. 19.-0., legrészletesebben tárgyalja a forrásokat 
Rietschel i. m. 1.242.-0. L. továbbá a Lietzmann-féle Kleine Texte 5., 6., 35., 61. 
számú füzeteit. — A későbbi, Jézustól elhajló fejlődés kiinduló pontjai pl. Herrn. 
S i m . 5, 3, 3 έάν δέ π α γ α θ ό ν ποιήσης εκτός ζης εντολής τοΰ θ-εοΰ, σεαυτφ περιποίηση 
δόξα ν περισσοτέραν κ α ι εση ενδοξότερος π α ρ ά τω θ-εφ οδ ε μ ε λ λ ε ς είναι . Β ο η -
wetsch: Dogmengesch. 24. ο. Ez már a theurgía alapvetése. A papság Krisztus 
helyébe lépését sejteti Ignatius, a mikor a kultusz középpontját a püspökben 
l á t j a : δπου αν φανή , δ επίσκοπος, εκε ί τό πλή9·ος έστω' ώσπερ όπου αν f/ Χριστός 
Ί η σ ο ϋ ς εκεί ή καθ-ολική εκκλησ ία . S r n y r n . 8 , 2 , B o n w e t s c h i. m . 28 . Ο. 

4 Th. Harnack: Prakt. Theologie. 1. 405. ο. 
5 J u s t i n i a n u s , N o v e l l . 1 3 1 : τ ω ν . . . αγ ίων συνόδων κα ί τ ά δ ό γ μ α τ α καθ-άπερ 

τάς θ ε ί α ς γ ρ α φ α ς δ ε χ ό μ ε θ α κ . τούς κανόνας ώς νόμους φυλάττομεν . B o n w e t s c h 
i. m. 101. ο. 
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csaival;1 3. az ember — egyrészt a Krisztustól való elválasztottság 
által késztetve reá, másrészt a pelagianismus, illetve semipela-
gianismus által fölbátorítva — a maga erejében akarja megiga-
zulását és üdvözülését eszközölni2. Ε folyamatok alakítják most 
már a kultuszt. Mindegyiknek megtaláljuk a kultusz történetében 
is párhuzamosát. Az apostolok bizonyságtételéhez kapcsolódó élő 
bizonyságtétel a Krisztusról és a benne lett váltságról egyre 
jobban elhallgat s helyét az igétől elszakított úrvacsora, mint a 
Krisztus áldozatának megismétlése foglalja el.3 Mivel a békéltetés 
eszközlője első sorban nem a Krisztus, hanem az egyház, a kul-
tusznak a gyülekezettel szemben első követelménye az egyház 
rendelkezései iránt való engedelmesség, a melyre nézve egyre gaz-
dagodó irodalom ad útmutatást.4 Részint ez, részint a pelagianis-
muson felépülő soteriologia megadván a theurgia lehetőségét, a 
kultusz egyre következetesebb theurgiává satnyul.5 

Ez a lefelé irányuló fejlődés két ágban halad. Az egyik a 
keleti egyháznak az üdvtörténetet megjelenítő symbolikus kultusz-
drámájában,6 a másik, a nyugati, a római egyház miseáldozatában7 

éri el betetőzését. Lényeg tekintetében mind a két kultusz szorosan 
megegyezik. Az ige csak mint liturgikus elem jut szóhoz, még 
keleten is a népnek jobbára érthetetlen nyelven. S a mennyiben 
szerepel is az ige hirdetése, csak kezdetleges és semmikép sem 
lényeges járuléka a kultusznak. A megbékéltetés eszközlője nem 
a Krisztus és váltsága Jézus és az apostolok igéje szerint, hanem 
Krisztusnak a kultuszban az áldozó pap által megismételt „vér-

1 Cyprianus az úrvacsorai elemek oblatiojáról szólva, teljes határozott-
sággal állítja: id, quod Christus fecit, imitatur (t. i. sacerdos) et sacrificium 
verum et plénum tum offert in ecclesia Deo patri. Bonwetsch i. m. 68. o. 

2 Még az eléggé szorosan Augustinushoz csatlakozó Nagy Gergely szerint 
is: praeveniente gratia et bona voluntate subseauente hoc, quod oninipotentis 
Dei donum est, fit meritum nostrum. Bonwetsch i. m. 129. o. 

3 Caesar. Arel. Hom. 12: Si diligenter attenderitis, cognoscetis, quod non 
tunc fiunt missae, quando divinae lectiones in ecclesia recitantur, sed quando 
munere offeruntur et corpus et sanguis domini consecratur. Nam lecliones 

etiam in domibus vestris ipsi legere . . . . potestis, conse-
crationem vero corporis et sanguinis Christi non alibi nisi in domo Dei 
audire vel videre poteritis. Caspari: Die gesch. Grundlage d. gegenw. ev. 
Gemeindelebens. 7. o. 

4 Kezdődik a folyamat a liturgia egyes részeinek, majd a teljes liturgia 
följegyzésével, folytatódik a liturgiák redakcziójával, egységesítésével, a litur-
gikus vitákkal s tetőpontját éri el a római egyház minden gondolatot, szót, 
mozdulatot megszabó liturgikus utasításaiban, mystico-asceticus kézikönyveiben. 

5 A tetőpont az, a mikor kialakul a miseáldozat tana. Christus pro nobis 
iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur, — mondja Nagy Gergely 
— nam quoties ei hosliam suae passionis offerimu toties nobis ad absolu-
tionem nostram passionem illius reparamus. Bonwetsch i. m. 130. o. Keleten 
a fejlődés ugyanide ért el a lényeg tekintetében. L. a IX. század előtti 
konstantinápolyi misének szövegét Baumstark kiadásában s ott főleg a 25. és 
26. szakaszt. Kleine Texte (ed. Lietzmann). 35. 10—14. ο. 

6 Köstlin i. m. 64.-0., Rietschel i. m. 1. 292.-0. 
7 Szövegét közli Clemen i. m. I. 9.-0., taglalja Rietschel i. m. I. 353.-0., 

Köstl in i. m. 95.-0. 
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telen" áldozata. A római egyház miséje tökéletes következetes-
séggel juttatja ezt érvényre, bár a dogmatikai alap, a liturgikus 
tendentia mind a kettőnél azonos. Innen van, hogy végeredményben 
mind a két kultusz következetes és leplezetlen theurgia. 

Ha tehát a Jézushoz joggal kapcsolódó kultuszt akarjuk vizs-
gálódásunk tárgyává tenni, akkor úgy a keleti, mint a római 
egyház kultuszát figyelmen kiviil hagyhatjuk. 

Az egyház és a theologia depravatioja magával ragadta a 
kultuszt is: az egyháznak és a theologiának a reformáczió által 
való megújulása magával hozta a kultusz megújulását is. A míg 
a többé-kevésbbé csupán a kultuszreformot szem előtt tartó 
mozgalmak többé-kevésbbé kudarczot vallottak1, addig az egy-
házat és theologiát megtisztító reformáczió végbe tudta vinni a 
kultusz reformáczióját is. A hol a reformáczió diadalmaskodott, 
ott az Írás lett újra a hit és élet zsinórmértéke s a Krisztus 
váltságán alapuló ingyen kegyelem lett a lelkek centralis élményévé. 
A kultuszban tehát újra érvényesülhetett, mert érvényesülnie 
kellett, Isten prioritása s a kultusz visszakapcsolódhatott az apostoli 
korhoz és rajta át Jézushoz. 

Teljes határozottsággal domborodnak ki a megújult kultusz 
alapfeltételei Luthernél. Az igét ő is, mint Jézus és az apostolok, 
élő hatalomnak tartja. „Eine allmächtige Kraft, so ein gross-
mächtiges Ding, dass es alles kann und vermag, es richtet alle 
Dinge aus." Az igének ez a hatalma nála is tartalmában gyökerezik. 
„Es bringt Vergebung der Sünden, es bringt Christum mit sich, 
darum wer es fasset und hält, der fasset und hält Christum und 
also hat er durchs Wort, dass er vom Tod ewiglich los wird." 
Az igét és a Szent Lelket szoros egység köti össze. „Der heilige 
Geist führet es selber." S ez az ige nem valami mystikus, hanem 
hallható, érzékekkel felfogható ige, az írás kánonába foglalt ige 
épen úgy, mint a hozzá csatlakozó igehirdetés. „Wir reden aber 
von dem äusserlichen Wort, durch Menschen als durch dich, mich, 
mündlich gepredigt." 2 Hogy az igének mennyire Krisztus és 
váltsága a tartalma, már ez a nyilatkozat is mutatja, de még 
kétségtelenebb bizonysága ennek Luthernek az epistolai perikopa-
sorozatról s főleg az újszövetségi kánonról, annak egyes köny-
veiről, igy pl. Jakab leveléről mondott ítélete. A ki az epistolai 
perikopákat összeválogatta, szerinte „insigniter indoctus et super-
stitiosus operum ponderator" lehetett, mert a Krisztusban való 
hitet sürgető páli szakaszok helyett leginkább ethikaiakat választott 
ki.3. Az újszövetségi iratok közül azok kedvesek Luthernek, „die 

1 Jellemzők e tekintetben a Hust megelőző cseh reformmozgalmak. L. Dr. 
Václav Flajshans: Mistr Jan receny Hus ζ Husince. 86. o. Különben maguk 
az előreformatorok sem voltak a szó teljes értelmében reformátorok. Épen 
ezért nem is hagytak a kultusztörténetben korszakalkotó nyomot. 

2 Luthardt: Kompendium d. Dogmatik. XI. kiad. 360. o . ' 
Formula Missae et Communionis pro Ecclesia Vuittembergensi. Clemen 

. m. I. 28. o. 
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Christum hell und rein dargeben" s mert ezt a mértéket nem 
iiti meg, Jakab levele „rechte stroherne Epistel." „Was Christum 
nicht lehrt, dass ist noch nicht apostolisch, wenns gleich S. Petrus 
oder Paulus lehrte. Wiederum, was Christum predigt, dass wäre 
apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Pilatus und Heródes 
thäte' . A szentségekkel kapcsolatban is teljes mértékben érvé-
nyesül az ige. Luthernél az igét és szentségeket újra szoros 
egység köti össze2. S csorbítatlan az ő értelme szerint való kul-
tuszban Isten prioritása. Kultusz csak akkor lehetséges, ha Isten 
igéje hirdettetik 3 s az ige hallgatása annyi, mint „audire Deum 
per testes suos ." 1 Világosan kidomborodik Isten prioritása a 
torgaui templom fölavatásakor adott definitióban: „dass dies Haus 
dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, denn 
dass unser lieber Herr selbt mit uns rede durch sein heiliges 
Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lob-
gesang." r' S Isten prioritásának ez a föltétlen elismerése magya-
rázza meg itt is, hogy Luther miért volt oly közönyös liturgikus 
kérdésekkel szemben". 

A lutheri reformáczió kultusza ezeken a meggyőződéseken 
épül fel. Jellemzi mindenek előtt a kegyelmi eszközökhöz való 
kötöttség. „Neque Patris, neque Filii voluntas est, ut quisquam 
praedicationem verbi negligat aut contemnat, et interim exspectet, 
donec a Patre absque verbo et sacramento trahatur.7 Jellemző 
továbbá — ezzel összefüggően — az ige és a Lélek egysége. 
„Verbo adest praesens Spiritus Sanctus, et corda hominum aperit, 
ut . . . diligenter attendant et ita convertantur sola gratia et virtute 
Spiritus Sancti"8. A Krisztusról való bizonyságtételnél nagy 
nyomaték van annak hangoztatásán, „quod homines non possint 
iustificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed 
gratis iustificentur propter Christum per fidem",9 mert „haec 
doctrina affért firmám consolationem conscientiis." "'Mindebből követ-
kezik a lutheri kultusz harmadik jellemvonása: Isten prioritásának 
minden következményeivel való elismerése s így minden theurgia 
kizárása a kultusz motívumaiból. A kultusz, a mely nem egyéb, 
mint az ige hirdetése, mindenek előtt a Szent Lélek ténye. „Ex 
promissione verbi Dei certo statuere debemus, quod verbum Dei 
praedicatum et auditum revera sit ministerium et organon Spiritus 

1 Luther i. k. VII. 13. o. 21. o. 24. o. 
2 L. Cat. minor IV. 2. 10., VI. 6., 8., 10. Müller: D. symb. Bücher d. e v -

luth. Kirche. X. kiad. 361. és 365. o. 
3 Von d. Ordnung d. Gottesdienstes in d. Gemeinde. Luther i. k. VII. 154. o. 
4 Achelis: Prakt. Theol. II. kiad. 562. o. 
5 Luthers Werke i. k. V. 520. o. 
6 Legjellemzőbb e tekintetben talán Buchholzerhez írt levele. Luthers 

Werke i. k. VIII. 442. o. L, még Rendtorff i. m. 22. o. 
• Form. Conc. II. XI. 76. Müller i. k. 720 o. 
β Form. Conc. I. II. 5. Müller i. k. 524. o. 
9 Conf. Aug. IV. 1. Müller i. k. 39. o. 

10 Ap. Conf. XXIV. 48. Müller i. k. 259. o. 
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Sancti, per quod in cordibus nostris vere efficax est et operatur." 1 

Az ember szerepe csak visszahatás az isteni hatásra. A sacra-
mentum adja meg a sacrificium lehetőségét.-

A svájczi reformáczió talaján kialakuló kultusz ettől a crite-
riumainknak megfelelő kultusztól lényegesen eltér. Igaz, az ige-
hirdetés Zwinglinél ép úgy, mint Kálvinnál a kultusz középpontjában 
áll; minden, imádság, ének, sőt — ez jellemző - még a szent-
ségek is csak alárendelt viszonyban vannak az igével szemben,3 

az ige és a Lélek között azonban meg van bontva az egység: 
nem a külső ige Isten tulajdonképeni eszköze, hanem a belső 4. 
Ez a spiritualismus a kultusztörténet további folyamán mind 
jelentékenyebben eltéríti a fejlődést helyes irányából. 

Egyáltalában a kegyelmi eszközöknek Lutherétől teljesen elütő 
értékelését találjuk a svájczi reformátoroknál. A kegyelmi esz-
közök Istennek csak esetleges, nem feltétlenül szükséges esz-
közei. „Dux autem vei vehiculum spiritui non est necessarium"5 — 
mondja Zwingli s Kálvin is csak párhuzamosságát ismeri el a 
Lélek és az ige munkásságának, nem egységét". Ennek a Luther-
től való eltérésnek gyökerét Isten kizárólagos okiságának 
abban a merev, minden következményeivel érvényesített hangoz-
tatásában találhatjuk meg, a melyből a praedestinatio tana sarjadt 
elő7. De a kálvini kultusz nemcsak a kegyelmi eszközök felől 
való vélekedésben tér el Luthertől. A kálvini kultuszt a lutheritől 
hasonló élességgel megkülönböztető sajátosság még a törvénynek 
az evangelium rovására való érvényesülése az igében8. Ezzel függ 
össze, hogy Kálvin liturgiájában a bűn nyomorúságáé a vezér-
hang. Ezért kerül oda ismételten a liturgia élére a tízparancsolat. 
Innen van, hogy a kultusznak erősen ótestamentomi a jellege. 
A gyülekezet a zsoltárokat énekli. Az igehirdetés alapigéit főleg 
az ótestamentom szolgáltatja. Ennek a sajátos jelenségnek is 
a praedestinatio tanában találhatjuk meg a magyarázatát, a mely 
minden más irányú intentiója ellenére is eltereli a figyelmet a 
Krisztusról és váltságáról9. A kálvini kultusz ezért nem olyan 
kizárólagosan christocentricus, mint a lutheri. A praedestinatio 

1 Form. Conc. II. II. 56. Müller i. k. 602. o. 
2 Ap. Conf. XXIV. 17—19., 24—26. meghatározásai értelmében. Müller 

i. k. 252—253. 
3 Achelis: Prakt. Theol. II. kiad. I. 539. és 542. o. L. általában a svájczi 

reformáczió kultuszára nézve Rietschel i. m. I. 412.-0. Köstlin i. m. 195.-0. 
Clemen i. m. 43. o. 

4 Helvetica Confessio Posterior I. 4. §. 
5 R. H. Qrützmacher: Wort u. Geist. 108. ο. 
6 i. m. 127.-0. 
' i. m. 130.-O. L. még Schlatter: D. christl. Dogma. 521. o. Az itt a 

praedestinatioból levezetett lehetőségek nem maradtak a későbbi fejlődés 
folyamán puszta lehetőségek. 

8 Achelis i. m. I. 5*1.-o. Kálvin törvényszerűségével szemben jellemző 
Agricola túlkapása: „decalogus gehört auf das Rathaus, nicht auf den Predigt-
stuhl." Luthardt i. m. 361. o. 

9 Schlatter i. m. 4 i. h. 
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azonban, mivel épen úgy lehet üdvre, mint kárhozatra való el-
rendeltség, bizonytalanságban hagyja az embert s ebben a bizony-
talanságban gyökerezik a kálvini kultusz harmadik jellemvonása. 
Mivel az üdvre kiválasztottság bizonyosságát a hitnek az életben 
való megnyilvánulása adja, a kultusz is alkalom lehet arra, hogy 
a kiválasztott kultikus vallástétele által kiválasztottságáról meg-
bizonyosodjék1. Theurgiáról nem lehet ugyan szó ennek a kul-
tusznak keretében, — a praedestinatio ténye következtében czél-
talan lenne — de Isten prioritása mégsem- érvényesülhet. A kul-
tusz nem alkalom arra, hogy Isten munkálkodjék rajtunk, hanem 
alkalom az embernek arra, hogy vallástétele által Istent dicsőítse2. 
S mivel a kultusz alanya nem Isten, hanem az ember, a kál-
vinismus a lutherismussal ellentétben egyáltalában nem közönyös 
a kultusz külsőségeivel szemben. Vagy puritán a végletekig, mint 
maga Kálvin, vagy átcsap ennek az ellentétébe, a Common 
Prayer Book merev szertartásosságába8 . 

A reformácziót követő három évszázad kora néhány ember-
öltő elmúltával csakhamar az egyre mélyebbre hajló kultikus 
depravatio kora lesz. A depravatioban két tényező hatott közre. 
Egyrészt a kegyelmi eszközöktől mindinkább eltávolodó Spiritua-
lismus, másrészt a felvilágosodás philosophiai áramlata. A Spiritua-
lismus legvégső consequentiáit levonja a quäckerek mozgalma : 
a kegyelmi eszközök teljesen fölöslegesek és nélkülözhetők 
számára1. De nemcsak a quäckerismusban, másfelé is, így a 
lutheri protestantismusban is uralomra jut a spiritualismus. Itt 
— akarata ellenére — a pietismus egyengeti útját, a mely tulaj-
donképen visszahatás akart lenni a reformácziót követő ortho-
doxia5 merevségére, de tényleg a spiritualismus és a fölvilágosodás 
együvé torkolásából keletkezett rationalísmusnak lett úttörője0. 
Előhírnöke ennek a fejlődésnek a kultusz kivetkőzése a refor-
máczió adta jellegéből. A pietismus, a mikor az ecclesia late 

1 Achelis i. m. I. 542. o. Schlatter i. m. 479. és 655. o. 
2 „Az egyház czélja nem bennünk, hanem Isten nevének megdicsőítésében 

rejlik. Innen az a szigorúan szellemi kultusz, melylyel a kálvinista a 
maga egyházában Istent tisztelni akarja." Kuyper: A kálvinismus lényege. 
75. ο. A kultusznak más czélja alig lehet. Már Zwingli szerint is: „Fides 
. . . iis datur, qui ad vitám aeternam electi et ordinati sunt, sic, tamen ut 
electio antecedat, et fides velut symbolum electionem sequatur". Grütz-
macher i. m. 103. ο. A kegyelmi eszközök, mint Istennek az ember üdvét 
munkáló eszközei s a köréjük csoportosuló kultusz számára itt nem marad 
feladat. 

3 L. az utóbbira nézve Rietschel i. m. I. 418. o. Clemen i. m. I. 67. o. 
4 Grützmacher i. m. 217. o. 
5 Hogy az orthodoxia kora nem tekinthető a maga teljességében a dep-

ravatio korának, hogy kegyessége jórészt egyenes vonalban leszármazottja 
Luther kegyességének, ennek többek között, mint erre Wernle is rámutat, 
kétségtelen bizonyítéka Gerhardt énekköltészete. L. Wernle: Einführung i. d. 
theol. Studium. 246. ο. 

6 A spiritualismus és rationalismus kapcsolatára nézve 1. Grützmacher 
i. m. 219. é s 281 . -0 . 
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dicta határain belül az ecclesia proprie dicta megvalósítására 
törekszik, igaz, az igének az addiginál szorgalmasabb és helye-
sebb használata által akarja ezt elérni1, de a mikor elhatalma-
sodik rajta a subjectivismus, az igétől és a szentségektől magát 
függetlenítő spiritualismus, a magahitt, törvényeskedő synergismus, 
istentiszteleti élete is hanyatlani kezd s az Írást hirdető ige elé 
a lélekvezette egyéniség vallástétele, a Krisztus mellé a megiga-
zításában közremunkáló ember s így az egész kultuszban Istennel 
szemben az ember kerül prioritásba2. A pietismust az egyházban 
és theologiában nyomon követő rationalismus már határozottan 
szembehelyezkedett a reformátori s így az apostoli és jézusi 
keresztyénséggel is3. Innen van, hogy a rationalismus kifejlő-
désének csúcspontja a ker. kultusz depravatiojának legmélyebb 
pontja. A rationalista kultusznak is az ige ugyan a középpontja, 
de ez az ige nemcsak hogy nem kapcsolódott Jézus és az apos-
tolok igéjéhez, hanem — mindenek előtt a Krisztus és váltsága 
tekintetében — teljesen meghasonlott vele1. Ez az ige az embert 
hirdette, a kinek van ereje, képessége arra, hogy magában az 
erényes embert kialakítsa0. Az igehirdetés csak annyiban akar 
segítségére lenni, hogy oktatásban részesíti s ebbe az oktatásba 
belefoglalja Jézus ethikájának bizonyos pontjait". S a mint az 
ige, úgy a szentségek is az oktatás czélját szolgálták s az igével 
együtt elvesztették az ige adta tartalmukat7. Theurgiává fajult 
ez a kultusz is8, bár következetlenül, mert hiszen a mint lehetet-
lennek tartotta a következetesen a deismusba beleolvadó rationa-
lismus Istennek az emberrel való érintkezését'J, úgy lehetetlennek 
kellett volna tartania az ember érintkezését is Istennel. S mivel 
a rationalismus számára a kultusz az ember ténye lett, fontossá 
lelt számára az, a mi iránt pl. Luther közönyes volt. Elvetette, a 

1 A bibliaóra történetében korszakalkotó a pietismus, L. Wurster : Die 
Bibelstunde. 26.-0. 

2 Wacker: Die Laienpredigt u. d. Pietismus. 50. o.; Köstlin i. m. 222.-0.; 
Schlatter i. m. 507.-Ο. 

3 Annyira ment, hogy végre még a „Mi Atyánk"-ot sem tartotta el-
fogadhatónak. L. Sintenis „Mi Atyánk"-fordításait Köstlín i. m. 234. o. 

4 L. pl. Luthardt i. m. 230. és 314. o. 
5 Nicht, als wollten sie sich schwächer fühlen, als sie sind; nein, nein, 

sie können viel für sich tun, aber — der Geist ist oft willig und das Fleisch 
ist schwach", — mondja egy ürvacsorai ima. Még jellemzőbb a következő 
distributioi fo rmula : „Geniessen Sie ein wenig Wein ! Tugendkraft liegt 
nicht in diesem Wein, sie liegt in Ihnen, in der Gotteslehre und in Gott 1" 
Köstlin i. m. 232.-0. 

6 „Der Hauptberuf eines ev. Pfairers (ist), dass er Lehrer werde". Köstlin 
i. m. 226. o. 

7 L. a. keresztelési és ürvacsorai formulát, amelyet Köstlin közöl i. m. 
227,- és 229.-0. 

8 „Lasset . . . uns . . . nicht zum Altare gehen um ein Sacrament daselbst 
in Empfang zu nehmen, sondern um unser Sacrament dahin zu bringen". 
Köstlin i. m. 229. o. 

9 Luthardt i. m. 96. o. 



A keresztyén kultusz lényegének kifejtése. 2 3 7 

mit örökölt. Új liturgiát, új énekirodalmat, új zenei és építészeti 
stílust teremtett1. 

A rationalismusra a XIX. század első évtizedeiben bekövet-
kezett a visszahatás. Nem egészen jogosulatlan általánosítással 
mondható, hogy mind az egyház, mind a theologia szakított vele2 

s a mennyiben kereste, megtalálta újra a kapcsolatot Jézussal 
és az apostolokkal. Luther és a lutheri reformáczió is mind in-
kább egyre többek számára megbízható kapocsnak bizonyult. 
S a megújulás magával ragadta a kultuszt is. A rationalismus 
romjain új kultusz épült föl, a mely szintén mind tudatosabban 
és határozottabban veszi magára Luther bélyegét3. Igaz, ez az 
áramlat akkar is s napjainkban is, — a mely bizonyos tekin-
tetben még épen úgy a restauratio, mint az aedificatio kora, — 
más, tőle merőben idegen áramlatokkal párhuzamos, de bennünket 
a kultusztörténet, ha ugyan helyes kiindulásunk s útmutatása szerint 
való nyomozásunk, határozottan erre az áramlatra utal. Itt, ezen 
belül, a Luther értelme szerint való kultuszban találjuk meg azt 
a kultuszt, a melyet meggyőződésünk szerint — mint keresztyén, 
mint Jézushoz joggal kapcsolódó kultuszt — oly czélból kell 
vizsgálnunk, hogy lényegét megállapítsuk. Ez az a kultusz, a mely 
megüti a Jézus igéje alapján felállított, az apostoli korban, Luther-
nél s a lutheri reformáczióban érvényesült criteriumaink mértékét, 
mert ennek 1. középpontja Jézusnak és az apostoloknak igéje 
s a vele összeforrott szentségek s az igét és a szentségeket tekinti 
az egyedüli szervnek, a mely által Isten az emberrel érintkezik, 
mert 2. a feltétlen középpontjaképen uralt igének gyújtópontját 
a Krisztusban és váltságában látja, mert 3. minden mozzanatában 
teljesen és feltétlenül érvényesülni engedi az emberrel szemben 
Isten prioritását4. 

II. 

Már most az a feladatunk, hogy a fentebb meghatározott ker. 
kultuszt valláspsychologiai elemzés tárgyává tegyük s így állapítsuk 

1 L. pl. a pozsonyi gyülekezet történetére vonatkozólag Schmidt: Beiträge 
zur Geschichte d. ev. Kirchengemeinde Α. B. in Pressburg. 152. o. 

2 A theologiában Schleiermacher a kiinduló pont, az egyházban pedig 
az az ébredés, a mely a század eiső évtizedeiben Németországban (a napo-

leoni háborúk után), a skandináv államokban (Hauge), Finnországban (Paavo 
Ruotsalainen) új életet vitt a Protestantismus elsorvadt tagjaiba s a mely 
egyesülve máshonnan, így Angliából (Carey), kiinduló mozgalmakkal erőt adott 
a restauratio, a belmisszió és a kiilmisszió munkáinak megragadására és föllendí-
tésére. Magyarországot ennek az ébredésnek csak épen egyes hullámai érintették. 

3 j ellemzö, hogy a kultusz porosz restauratora, a református III Frigyes 
Vilmos király is Lutherben látta a megújulás normáját. „Wir müssen, — 
mondta egy izben — soll etwas aus der Sache werden, auf Vater Luther 
recurrieren". Rietschel i. m. 448. 

4 Kultusztörténeti átpillantásunkból következik, hogy a kultuszt a maga 
teljességében kell vizsgálat alá vennünk. Igehirdetését és annak tartalmát 
épen úgy, mint a szentségekkel kapcsolatos kultikus cselekvényeket. Jelleg-
zetes sajátosságai csak is így érvényesülhetnek. 

16 
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meg lényegét. A valláspsychologiáról adott meghatározásunk értel-
mében vizsgálódásunk anyagát a kultusszal kapcsolatos tudat-
állapotok szolgáltatják. Tehát mindenekelőtt azt a kérdést keil 
tisztáznunk, hogy ezeket a tudatállapotokat mikép közelíthetjük 
és ragadhatjuk meg. Ha megvan a vizsgálódást végző alanynál 
az a bizonyos tekintetben nélkülözhetetlen előfeltétel,1 hogy a 
vizsgálódás alapjául szolgáló tudatállapotok benne is végbe-
mentek, illetve folyamatban vannak, akkor első sorban az intro-
spectiv módszert kell alkalmaznunk, amely természetesen nem 
jelentheti a tudatállapotok egyidejű, hanem csupán az elsődleges 
és másodlagos emlékezés útján való megfigyelését.2 Ennek a 
subjectiv-individualis módszernek természetszerű egyoldalúságát 
ki kell egészítenie a subjectiv-comparativ módszernek.3 Mi szol-
gáltassa azonban ennek a comparationak anyagát? Végezhetnénk 
kísérleteket, de ezek — legtöbbször eléggé relatív értékű — ered-
ményének feldolgozása olyan körülményes, hogy erről a mód-
szerről dolgozatunk e részének szűk keretei miatt le kell mon-
danunk.4 Legczélszerűbb lesz, ha a kultusz irodalmához fordulunk 
anyagért. A kultusz irodalma a lehető legtágabb értelemben veendő. 
Az agendák, énekeskönyvek s a homiletikai irodalom ép úgy 
idetartoznak, mint a közvetlenül nem kultikus rendeltetésű iro-
dalom, továbbá életrajzok, vallomások s a kultusszal összefüggő 
dogmatikai kijelentések, már t. i. a mennyiben a valláspsychologia 
által feldolgozható anyagot nyújtanak. ! l Ezt az anyagot a vizsgáló 
alanynak átéléssel kell feldolgoznia, a melynek három mozzanata 

1 Faber: D. Wesen d. Religionspsychologie und ihre Bedeutung für d. 
Dogmatik. 111. ο. 

- Faber i. m. 102. ο. Az elsődleges és másodlagos emlékezetre való támasz-
kodást Maier (Psych, d. emotionalen Denkens) nyomán illeszti bele a vallás-
psychologia módszerébe. A tudatállapotok egymás helyébe nyomulnak ugyan 
tudatunkban, de nem tűnnek el rögtön teljesen. Hatásuk áthat a jelenlegi 
tudatrétegbe. S ha elvesztik is elevenségüket, megmaradnak mint az elsődleges 
emlékezet mindenkor felhasználható képzetadatai. Hátrább szorulnak ugyan 
ezek is, utánuk azonban maradnak bizonyos dispositiok. a melyekből 
megfelelő feltételek mellett hasonló képzetelemek fejleszthetők ki. Ezek a 
reproductiora alkalmas dispositiok alkotják a másodlagos emlékezetet. 

3 Faber i. m. 104,— és 110.— o. 
4 A kísérleti módszert alkalmazta Starbuck (Religionspsychologie, übersetzt 

ν. Beta I. 13., 23. ο.) L. reá vonatkozólag Faber i. m. 14. o. Flournoy (Beiträge 
ζ. Religionspsychologie, übersetzt von Regel) Starbuck (1. pl. 38. és 53. ο.) 
és James módszerét kombinálja. L. Faber i. m. 62. o. Ezt a módszert egyéni 
ábrázoló módszerré akarja kifejleszteni Molnár Jenő. 1. Prot. Szemle 1916. 
252.-0. A kísérleti módszerre nézve 1. még Faber i. m. 113. o. 

5 Mint a jelenkor vallásos életének egyik számottevő tényezőjét felhasz-
nálhatjuk a jelenkor épületes irodalma mellett az előző korok igehirdetőit és 
asceticus íróit is. Hogy a magyar protestanismus majdnem teljesen elvesztette 
a kapcsolatot a múlt irodalmával, olyan abnormis és egyedülálló jelenség, a 
mely nem lehet befolyással vizsgálódásunkra. A régi asceticus irók mai 
elterjedtségére nézv 1. Gross: Die alten Tröster c. művét. — Hogy a vallás-
psychologiának dogmatikai kijelentéseket is kell elemeznie, ez természetszerű. 
Példa erre James is. Igaz, ez a valláspsychologia helyzetét tekintve anti-
cipatio, de ép oly szükségszerű, mint a mikor az isagogika anticipálja az 
exegesis bizonyos eredményeit. 
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van: interpretatio, az adott anyag megelevenítése; divinatio, a 
pótlandónak következtetés által való kinyomozása s comparatio, 
az objective adottnak a mi subjectiv élményünkkel való összeve-
tése.1 Ha az adatgyűjtés minden mozzanata nem domborodhatik is 
ki fejtegetéseinkben, a feldolgozás alá kerülő anyag mégis ezeknek 
az ilyen modon tagozódó módszereknek eredménye lesz. 

Az első kérdés, a melyet föl kell vetnünk a következő: mi az 
a motívum, a mely a keresztyéneket Isten és a köztük való 
viszony nyilvánulásaképen ker. kultikus közösségbe gyűjti? 

Ez a motívum egy sajátos vágy, a mely három bizonyosságnak 
az eredője: az Isten felől, a váltság szükségessége felől, a Krisz-
tushoz tartozás felől való bizonyosságé. 

Az istenbizonyosság előfeltétele — lévén az viszonyulás Isten 
és ember között s viszonyulás csakis személyiségek között 
lévén lehetséges — az ember személyiségtudata.2 Ha ennek 
elemzéséből indulunk ki, azt találjuk, hogy tudatunkban folyto-
nosan alkalmazni kell magunkra a causalitas mindkét oldalát. 
Nemcsak ok, hanem egyben okozat is vagyunk. S az okozottságot 
vonatkc ztatnunk kell énünk egészére. Mindenestül egy fölöttünk 
álló ok okozatai vagyunk. S ez a bizonyosság okozottságunk, 
teremtettségünk felől egyre följebb és följebb hajt bennünket, fel 
nemzőinken át Istenig. A mindent tudó, ható és átfogó Istenben 
találjuk meg azt, a ki bennünket megismerő, ható, egységes 
személyiséggé teremtett. S a mint egységtudatunk arra késztet, 
hogy teremtettségünket énünk egészére vonatkoztassuk, úgy arra 
is kényszerít, hogy a teremtettséget mindnyájunkra vonatkoztassuk. 
Az istenbizonyosság már első csírájában gyülekezetté tömörít 
bennünket. — Az énünkön kivüllevő, a test által velünk össze-
kötött természet ezt az istenbizonyosságot kiegészíti és meg-
erősíti. Az énünktől idegen testtel és a természettel való össze-
kötöttségünk teremtettségünk, körülhatároltságunk, kormányzott-
ságunk tudatát teszi nyomatékosabbá. A természethez való 
viszonyunk segít ugyan rá bennünket Isten hozzánk való viszo-
nyának elgondolására (fölöttünk Isten, amint alattunk a természet), 
de másrészt az istenbizonyosság érteti meg velünk a természetet, 
a természetben a számot, a törvényt, a typust, a czélt s a teleo-
logikus rend felismerése által elvezet az isteni gondviselés felől 
való bizonyosságra. — De mivel az ember nemcsak a természetbe 
van belekapcsolva, hanem az emberiség közösségébe is, isten-
bizonyossága innen is kap tartalmat. Mivel az embert csak a 
közösségbe belekapcsolva ismerjük, tudjuk, hogy Isten a közösség 

1 Reischle (Die Frage nach d. Wesen u. Religion) nyomán illeszti be Faber 
a valláspsychologia módszerébe, i. ni. 108. o. 

2 A következő fejtegetésekre nézve 1. Schlatter: Das christliche Dogma 
23-, 27-, 41-, 55-, 65-, 87-, 93-, 104, 133, 145, 160, 188-, 213. ο. Mivel Schlatter 
empirikus theologus, a ker. dogmát tárgyaló müve széles psychologiai alapon 
épül föl. (1. D. christl. Dogma 21—303. o.) s így részint mint anyaggyüjtemény, 
részint mint az introspectio irányítója jó szolgálatot tehet a valláspsychologusnak. 
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megteremtője s igazgatója, atya és király1. — Az istenbizonyosságot 
megtaláljuk az ember tudatában, ha az értelmet, érzelmet és 
akaratot külön-külön elemezzük is. A megismerés és tudás is 
istenre utal. Tudásunk is okozat. Isten gondolkodása a prior, az 
én gondolkodásom a posterior, azért lehetséges ' és jogos. Isten 
felől való tudásunk is ezért bizonyosság. A mint minden ismeret 
a valóságra megy vissza, a mely reális vonatkozásban van velünk, 
úgy az istenismeret is Istenhez vezet, mert ő lép vonatkozásba 
velünk s ismerteti meg magát. Érzéseinknek is van részük isten-
bizonyosságunkban. Már csak azért is, mert passiv, okozóra 
visszamutató állapotok, a melyekben tehát szintén a causalitas 
érvényesül. Ha a gyönyör és a fájdalom az istengondolattal egye-
sülnek, abból az Isten iránt való hála, ebből az Isten akaratában 
való alázatos megnyugvás érzése bontakozik ki. Az igaz meg-
alázottság és fölmagasztaltság érzését Isten csodálata kelti föl. 
A békesség és békétlenség érzése jelzi, egy akaraton vagyunk-e 
Istennel, vagy meghasonlottunk vele. A boldogság és boldog-
talanság az Istenben való üdvösség és az Isten által való el-
vetettség tudatának tökröződése. Istenre mutat már akaratunk 
gyökere, a kívánás is. Magunkban nem, csak magunkon kívül 
laláihatjuk, végső eredményben csak Istenben találhatjuk meg 
azt, a mi kielégíthet. Ε nélkül a lehetőség nélkül irrationalis 
volna minden kívánás. S mivel akaratunk minden mozdulását 
nyomon követi a lelkiismeret ítélő szava, akaratunk is bizonyossá 
tesz bennünket a felől, a kinek akarata adta akaratunkat s szabta 
meg törvényét s a ki akaratának — egyesítve vele a magunk 
akaratát — engedelmeskednünk kell. Épen ezért világos számunkra 
akaratunk másodlagos volta. Akarunk, mivel magunk is akarat 
eredményei vagyunk. — A ker. kultuszban ez az istenbizonyosság 
a maga teljességében érvényesül. Nem fordul csupán a természet, 
vagy csupán a történelem felé. Nem csak az értelemmel, csak 
az érzéssel vagy csak az akarattal közeledik Isten felé. S a mint 
nem lesz a ker. ember magába visszavonuló mystikussá, úgy 
nem is vész belé egyéni életével a közösségbe, Az egyéniséget 
el nem nyomó, de mégis közösséget teremtő ker. közösségben 
teljes egyénisége teljes tudatával lép Istene elé, a mely tudatban 
a fent taglalt elemek a maguk helyén egy egészbe olvadnak.-

De épen akkor, ha c.z istenbizonyosság a maga teljességében 
érvényesülhet tudatunkban, vele együtt, vele összefonódva ép oly 

1 Ennek a bizonyosságnak egy változata lett döntő jelentőségűvé Rocholl 
német theologus életében. L. Hübner: D. Rudolf Rocholl. 32. o. 

2 Az istenbizonyosság rendszerint csíik más bizonyosságokkal (bűn-, 
üdvbizonyosság) együtt érvényesül a ker. vallásosságban és kultuszban. Pl. Petri: 
Der Glaube. 9—79. ο. Szerepel azonban egymaga is: Gerhardt : Ich singe 
Dir mit Herz und Mund. . . (ed. Willkomm 179. o.) ; Löhe: Samenkörner. 
43. kiadás. 93. ο. A természet adta bizonyosságot szólaltatja meg Gerhardt 
„Geh aus mein Herz und suche Freud" kezdetű éneke (ed. Willkomm 162. o.) 
Tisztán erre a bizonyosságra akart szorítkozni a rationalista kultusz. Köstlin 
i. m. 238. o. (Haupt indítványa). 
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határozottsággal jelentkezik egy másik bizonyosság: az istenellenes-
ségünk felől való bizonyosság.1 Istenellenességünkre kell vissza-
vezetnünk, ha szembeszállunk személyiségtudatunk alapvető 
tényeivel (causalitas), sőt megtagadjuk még személyiségtudatunkat 
is, csakhogy lehetővé váljék számunkra az atheismus; ha a ter-
mészettel szemben nem a szellem és természet helyes viszonya 
szabja meg magatartásunkat, hanem a természetben, az őserőben, 
őssejtben véljük megtalálni a teremtőt és fenntartót; ha akaratunk 
ellene szegül a közösségnek, harczot kezd vele s ennek követ-
kezményekép alkotójával és legfőbb urával is szembeszáll. Az 
istenellenesség megnyilvánul tudatunk minden tevékenységében. 
Gondolkodásunk nem igazodik istenszabta törvényei szerint. 
Alaptalan képzeteket alkotunk: tévedünk. Két képzetet egyformán 
megalapozottnak látunk s nem tudunk dönteni: kételkedünk. 
Tudatosan valótlan gondolatokat formálunk s ragadunk meg 
akaratunkkal: hazudunk. Érzéseinkben az élvvel szemben inkább 
a kin az uralkodó, inert az istenellenesség kínos feszültségben 
nyilvánul. Az elégedetlenség, a félelem, a gond s egyáltalában a 
békétlenségnek minden fajtája az istenellenességben gyökerezik. 
De ugyancsak benne van a gyökere annak az élvnek is, a mely 
a gonoszban gyönyörködik. Ilyen a káröröm, a bosszú gyönyörű-
sége, a látszatra szép gonosznak tetszése. A leghatározottabban 
nyilvánúl természetesen akaratunk istenellenessége. Mindenek 
előtt Isten ellen fordul ugyan, de az ember ellen is támad. A 
testnek, a természetnek ellenben meghódol. A lelkiismeret tilta-
kozása hiábavaló. S a mint az istenbizonyosságon felépülő 
istenesség a kultuszban nyilvánul, úgy alakul ki az istenellenes-
ségből, a mely lényege szerint szintén az istenbizonyosságból 
indul ki, az antikultusz, az imádság és az áldozat fordítottjával, 
a káromlással és a bűn szolgálatával.2 A mint az istenellenesség 
és az istenbizonyosság tudatunkban egyenlő erővel szembekerül-
nek, az istenellenességet az istenbizonyosság kényszere alatt 
bűnnek bélyegezzük.3 Énnek az ítéletnek kimondásával csak addig 
késlekedünk, a míg az istenbizonyosság nem teljes erővel érvé-
nyesül tudatunkban.4 A mint az istenbizonyosság mint a tapasz-

1 A következőkre nézve 1 Schlatter i. m. 27-, 47-, 71-, 122-, 145-, 155-, 
174-, 180-, 238-, 239-, 252-, 260-, 266-, 271-, 263-, 302. o. 

2 L. pl. Scriver: Seelenschatz (ed. Ev. Bücher-Verein). I. 149—154. ο. 
(4. §., 12. §.) 

3 Tisztán látja ezt Roscher: Geistliche Gedanken eines Nationalökonome 
69. ο. 75. ο. Ebben találja meg a Goethe és Shakespeare között levő ellentétet. 
76. o. 

4 Tehát abnormis psychikai állapot, a hol nincs meg a bűntudat. James 
valláspsychologiájának egyik fogyatkozása, hogy nem domborodik ki benne 
a „healthy-mindedness" abnormitásaés jogosulatlansága a „sick sóul", „divided 
self" ellenében. J a m e s : Varieties of religious experience. Twentieth impres-
sion. 78-, 127-, 166-, o. (James-Wobbermin: Die religiöse Erfahrung in ihrer 
Mannigfaltigkeit. II. Auflage 63-, 104-, 137-. ο.) A gyökere ennek James 
meliorismusa, a mely a bűnt a maga valóságában és következményeivel nem 
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talat adta, tapasztalatainkban újra meg újra elénk lépő s így 
ennek kényszere alatt mint teljes igenléssel tudatunkba befogadott 
tény áll előttünk, tisztán látjuk, hogy Isten akaratával ellentétes 
akarat irányít bennünket.1 Hogy az Isten akaratával való meg-
hasonlottság csak tudatunkban, potentialiter van-e meg, vagy pedig 
rajtunk kívül tetté formáló. ott-e, nem befolyásolja lényegesen 
ítéletünket. Nem az istenellenes akarat által végbevitt tett, nem 
a tett teremtette helyzet: akaratunknak Isten akaratával való 
szembeszegülése a döntő tény tudatunkban. Innen van, hogy az 
istenellenességet jelző kínos feszültséget - - a lelkiismeret nyug-
talanságát — nemcsak akkor érezzük, a mikor már cselekedtünk, 
hanem akkor is, ha még csak kívánunk, akarunk valamit. A mint 
a bűnt mint akaratunknak Isten akaratával való meghasonlott-
ságát megismertük, átértjük a bűn teremtette helyzetet is2. Isten 
elleneszegül a bennünket irányító akaratnak, mert az ellentétes 
az ő akaratával. Ez számunkra a magyarázata annak, hogy aka-
ratunk miért vall kudarczot, vagy — a mi ezzel lényeg tekin-
tetében egy — miért éri csak viszonylagosan el czélját s isten-
ellenes akaratunkat tápláló kívánásunk miért marad folyton 
viszonylag kielégítetlen. Az állandó kielégítetlenség következménye, 
hogy akaratunk teljesen ennek a kívánásnak hatalma alá kerül. 
De nemcsak életünknek egyes mozzanataiban vallunk kudarczot. 
Egész életünk kudarczczaí végződik. A kudarezok kudarcza 
számunkra halálunk. Ha istenbizonyosságunk által eljutottunk 
istenellenességünk tudatára, a halált mint Isten rólunk való ítéletét 
értjük. Isten akarata ellenszegül vele szembeszegülő akaratunknak 
s összetör bennünket. Meg kell halnunk, holott az élet vágya 
bennünk, a mely éles határt von e tekintetben köztünk s a 

ösmeri Erre jellemző James i m. 111. o. (James-Wobbermin 93. o.), a hol 
elösmeri az újjászületés lehetőségét ott, a hol nincs bűntudat. James melioris-
musára nézve 1. James-Jerusalem : Pragmatismus. 182. ο . ; továbbá Vorbrodt: 
Zur theol. Religionspsychologie. 39. ο. James valláspsychologiája különben 
szorosan össze van forradva philosophiájával. L. Busch: James als Religions-
philosoph. Hogy a kettőt egymástól elválassza, Wobbermin fordításában meg-
csonkította James valláspsychologiáját. Ezt Wundt, nagyon helyesen, elitélte. 
(Wundt Jamesről szól : Völkerpsychologie. VI. 516.-0.) A csonkítás nem ís 
érte el természetesen czélját. James „healthy mindedness"-theoriájara nézve 
1. még Schmidt: Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung und die 
Psychologie. 2 8 . - 0 . 

1 Többet a valláspsychologia nem állapíthat meg. Schlatter i. m. 279. o. 
A bennünket irányító istenellenes akaratban az ige a Sátán akaratát látja. L. 
pl. Hofacker: Predigten. 265. ο. Von des Teufels Reich. Az i. m. a legbe-
csesebb valláspsychologiai források egyike. 45. kiadását idézem! 

2 Ha a bűntudat nem bontakozhat ki, a bűn teremtette helyzet sem ért-
hető meg s az ember esetleg Walt Whitman, vagy a „mind eure", vagy a 
„Christian science" módszerét alkalmazza vele szemben James i. ni. 94. o. 
(James-Wobbermin 77.-0.) Schmidt (i. m. 42., 49.-0.) különben teljesen félre-
érti az angol eredetit, a mikor Jamest a „mind eure" hívei közé sorolja. L. 
James i. m. 121. o. a jegyzetet. 
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halandó természet között,1 nem éri be e halálhatárolta élettel.2 

A közösségteremtő szükségesség bűnösségünk tudatában ép úgy 
megvan, mint istenbizonyosságunkban. Tudjuk, mindnyájan meg-
hasoniottunk Istennel. Erre nemcsak annak megtapasztalása vezet 
reá, hogy másoknak szintén istenellenes akarata ellenünk fordul. 
Mindenek előtt onnan tudjuk, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, 
inert mindnyájan testben és a világban élünk.3 S az a tapasz-
talatunk, hogy a test és a világ az istenellenes akarat közvetítői. 
A test, a melylyel belső életünk oly szorosan egybe van kap-
csolva, az istenességnek akadálya, az istenellenességnek segítője. 
A világ, a melynek tagjai vagyunk, az Istennel meghasoníottak 
világa. Újra meg újra egy irányba vonja a maga akaratával akaratun-
kat: kísér ts mivel benne élünk, mi is kísértjük a körülöttünk levőket. 

Mivel tehát Isten akarata ellenünk szegül, hiába akarunk: 
akaratunk nem tud tetté formálódni. S ha tetté lesz is, a tett 
nem elégít ki. S ha nem érne is kudarcz kudarcz után, magának 
életünknek kudarcza kétségtelen, mert meg kell halnunk. Isten 
akaratának ez az ellenünk való szegülése a kín érzését kelti 
bennünk. A kín erre kívánást kelt, a kívánás megmozdítja akara-
tunkat s akaratunk a képzelet segítségével elénk vetíti a vágyat: 
hogy Isten ellenünk szegülő akarata össze ne törjön, újra szeretnők 
egyesíteni akaratunkat Isten akaratával. Az istenellenesség kínja 
tehát vágyat szül az istenesség élve után. Ez a vágy a megváltás 
után való vágy. S a mint az istenellenes kívánás magunk fölött 
való elhatalmasodásának tapasztalata nem engedi, hogy a meg-
váltást magunktól várjuk,4 úgy a test és a világ által az isten-
ellenességbe belerögzített voltunknak mindnyájunkat magába foglaló 
tudata viszont azt sem engedi, hogy egymástól várjuk. Csak Isten 
fölöttünk álló akarata egyesítheti akaratunkat a maga akaratával. 
A megváltás vágya tehát Istenre irányul.5 S természetesen ez a 
vágy is közösségbe fűz bennünket, mert közös mindazokkal, a 
kiket gyötör az istenellenesség szülte kín.6 

1 James 159. o. (James-Wobbermin 131. o.) Bunyan James említette (i. m. 
158. o., James-Wobbermin 130. o.) példáján kívül 1. J. M. Hahn vallomását: 
Baun : J. M. Hahn. 10. ο. 

2 James i. m. 140. o. (James-Wobbermin 114. o.) 
3 Seriver i. m. I. 82—83. o. 
4 A magamegváltás kudarczát leírja Pontus Wikner svéd philosophus. 

Skovgaard-Petersen-Bleibtreu: Das Buch der Jugend. 142. ο. 
5 Ez szólal meg Luthernek a 130. zsoltáron alapuló énekében: Aus tiefer 

Not . . . Luthers Werke i. k. VIII. 34. o. L. továbbá Kiefner: W. Fr. Thumm.34. o., 
a hol a megváltás vágyának fel, Isten felé való kanyarodását figyelhetjük meg. 

6 A megváltás után való vágynak fent adott psychologiájától lényegesen 
eltér Böhm Károly iskolájának kísérlete, a mely szintén megváltás után való 
vágyban látja a vallásos élmény gyökerét. L. Makkai Sándor: „Vallásos világ-
kép és életfolytatás" cz. tanulmányát a „Böhm Karoly élete és munkássága" 
cz. műben. III. 5. o.-s u. a. „A vallás lélektana". Prot. Szemle, 1914, 424.-0. 
Böhm megváltás-fogalma azonban egészen más, mint a mienk. L. „Az ember 
és világa". II, 194.-0. Hogy egyáltalában gyümölcsöztethető-e Böhm a vallás-
philosophia számára, erre nézve 1. Szelényi: Böhm Károly és a vallásphilo-
sophia. Theol. Szaklap. 1914. 122.-0. 
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A mint az istenbizonyosságba a megváltás szükségessége felől 
való bizonyosság, úgy kapcsolódik belé ebbe a Krisztushoz tar-
tozás felől való bizonyosság. Ez a bizonyosság adja meg az egyént 
a ker. kultikus közösségbe illesztő motívumnak a határozottan 
ker. jelleget. 

A Krisztushoz tartozás tudatának a megkereszteltség tudata 
az alapja. A keresztség tényében a ker. ember számára az a 
leglényegesebb, hogy — figyelmen kívül hagyva a ker. kultusznál 
nem, csak a ker. gyülekezet missziói tevékenységénél tekintetbe 
jövő kivételeket — a keresztség teljesen a saját akarati elhatá-
rozása nélkül lett életének meghatározó tényévé.1 S abban is 
hasonló születésének szintén akaratától független tényéhez, hogy 
a mint születése szülein át végeredményben a Teremtőre utalja, 
úgy keresztsége is a keresztségnél közreműködő tényezőkön át 
ahhoz utalja, a kinek akaratából végeredményben megkeresztel-
tetett: a Krisztushoz. S a keresztség által egy olyan közösség 
tagjává lesz, a mely a Krisztusban látja azt, a ki akaratát Istennel 
egyesíti s így megváltás után való vágyát kielégíti. A Krisztushoz 
tartozás tudatának ezek a körvonalai. Ezeken belül megtaláljuk 
egyeseknél a megkereszteltség tudatába beleolvadva a Lélek által 
való újjászülöttség tudatát, vagyis a megváltás vágyának teljes 
kielégülését.'2 Néha azonban a Krisztushoz tartozás tudata annyira 
elmosódott, hogy csak épen a tudatalatti rétegben3 lappang s csak 
onnan tör fel olykor-olykor a sejtése annak, hogy megváltás után 
való vágyának kielégülését a ker. egyházban kell keresnie az 
embernek.4 A keresztség teremtette állapot folytonosságának tekin-
tetében is többféle változattal találkozunk. Van ker. ember, a ki 
a keresztség teremtette állapotot megszakítatlannak látja a maga 
életében/· Van, a ki hosszabb vagy rövidebb megszakadás után 

1 Schlatter i. m. 459., 466. o. 
- L. pl. Starck: Tägliches Handbuch. 43 . -0 . Der gläubige Christ freuet 

sich seiner Wiedergeburt. Itt a keresztség ilyen értelmezése van alapul véve. 
3 A „subconscious region"-re való hivatkozás nem „asylum ignorantiae" 

(Schmidt i. m. 47. o., Makkai Prot. Szemle 1914. 431. o.) L. James i. m. 233.-0. 
(James-Wobbermin 189.-0.) és Schlatter 618., 375. ο. A „subconscious region"-t 
beilleszti a theol. gondolkodásba Vorbrodt: Zur Theol. Religionspsychologie. 
52. ο. Majdnem ugyanúgy, mint James, Vorbrodt a Myers-féle tudatalattit, 
illesztette be a theol. gondolkodásba Roc'noll a Hartmann-féle öntudatlant. L. 
Rocholl: Realpräsenz. 321-, 340-, 342.-0. 

4 Itt a gyökere és magyarázata az „egyháziasság" sajátos jelenségének, 
a mely láthatatlan szálakkal köti, vonzza az egyént az egyházhoz s nagy 
lelki éhség idején — pl. most a háborúban — megtaláltatja vele az utat az 
egyházhoz még akkor is, ha nem azt keresi is még, a mit az egyház nyújt 
neki. L. a háborús vallásosság valláspsychologiai magyarázatát a szerző „A 
háború tapasztalatai és egyházunk teendői" cz. dolgozatában. Belmisszió 1916. 
99. o. 

5 Többek között Löhe is vallotta magáról. L. Stählin: Löhe, Thomasius, 
Harless. 3. ο. Épen ezért nagyon érdekes gyermekkorának rajza önéletrajzi 
töredékében. Deinzer: Löhes Leben. 1. 3—41. ο. V. ö. pl.: a gyermek gyönyör-
ködik az úrvacsoraosztásban (u. o. 26. o.) s az asceticus író a lelki élvezet 
lehetőségét állítja. (Beicht- und Kommunionbuch. 250. ο.) 
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a keresztség teremtette állapot folytatódását látja életében vagyis, 
ha megkereszteltsége ellenére a megváltás után való vágy mint 
kielégítetlen jelentkezik benne, a mikor kielégítést nyer, ezt a 
tényt keresztségével kapcsolja össze.1 Mivel azonban ez az újra-
kielégülés az igét középpontjaképen uraló kultusz folyamán megy 
végbe, ennek megfigyelése már az igehirdetés (igehallgatás) meg-
figyelésének körébe tartozik. Hasonlóképen oda kell utalnunk 
mindannak megfigyelését is, a mit a ke., ember keresztségével 
köt ugyan össze (a kegyelem, a kegyelem hatásai), de a minek 
megtapasztalása az igével való kapcsolata révén a kultuszszal 
kapcsolatos. Itt elég, ha rámutatunk arra, hogy a ker. ember a 
ker. kultuszhoz hajtó motívumon belül is istenbizonyosságának 
és a megváltás szükségessége felől való bizonyosságának teljes-
ségét és elevenségét keresztségére vezeti vissza.2 Keresztségének 
hatásai ugyan a tudatalatti rétegen át jutnak tudatába — a vallás-
psychologia csak ennyit mondhat, a dogmatika a Lélek munkáját 
ismeri fel bennök, — de ő a tudatalattiban tudatfölöttinek hatását 
látja3 s ez teljesen beleilleszkedik megváltás után való vágyának 
abba a bizonyosságába, hogy csak egy fölötte álló akarat lehet 
megváltásának eszközlője. A keresztség megalapozta kielégiiltség 
tudata azonban nem feltétlenül állandó. Mivel a kielégülés után 
is a testben és a világban maradunk, ezeknek közvetítésével az 
istenellenesség ingere újra meg újra elhat hozzánk olykor negativ, 
olykor azonban positiv eredménynyel is.· Innen a megváltás után 
való vágynak az a módosulása, a mely a kielég ;lés után is jelent-
kezik s a kielégülésnek újra való átélését, a megbizonyosodást 
kívánja.4 Ha tehát nem tekintjük azt az esetet, a mikor kereszt-

1 L. a „vak Hansjörg" vallomását Baun: Der blinde Hansjörg. 5. ο. 
2 A „vak Hansjörg" vallomásából ez is megállapítható, i. m. 6.0. L. még 

Rocholl: Christophorus. 175. o. 
3 A tudatalatti jelenségek tudatfölötti eredetére nézve jellemző James i. 

művének egy kijelentése, a melyet, mivel Wobbermin közkézen forgó, meg-
csonkított fordításából hiányzik, nagy fontossága miatt teljes terjedelmében 
idézik: „The appearance is that in this phenomenon (the incursion from the 
subconscious region) something ideal, which in one sense is part of our-
selves and in another sense is not ourseives, actually exerts an infmence, 
raises our centre of personal energy, and produces regenerative effects unat-
tainable in other ways. If, then, there be a wider world of being than that 
of our every-day consciousness. if in it there be forces whose effects on us 
are intermittent, if one facilitating condition of the effects be the openness of 
the „subliminal" door, we have the elements of a theory to which the phe-
nomena of religious life lend plausibility. 1 am so impressed by the impor-
tance of these phenomena that 1 adopt the hypothesis which they so natu-
rally suggest. At these places at least, I say, it would seem as though trans-
mundane energies, God, if you will, produced immediate effects within the 
natural world to which the rest of our experience belongs". James i. m, 
523. o. L. még i. m. 242. o, (Janies-Wobbermin 196. o.) 

4 Az újraátélés lehetőségét akarja megadni az egyházi esztendő, a melynek 
első fele az üdvtörténetet, másik fele az üdvrendet tárja újra meg újra a 
gyülekezet elé. Az egyházi év kialakulásának (ünnepek létrejöttének) ép ez 
az újraátélést követelő szükségérzet adja psychologiai magyarázatát . Az egy-
házi évre nézve 1. Rietschel i. m. I. 172.-0. s 566.-0. Az újraátélés a vezér-
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sége tényével szemben tudatosan negativ álláspontot foglal valaki 
el s így tulajdonképen mint a maga részéről érvénytelenített 
keresztségű egyén áll szemben a ker. kultuszszal, a mely így 
számára vizsgálódásainkon kívül eső, reá irányuló missziói tevé-
kenységgé lesz,1 a keresztség az embert Krisztus gyülekezetéhez 
köti oly módon, hogy megveti alapját a Krisztushoz tartozás felől 
való bizonyosságnak, a minek következményekép a kielégületlenül 
jelentkező megváltás után való vágy Krisztusra irányul, 
hasonlókép a kielégiilt vágy is, a mely szükségét érzi a kielé-
gültség felől való újramegbiZonyosodásnak s a kielégültség bizo-
nyosságára vezető tapasztalatokat újraátéléssel meg akarja is-
mételni.2 

Feltételesen már az eddigiek alapján is megállapíthatjuk a 
ker. kultusz lényegét. A ker. embert a ker. kultuszban való rész-
vételre az Istennel való akarategyesülésnek keresztsége által 
Krisztusra irányított kielégülést, vagy a kielégülés új: aátélését 
óhajtó vágya készteti. A mikor a ker. ember a hozzá hasonlóan 
a keresztség által váltságvágyukkal Krisztushoz kötöttek, vagyis 
a keresztyének kultuszában részt vesz, ez a vágy tudatának 
középpontja.3 Az a kérdés "már most: a ker. kultusz megváltoz-
tatja-e ezt a tudatközéppontot? S ha igen, mi a ker. kultusz 
hatása alatt előállott új tudatközéppont? Ha a ker. kultusz meg-
adja annak a lehetőségét, hogy akaratunkat Krisztus által Isten 
akaratával egyesítsük s ezt az egyesítést újra meg újra átéljük, 
akkor a ker. kultusznak eredménye mint új tudatközéppont az 
Istennel való egyesülés, illetve újraegyesülés által kielégült vágy. 
Ha ezt megállapíthatjuk, megállapítottuk a ker. kultusz lényegét. 
Ha azt a tudatközéppontot emez a tudatközéppont váltja fel, 
akkor a ker. kultusz lényege az Istennel való egyesülés 
lehetősége. 

A ker. kultusz kizárólagos és egyedüli objectiv alkotó elemei — 
történeti vizsgálódásunk tanúsága szerint — az ige és a vele 
szoros egységet alkotó szentségek. Érvényre juttatja ezt már az 
á hely is, a hol a kultusz rendszerint végbemegy: a templom. 
Középpontjában az oltár, a szószék, a keresztelőkő, ezek köré 

gondolat abban a vasárnapi énekben, a melyet Lentz: Betkämmerlein. 124.0. 
közöl. A keresztségnek minden nap való újraátélésére az imakönyvekben 
gyakran találunk elmélkedéseket és imádságokat. Pl. Lentz: i. m. 6O.-0. Az 
úrvacsora ismételt vételét indokolja Siedel: Der Weg zur ewigen Schönheit. 
344. ο. 

1 L. Kliefoth: Theorie des Kultus der evang. Kirche. 45. o. 
2 Α hol más a kultuszmotivum, ott más, idegen motívumok hatnak közre. 

Pé lda erre Jenny Lind, a ki a kultusz középpontját az imádásban látja. Wilkens: 
Jenny Lind. 75. "ο. Nyilvanvaló itt az aesthetikai motívum szerepe. Jellemző 
ezzel szemben, hogy milyen motívumok hajtják Jenny Lindet az ige olva-
sására. U. o. 74. o. 

3 A tudatközéppont és annak változására nézve 1. James í. m. 196. ο 
231. ο. (James-Wobbermin i. m. 160. o. 188. o.) 
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gyülekeznek a kultusz résztvevői.1 S az egyház azt vallja és hir-
deti, hogy kultusza nem emberi akarat ténye. Szolgái Krisztus 
parancsát hajtják végre, a mikor hirdetik az igét, kiszolgáltatják 
a szentségeket. Tehát tulajdonképen a Krisztus akarata az, a mi 
az ig . és a szentségek köré összegyűjti a gyülekezetet. Krisztus 
azonban nemcsak összehívja a gyülekezetet, hanem jelen is van 
ott, a hol az ige hirdettetik s a szentségek kiszolgáltattatnak. 
Jelen van, láthatatlanul ugyan, de valóságban-. A mint jelen van 
az igében és a szentségekben a Lélek és munkálkodik általuk, 
úgy jelen van a Krisztus is. A Lélek munkásságának ép az a 
czélja, hogy a jelenvaló Krisztussal érintkezésbe hozza az embert. 
Az igehirdető, szentségkiszolgáltató tehát tulajdonképen csak 
eszköz3, szavában, cselekedetében a Lélek által a Krisztus lép 
a gyülekezet elé s a kultusz így alkalom arra, hogy az ember a 
láthatatlan, de valóságban jelenlévő Krisztussal találkozhassék4. 
Vagyis ennek alapján megállapíthatjuk: a ker. kultuszra vonat-
kozólag azt a bizonyosságot találjuk, hogy a ker. kultuszban 
Krisztusra irányított váltságvágyával résztvevő ember az igében 
és a szentségekben munkálkodó Lélek által a Krisztussal talál-
kozhatik. Hogy a vágy megtalálhatja-e a Krisztusnál a kielégülést, 
ezt az ige és a szentségek tartalmának, vagyis annak vizsgálata 
fogja eldönteni, a mit a Krisztus az embernek ad. 

Báró Podmaniczky Pál. 

1 Tehát a modern, psychologiai alapon nyugvó templomépítési stílust 
tartjuk szem előtt, a hol az oltárt uralja a templom, előtte a szószék (pl. a 
Zionskirche Drezdában, Chr. Kunstblatt. 1914. 7. ο.) s lehetőleg vele szerves 
összefüggésben a keresztelőkő. Teljesen psychologiaellenes azonban az or-
gonának az oltárral való egybeolvasztása. 

'-' Ha James nem a lelki élet beteges tüneteit, hanem az ubiquitas Christ! 
lutheri tánát vette volna kiindulópontul, a „reality of the unseen" felől való 
bizonyosságnak helyes értelmét is megállapíthatta volna. L. James i. m. 5 3 . - 0 . 
(James-Wobbermin i. m. 42.-0.) Schmidt i. in. 24.-0. A lutheri fölfogás, 
mindenek előtt az úrvacsorai tan, megdöntötte a scholastikus világképet (a 
melyet azonban a református theologia átvett) s egy vele ellentétes világkép 
alapjára fektette az ubiquitas tanát. Nem a coeluni empyreum fölött trónol 
az Ur s nem a transsubstantiatio multiplicatioja révén van jelen az oltárokon, 
hanem jelen van mindenütt, mert a nem cuantitativ, csak cualitativ távol-
ságban levő mennyben ül „az Atya jobbján" s így közel van mindenütt min-
denekhez, Csak szét kell lebbennie annak a függönynek, a mely eltakarja 
szemünk elől ama másik világot s beletekinthetünk a mennybe s láthatjuk 
az Urat. Igy értendők a megdicsőült Úr megjelenései. De ha ez a látás nem 
adatik is meg mindnyájunknak, az Úr közel van mindnyájunkhoz s érint-
kezhetünk vele. L. Rocholl: Realpräsenz. Főleg: 43-, 115-, 138-, 162-, 242-, 
275.-0. s a kultuszra vonatkozólag különösen 324.-0. A természeti világ 
mögött való láthatatlan vaióság meglátására is megnyílhat a szem. Kügelgen, 
Ludwig Richter, Oetinger ilyen látomásaira nézve 1. Knyphausen: Der Himmel 
unseres Glaubens. 6. és 59. ο. 

3 Jellemzők e tekintetben Dieffenbach-Miiller „Evangelisches Brevier" cz. 
lelkészek számára való imakönyvében a lelkésznek a kultuszt megelőző, ki-
sérő és befejező imádságai. L. i. m. 470.-O. 

4 A kultikus imák, énekek a példák erre. L. pl. Clausnitzer: Liebster Jesu, wir 
sind hier, dich und dein Wort anzuhören. . . Ters teegen: Gott ist gegenwärt ig . . . 



A Protestantismus továbbterjedése és egyházi 
különválása Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban 

(1542—1556).* 
(Vége.) 

Ez a Bánság területén kifejtett üldözés azonban csak néhány 
év múlva következvén be a debreceni részgyűlés protestáns-ellenes 
végzése után, semmiképen sem tekinthető az annak végrehajtására 
irányuló törekvésből folyónak. Annak alapján egyáltalában kevés 
eredményt érhetett is el György barát. De máskülönben sem volt 
hozzá elegendő ereje, hogy a közhangulat áramával bármikor is 
sikeresen szembeszállhasson. Úgy, hogy midőn 1551. december 
17-én áldozatául esett a Castaldo-küldötte orvgyilkosoknak, ez 
az egyébként fontos esemény lényegileg semmi változást nem vont 
maga után az egyházi viszonyokban. Erdélyben az 1550-ben meg-
adott vallásszabadságot az 1551. év utolsó napján, tehát már halála 
után összeült marosvásárhelyi országgyűlés újból megerősítette 
azzal a fentartással, hogy „mindenki tartozik a maga vallásában 
megmaradni", vagyis továbbra is tilalmazá a hittérítést és vallás-
változtatást1. Ugyanebben a szellemben határozott az ezt követő 
május 22-én Tordán tartott országgyűlés, mely egyedül a kölcsönös 
türelmességet kötötte ki mindkét fél részéről2. 

Arról sincs hiteles adat, hogy az erdélyi protestánsok maga-
tartásában valami módosulás történt volna a György baráttól 
való netaláni félelinök elenyésztével. A brassóiak humanista kép-
zettségű papja: Wagner Bálint, örökölvén Honterusnak az irodalmi 
szükségletek iránti érzékét és e téren szintén megnyilvánuló 
buzgalmát, már eddig is bátran és ezután sem merészebben 
dolgozott a gyakorlati szempontok és magasabb érdekek ebbeli 
kielégítésén. Görögnyelvű kátéjának mind állítólagos 1544-iki, 
mind fenmaradt 1550-iki kiadása a György barát életében történt, 
és ugyanerre az időre esik,, Praecepta vitae christianae" c. erkölcs-
tani irányú művének első ízben való megjelenése (1544.) s az 
általa szerzett és nyomtatásban Magyarországon közrebocsátott 
első vallásos színműnek a kiadása (1549.), viszont azután került 
ki sajtó alól latin kátéja (1554), (bilingvis (görög-latin) újszövetség-
kiadása (1557.), német énekeskönyve, erkölcstani művének új 
kiadása (1554.), egy pár asketikus irányú munkája, Melanchthonból 
vett több füzetkéje stb. Épenigy tett a kolozsváriak lelkes papja: 
Heltai Gáspár, ki már az 1550-iki törvény hatása alatt nyomdát 

* Az első közleményben előfordult sajtóhibák jegyzékét lásd a cikk végén. 
1 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
2 U. o. 55. 1. - Pokoly: i. m. I. 77. 1. 
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szerzett Kolozsvárra, mely ettől kezdve csak úgy ontotta a pro-
testáns egyházi élet fejlesztésére és a mindennapi szükséglet 
kielégítésére szolgáló könyveket, semmivel sem kevésbbé a György 
barát életében, mint azután. A maga-szerzette kisebb káténak 
magyar (1550.) és német (1551.) kiadása, agendájának első kiadása 
(1550.), többek közreműködésével készített magyar bibliafordítá-
sának első kötete (1551.), egy asketikus művének (Trostbüchlein) 
német kiadása (1551.), valamint a Jézus Sirah könyvének Zigericus 
Imre és Tövisi Mátyás által Tolnáról beküldött s Gyulai Istvántól 
átnézett magyar fordítása (1551.), az urvacsoráról Bucertől szerzett 
hitvallásnak és Brenztől irt levélnek együttes lenyomata (1550.) mind 
a hatalmas kormányzó életében látott napvilágot, és ugyanerről a 
nem is erősbödő, nem is lankadó hévről tettek tanúságot a követ-
kező két évben közrebocsátott kiadványai, u. m. kátéjának bővített 
magyar kiadása (1553.), egy ábécés kátéja (1553),1 asketikus mű-
vének magyar kidolgozása (Vigasztaló könyvecske, 1553.), biblia-
fordításának negyedik kötete (1552.), Bölcs Salamon királynak 
könyvei (1552.) és ugyancsak őtőle egy erkölcstani munka (A részeg-
ségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus, 1552.). 

Az ilyen lángoló buzgósággal végzett és széles körre kiterjedt 
tevékenykedéseknek nem lehetett megfelelő eredmény nélkül 
maradniok, de mindenesetre föl kell tennünk azt is, hogy nem 
egy azután megszerzendő, hanem első sorban egy már meglevő 
olvasóközönség pártfogására számítva dolgozott mind Wagner, 
mind Heltai. Hogy aztán ez az utóbbi az ő némely irányban conser-
vativ gondolkodásával, amelynél fogva p. o. mind kátéjában, mind 
agendájában még Honterus ellenére is három szentséget fogadott el 
(t. i. a keresztségen és urvacsorán kivül a Luther első álláspont-
jára helyezkedve az „ódozatot" is), próbált-e mérséklőleg hatni 
a gyökeresebb reformok és hamarosabb keresztülvitelök után 
vágyakozókra: arról nincs tudomásunk. Annyi azonban valószínű, 
hogy a mise cifraságain 1550-ben fontos változások estek, s talán 
a keresztelési szertartás is ment át némi módosításon,2 az meg 
egyenesen való tény, hogy a kolozsváriak 1551-ben két prédi-
kátoruk buzdítására3 a ferencrendieket is, a domokosrendieket 
is kikergették a városból, és ugyanakkor némi rombolások és 
egyéb zavargások kíséretében újra életbeléptettek egyes újítá-
sokat4. Az 1551. év legvégén tartott országgyűlés elrendelte a 
barátoknak régi helyökre való visszabocsátását3 , — Castaldo 
szintén ugyané tájban megfenyegette az előtte mentegetőző 
kolozsváriakat, hogy karhatalommal fogja azokat városukba 

1 Ezt megtalálója Ferenczi Zoltán református káténak tartja (Magyar 
Könyvszemle 1891. 57—9. 1.), de ez a vélemény csupán a kellő tájékozottság 
hiányából ered, annyira, hogy cáfolatot sem kiván. 

2 Dávid Ferenc: Rövid magyarázat 1567—1910. F. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
4 U. o. 1891. 440. 1. 
5 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
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bevitetni,1 utoljára pedig Ferdinánd király 1552. tavaszán kiadott 
rendeletével hasonló irányban intézkedett, a barátoknak nem-
csak beengedését hagyván meg, hanem káruk megtérítését és 
mindennek az előbbi állapotába való visszaállítását is meg-
követelvén2. Az ekképen ismétlődő rendelkezésekből arra lehet 
következtetni, hogy a kolozsváriak aligha siettek engedelmes-
kedni nekik, noha. a végén is kénytelenek voltak vele3. A 
reformáció tovább haladásának azonban nem állhatta útját semmi 
sem. A régebbi prédikátorok egy részének, p. o. az 1552-ben 
elhalt kettőnek4 a helyére újabb erők lépegettek időközben, mint 
Eszenyi Gervasius 1552. tavaszán5, Petrovics Péternek a volt udvari 
papja ugyancsak 1552-ben, akinek azonban nem ismeretes a neve0, 
továbbá Dávid Ferenc 1555. vége felé, miután már 1552. második 
fele óta ott működött a Vízaknai helyén7, és Derecskei Mihály.8 

Ezeknek és az 1556 elejétől ott tanárkodó Molnár Gergelynek 
nem csekély részök lehetett abban, hogy 1553-ban némely katholikus 
templomi szerelvények eltávolíttattak és egyes szertartások egy-
szerűsítettek'·1, majd 1556. március 15-én pedig a mindkét rendhez 
tartozó szerzetesek végleg elűzettek s másnap a képek és szobrok 
a két kolostorból kihányattak és tűzre vettettek, rögtön utána meg 
a fölösleges oltárok is eltávolíttattak az összes templomokból10. 

Marosvásárhelyre nézve is szükségessé vált az országgyűlés 
közbelépése, de itt épen ellenkezőleg a protestánsok előnyére 
történt az. A városi tanács üldözéseivel szemben fontos eredmény 
volt az, hogy az egyik templomot és a hozzátartozó papilakot 
némely körülírt feltételek mellett nekik adatta át az országgyűlés11, 
mely ezzel a végzésével annak az egyetemes érvényre jutott elv-
nek adott kifejezést, hogy a régi egyház tulajdonából bizonyos 
méltányos és arányos rész megilleti az elszakadtakat. Ám pár év 
multán fordult a kocka s akkor már a protestánsok kerekedtek 
felül, akik 1556. augusztus 6-án állítólag elfoglalták a várbeli 
templomot is, s ugyanakkor elűzték az ottani kolostor lakóit12. Ezt a 
kolostort alakíttatta át aztán az országgyűlés protestánsiskolává.13 

1 Történelmi Tár 1891. 440. 1. 
2 U. o. 1881. 675—6. 1. 
3 1554-ben is választott gvárdiánt a kolozsvári rendház élére a tartományi 

gyűlés. Κ. Ε. Ε. II. 520. 1. 
4 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
5 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
B Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
' U. o. 1898. 166. 1. 
s Teutsch: i. m. II. 19. I. — Haner: i. m. 210. 1. egy Omlatius nevűt is 

említ, de ez az adat néni látszik elég hitelesnek. 
'•> Dávid: i. m. u. o. Egyik adata sem megbízható minden apró részletében, 

amennyiben olyanokat is eltörülteknek mond már 1550-ről és 1553-ról, amelyek 
megtartasa mellett őmasja még 1558-ban is keményen harczolt kétségtelen 
hitelű adatokból kitetszőleg. 

10 Pokoly: i. m. I. 90. 1. 
11 U. o. 77—8. 1. — Zsilinszky: i. m. I. 55. 1. 
12 Marosvásárhelyi róm. kath. gimn. értesítője 1851—2. 
13 Zsiliuszky: i. m. I. 108—11. 1. 
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Az a körülmény, hogy Kolozsvár és Marosvásárhely reformál-
tatási folyamatának egyes nevezetes mozzanatairól csupán egy-egy 
összetűzésből kifolyólag nyerhetünk hiteles képet, igazolttá teszi 
azt a föltevést, hogy a többi, kevésbbé jelentékeny városokban és 
a körülöttök fekvő falvakban hasonlóképen jókora elterjedést ve-
hetett már ez időig a reformáció, csakhogy a legtöbb helyen 
egyáltalában nem idézve fel viharokat. Ezeket illetően mindössze 
annyit tudunk még a részletekből az előbb itt-ott előadottakon kivül, 
hogy 1554. táján Dézsen is megtisztították a templomokat a ka-
tholicismus maradványaitól és magyarul kezdték tartani az isten-
tiszteletet.1 Mindazáltal még sok más helyről megállapíthatjuk 
megnevezetten is, hogy a reformációhoz csatlakoztak, amennyiben 
ugyanis protestánsok voltak a lelkészeik. Ilyenekül a következők 
fordulnak elő forrásainkban: Dávid Ferenc, Wittenbergből vissza-
térte után először besztercei iskolaigazgató, 1551-től fogva péter-
falvai plébános, 1552 vége tájától Kolozsvár egyházi életének 
nagyra nőtt munkása, — Aurifaber (Leschinus) Vince, 1554-től 
muzsnai pap,2 — Mellembriger Jakab, ugyanezen idő körül szász-
sebesi pap, — Ramasi Klein Ágost, ki 1552-ben szenteltetett föl 
Wittenbergben s 1561. elején kacai lelkész és kosdi esperes volt,3 — 
Szegedi Lajos,ki régebben Székesfehérvárit reformátorkodott,később 
bécsi egyetemi tanári állást viselt, 1556-ban pedig már krasznai 
pap, — Kolozsvári Fodor (Crispus) Bálint tordai, — Kleyn Lőrinc 
szolnai, Costius Keresztély szászsebesi, István alvinci pap.4 Rajtok 
kivül is elég soknak ismeretes a neve, kivált a Wittenbergben 
fölszenteltek névsorából; ezek közül ebben az időben is arány-
talanul sokan jöttek később nyerendő lelkészi állásokra, a szük-
ségeltnél jóval többen állítólag Brassóba és néhányan olyanok is, 
akik megjelölt helyre készültek vissza hazájokba, de ezek is a 
legtöbben a reformációnak már korábban meghódított községekbe. 
Sokkal jelentősebb azonban az az emlékünk, mely 1557. közepe 
tájáról mutat fel egy csomó papot a lutherismus legtekintélyesebb 
híveiként, akiknek megelőzőleg vagyis a most tárgyalt időszak 
vége felé is múlhatatlanul protestánsoknak kellett lenniök, hogy 
ekkorra már kiemelkedő állást vívhassanak ki magoknak elvtársaik 
közt. Ekkor ugyanis a következők esperesi minőségben, tehát 
egyházmegyéik részéről is nyilatkoztak a lutherismus elvei mellett: 
Fabricius Miklós keresztyénszigeti lelkész a nagyszebeni káp-
talanból, Mátyás felsőlatini (!) lelkész a besztercei káptalanból, 
Gergely nagyapoldi lelkész a szászsebesi káptalanból, Alesius 
Dénes fenesi lelkész a gyalui káptalanból, Macerius Ambrus 
enyedi lelkész a küküllői esperességből, Hunyadi János teremii 
lelkész a székelyföldi esperességből, Borzási János magyarborzási 
lelkész a belsőszolnoki esperességből, Mocus Albert borsai lelkész 

1 Kádár: i. m. 42. 1. 
2 Haner: i. m. 203. 1. — 1557 közepén kétségtelenül ott volt még. 
3 Prónay Stromp: i. m. 11. 1. — Teutsch: i. m. II. 57. 1. 
4 U. o. 19—20. 1. 
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a dobokavármegyei esperességből, Jegenyei János tordai lelkész 
a tordavármegyei esperességből, Nagyfalui Mihály bánffyhunyadi 
lelkész a kalotaszegi esperességből.1 

Ezek a régi katholikus esperességek majdnem mindnyájának 
képviseletében nyilatkozó egyének óriási mértékű elterjedettségéről 
tanúskodnak a protestantismusnak és ugyanolyan mértékű szét-
züiléséről a katholicismusnak. Szintén erre mutatnak azok a 
panaszok, melyek minduntalan felhangzottak már előbb is a ka-
tholikus papok létszámának az illetőkre megdöbbentően ható csök-
kenése miatt, még pedig általánosságban az egész Magyarországra 
vonatkoztatva.2 Hiába került tehát Erdély is egészen a Ferdinánd 
hatalma alá, és hiába látszott immár egységes uralom alatt állónak 
a két magyar haza: a versenytárs nélkül álló király sem állhatott 
többé ellene a rohanó árnak, amelylyel szemben talán még akkor 
sem mehetett volna sokra, ha kezei nincsenek annyi felől meg-
kötve. Adhatta már ő utasításul az Erdély vajdájává általa kine-
vezett Báthory Andrásnak, hogy „minden erejével védje meg és 
javaiban tartsa meg a katholikus vallást, a lutheránus vallást 
pedig irtsa ki tehetségéhez képest."3: tehetsége nem volt hozzá sem 
neki, sem ennek. Ezt egyébiránt őmaga is érezte. Csaknem ugyan-
ekkor meg arra inté Castaldót, hogy „a hit dolgában az alatt-
valókkal szemben mérséklettel és körültekintéssel járjon el".4 És 
amidőn Báthorynak vajdai hivataláról való lemondása után az 
1553-ban helyébe kinevezett két vajda egyike, Kendy Ferenc nem-
hogy a lutheránusok üldözésére tett volna hivatali esküjében 
fogadalmat, hanem múltjához híven ellenkezőleg épen arra, hogy 
„az igaz, szent és az apostoloktól hátrahagyott vallást fogja ol-
talmazni", és hogy melyiket tartja annak, meg is mutatta egy-
idejűleg, mikor nem hívta a szenteket tanúbizonyságul5: ez a ha-
tározott állásfoglalás nem egy elszigetelt egyéni nézetnek vagy 
egy párttöredék külön elvének, hanem az ország nagy többsége 
közvéleményének volt illetékes és hű tolmácsa. 

Ilyen körülmények között semmiképen sem meglepő, hogy ez 
évek folyamán nem csak a szász, hanem a magyar lutheránusok 
is eljutottak önállósításuk legnevezetesebb mozzanatához, még-
pedig a gyulafehérvári püspöki megyének nemcsak az erdélyi, 
hanem az Erdélyen kivüli részében is. Ez a külön protestáns 
püspök választása volt. Először a szászok gondoskodtak róla, 
miután ők a legrendezettebb egyházi életre voltak már szervez-
kedve és így legjobban érezték főleg a papszentelés dolgában 
mutatkozó nehézségeket. Az a szokás, melyet a negyvenes évek 
eleje óta gyakorolgattak a lelkiismeretesebbek vagy a nagyobbra-
törők és amely szerint a nélkül, hogy egyúttal felsőbb tanul-

1 Teutsch: i. m. II. 19—20. 1. 
2 Κ. Ε. Ε. IV. 533. V. 6. és 352. 1. 
3 Pokoly: i. m. I. 76. 1. 
4 Történelmi Tár 1891. 654. 1. 
5 Pokoly: i. m. I. 80. 1. 
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inányokat végeztek volna ott előzőleg, kijártak Wittenbergbe 
fölszenteltetni magokat, sehogy sem fizette ki magát. Oly hosszú 
és terhes útat tenni kizárólag a fölszentelésnek a gyakorlatban 
fentartott, de elméletileg roppant leszállított jelentőségű szertartása 
kedvéért: időt és pénzt pazarló vállalkozás volt. A katholikus 
korból maradt papok folytonos fogyása egy-egy újabb intésül 
szolgált, hogyha már bármennyire változott hatálylyal és lényeggel 
is, de megtartották ezt a szokást, rendezzék is a szükséghez 
képest. Magától kínálkozó módozatnak látszott erre a német-
országi példa nyomán is a püspöki állás szervezése, amely akár-
mennyire alapellentétben állott és áll is a protestáns egyházalkot-
mány helyesen felfogott eszményi alakjával, egyéb szükségletek 
kielégítésére szintén a legalkalmasabbnak tünt fel előttök. Össze-
kötő kapocsnak, az egység és önállóság megpecsételőjének is ezt 
tekinthették leginkább, és azt a reménységet ugyancsak egyedül 
beléje vethették, hogyha történetesen be fog még töltetni valaha 
a katholikus püspöki állás, azzal lesznek képesek ez ellenében a 
harcot fölvenni. Akként gondolkozhattak, hogy ha akkorra már 
bevégzett ténynyé válik az ők azzal jelképezett függetlenségük, újra 
beolvasztásuknak még talán a kísérleteit is csirájokban elfojthatják. 

Természetesen jól meg kellett választani reá az alkalmas 
személyt. A jövő eshetőségeire való tekintettel először is mellőzni 
kellett azt az öt káptalant, melyek formailag még akkor is füg-
gési viszonyban állottak a gyulafehérvári püspökséghez. Csak így 
remélhették, hogy megválasztott püspökük a katholikus püspöknek, 
mint semmiesetre sem feljebbvalójának, ellensúlyozhassa ellenök 
irányzott törekvéseit. Csupán a barcasági és a nagyszebeni káp-
talan papjai jöhettek ennélfogva szóba ezúttal. Amazok közül az 
irodalmi tevékenységéről nevezetes Wagner Bálint, az utóbbiak 
közül a Nagyszebenben nem régen plébánossá választott, egykori 
laibachi kanonokságából elüldözött külföldi eredetű Wiener Pál 
szerepelhetett legkomolyabb jelöltképen. Nem tudni, mi okból? 
talán minthogy a püspökválasztó zsinatot Nagyszebenben tartották 
s ennélfogva az odavaló káptalan papjai könnyebben többségre 
juthattak, Wienert választották meg. 

Ez 1553. február 6-án történt1 és természetszerűleg ugyan-
ekkor kellett megtörténnie az arra vonatkozó szabályzat megalko-
tásának is, hogy minő kellékek kívántatnak meg a fölszentelen-
dőkben. Egy nem közvetlen adat2 ugyan a püspökválasztás 
megejtésével egyetemben némileg korábbi időpontra: az 1552. 
évre teszi ezt is, de szintén azzal egyidejűleg megtörténtnek állítja 
és nem is szól ellene semmi érv, hogy egyszerre elintézettnek 
vegyük a két együvé tartozó ügyet, ha megbízhatóbb följegyzés 
alapján kénytelenek vagyunk is határidejét későbbre áthelyezni. 
A hat pontra terjedő szabályzat képzettség tekintetében még 

1 Teutsch: i. m. II, 3. 1. 
2 Haner: i. m. 217. 1. 

18 



2 5 4 Zoványi Jenő. 

felette szerény követelményekkel lép fel, de a katholikus papság 
zömének túlságosan alacsony színvonaláról a magasabbhoz való 
átmenet első fokául nem is lehetett többet várni. Lényegében 
annyi volt az egész, hogy a káté (bizonyosan nem más, mint a 
Lutheré) ismeretét, tételeinek a szentírásból való igazolni tudását 
és anyanyelvükön való megmagyarázási képességét kívánták meg, 
ezenkívül azt, hogy a katholikusok, sacramentariusok, anabaptisták, 
antitrinitariusok stb. ellenében a biblia alapján meg tudják állapitni 
a helyes felfogást, meg, hogy elő tudják sorolni az ó- és újszövet-
ségi könyveket, végül pedig, hogy Ígéretet tegyenek ezeknek és 
a belőlök vett hitvallási iratoknak, u. m. az ágostai hitvallásnak és 
apológiájának; a Luther két kátéjának s a schmalkaldeni cikkeknek 
a további tanulmányozására. Wiener e szabályzat értelmében meg is 
kezdte hivatalos működését, mindjárt a következő hónapban, március 
22-én több jelentkezőt és megvizsgáltat szentelvén fel lelkészekül. 

Épen legfőbb ideje volt a püspöki állás ilyetén felállításának, 
mert alig pár hónap elteltével uj püspököt állított Ferdinánd király 
a gyulafehérvári egyházmegye élére. Ez Bornemisza Pál volt, 
akinek azonban a katholicismus uralmának helyreállítására ki-
fejtett buzgólkodása épenugy észrevehető siker és hatás nélkül 
maradt, mint előbb a György barát meg-megpróbált erőszakos-
kodása. 1554-ben az erdélyi városok panaszára maga a király 
tiltotta el a szászokkal egyetértő egyházak üldözését.1 Az 1554. évi 
medgyesi országgyűlés pedig annyira tiszteletben tartotta a két félnek 
már megállapított jogegyenlőségét, hogy még tábori papokat is külön-
külön rendelt részökre,2 az 1555. április 14-én Marosvásárhelyen tartott 
országgyűlés pediga felekezetközi viszályok kiküszöbölésére és a sé-
relmek orvoslására kifejezetten az 1550. évi juniusi országgyűlés 
végzését újította fel, mintegy alapelvül jelölvén meg az abban körül-
írt tűrelmességet. Sőt már a szakadás külső jeléül szolgáló önálló 
szervezkedést is jó részben szentesítette ez az 1555-iki ország-
gyűlés, midőn a vallás ügyében már megszűntnek tekintette a katho-
likus püspökség hatáskörét a lutheránus papok felett, arra köte-
lezvén el ez utóbbiakat, hogy a gyulafehérvári vikárius megkere-
séseinek mindenben engedelmeskedjenek, kivéve a vallásügyet.3 

Maga a papság kevésbbé tudta vagy merte belétalálni magát 
az uj alakulatba. Wiener Pálnak 1554. augusztus 16-án bekövet-
kezett halála folytán csupán másfél esztendőre terjedő püspökös-
ködése teljességgel nem volt elegendő hozzá, hogy a régi álla-
potot annyira kiölje a nagy többség tudatából, hogy ne tekintse 
többé rendjén való dolognak a katholikus püspök fölötte való 
jurisdictióját. És ennélfogva, midőn Bornemissza 1554 második 
felében egyházmegyei zs natra hívta őket, ha megelégedett volna 
egy egyszerűen a meghívásra szorítkozó körlevéllel, talán szó és 
ellenvetés nélkül engedtek volna neki, miután épen akkor ürese-

1 Századok 1874. 183. 1. 
2 Pokoly: i. m. 1. 80—81. 1. 
3 Zsilinszky: i. m. 1. 72. 1. 
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désbe is jutott volt nálok a püspöki hivatal. Csakhogy túllőtt a 
célon. Egyszersmind tévelygéseik miatt erélyes dorgálással támadt 
rájok a régi jogon alája rendeltekre, ami már érzékenyen érin-
tette a meggyőződésöket is. Ezt azután magától érthetőleg nem 
lehetett szó nélkül hagynia mindenkinek még a függés érzetében 
sem. így történt, hogy a besztercei szász káptalan papsága a 
mellettök és közelökben élő protestáns gondolkozású magyar 
papokkal együttesen zsinatot tartott 1554. november első öt 
napján, melyből két kiméletés bár, de határozott hangú fölter-
jesztésben válaszolt a püspöknek, egyikkel a dorgálására, másikkal 
a meghívására. Részletes fejtegetések során védekeztek bennök 
mindenféle vád és gyanú ellen, közlék hittételeiket a vitás kér-
dések tárgyában, hivatkozva e mellett a Honterus-féle munká-
latokra, valamint az egyetemesebb jellegű hitvallási iratok leg-
mérsékeltebbjeire: az ágostai hitvallásra, ennek „apologiá"-jára és 
„repetitio"-jára (az 1551. évben szintén Melanchthon által szerzett 
„Confessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum"-ra). Mindazáltal ki-
fejezetten felsőbb hatóságuknak, főpásztoruknak ismerték el apüspö-
köt, alárendeltjeinek vallották magokat .Έζ lehetett az egyetlen gyógyír 
Bornemiszának arra a sebére, melyet a valószínűleg nem csupán 
erről az egy helyről kapott visszautasítás ejtett térítői buzgalmán. 

A papságnak a püspöki méltóság irányában való megaláz-
kodása, hozzája könnyű szerrel alkalmazkodása hozta magával 
azt, hogy a szász „egyetemnek" ugy az 1554. évi november 25-én, 
mint az 1555. évi március 17-én tartott gyűlése eredménytelenül 
utasította a városokat a káptalanoknak a superintendens-választás 
végett való buzditgatására.2 A városi hatóságok mindenesetre 
eleget tehettek az utasításnak, de a papok a katholikus püspök 
ottlétének igézete alatt egyelőre óvakodtak az ily irányú cselek-
véstől. És ki tudja, meddig maradtak volna amannak a hatósága 
alatt, ha az állami viszonyok olyan fordulatot nem vesznek, mely 
maga után vonta Bornemiszának Erdélyből való eltávozását. Az 
osztrák és török uralom két malomköve között őrlődő kis ország 
rendei mindinkább meggyőződtek róla, hogy a Ferdinánd ural-
kodása végjetes csapásként súlyosodik rájok, és hazájok meg-
mentésére legokosabban teszik, ha visszahívják János Zsigmondot 
és vele Izabella királynét. 1556 elején meg is tették ezt, és emezek 
visszatértéig Petrovics Pétert bízták meg az ország kormányzásával. 
Ez a maga buzgó protestáns voltában és a Szapolyai-házhoz 
való erős ragaszkodásában már március 8-án a szászsebesi 
gyűléssel az elé az alternativa elé állíttatta Bornemiszát, hogy 
vagy csatlakozik a János Zsigmond híveihez, vagy elhagyja az 
országot. És hogy nyomatékot dobjon a mérleg egyik serpenyő-
jébe, ugyanakkor kimondatta a gyulafehérvári püspökség tizedeinek 
lefoglalását.3 így aztán Bornemiszának csakugyan nem volt többé 

1 Jakab Elek: i. m. 11 — 15. 1. — Archiv des Vereins. . . Ν. F. I. 375—83. 1. 
2 Teutsch: i. m. 1. 72. 1. 
3 Pokoly; i. m. I. 84. 1. 
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mit keresnie Erdélyben, s junius első felében tényleg és végleg el is 
hagyta. Ekkor aztán a szász lutheránus papok sem halogatták tovább 
az uj superintendens beállítását. Már junius 25-én megválasztották 
ilyenül Hebler Mátyás nagyszebeni plébánost, immár a második 
alkalommal is olyat, aki nem szász eredetű, nem közűlök való volt.1 

A magyar lutheránusok a szászoknak „nemzeti" alapon való 
szervezkedése és ilyen módon tőlök egyházi téren is különválása 
következtében magokra maradtakvolt. De elgondolhatólag nekik 
is érezniök kellett a megfelelő szervezkedés szükségét. Meg is 
érezték egészen hamar és cselekedtek is ahhoz képest. Nehezen 
tételezhető fel ugyanis, hogy a katholikus püspöki szék betöltött 
volta idejében választották voliia meg superintendensökké azt a 
Tamás nevű volt szerzetest, aki mint a magyar egyházak „praesese" 
az 1554-ben vagy legkésőbb 1555 kezdetén tartott széki zsinat 
tanácskozásait vezette.'2 Neki tehát a Wiener megválasztása és a 
Bornemisza kineveztetése közé eső pár hónap alatt kellett e tisztét 
elfoglalnia. Hivataloskodásának minden egyéb mozzanata isme-
retlen és így tartama felől is teljes bizonytalanságban vagyunk. 
Egy azonban bizonyos: az, hogy utódja, Dávid Ferencz csak a 
Hebler megválasztása után jutott e tisztségébe, még abban az 
esetben is, ha már 1556 folyamán történt az. 

A gyulafehérvári katholikus püspökség harmadik alkotórésze 
— a székhelytől számítva meszesentúlinak mondott magyarországi 
— szintén nem sokáig késlekedett, hogy reálépjen az erdélyiektől 
kijelölt útra. Ám ez már csak akkor következett be, amikor Bor-
nemisza ott ült a püspöki széken. Vidéköknek távoli fekvése és 
az a körülmény, hogy az erdélyi hitsorsosoknak két superintendense 
a katholikus püspök működése idején is végezhette teendőit, már 
magában véve is bátorságot adhatott erre a lépésre a szatmár-
vidéki papoknak. A protestantismushoz csatlakozott földesuraik 
biztatása pedig egyenesen kötelességökké tette az adott példák 
követését. 1554. március 13-án a szatmárvármegyei Óváriban 
gyűlt össze az a zsinat, mely az önálló szervezkedésnek ezt a 
fontos tényezőjét, a superintendenst beállította e vidék protestáns 
egyházi életébe. Annak a Báthory Annának a birtoka volt ez a 
mai állapotához képest jóval jelentékenyebb község, aki egykor 
Drágfy Gáspárnak, majd Homonnai Drugeth Antalnak, ekkor pedig 
Báthory Györgynek volt a felesége. Az ő és férje pártfogása mellett 
gyülekezett össze ide a szomszédos vidékekről az a nyolcvannyolc 
lelkész, akik több nemesnek a jelenlétében kilenc, előlegesen 
körvonalozott kérdésre megadták általában lutheránus szellemű 
válaszukat. Az urvacsorára nézve egy kissé ingadozó, önmagoknak 
is majdnem ellenmondó3 tanban, az urvacsorai kenyérre nézve 
annak kovásztalanságában, az oltárok és képek lerombolásának 

1 Korponán született. 
2 Schesaeus tesz róla mint praesesről említést, Dávid (Dialysis . . .8 . Β. 1.) 

pedig egyenesen superintendensnek mondja. 
3 Erről egy későbbi fejezetben lesz még szó. 
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a világi hatóságtól való függővé tételében, továbbá a magán ab-
solutiónak, a keresztszülők keresztelésnél való jelenlétének, az 
egyházkelésnek, a házasságra lépők esketésének és az addigi 
ünnepeknek1 a fentartásában állapodtak meg, végűi pedig el-
határozták a superintendensi és esperesi hivatal szervezését, helye-
sebben fentartását a tanban és szertartásban való egyetértés és 
a fegyelemtartás céljából. Meg is választották superintendensökké 
a helybeli lelkészt, Tordai Demetert, aki kilenc évvel azelőtt az 
erdődi nevezetes zsinaton szintén részt vett volt. A többi itt jelen-
voltak közül, mint tekintélyesebb lelkészeknek, a következőknek 
a neve maradt emlékezetben: Károlyi Boldi Sebestyén, volt gyula-
fehérvári kanonok, ekkor erdődi lelkész, Lippai Kristóf, akinek 
ennél korábbi tiszántúli szerepléséről már volt, de lesz is még 
szó, Tövisi Mátyás, előbb talán tolnai tanító, Horváth Mihály, 
előbb csaholyi, ekkor már valószínűleg hadadi lelkész és szilágy-
sági esperes, Gyulai Imre, Mediomontanus (Felsőbányai) János 
és Miletinus László. Ugy ezek, mint a többiek is mind a nyolc-
vanan kétségen kívül kellő buzgósággal ápolták és terjesztettek 
a magok körében a protestantismus eszméit. 

Hogy tetemes többségűk e tájban még szilárdan állhatott a 
lutheránismus legfőbb eszméi mellett, arról bizonyságot tettek 
nem egészen egy év elmultával, midőn az 1555. február 24-én 
Erdődön tartott zsinatukon a helvét irányhoz pártolt püspökük, 
Tordai Demeter eljárásának helytelenítésével egyidejűleg egy 
csomó olyan végzést hoztak, amelyekben ismét meg ismét meg-
nyilatkozott a lutheri álláspont, noha inkább közvetítő jelleggel 
minden irányban. Urvacsora-tanukban ugyanis szó sincs az ubi-
.quitasról, a gyónás már alternative vagy köz vagy magán, és ez 
utóbbiban most sem kívánták meg a bűnök előszámlálását, a 
papok házassága csak mintegy kisegítőként szerepel a nőtelenség 
el nem bírása esetére, a szertartásokra nézve általában a régihez 
ragaszkodás a fő elv, de a feltétlen egyöntetűséget nem tartották 
szükségesnek, a papszentelésre - ugy látszik jogot adtak a 
püspökön kívül más papoknak is. Érdekes sajátságuk e kánonoknak, 
hogy már a gyakorlati életre tartozó, egyházigazgatási jellegű 
utasításokat szintén foglalnak magokban. Bizonyosan hasonló 
szellemtől áthatva folytathatták tárgyalásaikat az ugyanazon évi 
junius 24-én Óváriban tartott zsinatukon is, melynek végzéseiről 
azonban nincsenek adataink s csupán azt tudjuk róla, hogy ekkor 
már az állhatatos lutheránus Károlyi Boldi Sebestyén erdődi pap 
volt a püspökük.2 Ez aztán Erdődről nemsokára Krasznabéltekre 
ment át papnak s helyébe3 Csanádi Imre jött el Líszkáról.4 

1 De semmieset re sem a régi katholikus ünnepeket értet ték ezalatt , hanem 
az általok már bizonyára előzőleg elvégzett rostáláskor megtar tot takat , s z e m -
ben a további t isztogatást követelőkkel. 

" Kemény Lajos : A reformáció Kassán. 1891. 64—5. 1. 
3 Teu tsch : i. m. II. 20. 1. 
4 P rónay-St romp: i. m. 11.1. szerint 1551-ben oda szenteltetet t fel Wi t ten-

bergben. 
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A tiszántúli részeken ezalatt másfelé is rohamosan hódított a 
reformáció. A György barát halálával gazdátlanná vált nagyváradi 
püspökség területén ujult erővel csapott fel a hitjavítási buzgalom 
lángja. Varkocs Tamás, ki előbb egri várkapitány volt, ekkor 
Biharvármegye főispáni tisztét vitte és minthogy a püspöki javak 
kormányzóságát ugyancsak ő nyerte meg, kétféle hatáskörben is 
támogathatta a protestáns igehirdetőket. Támogatta is annyira, 
hogy munkálkodásuk eredményeként igen rövid idő alatt több 
plébániát elfoglaltak a püspökség területén, melyekből elűzettek 
a régi hitű plébánosok. Sőt magában Nagyváradon is tért fog-
laltak 1552 nyarára azok a protestánsok, kiket a megelőző évben 
Pankotáról elűzött volt Losonczy István. Ezek semmiesetre sem 
töltötték haszontalanul az azóta eltelt hónapokat sem, de ekkor 
meg olyan erővel és olyan sikerrel léptek fel a püspök hiányában 
is hatalmas káptalannak a közvetlen közelében, hogy ez meg-
riadva folyamodott Oláh Miklós egri püspökhöz, mint kancellárhoz 
a király közbelépésének kieszközléséért.1 A Pankotáról jötteknek 
segítségökre sietett az ezen a vidéken működő reformátortársaik 
közül Lippai Kristóf is, aki épen akkor Köleséren hasonlóképen 
nagy mozgalmakat támasztott. Nagyváradon sem kimélte a szót, 
de nem a katholicismus tanait sem2. Itt tehát egy nagymérvű 
tevékenység indult meg, melynek elősegítői és védelmezői közül 
még két Csákynak: Pálnak és Lászlónak ismeretes a neve.3 

Debrecenben sem akadt meg a reformációi munkásság a Radán 
és Kálmán csehi távozásával. Az 1550. év vége.felé előforduló István 
pap, az 1556-ban szereplő Agárdy Mátyás és az 1564-ben régebben 
elhaltként említett Gellért pap mindannyian ezeket az éveket tölt-
hették ki müködésökkel, melynek zajtalansága a protestantizmus-
nak már megszilárdult állapotára és biztosított helyzetére vall.1 

A protestantismus szellemétől lehettek áthatva azok a papok 
is, kik tanukként szerepeltek a Varkocs Tamásné Zólyomy 
Klára végrendelkezésénél, t. i. Tolnai Balázs székelyhídi és 
Gáspár jankafalvai plébános5 s velők együtt talán még az a 
Jakab nevű domokosrendi barát is, aki mint ilyen, ekkor 
még kolostorában lakott, alighanem egymaga régi társai közül. 
És a reformáció hivei-közé tartozott az a Tordai Benedek körös-
ladányi pap is, aki magyar versekbe foglalta a 30 zsoltárt," de 
1551-ben valami főbenjáró bűnt követett el, melyért ki is járt 
volna neki a halálbüntetés, ha földesurai, a Nadányiak meg nem 
kegyelmeznek neki azzal a feltétellel, hogy sem a nagyváradi, 
sem az egri dioecesis területén nein fog tartózkodni az ők 

1 Századok 1887. 3 9 7 - 8 . 1. 
2 U. o. 398—9. 1. 
3 Borovszky: i. m. I. 282. 1. 
4 S. Szabó József: Debreceni és sárospataki papok 19. 23. 24. 1. Gellért-

nek özvegyéről és árváiról van szó a városi jegyzőkönyvben. 
5 Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
6 Régi Magyar Költők Tára. II. 246. 1. 
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engedélyük nélkül.1 És hány meg hány lehetett ezenkívül, akiknek 
nevét még a véletlen sem mentette meg számunkra! Erre mutat 
az a körülmény is, hogy hiteles tudomásunk van a felől, hogy 
bizonyosan itt is rendszeresen tartott zsinataik ebben az időben 
határozott protestánsok voltak, amennyiben t. i. egy és ugyanazon 
papi testületnek egy 1551. évi debreceni és egy 1552 elején össze-
jött püspökladányi zsinata protestáns egyházi ügyekben tárgyalt, 
még pedig ahogy a jelek mutatják nem kevés számú tag részt-
vételével.-

A most említett zsinatokat tartó protestáns egyházvidékkel 
szomszédos területeken működött egy ideig Szegedi Kis István, 
aki Temesvárról 1551-ben elüldöztetvén, ekkor Mezőtúrra került, 
hol tanítói alkalmazást kapott. Innen pedig hozzávetőleg egy év 
multán Békésre ment hasonló tisztre, a melyben azonban alig egy 
félévet töltött keserves viszonyok között, mig aztán Tolnára nyert 
meghívást. Békésen való hivataloskodása kétségtelenné teszi, hogy 
ott ekkor is, tehát a városnak pár évtizeddel előbb történt reformál-
tatása óta föltehetőleg megszakítás nélkül, fennállott a protes-
táns egyház. Majdnem tökéletes bizonyossággal állítható ez a 
folytonosság Gyulára vonatkozólag, melynek földesura Fatóczy 
Ferencz egészen 1552 áprilisában történt haláláig erélyes párt-
fogója volt a reformációnak. Utána az oda telepedett királyi hadak 
kapitánya, Horváth Bertalan e tekintetben szintén az ő nyomdo-
kain haladt,3 azután meg Mágócsy Gáspár, mint 1554-től egy 
személyben kapitány és várkormányzó nemkülönben teljes buzgó-
sággal őrködött a reformáció érdekei felett. Hozzá ugyan már 
kezdetben abban az irányban jött volt rendelet, hogy védje meg 
a papokat és szerzeteseket a katonák és mások zaklatásaitól,1 

ám azért bizonyára az ő és Ferencz nevü papja működésének 
tulajdonítható, hogy végre is sikerült 1556-ban eltávolítani a 
ferencrendieket és ugyané tájban egészen protestánsá tenni a 
várost. Ennek 1560-ban az a Valkai Kelemen volt a birája, aki 
1545-ben a protestáns vallásos költészet terén is fáradozott.5 

Mágócsy a saját nagykiterjedésű birtokain mindenütt végre-
hajtatta a reformáció munkáját, illetőleg, ha már megindult bennök 
előzőleg, mindent elkövetett a megszilárdítására, igy p. o. Mágó-
cson, ahová már 1551-ben fölszentelték Wittenbergben lelkészül 
Szintai Kalmár Vincét0. Megkönnyítette ebbeli fáradozását az a 
körülmény, hogy birtokai jobbára a Békéssel határos vármegyék-
ben, így a mainál, akkor sokkal nagyobb területet magába ölelő 
Csanádban feküdtek melyben már hatalmas arányokban tért fog-

1 κ. Ε. Ε. V. 579. 1. 
2 Κ. Ε. Ε.' V.' 5 9 6 - 7 . 1. Századok 1887. 399. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 654. 1. — Karácsonyi: Békésvármegye története 

I. 189. 1. 
4 Karácsonyi: i. m. I. 192. 1. 
5 Régi Magyar Költők Tára. II. 271. 470. IV. 286. 1. 
6 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
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lalt volt a Protestantismus, ρ. ο. Toronyon, az 1549-iki és 1550-iki 
zsinatok helyén, valamint Makón, ahol e tájban protestáns iskola-
mester volt alkalmazva.1 Ebben a vármegyében Mágócsyn kívííl még 
özvegy Jaksics Péterné Csáky Katalin és leánya Jaksics Anna, 
előbb Bánffy Gáspárné, majd Kendy Antalné,2 továbbá a később 
Nagyváradon is buzgólkodó Csáky Pál és László működött közre 
hathatósan a Protestantismus javára.3 Biharvármegyében még 
Csáky Farkas, aki azonban 1552 után nemsokára meghalt, és a 
vele sógorságban álló Telegdy Miklós szintén mindent elkövetett 
annak érdekében, sőt odáig mentek állítólag, hogy szolgáik szá-
mos ferencrendi és pálos szerzetest leöltek4. Annyi tény hogy 
Telegdy Mezőtelegden és más birtokain már ekkor is protestáns 
papokat alkalmazott5. Gávai Lukács pedig, aki már 1548-ban elő-
segítette egy magyar protestáns munka sajtó alá kerülését", a 
VarkocsTamásék legbizalmasabb környezetébe tartozván7, semmi-
képen sem mulasztotta el ezután sem a protestantismus ügyének 
felkarolását. 

Mit tehetett volna velők és egyetértő társaikkal szemben az 
1553-ban, tehát a gyulafehérvári püspökkel, Bornemiszával egy-
korulag kinevezett nagyváradi püspök: Zabardy Mátyás? Meg-
lehet, hogy az ő kegyetlenségig menő erélyével vethetett némi 
akadályt itt-ott a reformáció tovább terjedésének útjába, de az 
ország általános helyzetében ő sem gátolhatta meg, hogy az 
legalább is megmaradjon előbbi állapotában, mikor a hatalmas 
földesurak a saját teriiletökön olyan nagy fontosságot tulajdoní-
tottak a hitjavítás diadalra juttatásának, hogy érette mindenre 
képeseknek mutatták magokat. 

Ez utóbb említett területek egynémelyike ettől az időtájtól 
kezdődőleg már török uralom alatt állott és velők együtt több-
kevesebb ideig az országnak egy igen tekintélyes része. Ebben 
az u. n. hódoltságban absolut és zsarnoki hatalma körén belül 
a török viszonylagosan érvényben tartotta a felekezeti türelmes-
ség és szabad vallásgyakorlat elvét, még pedig általában véve 
sokkal inkább a protestantismushoz csatlakozottak, mint a katholi-
cismushoz ragaszkodók irányában. Már 1542-ben8 engedékeny-
séget tapasztalt a budai protestáns lelkész az oda való basa ré-* 

1 Thuri Pál : Idea christianorum ungarorum sub tyrannide turcica. Oppen-
heim. 1616. 7. 1. 

- Ők ketten neveltették fel Balsaráti Vitus Jánost. 
3 Borovszky : i. m. I. 282. 1. 
4 Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete. II. kiad. 1915. 126. 1. 
5 Bunyitay: A váradi püspökség története. I. 431. 1. 
6 Székely István: Zsoltárkönyv. 1548. 
' Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
8 Melanchthon: Opera IV. 652—3. 1. Itt 1541. szeptember 6-áról van kel-

tezve MelanchthonnakQoldstein Kiliánhoz irt levele, melyben hírül adja emennek 
az itt elbeszélt eseményt, de minthogy a török csak épen pár nappal előbb ju-
tott Budának birtokába, lehetetlenség volt az elbeszélt esetnek ekkor tör-
ténnie s a róla szóló hírnek Melanchthonhoz jutnia. Az l -es és 2-es számok 
akkori írásmódja könnyűvé tette az ujabbkori közlőre nézve a tévedést. 
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széről. Ez ugyanis, magához hivatta és kikérdezte őt, hogy mire 
oktatja hallgatóit. Ő aztán előadta, hogy a keresztyén tan cikkeire, 
amelyek szerint p. o. a földi országok sorsától független az egy-
házé, ugy, hogy ennélfogya arra buzdította őket, hogy engedelmes-
kedjenek a tényleges hatalomnak és ne támaszszanak ellene láza-
dást. A basa megdicsérte érte és bántatlanul bocsátotta el. Mi-
dőn pedig ugyanott 1546-ban viszály tört ki a katholikus és luthe-
ránus pap között, s ezt eldöntésre a basa elé vitték, ez ugy nyilat-
kozott, hogy nem tartozik a hatáskörébe vitáik eldöntése, de e 
mellett látszott rajta, hogy jobban tetszik neki a protestáns fél 
álláspontja1 . Igazságosan oldotta meg közöttök a templom-kér-
dést is, midőn a jóval népesebb protestáns gyülekezetnek egy 
régi templom főhajóját, az egynéhány katholikusnak pedig ugyan-
azon templom chorusát (a főoltár környéke) engedte át isten-
tiszteleti helyűi-. 1549-ből is arról van hír, hogy Budán zavartalanul 
lehetett hirdetni a Protestantismus tanait.3 így aztán magától ért-
hetőleg ekkor is szépen terjedt a budai polgárok között a 
lutherismus, minek folytán, miként 1550-ből tudva van, népes 
gyülekezet hallgatta ott az evangelium igéit4. 

A budai basa nemcsak ott helyben, hanem általában az összes, 
hatalma alatti vidékekre nézve is kedvezéssel járogatott el adott 
alkalmakkor a protestánsok ügyeiben. így p. o. midőn a katho-
likus papok 1543-ban egy Jászberény vidékén működő protes-
táns papot bevádoltak előtte, ennek részletes kihallgatása után 
tanait a józanészszel inkább megegyezőknek találván, mint az ellen-
kezőket, őtmagát azzal a megjegyzéssel bocsátotta szabadon, hogy a 
Krisztusról szóló felfogásán is módosítnia kellene5. Azután meg 
mikor a tolnai bíró" 1549 júniusának második felében kísérletet 
tett a megvesztegetésére, hogy elkergettesse vagy kivégeztesse a 
protestáns papot, épen ellenkezőleg azt érte el, hogy a basa 
Tolnát illetőleg is kifejezetten szabadságot adott a lutheránus 
tanok hirdetésére0. Utódjánál sem ért el több sikert 1553-ban a 
plébános, Józsa barát, ki panaszra ment hozzá a lutheránusok ellen. 

Hasonlóképen cselekedett a szegedi basa is 1545-ben egy 
hitvita alkalmával, mely egyfelől az odavaló szerzetesek, más-
felől pedig az odavaló protestáns papi és tanítói tisztet a maga 
személyében egyesítő Abádi Dimper Benedek között folyt le, ki 
1544 őszén Wittenbergben történt fölszenteltetése óta munkál-
kodott ott. Ez a basa szintén a szerzeteseket hallgattatta el, sőt 
megfenyegette őket, hogy rövid időn belül mindnyájokat ki fogja 
űzetni a városból7. És Szeged városában tényleg addig tartott a 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 521. 1. 
2 Történeti Szemle 1912. 57. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 188. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 405. 416. 1. 
5 Protestáns Szemle 1915. 690. 1. 
6 Κ. Ε. Ε. V. 189. 1. 
' Κ. Ε. Ε. IV. 451. 522. 1. 



2 6 2 Zoványi Jenő. 

protestáns egyház virágzása a meddig háborítatlan volt benne a 
török uralom, vagyis mig 1552 elején egy különben múló szeren-
cséjü ütközetben a Ferdinánd hajdúi ki nem verték belőle a törö-
köt, és vele együtt a protestáns lelkészt meg gyülekezete tagjait. 

A török hatóságok egyébként rendszerint a protestánsoknak 
fogták pártját, ha a katholikusokka! gyűlt meg a bajuk1 . Más-
különben is eléggé türelmesek voltak irántok vallási tekintetben. 
Erről általában több izben tanúságot tettek időnként az egykorúak. 
Így már 1544-ben azt az értesülést kapta Melanchthon, hogy 
megengedik a népnek a saját tetszése szerinti papok hívását, s 
miután ennélfogva sokfelé hívnak protestáns papokat, biztonságot 
Ígérnek részökre2 . Ugyanőt tudósítá Gyalui Torda Zsigmond 
1545-ben a felől, hogy a törökök területein mindenütt szabad 
az evangeliumi tant prédikálni, és hogy akárki szabadon elmehet 
országrészökre bárhova papnak vagy tanítónak3, 1551-ben pedig 
szintén ez a felől, hogy teljes szabadságot adnak a protestáns 
hitelveknek a templomokban való hirdetésére és nyilvánosan 
való vallására4. Ugyanerről értesíté 1546-ban Blarer Tamás 
Majnafrankfurtból Konstanzban működő testvérét Ambrust, 
arról is megemlékezvén, hogy Wittenbergben jártak némelyek 
papokat keresni a hódoltságba3 . 1555-ben hasonlóan arról vett 
hírt Melanchthon, hogy a török uralom alatti protestáns egyházak 
csendességben és békeségben élnek6. Bullingerrel pedig ugyan-
ebben az évben szintén azt tudatta Fejértói János, hogy a török 
uralom alatt jobban terjed az evangeliumi tan, mint ahol a katho-
likus főpapoknak még tart a hatalmok7. 

Ámde mindez a türelmesség és támogatás csak viszonylagos 
volt. Elvégre érdekében állott a töröknek, hogy ne lakatlan pusz-
taságok felett uralkodjék, hanem lakott és megművelt vidékeken, 
mert hiszen adóalanyok és adótárgyak nélkül, na meg alattvalók 
nélkül egész uralma a levegőben lógó, értelmetlen és tárgytalan 
képzelődés lett volna, miért is nem hogy elvadítására, hanem 
inkább odacsalogatására kellett iparkodnia az embereknek. Az 
is elgondolható, hogy az egyedül Istent imádó és a képek tisz-
teletét szintén elvető protestánsokat magához és hitéhez valamivel 
közelebb állóknak érezte, mint a katholikusokat, bármennyire 
megvetette is egyébként az egész keresztyén vallást mindenestül. 
S hozzá a katholikusok ellen még azt a gyanút is nem épen 
alaptalanul táplálta, hogy a Habsburgok uralmára áhítoznak, már 
csak a saját érdekükben is. 

1 Sztárainak hozzáírt levele alapján Fejértói János is ezt jelenté Bullinger-
nek 1551-ben. 

2 Κ. Ε. Ε. IV. 361. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 596. 1. 
5 Prot. Szemle. 1913. 427. 1. 
6 Századok 1874. 182. 1. 
; Erdős Károly: Bullinger Henrik és Fejértói János levelezése. 12. 1. 
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Ámde mindemellett is önkényuralmat gyakorolt ő valamennyi 
alattvalója felett, kegyetlenségének és zsarolásának minden 
pillanatban ki volt téve akárki kivétel nélkül. Az uralkodó vallás 
jogait is érvényesíté minden mással szemben. így történt aztán, 
hogy míg magában Konstantinápolyban elnézte, hogy Szegedi 
Picus Ferencz népes gyülekezetek előtt hirdesse az Isten igéjét, 
— el* hogy a fogoly Török Bálint és Majlád István naponta 
protes táns prédikációkat hallgasson1: addig másfelől az iszlámita 
ünnepeken nem volt szabad senkinek sem dolgozni, még tanítással 
foglalkozni sem2, — a templomok építése vagy akár javítása is 
rengeteg nehézségbe került s csupán torony, óra és harang nélkül 
volt megengedve, bármily sok sáp elosztogatásáva! járt is együtt 
az engedély megszerzése3 , —· és a mellett a lelkészek is gyakori 
veszedelemnek voltak kitéve, már aztán akár szeszélyből, akár 
valami látszólagos vagy igazi okból. Megesett 1544-ben, hogy a 
budai basa négy protes táns lelkészt hurcoltatott Konstantinápolyra4 . 
Elzáratták és botoztatták még a papokat is személyválogatás nélkül 
akárhányszor", és általában véve rájok sújthatott az önkénynek 
valamennyi megnyilvánulása. Ürügy természetesen könnyen akadt 
mindig, ha ilyen módon akarta kedvét tölteni valamelyik apróbb 
vagy nagyobb török hatalmasság. Sztárai Mihályt háromszor akarták 
kivégeztetni0, Szegedi Kis Istvánt később mintegy két évig tar-
tották keserves fogságban 7 ; — és ha a legelsőkkel, a legkiválób-
bakkal így bántak, miért bántak volna különbül a k isebbekkel? 

Azonkívül a török hatóságok nem vetették meg még a térítői 
munkát sem. Kihirdettették ugyan, hogy nem törődnek az alatt-
valók vallásával, csak az adót fizessék, de azután azt is tudo-
mására hozták a lakosságnak, hogy aki töiökké vagyis iszlámitává 
lesz, minden teher alól felszabadul és büntet lenséget fog élvezni. 
Minthogy a keresztyéneket majdnem elviselhetetlen adókkal és 
súlyos büntetésekkel sújtották, ez a bíztatás nem is maradt hatás 
és siker nélkül, annyira, hogy az ötvenes évek folyamán egy 
tolnai protestáns tanító is áttért a Mohammed vallására. Egy tolna-
vidéki protestáns papot pedig erőszakkal kényszerítettek hitökre, 
csupán abból folyólag, hogy véletlenül fejére tette a török patyo-
latot8. 

Gondolni lehet, hogy efféléknek nem igen kivánták kitenni 
magokat a protestáns papok és ez állapotok ismeretében meg-
lehetősen idegenkedtek a hódoltságban való szolgálattól. Különösen 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
2 Thuri Pál : i. m. 8. 1. 
3 U. o. 8. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. IV. 356. 1. 
5 Thuri Pá l : i. m. 10. 1. 
6 U. o. — Thuri nem nevezi meg Sztáiait, hanem csak mint „püspö-

künket" említi. 
' 1561-től 1563-ig. 
8 Thuri: i. m. 6—7. I. 
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a Wittenberget megjártak, mint már polgárosodottabb élethez 
szokottabbak vonakodtak tőle1. Ezért kényszerűit a budai basa 
mindjárt kezdetben a törökök szokása ellenére magának a szul-
tánnak az utasítása folytán elnézni, hogy baranyai ifjak a távoli 
Abaujvármegyében levő szántói iskolát keressék fel ismereteik 
gyarapítása céljából2, — és ezért kényszerűit ugyancsak a budai 
basa még a toborzásra és kecsegtetésre is ráfanyalodni, hogy a 
pap nélkül élni nem tudó nép kivándorlását, illetőleg elszökdösését 
meggátolja. Ez 1551-ben történt olyképen, hogy levelet küldött 
a debrecenvidéki papok Debrecenben egybeült zsinatához, melyben 
a kormányzata alatti területre hívogatta őket az ott mutatkozó 
paphiány enyhítése végett, nemcsak biztonságot, hanem még 
jutalmat is helyezvén számukra kilátásba. Ez aztán nem is tévesz-
tette el a hatását, amennyiben jó sokan vállalkoztak sorsuk ilyetén 
változtatására3. 

Mindezekből megállapítható, hogy a török hatalom alatti állapot 
csak aránylag volt kedvező. Annyiban t. i., hogy a katholicis-
mussal szemben szabaddá lett a verseny, mert a felsőbbség nem 
állott útjába, hogy győzzön a jobb. Ezért nincs semmi feltűnő 
abban a rohamos gyorsaságban, melylyel a hódoltság egyes 
vidékein elterjedt és többségbe jutott a reformáció. Gyér számú 
adataink közül felette kevés az, ami a Duna és Tisza közének 
ekkori egyházi viszonyaira vet világot. Az általános jellegű ada-
tokból bátran lehet azt következtetni, hogy itt is szépen terjedt 
a javított hit, és ha a töröknek akár betörése, akár kiverése olyan 
borzalmas pusztulással nein járt volna együtt, bizonyosan rész-
letes adatok is kimerítően megmutatnák ugyanezt. Szórványos 
adatainkból nem is lehet megbízható képet alkotni a helyzetről, 
mert hiszen azon kivül, hogy 1543-ban Jászberény környékén 
hirdette egy kiváló pap a protestantismus megkülönböztető el-
veineknémelyikét1 ,- hogy Bogdásai András 1546-ban a wittenbergi 
egyetemről, miután ott fel is szenteltette magát, Vácra jött' lel-
késznek5, - - meg hogy Ráczkeve is az evangéliumi tanokhoz csat-
lakozott 1551-re6: mindössze Czeglédre vonatkozólag rendelkezünk 
egy pár, többé-kevésbbé bizonyos adattal. Itt munkálkodott ugyan-
is 1545-től fogva7 Szegedi Kis István tanítói minőségben 1547-ig, 
itteni tanítványai közül pedig Bakonyi Albert állítólag 1554-tőí 
lelkészi hivatalban, miután már máshelyütt meg tanítói tisztet 

1 Κ. Ε. Ε. V. 189-90 . 1. 
2 Prot. Szemle 1915. 6 8 9 - 9 0 . 1. 
3 Κ. Ε. Ε. VI. 5 9 6 - 7 . 1. 
4 Prot. Szemle 1915. 690. 1. — Ez a protestáns pap már csak azért sem 

lehetett Dévai, mert egy, Wittenbergben annyira ismert egyénnek a nevét 
semmi esetre sem hallgatta volna el épen oda irott levelében Batizi. 

r' Prónay-Stromp: i. m. 7. 1. 
6 Erdős Károly: i. ni. 20. 1. 
' V. ö. erre nézve Prot. Szemle 1916. 42—4. 1. 
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viselt1. Ugyancsak Czegléden, Váczon és Ráczkevén kivül Hatvan 
adott hallgatókat szülöttjei közül a wittenbergi egyetemnek ez 
idő alatt. 

Baranyavármegyéről és a vele szomszédos dunántúli, részben 
drávántúli vármegyék közelebb fekvő részeiről, vagyis körülbelül 
a püspök nélkül maradt pécsi püspökségnek megfelelő területről 
viszont már közvetlen adataink is azt jelentik, hogy ott meg-
lepően nagy hódításokat tett a reformáció ezekben az években. 
Felsőbaranya egy részében, Siklós vidékén állítólag Siklósi Mihály 
fejtett volt ki reformátori munkásságot, azonban ennek az idő-
pontja - még ha valóság is hozzávetőleg sem határozható 
meg, viszont Kopácsi Istvánról bizonyos ugyan, hogy Wittenbergbe 
1542-ben történt menetele előtt valamikor tanítói állást viselt 
Siklóson, de semmi adatunk nincs rá, hogy már ekkor a Protes-
tantismus szellemében működött volna. Ellenben Alsóbaranya 
nagyobbszabásu reformáltatásának kezdő évét egész pontosan 
lehet 1544-re tenni. Mert ha Kákonyi Péter herczegszőlősi protestáns 
pap netalán azelőtt is töltött volna már ott valamennyi időt, mi-
előtt megkezdte volna tudtunkkal szintén épen 1544-ben a vallásos 
költészet terén buzgó működését-: e vidék reformálását mégis a 
Sztárai Mihály lankadást és félelnut nem ismerő buzgalma haj-
totta végre, már pedig ő az 1544. évben lépett be a laskói pap-
ságba3. Közelébe, Vörösmartra került 1546 kezdetén Zigericus 
Imre, akivel egy összejövetelen nemsokára megbeszélést folytatott 
a hirdetendő tanokról és tökéletesen meg is egyezett vele, ugy 
hogy kettőjök egyirányú tevékenységének, a délszláv nyelvben 
való jártasságuk segélyével is, rövidesen sikerült az evangeliumi 
elveket egészen a Száváig terjeszteni4. Ez azonban a kivívott 
eredménynek pusztán a külső terjedelmét mutatta, a belterjes 
oldalára Sztárainak az a jelentése vetett világosságot, mely szerint 
1551-re százhúsz egyházközséget sikerült alapítnia, illetőleg 
protestánssá tennie a Dráva jobb és bal partján5 . 1548 ősze 
tájától Zigericus Tolnára távozta miatt már nem vehetett részt 
ebben a munkában, de részt kellett vennie utódjának, egykor 
wittenbergi tanulótársának: Prodanisinus Györgynek,6 és részt 
mindazoknak, kik időközben sorakoztak a Sztárai által kibontott 
zászló alá7. 

Elképzelhető, hogy sokat kellett küzdeniök és hogy sok vesze-
delmen mehettek keresztül, rnig odáig jutottak, hogy befejezett 

1 Földváry László: Adalékok a dunanielléki ref. egyházkerület történeté-
hez. I. 65. 1. 

2 Régi Magyar Költők Tára. II. k. 277-314 , 1. " 
3 Κ. Ε. Ε. V. 543. 1. 
4 U. o. 188—9. 1. 
5 U. o. 543. I. 
6 Ez 1545 márciusában iratkozott be, mig Zigericus 1544 decemberétől 

időzött ott Förstemann: Album academiae Vitebergensis. 1841. 218 és 220. 1. 
szerint. 

' Κ. Ε. Ε. V. 543. I. 
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tényképen megállapíthatta Sztárai ezt a hatalmas sikert. A katho-
likusnak maradt papok nem egykönnyen engedték át a tért s 
válogatás nélkül minden eszközt megragadtak birtokállományuk 
megvédelmezésére1. Nyilvános hitvitában is nem egyszer kény-
telenek voltak síkra szállni és ellenfeleikkel megmérkőzni Sztáraiék, 
és kénytelen volt legelső sorban bizonyára őmaga. Az 1550. évi 
április 20-án Vaska(ma Dráva)szentmártonban egyenesen a török 
hatóságok parancsára és jelenlétében rendeztek egy ilyen hit-
vitát sokak résztvécelével. Ez alkalommal főképen a papok nőtelen-
ségére és a böjtre vonatkozó katholikus tételek szolgáltak a vita 
tárgyaiul, melyekkel szemben az ezekről minden protestánssal 
közösen vallott lutheránus elvek természetszerűen mind szóba 
kerültek egyúttal, ezek képezvén viszont a katholikusok táma-
dásainak tárgyát. Végre is a protestáns felfogás mellett foglalt 
állást a török hatóságoknak magát döntésre hivatottnak érző 
képviselete, még pedig olyan erélylyel, hogy az ellenkező nézetet 
valló kéméndi és belközi plébánosok, majd példájok nyomán a 
hetényi, bátai, danóci, mohácsi és tolnai plébánosok is átállottak 
protestánsoknak. Hogy nem mindnyájan meggyőződésből, hanem 
inkább a helyzet-sugalta félelemből, annak nyilvánvaló bizony-
ságát adta közűlök az az Antal nevű hetényi plébános, aki otthon 
ezentúl is ugyanazt hirdette, amit Vaskaszertmártonban már el-
ismert megcáfoltaknak-. Sztárai mindenesetre e hitvita alapján és 
hatása alatt írta még abban az évben megjelent egyik polémikus 
irányú drámai művét „Comoedia de matrimonio sacerdotum" latin 
címmel, de máskülönben teljesen magyar szöveggel3. 

A következő 1551. évben pünköst hetében, tehát a május 17-ét 
követő napokon szintén tartottak egymás után két hitvitát, de 
ezeket már az illető egyházvidékek évi zsinataival kapcsolatban, 
azoknak az alkalmából. Az egyiket a verőczevármegyei Valpó, a 
másikat a szerénvármegyei Vukovár városok környékén, minden-
esetre párnapi különbséggel. A katholikus tanokat hangoztatok 
ekkor szintén szégyenletes vereséget szenvedtek, de ugy látszik, 
csak legyőzetésök, nem pedig meggyőzetésök következett be, mert 
hiszen ez utóbbi esetben nem lett volna szükséges elrejtőzniök 
és menekűlniök, ami épen ekkor eléggé mulatságos alakban 
sikerült nekik4. 

Avaskaszentmártoni hitvitán jelenvolt és áttérésre szintén vállal-
kozott tolnai plébánosnak ekkor már bőséges alkalma nyílhatott 
volna otthonában is a lutherismushoz való átpártolásra. Itt ugyanis 
a tolnai tanítóságból, de még nem a protestáns egyház szolgála-
tából 1544-ben Wittenbergbe ment és 1545 vége felé oda protes-

1 U. o. 544. 1. — „Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lőtt 
dolgokból" c. bibliai elbeszélése záradékában is megemlékszik felőle. Régi 
Magyar Költők Tára. V. k. 135. 1. 

2 Prot. Szemle 1913. 425—39 és 475—87. 1. 
3 Töredéke a Régi Magyar Költők Tára. V. 136—9. lapjain. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 544. L 
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tánsul visszatért Zigericus már akkor próbát tett volt a hittérítésre, 
de még alig talált hármat-négyet az egész Tolnán, akik helye-
selték a reformáció eszméit. Az viszont már aránylag szépszámú 
protestáns gyülekezet volt, mely őt 1548 őszén visszahívta oda 
a város szélén levő templomba. Hogy ki vitte át a lakoságnak 
ezt a részét a közbeeső pár év alatt a reformációra, az meg-
közelítő bizonyossággal sem tudható. Nem lehetetlen, hogy az a 
Mucreius vagyis Tövisi Mátyás, aki épen akkortájt ment onnan 
Wittenbergbe, mikor Zigericus visszajött, és akit 1549 nyarán 
ugyanide várt Zigericus az egyházi teendőknek vele való meg-
osztása végett. Ö ugyanis 1549 tavaszán protes táns 'skolát nyitott, 
melyben mintegy hatvanan tanultak, de a mellett körülbelül öt-
százra menő hallgatóihoz hasonlóképen hivatásának tartotta ujakat 
szerezni. A latinban, görögben és héberben járatos Tövisi tényleg 
társul szegődvén, 1551-ig valószínűleg tanítóságban fáradozott 
közösen Zigericusszal, együttes munkásságuk emlékét megörökít-
vén a Jézus Sirah könyve magyar fordításával is (Kolozsvár, 1551.)1 

Tövisinek vagy állítólagos halálával vagy pedig távozásával2 meg-
üresedett helyére Beremendi János lépett, inig Zigericust, illető-
leg a helyette lelkészszé lett Beremendit a tanítói hivatalban 
1552 végén Szegedi Kis István, a lelkészségében hamarosan el-
halt Beremendit pedig 1553-ban Sztárai Mihály követte ebbeli 
tisztében. 

Az 1550-iki p lébános körűibeiül csakugyan szavának állhatott, 
mivel nemsokára más plébános ellen kellett küzdeniök mindezek-
nek. Az 1551 végén még Padovában időző, Józ a nevű domokos-
rendi barát 3 volt ez, aki 1552-ben ment Tolnára a katholikus 
egyház vezetőjévé4 , csakhogy az előbbitől nagy mértékben eltérő 
helyzettel került szembe, mert már a felszaporodott lutheránusok 
is a fő templomban tartották istentiszteleteiket. Iskolájok szintén 
gyors fej lődésnek indult, amennyiben 1556-ban már két tanter-
mök volt tele tanulókkal s ehhez képest valószínűleg ketten vol-
tak már a tanítók is. Hasonló fejlődési folyamaton mehettek át 
még jó sokan a Tolna környékén levő községek közül. Hiteles 
adatunk ugyan egyetlenegyről bizonyítja ez t : Decsről, melynek 
papja már a negyvenes évek második felében protes táns volt. 

Sztárai az általa reformált egyházakat egyszersmind szervezte 
és rendezte is, természetesen a régi egyházi kötelékek között 
amint nyilván mutat ja az a tény, hogy zsinataikat azután 
is épenugy megtartogatták, még pedig nem nagyobb vidékről 
társulva a protestáns hitre tértek, elváltán a katholikusoktól, hanem 

1 Ugyanerre az eredményre jutottam volt már 1887-ben e könyv fordítói-
nak kilétét kutató tanulmányomban is, de abban még némely ponton elfogad-
ván a régebbi állításokat, belékeveredtem egy pár, a dolog lényegét nem 
érintő tévedesbe. 

2 Egy Tövisi Mátyással az 1554. évi óvárii zsinaton találkozunk. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 603. 1. 
4 Régi Magyar Költök Tára V. 308. 1. 
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az előbbi határok között, elegyesen a régi és uj hit követői. Azonban 
Sztárainak is éreznie kellett a beállott hiányosságokat, első sorban 
pedig a papszentelés kérdésének rendezetlen voltát, mi aggodal-
makkal tölthette el a jövő fejlődés lehetősége iránt. Gyökeres 
újításra semmiesetre sem gondolt, s nem is igen gondolhatott 
volna az akkori felfogás-uralta viszonyok között. Előtte is egyetlen 
módozat mutatkozhatott célszerűnek: a németországi. Ám egyelőre 
várakozó álláspontra helyezkedett, még azután is, midőn Karancsi 
Pap Gábor Wittenbergben nyert fölszenteléssel tért vissza Baranya 
valamelyik községében kapott lelkészi állomására1. Midőn azonban 
értesült róla, hogy Erdélyben már választottak is püspököt hit-
sorsosai, nyomban elhatározta a közeli példa sürgős követését. 
Még abban az évben, tehát 1553-ban megírta „Az igaz papság 
tűköre" cz. polémikus irányú drámai munkáját2, melyben alkalmat 
keresett és talált reá, hogy népszerűvé tegye a protestáns püspöki 
hivatal felállításának eszméjét. Mikor aztán ez uton is előkészítette 
a sikert és bizonynyal egyéb módot is felhasznált törekvése kivitelére, 
végül is megtörtént valószínűleg még az 1553. év lefolyta előtt 
püspökké választatása. Tolnára is alkalmasint azért mehetett még 
abban az évben, hogy püspöki minőségében annál sikeresebben 
hirdethesse e népes helyen az evangeliumi tanokat, és lutheránu-
sokká szervezhesse ezen a vidéken is az egyházközségeket, lassan-
ként a pécsi püspökségnek lehetőleg egész területére kiterjedően, 
természetesen a saját kormányzása alatt. 

Azonban közbejött valami. 1554-ben még meglátogatta „az ő 
Baranyáját"3, csakhogy eddigi kerülete közelebb lakó püspököt 
óhajtott s ezért választották meg az 1554 elején Laskóra utód-
jául ment Szegedi Kis Istvánt „az egész Baranya" püspökévé. 
Igy aztán Sztárai ezentúl már csak a Tolnavármegyében s leg-
feljebb még Baranyának az északi részében fekvő egyházak felett 
vitte tovább a püspöki hivatalt. 

A Duna túlsó oldalán fekvő vidékeken, azaz a Tisza és Duna 
között hasonlóképen ugyanezen időpont körűi, még pedig vala-
mivel később fejlődhetett ki a superintendensi hivatal, melynek 
itt először Bakonyi Albert ceglédi papot bízták meg a viselésével. 

A reformáció munkája pedig most már kerületenként egységes 
vezetés mellett haladt tovább a hódoltság területén is, mind 
több-több hódítást jegyezhetvén fel, sajnos! csupán az egyesek 
velők végképen elmúló emlékezetének táblájára, nem pedig mara-
dandóbb és meg is maradt kéziratoknak a lapjaira. 

Debrecen. 
Zoványi Jenő. 

1 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
2 Közölve a régi Magyar Költők Tára V. 210—40. lapjain. Ε mü különben 

csak 1559-ben jelent volt meg. 
3 Skaricza kifejezése a Szegedi Kis István életrajzában. 
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Sajtóhibák „A protestantismus továbbterjedése és egyházi különválása 
Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban (1542—1556.)" czimű közlemény 

első részében. 

176. 1. alulról a 19. sorban : „mindjárt" és „a" szavak közé „az" pótlandó 
176. 1. alulról a 14. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó 
176. 1. alulról a 10. sorban : „W" helyett „10" olvasandó. 
177. 1. alulról az 5. sorban : „Egyház történelmi" helyett „Egyháztörténelmi" 

olvasandó. 
177. I. alulról a 2. sorban : „VI" helyeit „IV" olvasandó. 
178. 1. felülről a 16. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
178. 1. alulról a 7. sorban : „a munkálatából" helyett „aztán a munkálatból" 

olvasandó. 
179. 1. felülről a 20. sorban : „bárcasági" helyeit „barcasági" olvasandó. 
179. 1. alulról a l l . sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
179. I. alulról a 12. sorban : „az" helyett „ez" olvasandó. 
179. I. alulról a 13. sorban : „is" kihagyandó. 
179. 1. alulról a 2. sorban : „menedéklevélel" helyett „menedéklevél" olva-

sandó. 
: „7-ike," és „az" szavak közé „s" pótlandó. 
: „ennelfogva" és „semmi" szavak közé „nincs" 

pótlandó. 
: „Bárcaságtól" helyett „Barcaságból" olvasandó. 
: „költövényi" helyett „höltövényi" olvasandó. 
: „A colloquium" helyett „A colloquiumon" olva-

sandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „1647-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „1525-ben" helyett „1545-ben" olvasandó. 
: „1537-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „Heins" helyett „(Heins)" olvasandó. 
: „67" helyett „57" olvasandó. 
: „menedő" helyett „menendő" olvasandó. 
: „mindenre" helyett „mindenikre" olvasandó. 
: „ellentéteteket" helyett „ellentéteket" olvasandó. 
: „alávett" helyett „alávetett" olvasandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „az" kihagyandó. 
: „sót" helvett „sőt" olvasandó. 
: „beállott" helyett „beállított" olvasandó. 
: „kútfőre" helyett „kútfőre," olvasandó. 
: „tizenégy" helyett „tizennégy" olvasandó. 
: „Möller" helyett „Müller" olvasandó. 
: „amelynek" helyett „amelyeknek" olvasandó. 
: „Egész" helyett „Egészen" olvasandó. 
: „igazságról,-" helyett „igazságról," —" olvasandó. 
: „ismételteten" helyett „ismételten" olvasandó. 
: „megszentelését" helyett „megszentelését," olva-

sandó. 

187. 1. felülről a 13. sorban : „tárgyakban" helyett „tárgyuakban" olvasandó. 
187. 1. felülről a 14. sorban : „gyakorol" helyett „gyakorolt" olvasandó. 
187. 1 alulról a 4. sorban : „Pronv" helyett „Prónay" olvasandó. 
187. I. alulról a 4. sorban : „D" helyett „E" olvasandó. 
188. 1. felülről a l l . sorban : „távozásara" helyett „távozásra" olvasandó. 
188. 1. felülről a 19. sorban : „táján" helyett „fele táján" olvasandó. 
188. 1. alulról a 6. sorban : „Kölcséren" helyett „Köleséren" olvasandó. 
188. 1. alulról a 3. sorban : „1546- t. 1." helyett „1546-tal" olvasandó. 
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179. I. alulról az 1. sorban 
180. 1. felülről a 10. sorban 

180. 1. felülről a 19. sorban 
180. 1. felülről a 22. sorban 
180. 1. felülről a 27. sorban 

180. 1. felülről a 28. sorban 
180. 1. alulról a 8. sorban 
181. I. alulról a 12. sorban 
181. 1. alulról a 9. sorban 
182. 1. felülről az 1. sorban 
182. 1. felülről a 6. sorban 
182. 1. alulról a 7. sorban 
182. 1. alulról a 6. sorban 
182. 1. alulról az 5. sorban 
184. 1. felülről a 15 sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 21. sorban 
183. 1. felülről a 24. sorban 
183. 1. felülről a 29. sorban 
183. 1. alulról a 6. sorban 
184. 1. felülről a 2. sorban 
184. 1. felülről a 11. sorban 
184. 1. alulról a 3. sorban 
185. 1. felülről a 4. sorban 
185. I. alulról a 16. sorban 
186. I. felülről a 3. sorban 
186. 1. felülről a 13. sorban 
186. 1. alulról a 12. sorban 
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189. 1. felülről a 7. sorban : „(— esperesség)" helyett „ ( = esperesség)" 
olvasandó. 

189. 1. felülről a 19. sorban : „megbecsülésével" helyett „megbecsüléssel" 
olvasandó. 

189. I. alulról a 23. sorban : „képnek" helyett „képeknek" olvasandó. 
189. 1. alulról a 14. sorban : „elmeniök" helyett „ehnenniök" olvasandó. 
189. 1. alulról a 3. sorban : „Magyar" helyett „magyar" olvasandó. 
190. 1. felülről a 9. sorban : „irányban" helyett „irányában" olvasandó. 
190. 1. alulról a 4. sorban : „csökkenek" helyett „csökkennek" olvasandó. 
191. 1. felülről a 15. sorban : „Petrovils" helyett „Petrovics" olvasandó. 
191. 1. alulról a 18. sorban : „mert" helyett „mert a" olvasandó. 
192. 1. felülről a 4. sorban : „a" helyett „nem a" olvasandó. 
192. 1. felülről az 5. sorban : „elintézésre" helyett „elintézésére" olvasandó. 
192. 1. felülről a 6. sorban : „elnök" helyett „ellenök" olvasandó. 
192. 1. felülről a 13. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
192. 1. felülről a 17. sorban : „távolról" helyett „de távolról" olvasandó. 
193. 1. felülről az 1. és 2. sorban : „kiszolgáltatásukat és eredményeinek" 

helyett „kiszolgáltatásuk és eredményeik" 
olvasandó. 

193. 1. felülről a 11. sorban : „egyedül" helyett „az egyedül" olvasandó. 
193. 1. felülről a 20. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
193. 1. felülről a 22. sorban : „fejéről szólván" helyett „fejéről" szólván" olva-

sandó. 
193. 1. alulról a 17. és 18. sorban : „kiszolgálását" helyett „kiszolgáltatását" 

olvasandó. 
193. 1. alulról a 14. sorban : „hivallással" helyett „hitvallással" olvasandó. 
194. 1. felülről a 14. sorban : „kiválóbb" helyett „kiválóbb reformátorok" olva-

sandó. 
194. 1. felülről a 15. sorban : „alárókul helyett „aláírókul" olvasandó. 
194. 1. felülről a 22. sorban : „szülőföldjén;" helyett „szülőföldjén:" olvasandó. 
194. 1. alulról a 11. sorban : „a erdődi" helyett „az erdődi" olvasandó. 
194, 1. alulról a 9. sor a felülről számított 11. és 12. sor közé helyezendő. 
194. 1. alulról a 9 sorban : „jános" helyett „János" olvasandó. 
194. 1. alulról a 3. sorban : „hasonlító" helyett „hasonlító" olvasandó. 
195. I. felülről a 2. sorban : „biró" helyett „Biró" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „szilágysági" helyett „szilágysági" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „valamelyiként" helyett „valamelyikén" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 11. sorban : „bátorsággai" helyett „bátorsággal" olvasandó. 
195. 1. felülről a 13. sorban : „lett5" helyett „lett1" olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „életét6" helyett „életét2" olvasandó. 
195. 1. felülről a 16. sorban : „kitűzütt" helyett „kitűzött" olvasandó. 
195. 1. felülről a 26. sorban : „hitvallásszerö" helyett „hitvallásszerű" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 27. sorban : „hitvitának1" helyett „hitvitának3" olvasandó. 
195. 1. alulról a 16. sorban : „viszálkodott2" helyett „viszálkodott1" olvasandó. 
195. 1. alulról a 12. sorban : „1547-ban" helyett „1548-ban" olvasandó. 
195. 1. alulról a 10. sorban : „1557-ben" helyett „1547-ben" olvasandó. 
196. 1. felülről az 1. sorban : „már," helyett „már" olvasandó. 
196. 1. felülről a 10. sorban : „évek" helyett „évek vége" olvasandó. 
196. 1. felülről a 13. sorban : „egészében, buzgó" helyett „egészében,, buzgó" 

olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „tanulásában3" helyett „tanulásában"3" olvasandó. 
196. 1. alulról a 10. sorban : „egy Benedictis" helyett egy „Benedictio" olva-

sandó. 
196. 1. alulról a 8. sorban : „szavait" helyett „szavai" olvasandó. 
196. 1. alulról a 7. sorban : „tanácskozi" helyett „tanácskoz" olvasandó. 
197. 1. felülről a 2. sorban : „a hivataloskodó" helyett „hivatalos <odó" olva-

sandó. 
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197. 1. felülről a 4. sorban : „nagybirtokos,1" helyett „nagybirtokos1" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 15. sorban : „superintendest" helyett „superintendenst" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 23. sorban : „Petrovics" helyett „Petrovics 1551-ben" olva-
sandó. 

197. 1. alulról a 14. sorban : „után" helyett „utána" olvasandó. 
197. 1. alulról a 13. sorban : „Szegeti" helyett „Szegedi" olvasandó. 
.197. 1. alúlról a 12. sorban : „rendelkezni" helyett „rendelkező" olvasandó. 

A többi hibákat könnyen kijavíthatja akárki. 

17* 



A magyar ev. tanárképzés múltjából. 

magyarországi felekezeti tanügy történetében leginkább az 
1868. évi XXXVIII. és az 1883. évi XXX. törvénycikkek al-

kotnak fordulópontot. Míg az első az elemi iskolák, addig az 
az utóbbi a középiskolák szervezetébe nyúlt be elhatározólag és 
ezzel együtt a középiskolai tanárok képesítésére nézve is oly 
követeléseket állított fel, melyeknek teljesítése elől a hitfelekezetek 
többé nem térhettek ki. Ez az ú. n. középiskolai törvény döntötte 
el végleg a tudományos és pedagógiai előképzés elválasztását a 
teológiaitól, mellyel a tanári kvalifikáció a százados hagyomány 
folytán össze volt kötve és általa meg volt alkotva a „középiskolai 
tanári rend". A törvény továbbá nem csak az államvizsgálatot 
írja elő a középiskolai tanári állomás elfoglalásának az előfel-
tételéül, hanem a leendő tanárok tervszerű tudományos előkép-
zésére és didaktikai iskoláztatására nézve is megfelelő utasításokat 
ad, bizonyos elméleti szakképzést és gyakorlati kiképzést kívánván 
meg tőlük, bár ez utóbbi-—mint általánosan tudva van — a nagy 
átlagnál ma sem mintaszerű, vagy legalább is hiányos. 

A protestáns felekezetek nehéz szívvel, de beleegyeztek, bele-
nyugodtak a törvény intézkedéseibe, tudva azt, hogy ezzel autonó-
miájuk tulajdonképen megszűnt, de meghozták ez áldozatot a 
nemzeti állameszme, a nemzeti nevelés szent ügye érdekében, 
így tehát 1883 óta protestáns, tehát ev. tanárképzésről szoros 
értelemben többé nem lehet szó. Akadt ugyan azután is fel-
szólalás elég, mely az ev. tanárképzés felkarolását és rende-
zését, illetőleg az ev. szellemű tanárképzés megvalósítását sürgeti 
a középiskolai törvény korlátain belül, csakhogy ezek a szózatok 
célhoz nem vezettek és nem adtak alkalmat oly intézmények 
létesítésére, melyek az állam követeléseinek és az egyház érde-
keinek egyaránt megfeleltek volna. Azonban a múltba néző pedagógus 
nem szorítkozhatik csak a tényleg létesült intézmények regisztrá-
lására, hanem vizsgálódása körébe kell vonnia az elméleti törek-
véseket is, azokat az eszmeharcokat, melyek egy-egy ügyért 
folytak és melyekből talán csak az anyagi alap hiánya miatt nem 
kristályosodott ki mindig valamely konkrét alkotás. Egy szóval, 
nemcsak a tényleges állapotok, hanem az azok jobbítását célzó 
tervezetek és javaslatok is érdekelnek bennünket, mert fényt 
vetnek az ev. iskolákban élő pedagógiai közszellemre, nevelői 
közvéleményre, az időnként felmerülő reformvágy irányára. Milyen 
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volt tehát az ev. tanárképzés a reformációtól kezdve a közép-
iskolai törvény életbeléptetéséig? — Valljuk rneg, hogy sem az 
elméleti, sem a gyakorlati kiképzés tekintetében nem szabad túl-
nagy követelésekkel fellépnünk. Annyit már tudunk, hogy jó 
sokáig a lelkészek és tanárok (tanítók) képzése és képesítése 
teljesen egyforma volt a protestánsoknál , annak is kellett lennie, 
hiszen a szószékhez való út az iskola katedráján át vezetett. A 
megválasztott és működő tanár pedig gyakran lelkészi funkciókat 
végzett és köztük idővel igen sokan felcserélték bizonytalan jöve-
delmű tanári ál lomásukat a rendesen jobban dotált lelkészséggel. 
A lelkész ugyanis különösen faluhelyen javadalma egyik részét 
természeti szolgáltatásokban kapta, ezeknek pedig az a jó oldaluk 
van, hogy mindig a pénz értékével emelkednek és sülyednek, 
de teljesen soha el nem értéktelenednek. Részben ez az oka a mult 
sok tanárváltozásának. A lelkészképzés pedig hosszú ideig nem volt 
valami széleskörű és inkább elméleti téren mozgott. A tanulmányozás 
ú t ja -módja rendesen az volt, hogy a tudományos pályára lépő 
ifjak elvégezték a latin iskola (gimnázium) valamennyi osztályát. 
Ez rendesen 5 osztályból, 10 évfolyamból állt, és a legfelsőbb 
osztályokban már teologiai, filozófiai és jogtani előadásokat is 
hallgattak. Amit pedig e hazai intézetek meg nem adhattak, azt 
megadta a külföld. Azért jártak ki az ev. ifjak nagy számmal, 
kivált a németországi egyetemekre, hol 1—2—3 esztendőt is töl-
töttek. Természetes, hogy erről sem szabad túlsókat képzelni. A 
szorgalmas diák ugyancsak felhasználta az itt neki jutott időt, 
de volt akárhány, aki a könnyebbik végét fogta a dolognak és 
nem nagyon törte magát a tudománnyal. Általában azonban jó 
hirük volt a magyarországi ev. ifjaknak. Ezt bizonyítja az a számos, 
a külföldi egyetemeken részökre tett alapítvány és az is, hogy 
ők a németországi ifjakkal azonos kedvezményekben részesültek. 
Hogy aztán a szorgalmas és tehetséges tanulók külföldi iskola-
látogatása az ev. tanügyre, sőt a nemzeti művelődésre mily jó-
tékony hatással volt, arra nézve alig térnek el a nézetek. Ezért 
nemcsak a protestánsokra, hanem az egész magyar közművelő-
désre is nagy csapás volt, mikor az uralkodók a XVIII. század 
utolsó 2 évtizedétől kezdve a küldföldre menetelt mindinkább 
megszorítják, megnehezítik, végre pedig egészen eltiltják. Az evan-
gélikusok most itthon voltak kénytelenek leendő lelkészeik kép-
zését befejezni, tették pedig azáltal, hogy a gimnázium legfelsőbb 
osztályát az ú. n. primát teologiai tanfolyammá alakították át. 
Ebből állottak elő organikus fejlődéssel az azóta is fennálló ev. 
teologiai akadémiák. De ez mind elméleti képzés volt, melynél 
csak annyiban voltak tekintettel az iskola igényeire, hogy a fő-
iskolai jellegű tanfolyamon némely helyen neveléstant is előadtak, 
de a gyakorlati kiképzés hiányát azért sokan észrevették. A 
leendő tanár ugyanis külföldről hazatérve csak annyiban készült 
életpályájára, hogy 1—2 évre nevelőül ment egy-egy nemesi vagy 
főnemesi házhoz. Ez ugyan éppenségge l nem volt megvetendő 
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gyakorlat pedagógiai szempontból, mert mégis csak gyakorlati 
tanítás volt és a tanárjelöltnek ugyancsak össze kellett szednie 
magát, hogy főnöke kívánalmainak megfeleljen. Csakhogy mégis 
egyoldalú gyakorlat volt, mely a tömegtanításra nem képesített 
és egész osztályok tanításának technikájára és metodikájára alig 
készített elő. így felkészülve és megfelelő hivánnyal ellátva jelent-
kezett a jelölt az illető kerület püspökénél és az előtte meg-
állott vizsgálat és azt követő felavatás papi és tanári működésre 
egyaránt képesítette. Ilyen volt a középiskolai tanárságra lépő 
egyének képesítése a XVII. és XVIII. században, de hasonló lehetett 
a XVI. században is. 

A képesítés ezen módja bár idővel szokássá, hagyománnyá 
lett, mégsem elégített ki mindenkit. Voltak, akik észrevették, hogy 
a gimnáziumi tanárnak a teologiai műveltségen közül más, még 
pedig szakképzettségre van szüksége. Lehet „teologusviselt" ember 
is, ez biztosítja protestáns öntudatát, de e mellett szakszerű 
képzettséget is kell szereznie. Kiváló figyelmet érdemel a nevezetes 
rózsahegyi zsinat (1707) tárgyalásai alatt Szirmay Miklós, az 
eperjesi kollégium fáradhatatlan gondnokának, a felszólalása, 
aki azt kívánta, hogy a tanári pályára hivatást érző ifjak egy 
pár évig a gimnáziumoknál alkalmaztassanak, tehát gyakorlatilag 
működjenek, legalább 2 évig nőtlenek maradjanak, hogy aztán 
annál könnyebben mehessenek ki a külföldre. Csak ha onnét 
kellő bizonyítványokkal ellátva visszatértek, tegyenek képesítő 
vizsgálatot1. Nevezetes nyilatkozat történt a kerületi felügyelőknek 
1769. szeptember 14-ét Pesten tartott értekezlete alkalmából is. 
Minden előtt megkívánták, hogy a hazai négy prot. főiskola (pozsonyi, 
soproni, eperjesi és késmárki) rektorai és professzorai a lelké-
szekkel egyenlő rangba helyeztessenek és hogy a felsőbb osz-
tályokban a tanárok szaporíttassanak. Ez utóbbi cél elérése végett 
szükséges volna, hogy azon felsőbb osztályú tanulóifjak, kik a 
tanári pályára hajlamot és kedvet mutatnak, már itthon előkészíttet 
nének az egyet, tanulmányok azon csoportjára, melynek magukat 
szentelni akarják. Ha pedig tanulmányaik befejezése végett aka-
démiákra mennek, még egyszer akkora ösztöndíjban részesülnének 
mint a teologiára készülők, de ennek fejében 3—4 évig marad-
nának az akadémiákon. (Teologusok, 2 vagy legfeljebb 3 évig). 
Visszatérvén onnan hazájukba, mielőtt alkalmazást kapnának, 
pedagogusokul alkalmaztassanak8. Gyakorlati foganatja azonban e 
kívánalomnak nem volt. De maguk a pedagógusok is mindsűrííbben 
kezdik hangoztatni a gyakorlati kiképzés szükségességét. így 
Perlaki Dávid komáromi esperes kijelenti: „Valamíg oskclames-
tereket nevelő semínáriumaink nem lesznek Magyarországban, 
mindaddig nem is reményelhetjük, hogy jobb oskola mestereink 
legyenek s a gyermekek is jobb módjával tanítattassanak. Mert 

1 Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története. Budapest 1889. 48. 1. 
2 Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv, ev. líceum története. Pozsony 

1896. 277. 1. 
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hogyan tanítson az, aki azt se tudja — és soha nem is tanulhatta: 
mit s mi módjával tanítson"1. Ugyanezt kívánja a Salzmann in-
tézetében megfordult Glatz Jakab is névtelenül megjelent mun-
kájában (Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vater-
land. Teutschland 1799; Nur ein einziges Mittel gibt es, diesen 
Mangel abzuhelfen, nämlich die Errichtung eines gut organisierten 
Schullehrerseminariums. 257, lap). Ε 2 utóbbi férfi által felvetett 
eszme azonban csak mintegy 50 évvel később annyiban valósul 
meg, amennyiben az első igazi elemi iskolai tanítóképző (szemi-
nárium) Felsőlövön 1845-ben alakul meg Wimmer buzgólkodása 
folytán. A középiskolai tanárok képzése ellenben továbbra is a régi 
marad. Változás csak annyiban történik, hogy a Schedius-féle 1805-ki 
és azayugróci (1842) tanterv a 3 illetőleg4 grammatikai és 2 humáni-
tási osztályhoz 2 osztályból álló liceumi tanfolyamot csatolnak, mely 
utóbbiban 2 évi bölcseleti, 2 évi jogtanári és 2 évi hittani „pályát" 
különböztetnek meg, ezek látogatására nézve pedig a zayugróci 
tanterv előírja: „Az egész bölcseleti pálya s a jogtaninak első 
éve bevégzése ntán ebbe (t. i. a hittanba) jönnek az ifjak". 36. 
A gyakorlati képzésről azonban Schédius többet mond. (1. Theo-
logiai Szaklap 1915 140. lap). Csak érintve Tavassy fel-
szólalását (Nevelési Emléklapok 1848 V, V) kimondhatjuk, hogy 
sem az első, sem a második Ratio educationis nem jelent válto-
zást ez irányban, csak a nagy eréllyel végrehajtott „Entwurf"  
(1849) készteti megfelelő intézkedések megtételére az ev. egyház 
vezető tényezőit. Minden előtt a főiskolai 3 tanfolyam közül csak 
a hittani maradhatott meg. Majd az 1852. évi november hó 25-én 
kelt rendelet a középiskolai képesítő vizsgálatot kiterjesztette a 
magyarországi középiskolák tanáraira is, de a már hivatalban 
állóknak engedett némi könnyítést, amennyiben csak az 1848 után 
alkalmazott tanároktól kivánta meg2. Az ev. gimnáziumok sok 
mindenben engedtek az „Entwurf" rendelkezéseinek, de a tanár-
vizsgálat ügye talán a legfájóbban érintette őket, bár annak a 
szükségét elvileg elismerték. Szerencséjök volt, hogy ép e pont 
végrehajtásában leglanyhábban jártak el az illetékes közegek. 
Közben pedig kitisztult a politikai látóhatár és az októberi diplo-
mával az ev. egyház visszanyerte autonómiáját. De okult a mul-
takból és a mulasztottakat tőle telhetőleg pótolni igyekezett, (pesti és 
acsai tanterv!) így különösen a középiskolai tanárképesítő vizs-
gálatot 1860-tól kezdve állandóan felszínen tartja3. A tárgyalások 
eredménye az 1863. szeptember 23—26 napjain tartott egyetemes 
egyházi közgyűlés 14-ik sz. határozata: A mult évi jkv. 44-ik 
pontjára a tanévi vizsgálatban! eljárás végett kiküldött bizottmány 
javaslatát bemutatván: — ez azon hozzáadással elfogadtatott s 

1 Perlaki: A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás. Komárom 
1791. 54. lap. 

2 Schwicker: Die ungarischen Gymnasien. Budapest 1881. 63. lap. 
3 Lásd: A magyarhoni ág. hitv. ev. 4. egyházkerületi egyet, egyházi köz-

gyűlésének jegyzőkönyveit: 1860, 14 p. 1861. 23 p. 1862, 18* és 44 p. 
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megállapitatott, — hogy azok is, kik már a lelkészi vizsgát le-
tették, tartozzanak magokat a tanári vizsgának alája vetni, ha 
mint tanárok kívánnak alkalmaztatni és hogy minden megvizsgált 
és képesnek talált tanár az őt tanárnak megválasztó testület előtt 
a következő esküt tartozzék letenni. (A hivatali eskü közlését 
mellőzhetőnek tartom) . . . Az ezennel megállapított tanári vizs-
gálati szabályok pedig a következők: 1. A tanári vizsgálatot, az 
egyetemes egyház nevében, minden superintendentiában eszközli 
a részére megválasztott bizottmány. 2. A tanári vizsgálatot letenni 
akarók már húsvéttáján jelentkezzenek Írásban az illető super-
intendensnél, kinyilatkoztatván a szakot, melyre vagy meghivattak, 
vagy melyben tanítani szeretnének. 3. A superintendens néhány 
tagból alválasztmányt nevez ki azon témák kidolgozása végett, 
melyekből az írásbeli vizsgálatra szolgáló munkákat kidolgozni 
fogják s mely témákat mindjárt a bejelentés után az alválaszt-
mány vagy a superintendens úr, mindenik jeletkezőnek elküld. 
Egyik téma szolgál élő, különösen azon nyelvbeli munkára, a 
melyen az illető tanítani fog, s ebből Ítéltetik meg az általános 
miveltség; — a második téma latin munkát követel, mely szinte 
az általanos miveltségre tartozik; a többi témák a szakbeli tudo-
mány felmutatása végett lesznek feltéve. 4. Az illető jelentkezők 
tartoznak az Írásbeli munkákat 3 héttel az egyházkerületi köz-
gyűlés előtt, a superintendens úrhoz beküldeni, hogy azoknak 
megvizsgálásáról ideje korán lehessen intézkedni. 5. A tanári 
vizsgálat 2 nappal az egyházkerületi gyűlés előtt tartassék, hogy 
a vizsgáló választmánynak ideje legyen mindent, a bizonyítványokat 
is, tökéletesen elkészíteni s hogy az mindenről tudósíthassa az 
egyházkerületi gyűlést. 6. A vizsgálat maga legyen háromféle: 
úgy mint az általános ismereteket és tudományt illető, melyek és 
mely nélkül egy tanár sem lehet el, akár az al- akár a felgim-
náziumban tanít s akármely szakra készült is; a szakbeli vizs-
gálat; végre a gyakorlati próbatét a tanításban. Az általános 
vizsgálatnál a vallás (illetőleg hittudomány) és egyházi történelem, 
az egyetemes és hazai történelem, a latin, német, magyar és az 
illetőkre nézve a szláv nyelvben és irodalomban való jártasság; 
a természettudomány legszélesb jelentésben, amennyit azokból a 
gimnáziumi terv szerint tudni kell, a matematika hasonlókép ily 
értelemben; végre a pszichológia és logika jönnek leginkább tekin-
tetbe. — A szakbeli vizsgálat az illető szakot tekinti, abban a 
terjedelemben, melyben azt szakbeli tanárnak tudnia kell. A 
gyakorlati próbatét egy gimnáziumi osztályban történik, mely 
alkalommal az illető megmutatja, mint tud tanítani. 7. A történt 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálatról pontos jegyzőkönyvet 
készít a választmány, mely a levéltárban őriztetik, a melyből a 
tanári képességet tanúsító bizonyítvány, vagy inkább oklevél az 
illetők számára készíttetik. 8. Dijjak a tanári vizsgálatért nem 
járnak. 9. Évről-évre tudósítják a superintendens urak az egye-
temes gyűlést a történt tanári vizsgálatokról nemcsak a végett, 
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hogy az egyformaság és egyenlő szigor fenntartassák, hanem a 
végett is, hogy tudomása legyen az egyetemességnek a meg-
vizsgált és alkalmazható tanárokról". — Ez a szabályzat több 
szempontból figyelmet és méltánylást érdemel. Mindenekelőtt azért, 
mert bár a tanártól is teológiai képzettséget kiván, mégis el-
választja a lelkészi képesítést a tanári képesítéstől; továbbá 
nemcsak szak- de általános képzettséget kiván minden közép-
iskolai tanártól (gondoljunk Kármán kívánalmára: „kívánatos volna, 
hogy annyit, amennyit a gimnáziumban tanítunk, minden professzor 
tudjon, hogy alkalomszerűen az összevetésnél figyelembe vehesse". 
Adalékok: 22. lap) végül, hogy a próbatanitást is megkívánja, 
ami előfeltételezi, hogy a jelölt előzőleg gyakorlatot igyekezett 
szerezni szakmája tanításában. Egyébként részletes utasításokat 
a vizsgálatra való készülésre nem ád, bár más tekintetben e 
szabályzat később több pótlást nyert. Igy 1865. jkv. 10. pont ja 
szerint rendes hivánnyal csak a vizsgát kiállott tanárok láthatók 
el; 1866. jkv. 13, pont ja szerint „a hitjelölti vizsgát kellő sikerrel 
kiállott vagy 2 egyetemi tanévet kedvező eredménnyel végzett 
egyéneknek az általános képességi vizsga mellőzésével csak a 
szaktudományokból leendő niegvizsgáltatásuk indítványoztatott, 
de ez határozatba nem ment1 és helyesen, mert visszaesést jelentett 
volna. Már az 1867. jkv. 14. a) pontja azt a határozatot tartal-
mazza, hogy a tanári hivatal fontossága és méltósága tekintetéből 
a tanári pályára lépni kívánótól akár bel- akár külföldi tanin-
tézetekben végzett teljes akadémiai kurzus (triennium academicum) 
követeltessék; b) pontja pedig, hogy az általános tanári vizsga 
tárgyai közé a gyakorlati előadási képesség is soroztassék. Az 
1868-ik évi egyet, közgyűlés 43-ik határozata a tanári vizsgálatra 
vonatkozó szabályzatot a következőkkel bővíti: „Az ú. n. általános 
műveltséget tanúsító vizsgán kívül, mely a nevelés és oktatástan 
és a tannyelv tudományos és alapos ismeretére szoríttatiK, az 
egyes szakoknál legalább kettőből követeltetik a vizsgatétel és 
pedig a következő egybeállítással: ó klasszikai nyelvek, görög-
latin régiségtannal és görög-latin történelemmel, magyar nyelv 
és irodalomtörténet és bölcsészet vagy történelem; — német nyelv 
és történelem vagy egy klasszikai nyelv; — természetrajz és 
matézis; — földrajz és történelem és segédtudományai ; — böl-
csészet és magyar nyelv és történelem. Egyébiránt 2—2 szakot 
máskép is összeállítani az illetők választására bizatik". Végül 
az 1876-ik évi közgyűlés egy felmerült esetén kapcsán kimon-
dotta (9. pont), hogy oly egyén, ki az állami bizottság előtt a 
tanárképesítési vizsgálatot letette (az 1875. okt. 28. 26.077. sz. a. 
kelt min. rendelet értelmében) és ettől tanári oklevelet is nyert, 
nem köteles az ev. egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt is 
vizsgázni, ha az ev. egyház kebelében f lkalmaztatni óhajt. Csak 

1 Klamarik János: A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása. 
Budapest 1881. 430 lap, tehát téved, ha e javaslatot határozatnak veszi. 
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azon esetben szükséges, hogy az illető új vizsga alá vettessék, 
ha az állami bizottság előtt a vizsgát csak egy bizonyos szakból 
tette volna le s utóbb más oly szakra kívánna képesíttetni, melyből 
tanári oklevele nincs. Már ezen határozatból is kitűnik, hogy az 
egyetemes egyház az 1883-ki törvénynek a tanárok képesítésére 
vonatkozó rendelkezését nagyobb emóció nélkül fogja tudomásul 
venni, hiszen 1868 óta mind nagyobb tért engedett az állami 
fennhatóságnak, először az elemi, majd pedig a középoktatás 
terén. 1880. április 22-én a képviselőházhoz intézett kérvényében 
(a gimnáziumi és reáliskolai oktatásról szóló tőrvényjavaslat egy 
némely pontjának módosítása tárgyában) csak azt kéri, hogy 
az egyház szabályzata szerint képesített tanárok, egyenlő állásban 
legyenek azokkal, kik a miniszteri bizottság előtt tettek tanári 
vizsgát. Mivel ezt a kedvezményt meg nem nyerte, de az 1883-ik 
évi törvény legalább a már hivatalban lévő tanárokat jogosítot-
taknak ismerte el, belenyugodott a megválíozhatatlanba és így 
az ev. tanárvizsgálat rendszere az 1883-ik évvel megszűnt. Az 
utolsó, ki az egyet, bizottság előtt képesítést nyert (1883. évi 
jkv. 22. p.) „Péter Károly volt, aki a magyar és német nyelv és 
irodalomból, történelemből és földrajzból felgimnaziumra képes í -
tetett". Azóta az ev. középiskolák tanárai is állami oklevelet 
.szereznek. Ezzel az ev. tanárképesítés külső története le is zár-
ható. Láttuk, hogy ebben 3 korszak veendő fel: az első és leg-
hosszabb, midőn a tanári képzés azonos a lelkészivel, a második 
(1863—1883-ik) mikor külön tanárvizsgálat van érvényben és 
végre a harmadik, midőn külön ev. felekezeti tanárképzés nincs. 
Azonban mindig voltak, akik vagy az előírt vizsgálatot nem tar-
tották elegendőnek, vagy pedig 1883 után sem akartak teljesen 
lemondani a prot. szellemű tanárképzésről. 

Az első kategóriába P e t z G y u l a 1 szarvasi tanár, majd niező-
berényi lelkész igen figyelemre méltó munkája tartozik: A d a -
l é k o k t a n á r k é p z é s i t e r v e z e t h e z g i m n á z i u m á i n k s z á -
m á r a . (Szarvasi főiskola 1864/65. évi értesítője). Tanulmánya első 
felében ismerteti a porosz gimn. tanárok képeztetését azok vég-
leges alkalmaztatásáig. Azután tér át arra a kérdése, hogy mikép 
képeztessenek itthoni gimnáziumaink leendő tanárai? A kérdést 
3 részre osztja: 1. Miből álljon a leendő tanárok előkészülése 
tartalmára és terjedelmére nézve? 2. Miféle intézetek, módok, 
szervek igénybe vételével történjék az? 3. Miféle „próbatétek" 
(vizsgálatok) által mutassák be készültségöket? — A leendő taná-

1 P e t z G y u l a a 50—60-as évek egyik legkiválóbb ev. pedagógusa 
Nagyobb munkája ugyan nem jelent meg, de több tartalmas cikke. Ilyenek a 
következők : K o m e n i u s A. k ö z é p t a n o d a i r e n d s z e r e . (Egyház és os-
kola. Zsebkönyv 1852). M i é r t n e m c é l s z e r ű a n é p i s k o l á k b a n a d e -
k á n a t u s . Néptanítók könyve 1855. A g i m n á z i u m f e l a d a t a . Nev. emlék-
lapok III.—IV. füzet. 1847. T a n í t ó k é p e z d e é s z e n e i s k o l a felállítása 
kapcsolatban a főtanodával. (Szarvasi főiskola 1860—61. évi értesítője. V. ö. 
Uj Magyar Athenás 330. 
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rok az érettségi vizsgálat megállása után már készülésökben tar-
toznak egyfelől mindazon ismereteket elsajátítani, melyek nélkül 
sem a gimnáziumi feladat egészben, sem az egyes szakok egye-
temes elveikben, összefüggéseikben tudományosan átértheíők s 
kezelhetők s ugyanígy a növendékeknél is, koruk és látköriik 
mértékéig, tudattá emelhetők nem lennének; másfelől azonban 
mivelésök s előadásuk különösebb mezejéül a gimnáziumi tanok 
egy-egy összefüggőbb csoportozatára szorítkozni, hol aztán tano-
dailag s irodalmilag kiválóbb látatja lehessen munkájuknak. (15 
lap). Innen a leendő tanároktól kettős készültség kívánható: álta-
lános és szakképzettség. Három szakcsoportot lehet fölvenni: 
l .Túlnyomólag a klasszikai nyelvtudomány és irodalom, kiegészítve 
történelemmel és földrajzzal. 2. Túlnyomólag történelem és föld-
rajz, kiegészítve bizonyos fokú jártassággal a filológiában, 3. 
Matematika és természettudomány, kiegészítve egyik vagy másik 
műveltebb élőnyelv (német, francia, angol) körében való szak-
tanitósággal. jó lenne mindhárom főszakban az egyszerű (algim-
náziumi) képességfok mellett egy magasabb képességfokot meg-
különböztetni. A szaktárgyak mellett mindenkitől az „általános 
készület tárgyai" kívánhatok meg. Ezek a következők: 1. Jártasság 
a pedagogában és didaktikában s a tudomány történetében, úgy-
szintén a tanításban alkalmazásában. 2. A szorosb értelemben vett 
bölcsészeti tanok, különösen a logika, lélektan és bölcsészettörté-
nelem. 3. Tudományos és gyakorlati avatottság élőnyelvekben: 
igy mindenesetre a haza köznyelvében, továbbá azon hazai éiő 
nyelvben, melyen esetleg tanítani fog s ha e nyelv nem volna a 
német, úgy a német nyelvben való jártásság is. 4. Végre a líceumi 
tanfolyam tárgyai (17). A második kérdésre, hogy a megkívánt 
készültséget hol és hogyan szerezze meg, szerzőnk azt feleli, 
végezzenek tanárjelöltjeink honi líceumaink valamelyikén 3, vagy 
legalább 2 évet, továbbá töltsenek valamely németországi egye-
temen 2, vagy legalább 1 évet. A líceumi tanulmányozás bizto-
sítaná az összhangban maradást az ev. egyház tanaival és belső éle-
tével; a németországi egyetemen töltendő 1—2 év pedig alkal-
mat adna a jelölt ismereteinek minden irányban való kiegészítésére. 
Itt ugyanis hallgatna megfelelő előadásakat, ezek irányítása szerint 
használná a könyvtárt, a pedagógiai és a szakja szerinti szemi-
náriumokba rendkívüli hallgatóul járna el; helyben és az egye-
temi szünidő alatt másutt is látogatná vendégként a gimnáziumok 
tanóráit s megtekintené az egyes intézetek taneszközzel való fel-
szerelését; végül mint a szemináriumi hallgatás mint a gimná-
ziumok látogatásáról naplót írna. Ennyibői állna a túlnyomólag 
elméleti előképzés. Hátra lenne befejezésül 2, legalább egy gya-
korló vagy segédi év, melyben a tanári képesség túlnyomólag 
gyakorlat által állapíttatnék meg (20).1 

1 A gyakorló év még az 1863-iki szabályzat után is többnyire abból állt, 
hogy az illető németországi útja előtt vagy után magán nevelőül állott. A 
Vandrák A.-tói összeállított „Szervezés" (1870) erre nézve ezt mondja: „Rendes 
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Befejezésül (3) szól a vizsgálatokról. Kettőt ajánl. Az első a 
liceális és külföldi egyetemeken szerezte készültségre vonatkoznék 
s a képeseknek ítélteket tanárjelölti bizonyítvánnyal látná el, melynek 
folytán mint ideiglenes segédek megfelelő intézeteken nyernének 
alkalmazást; a második vagy tanári vizsgálaton a képzettség 
gyakorlati tekintetben volna igazolandó és a kikérdezésnek arra 
kell irányulnia, hogy az első vizsgálat alkalmával tapasztalt hé-
zagok miként töltettek ki. Egyébként ez a vizsgálat is, mint az 
első formájára nézve háromféle: 1. Szóbeli. 2. Írásbeli. 3. Próba-
leckei. 

Petz munkálata részben hatott a gyakorlatra is, legalább 
a tanárvizsgálati szabályzat pótlásainál az ő eszméi tűnnek fel. A 
maga korához képest becses és magas követeléseket állít fel a tanár-
képzésre vonatkozólag, pedig nem járhatott el egészen a lelkében élő 
eszmény szerint hanem kénytelen volt megalkudni a fennálló viszo-
nyokkal is. A képzést ugyanis (úgy gyakorlati mint elméleti értelem-
ben) már a gimnáziumok liceumi tanfolyamában akarja megkezdeni, 
ezért kívánja, hogy már ott a neveléstan tanára lássa el a tanárságra 
készülő ifjakat megfelelő neveléstudományi munkákkal, buzdítsa őket 
metodikai és pedagógiai tárgyak feldolgozására és folytasson velők 
eszmecserét rendes havi összejöveteleken, végül hasson oda, hogy 
a tanórákon időnként hospitáljanak és utasítsa a vállalt magán-
tanítások lelkiismeretes és módszeres vitelére (i. m. 19). Bizonyára 
igen praktikus és könnyű módja ez annak, itiikép lehet a tanítás 
számos fogását elsajátítani. A vizsgálatok tekintetében is többet 
követel, mint az 1863-ki szabályzat. Lényegesebb változtatások 
ezen a szabályzaton azonban alig történtek, pedig tökéletesnek 
nem volt mondható. Különösen a szaktudományokba való elmélye-
désre nem igen adott útbaigazítást. Bizonyára meg volt a jó oldala 
is a tanárjelöltek sokoldalú műveltségének, de idővel a mindenhez 
értés a lehetetlenséggel határos voit és első sorban bizonyos 
szakban való alapos jártasságra kellett törekedni. H o g y ez az 
e g é s z b e n v é v e k i v á l ó n a k m o n d h a t ó t a n á r i n e m z e -
d é k a r á n y l a g o l y c s e k é l y t e r j e d e l m ű i r o d a l m i m ű -
k ö d é s t m u t a t f e l , b i z o n y á r a e z z e l a s o k f é l e e l f o g -
l a l t s á g g a l é s t a n u l m á n n y a l f ü g g ö s s z e . A szakképzés 
hiányát később szóvá teszi igen rövid cikkben W é b e r S a m ú 
szepesbélai ev. lelkész.1 Nagyon érdekes ellenben a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület „Rendezetének" javaslata Farbaky Józseftől (Nyír-
egyháza, 1882), melynek egész szakasza foglalkozik „bölcsészeti 

tanárságra jogosító vizsgálatot tehet, ki a fenálló rendszer szerint teljes gim-
náziumot végzett, kielégítő érettségi vizsgát tett, a honi vagy külföldi egye-
temet s jelesb gimnáziumokat látogátta vagy azokban már pótló vagy segéd-
tanári szolgálatokat tett, vagy ezek helyett gimn. pályára mint magán nevelő 
jó sikerrel s legalább 2 éven működött és mindazokat bizonyítványokkal 
igazolhatja." i. m. 17. 

1 A prot. tanárok képzéséről. Magyar Tanügy 1874. 756 s. k. 
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fakultással közép tanodai tanárképzedével egyesítve" (77-ik lap), 
de ez az egész részlet az elfogadott „Rendezetből" kimaradt! 

Uj javaslatok csak az egyetemes egyház ev. teol. akadémiá-
jának Pozsonyban történt meg szervezése (1882) illetőleg az 1883-ki 
törvény életbeléptetése és annak kihatásai kapcsán merültek fel. 
A vezető embereket akkor az a gondolat lelkesítette, hogy a 
tudományos követelményeknek megfelelőleg szervezett és fakul-
tásnak szánt pozsonyi intézetet tanárképző intézetté kellene bőví-
teni.1 Ε fontos kérdéssel legbehatóbban és legalaposabban 
S c h n e l l e r I s t v á n foglalkozott.2 Schneller készséggel elismeri 
az alkotmányos nemzeti államnak azt a jogát, hogy a kultura és 
közoktatás vezére és főintézője, főfelügyelője legyen, de az ujabb 
tanügyi politikának alaphibája szerinte az, hogy az állam mindenható-
ságát kívánja érvényesíteni a nevelésügy monopoliuma által, pedig 
alkotmányos országban ép a tanszabadság absolut következése az 
állam alapelvének. Ezért az ev. egyház meggyőződése az, hogy 
egyformán szolgálja a valódi kulturállam, nemzeti nevelés és igaz 
tudomány érdekeit tanárképző és képesítő intézet felállításával, 
annál is inkább, mert a felekezeti tanárképzés joga az 1883-ki 
törvényben nincs tagadva, hanem határozottan el van ismerve, 
(i. m. 140.). Schneller kijelenti, hogy eszmény lebeg a szeme előtt, 
de a keresztülvitel kérdésénél a történeti és anyagi tényezőket 
kell irányadókul elfogadnia . . . A tanárképzőintézet a tanárképzést 
általában a vizsgálatokra való tekintettel három fokozatban végzi. 

Előkészít az alap, szak- és pedagógiai vizsgálatra. A Pozsonyban 
felállítandó tanárképzőnél egyelőre csak az alapvizsgálatra való 
előkészítést lehet célul kitűzni. Ami pedig a szakcsoportokat illeti, 
természetes, hogy csak azok a tárgyak jöhetnek tekintetbe, melyek az 
akadémián már bizonyos mértékben képviselve vannak. Ilyen 
szakok a klasszikai és élőnyelvek s a történeti és szorosb ér-
telemben vett bölcsészeti tudományok (i. m. 143.) Ε célból a 
fennálló 6 tanszék mellé legalább 2 új tanszék (klasszika-filológiai 
és magyar nyelvi és irodalmi szak) volna felállítandó. A tanár-
képző kurzusa pedig 2 évre terjedne és egyes előadásait a böl-
csészek a teologusokkal hallgathatnák, másokat pedig külön. 
Bizonyos ugyan, hogy ily csonka tanárképző intézet arra nem 
tarthatna igényt, hogy a miniszter a kebelében tanárképesítő 
bizottságot szervezzen, de annyit bizonyára ki lehetne eszközölni, 
hogy a tanárképző intézet hallgatói, kik 2 éven át rendszeresen 
foglalkoztak szaktárgyukkal és az alapvizsgálathoz követelt többi 

1 V. ö. M a s z n y i k E n d r e : Tanárképzésünk ügyében. Ev. Egyház és 
Iskola, 1883, 11-ik lap. 

2 „Állítsunk fel tanárképző intézetet" és „Tervezet középiskolai tanár-
képző felállításához" c. eikkeiben. Beszédek és a teol. akadémia fejlesztésére 
vonatkozó dogozatok. Pozsony, 1891. 119—153. lap. V. ö A felső oktatásügy 
Magyarországon, Budapest, 1896. 719—723. Továbbá a pozsonyi teol. aka-
démia szervezetének és ügyrendjének 14-ik pontját, mely expressis verbís a 
teol. akadémiának esetleg tanárok képzésében nyilatkozó feladatát említi meg. 
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tantárgyakkal, azonnal az alapvizsgálatra is léphessenek (i. m. 152.) 
Schneller ezen életrevaló és nem is sokat követelő eszméjét két 
ízben 1888-ban (Prot. Egyház és Isk. Lapban) és 1891-ben hir-
dette, de mint annyiszor az ev. egyház életében, az eszme papíron 
maradt és nem öltött testet. Újra megismétlődött az ev. egyház 
életében lépten-nyomon megjelenő hiba, hogy folyton új inté-
zeteket létesít, a helyett hogy a fennállók belső gyarapításáról 
és kifejlesztéséről gondoskodott volna. Schnellernek Pozsonyból 
való eltávozásával pedig az ev. tanárképzés ügye is hosszú időre le-
került a napirendről. Legújabban, mikor az evangélikusok egy 
régi, több mint egy százados óhaja ismét aktuálissá vált t. i. az 
ev. teol. fakultás felállításának a kérdése, a háttérben újra meg-
jelent az ev. tanárképzés ügye is, de nagyobb eréllyel alig szor-
galmazza valaki. Az ev. egyháznak felekezeti szempontból bizo-
nyára az volna az érdeke, hogy prot. szellemű és hivatásuk 
tudatára emelkedett tanárokkal lássa el középiskoláit, ami csak 
úgy lehetséges, hogy ha tanárai képesítését a kezében tartja, 
azonban története folyamán „a maga szervezetével, törekvéseivel, 
lelkével mindjobban a magyar nemzeti kultúrának szolgálatába 
állt" és felekezeti érdekeit készséggel feláldozta a köz érdekében. 
Így alig várható, hogy a szó szorosabb értelemben vett ev. tanár-
képzés még valaha megvalósuljon. De a magyarországi ev. 
egyház története arról is világos bizonyságot tesz, hogy mindig 
nagy gondot fordított iskoláira, hogy nem riadt vissza a leg-
nagyobb áldozatokból sem, hogy iskoláit a kor követelésének 
megfelelőleg fejlessze. Ezt mutatja az ev. tanárképzésnek e sorok-
ban elmondott vázlatos története is, mely egy-egy érdekesebb 
tanulságot szolgáltat napjainknak bonyolultabb viszonyai között is. 
Különösen Petz javaslatában a külföldi egyetemek látogatása, a 
magánnevelés szokása, a képesítő vizsgálaton az általános kép-
zettségről való számadás és a próbatanítás, oly mozzanatok, 
melyeknek felkarolása ma is szép gyümölcsöket teremhetne. Még 
az algimnáziumi és felgimnáziumi képesítés közti különbségtétel-
ben is megnyilvánul az a racio, hogy az első alkalommal alsóbb-
rendű képesítést nyert jelöltet a szakmájába való komolyabb 
elmélyedésre serkentse, továbbá ez a kétféle fokozat talán vilá-
gosabb képet adott az illető tanár készültségéről, mint a ma 
divatos 5-féle érdemjegy. 

Dr. Szelényi Ödön. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" 1916. évfolyamából az 1—9· 
szám jelent meg. Az első számba az idén is megint Bezzel H-
bajor főkonzistoriumi elnök írta meg az újévi elmélkedést, amely 
visszapillant az elmúlt évre és sok megszívlelésre méltó gondo-
latot vet fel a jövőre nézve is. Azután a háromnegyed évfolyam 
legnevezetesebb cikkei Bachmcmn F. erlangeni tanár dolgozata: 
„Lehre und Leben", mely három számon át fejtegeti thémáját, 
elismervén az életnek, de a tannak is a jogát s feltüntetvén a 
korlátokat is, melyeket főleg az élet hangsúlyozásánál a modern 
korban sokszor figyelmen kiviil hagynak.A^/ta« T. fősuperintendens 
a theologia tudományos jellegéről ír. Ihmels lipcsei tanár pedig 
Jellinghausnak, a közösségiek híres dogmatikusának tanát a 
megszentelésről méltatja nagy igazságszeretettel, de nem gyen-
geséggel. 

A francia róm. katholikusok tudvalevőleg a háború folyamán 
egy munkát adtak ki, melyben Németországot gyalázva, Francia-
országot szeretnék a hitük védőjének felüntetni. Ez ellen több 
német róm. kath. theologus, politikus, történész, a német róm. 
katholikusok védelmére kelt egy gyűjteményes műben, melyben 
Kiefl fogalkozik a protestáns theologia és a katholicismus viszo-
nyával. Ezen dolgozatban a positiv prot. theologia igen mostoha 
elbánásban részesül, miért is Dunkmann greifswaldi tanár folyó-
iratunk harmadik füzetében ezen egyoldalúság ellen síkra száll. 
Bossert stuttgarti lelkész s jeles történész érdekes cikket írt a 
zenéről Németországban a középkor végén. Lic. Lauerer bajor 
lelkész tanulságosan fejtegeti ezt a kérdést: van-e haladás? 

Folyó év április havában volt 300 éve, hogy Shakespeare 
meghal.t. A háború nem riasztotta el a németeket attól, hogy e 
napot ünnepeljék. Ök Shakespearet a magukénak vallják. Folyó-
iratunk is szentelt a nagy költő emlékének egy tanulságos cikket. 
Vollert gerai gimn. tanár irta „Shakespeare és a biblia" cím alatt. 

Ki kell emelni aztán néhány hosszabb cikket, mely több szá-
mon át folytatódik. így ir Schröder lipcsei lelkész a keresztyén 
kijelentéshit s a keresztyén egyház viszonyáról, Griitzmachcr 
erlangeni tanár a régi és az ujprotestantismusnak az egyházra vonat-
kozó felfogásáról és Böhmer lipcsei tanár az anglikán egyházról 
és a protestantismusról. Ez utóbbi cikk igen alapos tanulmányon 
alapszik és minden célzat nélkül, de annál világosabban mutatja 
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mily nagy mértékben hódította meg az (angol és amerikai) püs-
pöki egyházban az u. n. magas egyházi irány a legszélesebb 
köröket és tette a valamikor protestáns egyházat valóságos (csak 
pápa nélküli) pápás egyházzá. Az ember ezen felvilágosítás után 
megérti, miért oly csekély Angliában a protestáns solidaritás 
tudata. Azért, mert Anglia lényegében már nem is protestáns. 

Figyelemre méltó cikket találunk a 6. füzetben Hilbert ros-
tocki tanár tollából az „egyházi népmissióról." A cikk azóta ön-
álló könyv alakjában is megjelent. A belmissió barátja az egy-
háznak a háború után való teendőire nézve megszívlelésre igen 
méltó ujjmutatásokat talál. Érdekes Walther rostocki egyház-
történész cikke is Luthernek mint bibliafordítónak vetélytársairól 
1525-ig. 

Természetes, hogy ó és uj szövetségi cikkek is találhatók 
folyóiratunkban. König Ε. bonni tanár világos, tudós modorában 
ír az ó szövetség bölcseségtanárról,/7>to kiéli magántanár pedig 
az isten nevéről Gen. 2,4—3,24-ben. Újszövetségi kisebb cikkek 
sorozatát kezdi meg Wohlenberg Gy. erlangeni tanár a 9. füzet-
ben „Neutestameníliche Miscellen" cim alatt. Ez alkalommal azt 
a kérdést fejtegeti, ki volt az uj szövetségbeli vérfolyásos asszony? 

A „Neu kirchliche Zeitschrift"1) ezúttal is tudományos szín-
vonalú folyóiratnak bizonyul, mely élénk kontaktusban igyekszik 
maradni az egyházi (s nemzeti) élet korkérdéseivel, gyakorlati 
szükségleteivel. 

Mint máskor, most is rámutatunk még folyóiratunk társára, a 
„Theologie der Gegenwart" 2) című kritikai lapra. Hat füzetben 
ismerteti e lap az utolsó év theol. irodalmának újdonságait. Ez 
ideig öt füzet jelent meg. Az elsőben ismerteti Grützmacher a 
rendszeres theologia irodalmát, beleértve a philosophiát, psycho-
logiát, vallástörténetet is. A második füzetben szól Uckeley königs-
bergi tanár a gyakorlati theologia irodalmáról, melyben jó sok 
háborús irodalom is foglaltatik. A harmadik füzetben ismerteti 
Grützmacher münsteri tanár az ó- és középkori, a negyedik 
füzetben Jordan erlangeni tanár az újkori egyháztörténeti irodal-
mat. Végül az ötödik füzet tartalma az ó-szövetség magyaráza-
tával foglalkozó irodalom, melyet Wilke bécsi tanár ismertet. 

Ugy a „Neue kirchliche Zeitschrift," mint a „Theologie der 
Gegenwart" a positiv theologia organuma. Ily szellemben s a 
kor tudományának színvonalán állva szolgál mindakettő olvasói-
nak. Mindakét folyóiratot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Daxer Gy. 

4) Neu kirchliche Zeitschrift, herausgegeben von D. Wilh. Engelhardt. 
XXVII. Jahrgang 1—9. Heft. Leipzig. A Deichertsche Verlagsbuchhandlung 
Werner Scholl. 1916. Ára 'U évre 2 50 Mk., egész évre 10 Mk. 

'-) Die Theologie der Gegenwart. X. Jahrgang. 1—5. Heft. Leipzig. A 
Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Ára 3'50 Mk. 
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Szemle az újabb magyar pedagógiai irodalom terén. — Az az 
örvendetes lendület, melyet pedagógiai irodalmunk már a háború 
előtti utolsó évtizedekben vett és a mely új folyóiratok létesíté-
sében és a rendszeres pedagógiai, valamint a pedagógia történe-
tének művelésében egyaránt megnyilvánult, szerencsére nem 
szakadt meg a ránk lesújtott világkatasztrófával sem, hanem ellen-
kezőleg az értékek átértékelése a pedagógiát is új feladatok elé 
állította — akárcsak a teológiát. Ε gazdag termésből csak néhány 
— teológiailag is érdekes vagy más szempontból figyelemre méltó 
és újszerű — munkát mutatunk be. Kezdjük a neveléstörténelemmel. 
Első helyen Findczy Ernő ily című munkáját említjük: 

A középkori nevelés története. - (Budapest, 1914 Ára fűzve 
8 korona.) 

Folyóiratunk megszabott terjedelme miatt csak röviden emlé-
kezhetünk meg erről a maga nemében klasszikus munkáról, de 
mulasztást követnénk el, ha fel nem hívnók reá protestáns köreink 
figyelmét. A magyar kritika e munkát egyhangú helyesléssel 
fogadta, ami szintén ritka eset minálunk, alig is tettek kifogást 
ellene, de ezek e kifogások is alig állják meg a helyöket. Igy az 
egyik a keresztyénség meghatározását keveselte, de a középkori 
keresztyénségről lévén szó, mi helyesnek tartjuk az ott adott 
definíciót és ismerve a szerző szigorú tárgyilagosságát, biztosak 
vagyunk felőle, hogy a következő kötetében a protestáns keresz-
tyénségnek is teljes igazságot fog szolgáltatni. Nem tartjuk helytálló 
kifogásnak azt sem, hogy a magyar vonatkozásokat szerző elha-
nyagolta. A szerző az egyetemes neveléstörténet álláspontjára 
helyezkedett, ebben pedig nem jutván vezérszerepe a magyar 
nevelésnek, a szerző nem tehetett mást, minthogy az illető helyeken 
oda beillessze. 

Szerző egyébiránt oly kiterjedt forrástanulmányok alapján 
dolgozott, hogy munkája nemcsak a pedagógust, hanem a kuluir-
historikust is érdekli. Nagyszerűen rajzolja meg az egyes idő-
szakok műveltségi helyzetét, vezéreszméit és ebbe illeszti bele a 
nevelést; a gazdag szemelvények pedig egyenesen a kor lelkébe 
vezetnek. Az evangelium pedagógiája után (Jézusnak mint a neve-
lőnek a jellemzése sokkal jobban sikerült mint pl. a Rein-féle 
nagy enciklopédiának hasonló fejezete!) megkapó rajzát adja a 
görög és latin egyházatyák pedagógiájának. Hasonló szép fejezetek 
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foglalkoznak a népvándorlás alatt is fennmaradt műveltséggel. 
Nagy Károlylyal, az egyházi iskolázással, a lovagok és iparosok 
nevelésével, a skolasticismussal és egyetemekkel, a keresztyén 
nőneveléssel és nem feledkezik meg a muszlimek és zsidók 
nevelésügyéről sem. És mindezeket oly szeretettel, hozzáértéssel 
és vonzó előadásban mondja el, hogy az olvasó figyelme egy 
percig sem lankad. Meg kell még említenünk azt is, hogy néhány, a 
neveléstörténeti kézikönyvekben még mindig kisértő tévedést 
eloszlat. így pl. a latin egyházatyáknál szembeszáll azzal az 
uralkodó nézettel, mintha azok mind ellenszenvvel viselkedtek 
volna a klasszikus műveltség iránt. Megállapítja, hogy Nagy Károly 
udvari iskolája gyermekek iskolája volt. Kimutatja, hogy Walafried 
Strabo állítólagos naplója a XIX. század közepe táján készült. 
Nézetünk szerint helyes álláspontot foglal el az egyetemes nevelés-
történet egyik legvitásabb kérdésében: a közös élet testvéreinek 
iskoláit illetőleg is. — Valóban, e szép könyv németre fordítva 
és esetleg megfelelő illusztrációkkal ellátva, a külföldi irodalomban 
is számot tenne. 

Fináczy után említjük dr. Kemény Gábor három tanulmányát 
a francia középiskolákról, bár egyik sem egészen történeti, hanem 
mintegy átvezet a másik csoportra. (A francia középiskolák szer-
vezete. Kolozsvár 1915. A francia középiskolák szelleme. Budapest 
1915. Párisi tanulmányati észrevételek. U. ott 1916.) Mi a félre-
vezetett francia népet nem követjük mostani paroxizmusába, 
hanem szívesen olvassuk, amit középiskoláiról egy oly jó meg-
figyelő, mint szerző volt, róluk elmond. Nagyon sok érdekeset 
hallunk a klasszikus nyelvek tanításáról, melynek célja a formai-
képzés; a fegyelmezésről, túlterhelésről, a párisi életnek a közép-
iskolákra való hatásáról, az internátusi rendszer ellen felmerült 
újabb kifogásokról, az 1902. évi tantervről stb. Az ilyen rövid 
tanulmányutak ugyan sokszor annak a veszedelemnek vannak 
kitéve, hogy egyoldalú általánosításra ragadják a szemlélőt, de 
Kemény oly meggyőzően ír, hogy mindenben igazat szeretnénk 
neki adni és helyes utalásait a magyar nevelés terén is értékesíteni. 

Amíg a szimpatikus szerző csak nem rég tűnt fel az irodalom 
mezején, addig Szitnyai Elek annak régi, érdemes munkása, 

•amennyiben közel 25 éves működésre pillanthat vissza. Szitnyai 
szép sikerrel fáradt azon, hogy a filozófia és pedagógia többé-
kevésbbé biztosabb eredményeit élvezetes formában és közérthetően 
szélesebb köröknek tegye hozzáférhetővé. Ilyen legújabb munkája 
is. „Miért vagyunk jók vagy rosszak?" Budapest, 1915. Ára 2 Κ 
80 f. - Ε téma bizonyára felette érdekes és megoldása céljából 
szerzőnk a fiziológiához folyamodik, hangsúlyozván a szoros össze-
függést szervezetünk uiinden része és erkölcsi cselekvéseink, tehát 
jóságunk, rosszaságunk között. „Őseink erényei és bűnei azok a 
Párkák, melyek erkölcsiségünk fonalát már születésünk előtt 
fonják. Ennek folytán — szerinte — a nevelés igen sokat tehet 
az ismeretnyujtás terén, ellenben az erkölcsiség terén hatása 



Könyvismertetés. 2 8 7 

sokkal csekélyebb, hiszen nein tud megfelelő agysejteket, érző 
szivet, jó tüdőt, érzékeny idegrendszert, jól fungáló májat, belet 
gyomrot adni . . ." Nyilvánvaló, hogy Sz. elmélete kissé egyoldalú, 
definíciói ellen is lehetne szót emelni, (pl. az akaraté ellen), de 
oly széleskörű tudással és világos eszmemenetben adja elő nézeteit, 
hogy mindvégig figyelemmel olvassuk. Minden sorából pedig a 
tapasztalt, munkája nehézségeit jól ismerő és még sem csüggedő, 
nemes, megállapodott világnézettel biró pedagógus szól hozzánk. 
Hogy ép e napokban a nevelés korlátaira, az öröklés határaira 
figyelmeztet — sajnosan — oly időszerú, mikor a háború rémes 
jelenetei sokszor az ősembert juttatják eszünkbe. De Sz. azért 
nem esik sötét pesszimizmusba, hanem biztos arról, hogy mégis 
mindig lesznek hősök, akik az emberjavítás sisyphusi munkájára 
vállalkoznak. — Imre Sándor neve e folyóirat olvasói előtt is 
jó ismerős. Ezúttal három rövid felolvasását tesszük szóvá. (A 
magyar nevelés feladatai és a református iskolák. Debrecen, 1914. 
A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység. Budapest, 1915. 
A háború és a pedagógia, u. ott.) Mind a hármon mint vörös fonál 
végighúzódik a szerzőnek nagyarányú működését irányító alapeszme: 
a nemzeti jövő gondolata. Ennek biztosítása céljából — szerint — 
a nevelés minden tényezőjének át kell éreznie a maga külön fel-
adatának az egészszel való kapcsolatát és egyetemes értékét, 
vagyis létre kell jönnie a belső egységnek. „A nemzetnevelés 
eszméje egységesnek kivánja a művelődési politikát és az iskolai 
nevelés aprólékos munkáját." Ebbe a keretbe kell beilleszteni a 
ref. iskolák munkáját is. „A ref. iskolának különleges feladata 
nincs, mert az övé az egyetemes nevelési feladat." — Ebben az 
egyben nem követhetjük teljesen a kiváló írót. Mert vagy van a 
ref. és így a prot. iskolának különleges hivatása, az egyetemes 
nevelési feladat munkálása közben, vagy — nincs is létjogo-
sultsága. Más alternatívát mi nem látunk. Lehet azonban, hogy 
szerzőnk csak a rendelkezésére állott idő rövidsége miatt nem 
adta meg a feleletet erre a súlyos problémára. Utolsó cikkében 
eszmegazdag fejtegetésben ismerteti a nevelési tennivalókat a 
háború folyamán. — Terjedelmes, szép könyvvel ajándékozta 
meg pedagógiai irodalmunkat Molnár Oszkár. (Szociális pedagógiai 
intézmények. Kolozsvár 1915. 220 lap, ára 4 K.j — A szociális 
pedagógián ma mást is értünk ugyan, mint a szerző, de ő nem 
e fogalom elméleti oldalával foglalkozik, hanem az ide sorozható 
intézményeket ismerteti és teszi ezt oly széles olvasottsággal, 
pedagógiai érzékkel és alapos hozzáértéssel, hogy a legnagyobb 
elismeréssel kell neki adóznunk e gazdag tárgykörről való minden 
irányú tájékoztatásáért. A pedagógia jelen állása és a szociális-
pedagógia meghatározásai után ismerteti a népjóléti, népvédelmi 
és népművelési intézményeket. Az egyes fejezetek során a patro-
názs intézmény ép úgy megyilágításra talál, mint a gyenge gyer-
mekek számára létesült szanatoriuinszerű intézmények (gyógy-
pedagógiai intézmények, erdei iskola) és a szabadoktatás minden 
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neme. Szerzőnk érdeme az is, hogy a hazai és külföldi alkotásokat 
egyaránt ismerteti. A ki e kérdésekben gyorsan tájékozódni óhajt 
— és ki lehetne irántuk közömbös — annak nem ajánlhatunk 
megbízhatóbb kalauzt Molnár könyvénél. 

Sajátságos munka szerkezetére nézve, de tele van ember-
szeretettel, élet és főleg pedagógiai tapasztalattal jeles veterán 
pedagógusunk Gyertyánffy István·. Theano c. műve. (Budapest, 
Lampel 1915. ára 4 Κ 50 fill. 184 lap, Három részből áll. Az első 
kettő a 60-as ézekből való. Az első Wieland: „Die Pythagoreischen 
Frauen" c. értekezésének a fordítása. (Theano tudvalevőleg P. 
felesége volt.) Ez adott szerzőnek alkalmat arra, hogy a hazai 
nőnevelésünk reformjáról elmélkedjék. Igy ez a 2-ik fejezet főleg 
történeti szempontból érdekes. Ez azonban nem összefüggő fej-
tegetés, hanem naplójegyzetek, aforizmaszerű följegyzésekből áll. 
Az utolsó részt pedig senki sem fogja megindultság nélkül olvasni. 
Szerző itt legszemélyesebb emlékeit tárja fel, anyja és nővére 
„theanoizmusának ( = az igazi önfeláldozó nőieséget jelenti) állít 
örök emléket. — Ne rójjuk fel a becsületben megőszült szerzőnek 
a rendszertelenséget, mikor így is annyit tanulhatunk tőle. 

Legutoljára hagytuk (de hangsúlyozzuk, hogy last not least) 
a „Néptanítók könyvtára"-nak két legújabb kettős füzetét, (dr. 
Bárány Gerő: Etikai előadások és Claparéde-Weszely: Gyermek-
pszichológia és kísérleti pedagógia. Budapest. 1915. Ára egy-egy 
kötetnek 2 K.) Mióta dr. Weszcly Ödön e vállalat szerkesztésé} 
átvette, friss, modern szellemet vitt abba bele. Ezt tanúsítja az 
eddig megjelent munkák egész sora. Modern írók Jevons, James, 
Walter Crane, Devey stb. szerepelnek benne egy-egy munkájukkal, 
mert dr. Wesszely Ödönnek, a modern magyar pedagógia ezen 
jeles munkásának, finom érzéke van az iránt, hogy a mai taní-
tónak, illetőleg pedagógusnak mire van szüksége. Ilyen jellegű a 
legújabb két munka is. Az egyiket maga a szerkesztő ültette át 
franciából, a kitűnő Payot után, tehát Claparéde-ot szólaltatja 
meg nyelvünkön nagy hasznunkra, mert a gyermek pszichológia 
és kísérleti pedagógia megint oly szakmák, a melyek iránt min-
denkinek érdeklődnie kell. 

A másik munkát is örömmel üdvözöljük. Végre egy modern 
etika, vagy azt is mondhatnók, „pedagógiai etika" magyar nyelven, 
mert a pedagógia igényeire van tekintettel. Oly nagy szükségünk 
volt már erre, hiszen eddig nyelvünkön csak elavult munkák vagy 
egyes értekezések és iskolakönyvek álltak az érdeklődő rendel-
kezésére, Kármán nagy etikai rendszere pedig kéziratban maradt. 
Bárány ez új munkájával csak növeli eddigi irodalmi tevékenyke-
désének a sikerét. Igen sajnáljuk, hogy ezúttal be kell érnünk ez 
általános megjegyzésekkel. Figyelemkeltésre különben ez is elegendő. 

Az ismertetett munkák pedig némi halvány sejtelmet adhatnak 
arról a gazdag, sokoldalú munkásságról, mely magyar földön a 
pedagógia terén folyik. 

Szelényi Ödön. 
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D. Dr. Daxer György·: Das Kreuz Christi. A „Biblische Zeit 
und Streitfragen" 10. sorozatának 8. füzete. U. az Die Bergpre-
digt und der Krieg. Leipzig. 1916. Ára 1 korona 50 f. (Kapható 
a pozsonyi diakonisszaház könyvraktárában). 

A hadi kegyesség tartalma : Az Istenben, az isteni gondvise-
lésben, az emberi lélek értékében és így az istenfiúságban való 
hit, szóval az első hítágazat. Ebből a tényből most már kétféle 
következtetést vonnak le a teologusok. A „liberálisok" ebben 
a kegyességben látják azt az alapot, amelyre támaszkodva a 
keresztyénségnek érthető erkölcsi egyetemes vallássá kell átala-
kulnia, amint hogy ők ezt eddig is hirdették és aminek beigazoló-
dását most világosan látják. — Az egyházias teológusok viszont 
egyedüli normának a szentírást tekintik és ennek magaslatára 
kell a fogékony, de most még csak a „természetes" ember vallá-
sos vágyódásait istápoló lelkeket felemelni. Érthető keresztyén-
ség megteremtése, vagv pedig a második hítágazat elfogadása 
legyen-e a jövő feladat? Ezt a két kérdést vetette fel a háborús 
időben keletkezett teológiai vita. 

Ezen két kérdés közé akarom beiktatni D. Dr. Daxer munká-
jának ismertetését, mert megvilágítja mind a kettőt. 

Szerző a kereszt és a keresztre feszítésnek kortörténeti fejtege-
tései után lélekben a kereszt alá áll, és onnan szemléli az üdv-
bizonyosságnak sokféleképen felvett alapjait. Megállapítja, hogy 
a kereszt botránkoztatása nem új dolog, tehát nem a mai felvilágo-
sodás és kultura eredménye, hanem „a" természetes ember 
gondolkodási módja. 

A kereszt mysteriumától való idegenkedés miatt a modern 
ember elveti a többi hítigazságokat is. Ennek megakadályozására 
a vallástörténetiiskola engedményeket tesz. Jézús isteni termé-
szetét és a helyettes elégtételt elejtik. Jézus természetes ember 
volt, de próféta, aki az isteni mivoltot kijelentette, és az erkölcs 
ideális magaslatáig küzdve fel magát örök vezérünkké és eszmény-
képünkké lett. Hogyha ezen eszményképnek fényében gyönge-
ségünk tudata nyom is, im hirdeti Jézus, a vezér, az Istennek bűnt 
megbocsátó szeretetét és mivoltát, „Igy lett az evangéliumetikus 
váltság vallássá, központjában áll az (emberi) jó akaratban való 
hit, mely akaratot a bűnbocsánat megszabadított békóitól".(Bousset). 
Itt azután felveti a szerző a kérdést, hogy vájjon a keresztyén 
hit támadóit ezen megoldással megnyerjtik-e és vájjon, ami pedig 
a legfontosabb, megnyugtatja-e bűnös lelkiismeretünket és békes-
séget ad-e? 

A ritschliánusok sem szüntetik meg a kereszt botránkoztatá-
sát. Bár az e helyen részletesen idézett képviselők közelednek 
az egyházi felfogáshoz, Krisztus istenségét elismerik, a keresztben 
váltságot is látnak. A kereszt szemlélete közben ugyanis bennünk 
a bűnbánat érzete támad és ezen sajgó bűnbánat keletkezésében 
áll a büntetés is. Tehát nem Isten szentségének megóvása miatt, 
hanem az emberek szempontjából volt szükséges Krisztus kereszt-
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halála. Mi bűnös emberek tekintjük csak halálát elégtételadásnak, 
Isten azonban nem. 

Mindezekre szerzőnk következőleg válaszol. 0 Krisztus ke-
resztje alatt állva szemléli ezen kérdéseket. Akiben a bűn és egy-
úttal a felelősség tudata él, annak lelkiismerete retteg Isten bünte-
tésétől. Két módja van a szabadulásnak: vagy jóvá tesszük a 
bűnt, vagy pedig elszenvedjük büntetését. Az utóbbi kárhozatot 
jelent, ezért lehetetlen elszenvednünk, de előbbire is képtelenek 
vagyunk. Amennyiben egyik hibánkat jóvá akarjuk tenni, újakat 
csatolunk hozzá. így nemcsak hogy eleget nem tettünk bűneinkért, 
hanem közben erkölcsi törekvésünket is megbénítjuk. Ez szerző 
felelete a vallásbölcseleti felfogásra. — A Ritschl-féle iskola sem 
elégíti ki lelkiismereti nyugalmunkat. Nemcsak cselekedeteink, de 
lelkünk érzelmei, belső rezdülései sem tisiták. A bűnbánatnak árnya-
latnyi fogyatékossága is megdöntheti a bűnbocsánat bizonyosságát. Ε 
bizonyosságalapja tehát nem lehet mibenn iink,hanem csakis aKrisztus 
kereszthalálában. Halála nemcsak emberi, szubjektív szempontból 
megváltás, hanem a bűn reális voltánál fogva Istennek kiengesz-
telése is. Ha erről bizonyosak vagyunk, ha az erkölcsi világrend 
ha Isten szentsége érvényben marad, csak akkor vagyunk a 
bűnbocsánatról is bizonyosak. Ezt pedig megszerzi nekünk, a 
XX. század emberének is Krisztus váltsághalálának objektiv 
ténye: a helyettesítő elégtétel sem Isten változhatatlanságát nem 
zárja ki, sem pedig a jogi- és vallásos felfogás ellentétét nem 
hozza létre. 

A füzet szorgalmas, tudományos munkálkodás eredménye. 
Nyugodt, az eltérő felfogások intencióit megérteni tudó tárgyi-
lagos hangját dicsérjük és hazai polemikus irodalmunk számára 
követendő példának állítanók. Nyelve világos és szép. Aki az 
üdvbizonyossághoz vezető utat e nagy szelle.i.i kavarodásban 
tisztán akarja látni és másokat is oda vezetni, annak melegen 
ajánljuk Daxernek a Krisztus keresztjéről szóló eme hittanát. 

Aki pedig a világháborút követelte öldöklés és a keresztyén 
szeretet és megbocsátás között fel-feltörő feszültség közepette a 
saját és a mások lelkiismeretét megakarja nyugtatni, annak ajánljuk 
ugyancsak Daxernek erkölcstani füzetét. „Die Bergpredigt und der 
Krieg" cimmel. 

A harcoló keresztyén embernek a háborúhoz való viszonyát 
a szerző csak elméleti szempontból kivánja tárgyalni, mert gyakor-
latilag már megoldotta azt minden vitézül és híven harcoló keresz-
tyén katona. 

Az elméleti megoldást megnehezíti a hegyibeszéd követelése. 
Mát. 5. 20—48. Mindeme követelések vádolhatják a harcoló keresz-
tyéneket. És mégsem vádolják, mert Jézus — amint a szerző 
Mát. 5. 20—48. szakaszainak alapos magyarázata alapján kimu-
tatja — nem új törvény magyarázó a törvényt hamisan és mere-
ven magyarázó írástudókkal szemben. „Példáival" szeretetből 
fakadó érzületet kíván, de esetről-esetre vonatkozó törvény-szaka-
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szokat nein állít fel. Ezen törvény magyarázata elsősorban a tanít-
ványainak szól, akik a makarizmusok szerint — Isten országának 
iagjai. Emellett azonban a természetes életnek és így az államnak 
ts tagjai. Itten ellentét csak akkor állhatna fenn, ha Jézus a földi 
élet viszonylatai ellen állást foglalna. Jézus azonban nem tagadta 
meg a földi élet követeléseit, mint azt Baumgarten, Feine és 
Naumann állítják. Elismerte az állam isteni rendeltetését, az állami 
törvényeket, sőt elfogadta a zsidó állami élet természetes erkölcsi-
ségét, amely „a természetes élet saját törvényszerűségéből fakadt". 
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak 
— tehát a gyakorlati zsidó állam-élet — eltörlésére". így hely-
ben hagyta a zsidó törvénynek a háborúra vonatkozó rendeléseit 
is és így a háborút is. — A háború csak is az állam dolga. 
„Csak a szervezett hatalom, melyet államnak mondunk, amely 
fölött magasabb birói hatalom nem ítélkezik, kerülhet abba a 
helyzetbe, hogy más államokkal való peres ügyeit háború útján 
rendezze". Ha most az áilam, amely miként a birtok, a munka, 
a jog stb., szintén a „teremtés alaprendjeihez" tartozik, háborút 
visel, akkor a keresztyén ember nyugodt lelkiismerettel foghat 
fegyvert, mert Jézus nem tiltotta meg, másrészt pedig a felsőbb-
ség, amely Istentől való (János 19. 11.), parancsolja azt. Egy dologra 
azonban vigyázni kell: a hegyibeszédben követelte alapérzület 
megóvására, amely a természetes erkölcsiséget nem szünteti meg, 
hanem áthatja, megszenteli és amelynek így a háború fergetegében 
sem szabad elnémulnia, hanem annak borzalmait enyhítenie kell. 
A keresztyén alapérzület azonban nem igen érvényesül mosta-
nában. Ez természetesen nem jelenti a keresztyénység csődjét, 
hanem az igazi, élő keresztyének aránytalanul csekély számát. 
Ép a háború bizonyítja, hogy mily nagy a csak névleges keresz-
tyének száma itt is — túl is. Ép ezért munkálkodnunk kell, amíg 
nappal vagyon, hogy ezen állapot megjavuljon. Igv ezen hábo-
rúból is áldás fakadhat. 

A tudományos módszerrel, de azért érthetően, egyszerűen írt 
tanulmányt haszonnal olvashatja mindenki. Különösen a gyakorló 
lelkészeknek ajánljuk, akiknek oly textusokat is kell magyarázniok, 
amelyek a keresztyén etikának a háború etikájával való ellen-
tétét feltüntetni látszanak. 

Duránd. ^ Wagner György. 

Újabb tudományos vállalatok. — A világháború vérfagyasztó 
izgalmai között jelent meg a Református Egyházi könyvtár 3 
újabb díszes kötete bizonyságául annak, hogy a háború zaja talán 
megbénítani, de megsemisíteni nem bírta a magyar tudományos 
törekvéseket. De ez a nagyszabású vállalat mostanában azért is 
érdemel külön felemlítést, mert éppen 10 éve múlt annak, hogy 
megindult, tehát ép e történeti időkben ért fennállásának nevezetes 
fordulópontjához. Tudós és országos hírnévnek örvendő szerkesz-
tője dr. Antal Géza valóban teljes megnyugvással, a jól végzett 
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munka tudatával pillanthat vissza erre a 10 esztendőre, mert 
vállalatának színvonalát úgyszólván kötetről-kötetre emelni, idő-
szerűvé és a felmerült szükségleteket mindig jobban kielégítővé 
tudta tenni. Mutatja ezt az eddig megjelent kötetek időrendben 
való felsorolása. Mivel a Protestantismus, ha akarná sem tudná 
elszakítani azokat a szálakat, melyek a múlthoz fűzik, — hiszen 
akkor megszűnnék keresztyén-vallásos világnézet, a világot átala-
kítani törekvő szellemi hatalom lenni, — az első kötetek e dicső 
múlt feltárásának vannak szánva. Varga Lajos :A keresztyén egyház 
történelme c. bevált munkáját kapjuk új kiadásban, melyet ismert 
szakavatottsággal Zoványi Jenő rendezett sajtó alá. Beosztása ez: 
I. kötet. A reformáció előtti korszak. Sárospatak 1906. 566. lap. 
II. kötet. A reformáció utáni korszak. Sárospatak. 1906. 863. lap. 
III. kötet A reformáció utáni korszak, folytatás 1814-től 1890 92 
tájáig. Sárospatak 1908. 746. lap, Ebből a kötetből maradt ki 
Zoványinak az egyháztörténelmi tudomány újabb haladását feltün-
tető fejezete, de megjelent e folyóirat hasábjain. (1909-ben), Refor-
mátus vállalatról lévén szó a következő kötetek a nagy genfi 
reformátornak vannak szentelve. Még pedig Kálvin életét. 2. kötet-
ben megírta a magyar Kálvinismerők egyik legjelesbike : Pru-
zsinszky Pál. I. kötet. Pápa 1909. 438. lap. II. kötet. Pápa 1912. 
547. lap. Az. V. és VI. kötet Kálvin János korszakos Institutió-ját 
adja Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv gondos fordításában. (A 
keresztyén vallás rendszere I. kötet. Pápa 1909. 696. lap. II. kötet 
Pápa 1910. 948 lap). A IX. kötet tartalmazza ugyancsak Ceglédi 
Sándor teol. tanár hű fordításában Kálvin kisebb müveit a rend-
szeres teológia köréből. 776. lap. Közben a körültekintő szerkesztő 
más igényeknek és érdekeknek is igyekezett megfelelni. Igy jelent 
meg az 1911-ben mint VII. kötet dr. Erdős József előnyösen ismert 
tollából az Újszövetségi bevezetés. 

A legújabb kötetek egyszerre jelentek meg, mindenik 
más-más szempontból hézagpótló és a legnagyobb mértékben 
felkelti a tudományos érdeklődést. A kötetek ezek : X. Bölcsészet-
történet. 1. Az ókori filozófia története. Irta dr. Horváth József 
Pápa. 1914. 816. lap. XI. A gyülekezeti igehirdetés elmélete. (Homi-
letika) írta dr. Ravasz László. Pápa 1915. 497. lap és az utolsó 
XII. Az ókori keleti népek művelődés története különös tekintettel 
a bibliára írta dr. Varga Zsigmond. I. kptet. Pápa 1915. 512. lap. 
Amidőn a szerkesztőt és munkatársait szívesen köszöntjük 
a vállalatot jelentős határkőhöz jutattó 12-ik kötet megjelenése 
alkalmából, készséggel megígérjük, hogy e monumentális vállalat 
újabb köteteiről legközelebb szakszerű ismertetést is hozunk. 
E)icséret illesse továbbá a sárospataki, illetőleg pápai főiskola 
nyomdáját, mely a gazdag tartalomnak megfelelő díszes kiállí-
tásban bocsátotta közre az egyes köteteket. Végül azonban el 
nem fojthatunk egy fájdalmas gondolatot. Nem lehetett volna, 
kérdjük, e nagy művet a 2. protestáns testvérfelekezetnek közös 
erővel kiadnia? Amilyen elismerést és bámulatot érdemel a ref. 
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egyház, hogy ilyen vállalatot a mag erejéből is megbír, ép oly 
sajnálatos, hogy a testvérfelekezetek irodalmi kooperációja is oly 
nehezen valósul meg! Ε szép vállalattal egy kedvező alkalom 
ismét elmúlt, kérdés lesz-e még hozzá hasonló? 

A jelentős vállalatot azonban igy is irigység nélkül minden-
kinek figyelmébe ajánljuk. 

Ε szorosan teológiai irányú vállalat mellett 2 más jellegű 
kiadványcsoportra is hívjuk fel olvasóink figyelmét. Ε vállalatok 
látszólag távol esnek a teológiától, de igazán csak látszólag, hiszen 
a teológia a filozófia mellett a legegyetemesebb tudomány és 
tudományos volta csak úgy maradhat meg, ha állandóan ébren 
tartja azokat a kapcsoló pontokat, melynek a többi disciplinához 
hozzáfűzik. Így az igazi teológus jelszava a tudomány terén is 
„Nihil hurnani a me alienum puto". 

Ebből a szempontból utalunk ez alkalommal az „Erdélyi Mu-
zeum Egyesület jog- és társadalomtudományi szakosztályának" 
kiadványaira. Csak egészen fiatal vállalatról van szó, mert 1911-ben 
indult meg, de már igen szép kiadványai jelentek meg dr. Farkas 
Lajos kolozsvári egyetemi tanár és szakosztályi elnök és tudós 
munkatársai jóvoltából. A teologust az I—II. és VI. füzet érdekli 
különösen. Az I. füzet az 1909/10. évi felolvasások és előadásokat 
közli; melyek közül, kieinelendők. Hammurabi és kora Kmoskó 
Mihálytól, Hammurabi törvénykönyve jogiszempontból Meltzl 
Balambértől. Papyrusok és jogtörténelem Bochkor Mihálytól, 
Telekkönyv az ókorban, Kiss Gézától stb. A II. füzet Hammu-
rabi törvényeinek magyar fordítását adja a jeles budapesti asszirio-
logus Kmoskó Mihálytól. Mahler Ede (Asszíria és Babilónia c. 
munkájában Budapest 1906) ugyan hozzáférhetővé tette már 
magyar nyelven e 4 ezer éves törvénykönyvet, de Kmoskó érdeme, 
hogy e törvények új fordításához hozzácsatolta az u. n. sumir 
családi törvényeket is, és ami fő, mindezeket szakavatott jegyze-
tekkel látta el. Igy a Babel-Bibel kérdés egyik fejezetéről bárki 
mintegy autopsziával könnyű szerrel tudomást szerezhet a fel-
sorolt cikkek révén. A két füzet ára együtt 6 korona. A VI. 
füzet Manu törvényeit tartalmazza, melyeket szanszkritból bő 
szemelvényekben fordított Büchler Pál, szakszerű bevezetéssel 
pedig Bochkor Mihály egyetemi tanár látott el: (Budapest. Benkő 
Gyula 1915. 262 lap, ára 4 korona). Ε híres indus törvénykönyv a 
maga anyagát 12 könyvre (fejezetre) osztva tárgyalja. Mivel csak a 
VIII. és IX. fejezet tartalmaz szoros értelemben vett jogszabályokat, 
a szakosztály csak e két fejezetet ültette át egészen magyarba, 
a többi fejezetnek pedig csak kivonatát adja a fordító, de igy 
is a vallástörténelem kutatója igen sok tanulságot meríthet belőle. 
A teológust különben már az egész törvénykönyy jellegzetes teoló-
giai beállítása érdekli, az egész k tet ugyanis Manu revelációjakint 
tűnik fel. Egyes kérdésekre is pl. a lélekvándorlásra a meglevő szemel-
vények is kellő világosságot vetnek. A jogtörténeti szempontból felette 
fontos vállalat tehát a teológusok részéről is meleg pártolást igényel. 
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Ugyanezt mondhatjuk egy harmadik vállalatról is, mely a 
filológiai és kulturtörténelmi tanulmányok felé hajló teológusokat 
fogja vonzani. Címe : „Német filológiai dolgozatok" és e címen 
1912. óta már 17. füzet jelent meg. Már maga ez a nagy szám is 
nagy várakozással tölt el a vállalat jövője iránt, megbízhatóságát 
pedig a szerkesztők tudományos hírneve garantálja. Az egyes 
füzetek ára 1 K. 50 fillértől 5 koronáig emelkedik és tárgyuk 
első sorban a magyarországi német nyelvjárástanulmány, a magyar-
német kulturális érintkezések körébe vág, azonban van olyan is 
mely általánosabb érdekű. Ezek közül kettőt említünk fel ez alka-, 
lommal. Az egyik Csáki Richárd dolgozata: Hontems János néme. 
iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Budapest 1912Í 
Ára 1 K. 50 f. 45 lap. Ebben pontosan megállapítja H. német 
nyelvű iratainak a forrásait és a Chorographia Transylvaniae és 
a Reformáció Könyvecske alapján foglalja össze H. jellemző 
nyelvi sajátságait viszonyítva azokat Luther nyelvéhez és helyes-
írásához. A másik jóval nagyobb terjedelmű dolgozat Zuber 
Marianne irodalomtörténeti tanulmánya e címmel: „A hazai 
németnyelvű folyóiratok története" 1810-ig. Budapest 1915. 121. 
lap. ára 4 Korona. A szerencsés kézzel mindig a lényeget kihá-
mozó szerző szigorúan tudományos módszerrel és világos föl-
osztással egy darab kultúrtörténetet tár elénk a pozsonyi, budai, 
pesti folyóiratok tartalmának ismertetésével. Szemlélhetően látjuk, 
miként jutottak be a német irodalmi- és kulturális törekvések 
Bécs közvetítésével közénk, és hogyan hatottak az itteni szellemi 
életre. A tanulságos műveket melegen ajánljuk. 

Szelényi Ödön. 

Pröhle Henrik: Útravaló az élet kenyeréből. Pozsony 1915. 
A diakonissza intézet kiadványa. Ára 1.20 (árengedménnyel). 

Németországban már régóta újból meghonosodtak a házi isten-
tiszteletek, nálunk azonban még mindig visszatartja a lelkeket a 
racionálistnus óta visszamaradt és a mai felvilágosodás hatása 
alatt támadt kegyeskedési vádtól, — mások ítéletétől való tartóz-
kodás. Pedig ma is vannak vallásos lelkek, vallásos családok, 
ahol a családfő bizonyára bevezetné a házi áhítatosságot, ha 
tudná a módját. Németországban sok oly kalauz van, amely útba 
igazítást ad a magán- és házi istentisztelef tekintetében. Nálunk, 
evangélikusoknál mindezideig hiányzott. így hézagpótló munkát 
végzett Pröhle Henrik, amidőn Útravalóját, az első magyar evang. 
áhítatos kalauzt megírta. „Minden napra van benne egy-egy 
bibliai mondat a nap jeligéjeképen. Utána egy-egy fohásszerű 
összefoglalása a jeligének. Azután egy-egy .énekvers". Végül 
egy-egy bibliai szakasz megjelölése az esti áhítatossághoz. A 
második részben találjuk a mozgó ünnepekre és egyéb alkal-
makra vonatkozó hasonló beosztású szakaszokat. A könyvecske 
végén pedig a szokásos vasárnapi- és ünnepi perikopák táblá-
zatát. — A bibliai jeligék valóban jó útravalóul szolgálhatnak 
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egész napra. A fohászok rövidek, talán túl rövidek, de amenyi-
ben az idézett bibliai helyek alapos megértéséből és hivő meg-
éléséből fakadtak, alkalmasak a további elmélkedésre. Az énekek 
kiválasztásában is gondos munkát végzett a szerző. 

Örömmel fogadjuk és ajánljuk a könyvecskét. Ez időszerint 
először is küzdő vagy sebesült, és beteg testvéreinkre gondo-
lunk, akikhez ritkán jut el a tábori lelkész. Ε könyvecske nyo-
mán lelküket vigasztaló és bátorító istentiszteletet rendezhetnek. 
Nagy szolgálatot tehet tanúló ifjúságunknak is, mely kalauz nél-
kül nem igen nyul a vaskos bibliához és így az igével nem élve 
a vallásórákat nyűgnek tartja, és főiskolára jutva vallásos vér-
tezés hiányában oda dobja magát a vallást kigúnyoló felvilágo-
sodást mímelő körök áradatába. Ezért a vallástanárok figyelmét 
fölhívjuk e könyvecskére. De szükséges, hogy a családok is él-
jenek az élet kenyerével. Nekik is, főleg nekik szól az Útravaló. 
Ne legyen a keresztyén életrend csak a faliképeken, hanem hadd 
legyen meg a valóságban is az imádkozva dolgozás, hasonlóan 
ahoz a sok helyen sajnos már elfelejtett keresztyén szokáshoz, 
amely szerint az anyaföldet bevető földmíves az estharang szavára 
leveszi kalapját, és a rög körűi magasba küldi áldási kérő fohászát. 

Wagner György. 

Győr fy Is tván „Az ember." Templomi beszélgetések. Kolozs-
várott. 1916. 

Tizennyolc beszédet tartalmazó igen érdekes füzet. Minden 
beszédén végig vonul a mostani nagy világháború szele, mely a 
szerző szerint új kort hoz e földi világra s eltűnik „mint jégből 
való olvadó szobor". A mult elpusztul a mindent tönkretevő, nagy 
viharban, vérözönben, hogy romjain új élet támadjon. Nagy, fényes 
reményei vannak a szerzőnek a jövő emberiséget illetőleg. 

De nem ez az, ami leköti figyelmünket, teljes valónkat, ha 
végig olvassuk e könyvecskét, hanem az, hogy hiszen ő már meg-
kezdte eme nagy munkát, melyet látnók szemei a jövőben elkép-
zelnek, megkezdi annak újra alakításával, a mi előttünk legdrágább 
vallásunk, nem jól mondtam: dogmáink új mezbe való öltöztetése 
által. Lehetetlen, hogy ezt részletesen itt ismertessem, mert hisz 
ez lapokat követelne magának, csak röviden összefoglalom 
beszédeit a dogmatika szempontjából! A „Mélységek felett", 
„Próféták" és „Isteni gondviselés" c. beszédekben főkép a teolo-
giát dolgozza fel. Egybefoglalva a tanát Jos. 24 u -ben találhatjuk: 
„Hányjátok el az Isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok" . . . 
„Isten szüntelen uj formákban munkás körülöttünk." (64. old.) 
Következnék az antropologia, mely a legbővebben van tárgyalva, 
legkivált azonban, az „Ember I. II.", „Mária", „Legyetek erősek", 
„Élet terhe", „Az élet hősei" és „Az isteni gondviselés", c. be-
szédekben. Egybefoglalva tana: „Hiszek az emberben, abban a 
rejtett mélységben, mely mint az isteni élet olthatatlan lángja ég 
benne. Hiszem, hogy az élet vizének új bőségesebb áradata fog 
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ömleni belőle." (5 o.) „Egyes emberek sajátos munkáiból ujul 
meg a világ s halad az emberiség a tökéletesedés utján." (65.) 
A krisztologiaban érdekes, meglepő tant hirdet, mely első hallásra 
szinte eretnekségnek nevezhető, a mikor t. i. azt mondja az em-
bernek: „Én azt mondom, ha övéi akartok lenni . . . ne kövessétek, 
ne utánozzátok őt. Ne legyetek írot t . . . parancsai betűinek szol-
gájává. Övéi csak akkor lehettek, ha korotok Nazaréti Jézusai 
vagytok." (73. o.) Természetesen máskép fogja fel az ember e 
merész állítást, ha mélyebben tanulmányozzuk krisztologiáját, ámbár 
így sem „a szegény názáreti zsidót" (62. o.) vallja Krisztusának, 
hanem annak életéből eszményített Krisztust, aki azért lett azzá, 
amivé, „mert volt bátorsága, önbizalma, hogy magát az ember 
királyi jogaiba beiktassa." Legmeglepőbb azonban eschatalogiája, 
amikor kimondja: „nincs feltámadás, kit egyszer eltemettek, soha 
életre nem kél." (76.) „Csak ámítás a jövő élet hirdetése . . . 
emberi érdekeket szolgál." Az egyén elpusztul, csak az élet 
marad meg, „mely öröktől fogva volt, amely soha egy pillanatra 
meg nem szűnik." (78. o.) „Az ember a maga egységében . . . 
(tehát az abstrakt ember) nem halhat meg, csupán változik." (78 o.) 
Érdekes téma, én is sokat boncolgattam e tant. Nem vagyok 
hivatva, hogy bírálatot mondjak e beszédekről, ezt a szakembe-
reknek engedem által, célom és rendeltetésem az ismertetés vala; 
azt azonban bátorkodom állítani, hogy e beszédek, bár Kolozsvár 
művelt közönsége előtt mondattak el, mégis igen erős adagok 
voltak ezek számukra. Vájjon meg birták-e emészteni? S most, 
hogy közkincscsé tétettek, vájjon mit fog a.atni emez elhintett 
magvakból a szerző? 

Tarczay Andor. 

Ürmösi József, homoródszentpáli unit. lelkész: A lelkipásztori 
gondozás és a gazdasági szociális kérdés. Budapest, Kókai Lajos 
bizománya. 8°, 113. 1. Ara 2 kor. 

A szerző lelkesedik a szociális kérdésnek, különösen a föld-
kérdésnek keresztény szellemben való megoldása mellett. Bizonyos 
szociologiai elemet akarna érvényesíteni a lelkigondozásban s 
ezért szükségesnek tartaná a szociologia előadását a teologián. 
De ez szerencsétlen és végzetes kísérlet lenne. A teologiát nem 
szabad oly mezőkre vinni, a hol a talaj bizonytalan. Nem a gyakor-
lati teologiában van helye a szociologiai kérdések tárgyalásának. 
Azokat alapos egyháztörténet előadásánál meg lehet érinteni. 

A szociologiai kérdések is érdekelhetik a lelkészt — de őriz-
kedjék erre a térre lépni aktualisan — mert az politikai kérdés 
és a lelkész hivatásától távol áll. Nekünk a szociologiában, mint 
mindenben fő szempontunk, forrásunk a Krisztus. Az ő szellemétől 
és elveitől áthatott ember szociálisan is helyes irányban fog mű-
ködni; mert nem az önzés lesz tetteinek rugója, hanem a fele-
baráti szeretet. 
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A szociologia nagy átalakuláson fog átmenni a világháború, 
után mely egész multunkat, gondolkodásunkat, kulturánkat 
alapjában megrázkódtatja. 

Henry George, kit a szerző keresztény világnézete folytán 
magasztal, azt hitte, hogy megtalálta a szociális bajok alapforrását. 
De ily „nagy felfedezés" nem szokott beválni. Az ő elmélete is 
csak hipotézis marad — igaz, értékes hipotézis. 

A szerző komoly tanulmányáról, igaz érdeklődéséről és nagy 
olvasottságáról tesz tanúbizonyságot a szépen megírt és csinosan 
kiállított füzet. 

Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond. 

A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi konferenciájának emlék-
könyve; szerkesztette Dr. Kovács J. István ref. teol. professzor. 
Ára 4 korona. 

A Kálvinszövetség igen életrevaló eszmét valósított meg, mikor 
a lelkészkonferenciákat rendszeresítette. A háború sok jó vállalko-
zástól visszatartotta egy ideig az embereket, az egyházakat is. 
De nemsokára felhagytak ama tévhittel, hogy a háború még a jó 
szándékok elrontója is s az élet fokozott eréllyel megint a szokott 
mederbe terelődött; az egyházak életében is igy volt. 

Ekkor merészelt nagyot és jutott bátor elhatározásra a Kálvin-
szövetség vezetősége, mikor egy lelkészkonferencia össze-
hívását határozta el Budapestre. Áz elhatározás megvalósúlt és 
meglepő sikerre vezetett. Álivel a szövetség tagjai nagyjában 
mégis csak megegyeznek a kálvinismus vallásos ereje gyümölcsöz-
tetésének meggyőzödésteljes hangoztatásában, az értekezlet elég 
szép belső harmóniában is folyt le s szép szellemi sikert ara-
tott. Erről tanúskodnak a fentidézett kötetben összefoglalt elő-
adások is. A szövetség vezetősége igen helyesen cselekedett, 
mikor azokat kiadta. 

Nehéz volna azon a szűk helyen, mely rendelkezésünkre áll, 
az előadásokat egyenként ismertetni s a legjobbakat kiemelni. Ha 
természetesen az előadások állításaival nem is érthetünk mindenütt 
egyet, mégis megmondhatjuk, hogy azok komoly dolgozatok, 
melyek alkalmasak a kálvinismusért lelkesíteni, a kálvinismus 
önérzetét erősíteni. 

Hogy a budapesti konferencia mennyire sikerült, mutatja hogy 
a losonci nemsokára követte. A Kálvinszövetség szép feladatot 
oldott meg e konferenciák rendezésével; ezért mi evangélikusok 
csak irigyelhetjük. Ily egyházhoz s hitünkhöz hű lelkészkonferen-
ciára nekünk is nagy szükségünk volna. Azért, hogy a konferencia 
előadásait gyűjteményben kiadta, köszönet illeti a Kálvin szövet-
séget a ref. egyház részéről, de minden olvasó részéről is. 

Dr. Daxer György. 
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A háború vallásos irodalma. 

VI. 

110. Papp Géza: Egy tábori lelkész harctéri naplója. Debrecen 
1916. Ára kötve 1 Kor. 80 fillér. 

111. Kónya Gábor: Szeretet a harcmezőn. Beszédek.Mezőtúr 1916. 
112. Pálmai Lajos: Gondolatok a ker. vallás és háború körül. 

Győr 1916. 
114. Vásárhelyi József: Jézus Krisztus háborús világa. Kolozs-

vár 1916. 

» Új könyvek. . 

Román Ernő: Tudakozzátok az Írásokat! Közönséges ünnepi 
és alkalmi egyházi beszédek. Debrecen. Hoffmann és Krono-
witz. 1916. 

Dr. Oppel Jenő: A pénzszerzés az újkor elején. Bpest. 1916. 
Zoltán Angyal: Ursachen, Verlauf und Ergebnis des Aufstan-

des Bocskay Budapest 1916. 
Szekfű Gyula: Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? 

Budapest 1916. Ára 2 kor. 50 f. II-ik kiadás. 
Szövényi Gusztáv: A vándorló harangok. Szepesi életkép a 

prot. világból. Iglón 1915. 
Ludwig Rácz: Montesquieu in Ungarn. (Külön lenyomat az 

Ung. Rundschau-ból. 
Zsil inszky Mihály: Visszapillantás a hazai ev. egyháznak 

XVI. szazadbeli zsinataira. Pozsony 1915. 
Dr. Kún Bé la : A debreceni m. kir. tudomány-egyetem alma-

nachja az 19I4jl5. tanévre. 
Dr. Boros György: Az unitárius teológiai akadémia szerve-

zete, szabályai és fejlődésének története. Kolozsvár 1916. 
Festschrift der Hermannstädter Oberrealschule. Nagy-

szeben 1915. 
Hamvas József : A visszatért üstökös. (Költem.) Pozsony 1916. 
Dr. Kemény Gábor: A francia középiskolák szervezete. 

Kolozsvár 1915. 
U. az. A francia középiskolák szelleme. Budapest 1915. U. a. 

(Párizsi tanúimányi észrevételek). Budapest 1916. 
S. Szabó József : Debreceni és Sárospataki papok a refor-

máció szazadában. Debrecen 1916. Ára 1 Korona 20 fillér. 
Az egyetem és teol. fakultás kérdése. Kiadja a Tiszai 

ágostai ev. h. egyházkerület. Eperjes 1916. 
Payr Sándor: Fláciánus lelkészek Magyarországban. 

Pozsony 1916. 
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Dr. Szelényi Ödön: Tessedik Sámuel élete és munkássága. 
Budapest 1916. 

Révész Imre: Bod Péter mint történetíró. Kolozsvár 1916. 
Kókai Lajos bizománya. Ára 1 korona 50 fillér. 
Dr, Horváth Ödön: Apróságok Bredeczkyről. Eperjes 1916. 
Dr. Králik Lajosné: A nők szeretetmunkája a kiskorú bűnö-

sökért. Budapest 1916. 
Kovács Sándor: Protestáns Esték. III. kötet. Felolvasások 

a vallás, nevelés, irodalom stb. Köréből. Ára 12 K. Budapest 1916. 
Dr. Kovács J. István: A Kálvinszövetség 1916. évi lelkészi 

konferenciájának emlékkönyve. Budapest 1916. Ára 4 korona. 
T a n k ó B é l a : Kant vallásfilozófiája. Debrecen 1916. Ára 80 fill. 
Dr. Makkai Sándor: A hit problémája. Vallásfilozófiai tanul-

mány. I. Rész. Budapest 1916. Kókai bizománya. Ára 4 korona. 
Imre L. Makkai S. Révész J. Vásárhelyi J.: Jézus Krisztus 

jó Vitéze. Baráti útmutató a ref. lelkipásztori pálya előkészületei-
hez, Kolozsvár 1916. Ara 1 kor. 20 f. 

Kiss Ferenc: Magyarázatos biblia. Új szövetségi rész. Kiadja 
az O. R. L. E. Debrecen 1916. 

Dr. Szlávik Mátyás: A tiszai ev. egyházkerület eperjesi 
Kollégium teol. Otthonának tíz éves története. Miskolc 1916. 

Dr. Czakó Ambró : A katholikus papság lélektana. Buda-
pest 1916. Ára 4 korona. 

J á n o s i B é l a : Schedius Lajos eszthétikai elmélete. Budapest 
1916. Ára 1 korona 50. fillér. 

Dr. Masznyik Endre: Uj testámentom azaz Istennek uj szövet-
sége. Fordítás I. kötet. Evangelium. Pozsony 1916. 

Vásárhelyi József: Pál apostol. Tanulmány az őskeresztyén 
vallástörténet köréből. Kolozsvár 1916. Ára 5 korona. 

Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola ref. vallásoktatásá-
hoz az I. és II. osztályban. Sárospatak 1916. Ára 3 korona 80 f. 

Hetvényi Lajos: Az ev. keresztyén világnézet. Sopron 1916. 
Ára 2 korona. 

Dr. Révay J ó z s e f : A gimnáziumi latin olvasmány. Budapest ' 
1916. Ára 50 fillér. 

Georg W a g n e r : Wie dünkt Euch um Christus? Antritts-
predigt. Durand 1916. Szerző sajátja. Ára 60 fillér. 

(Ismertetni fogjuk.) 





1916. június 2-ikától október 10-ig bezárólag fizettek: 

Dr. Argay György, Klenác. XIV. — Alsóborsodi egyházmegye, Miskolc 
XIV. — Biszkup Béla, Magyargurab XIV. — Bachát István, Szombathely XIV. 
— Csernák Béla, Berettyóújfalu XIV. — Csizmadia Lajos, Pápa XIV. — 
Draskóczy Lajos, Eperjes XIII. és XIV. — Ev. lelkészi hivatal, Győr XIV. — 
Ág. h. ev. I. egyház, Eperjes XIV. — Ev. egyházi pénztár, Lőcse XIV. — 
Eösze Zsigmond, Tolnanémedi XIV. — Ev. líceumi könyvtár Késmárk, XIV. 
— Fazékas Gyula, Karcag XIV. — Lic. Fizély Ödön, Aranyosmárót XIV. — x 

Forgács Gyula, Pécel XIV. — Gyurátz Ferenc, Pápa XIV. — Gálfi András, 
. Tordatúr XIV. — Hetvényi Lajos Sopron XIV. 

XIV. — Hüttl Ármin, Budapest XIV. — Dr. Imre^Cajós' Kolozskaza XIV. — 
Juhász György, Ipp XIV. — Kaczián János, Budapest XIV. — Kallath Károly, 
Szepestótfalu XIV. — Kálmán Rezső, Orosháza XIV. — Kiss Ferenc, Debrecen 
XIV. — Dr. Kováts J. István, Budapest XII!. — Kókai Lajos, Budapest XIV. — 
(7 előfizető után). — László Levente, Lábatlan XIV. — Margócsy István, Acsa 
XIV. — Magyary Miklós, Kapolcs XIV. - Mayer Endre Eperjes, XV. — 
Miklós Géza, Székesfehérvár XIV. — Nagy Béla, Sárospatak XIII. — Németh 
Gyula, Szekszérd XIV. — Dr. Obál Béla, Eperjes XIV. — Petrovics Soma, 
Szentes XIV. — Petró Elek, Gömörpanyit XIV. Lic. Rácz Kálmán, Pápa 
XIV. — Rátz Vilmos, Pozsony XIV. — Ref. főgim. könyvtár, Karcag XIV. — 
(3 k.) Ref. főgim. Mezőtúr XIV. Ref. teol. akadémia, Budapest XIV. - Réz 
László, Rozsnyó XIV. — Szalay Mihály, Gyékényes XIV. — Szilassy Aladár, 
Budapest XIV. — Szontágh Sándor, Szepesváralja XIV. — Szíits Gábor Buda-
pest XIV. — Soproni alsó ev. egyházmegye, Vadosfa XIV. — Theol. aka-
démiai könyvtár, Eperjes XIV. — Tarján István, Répcelak XIV. — Tóth 
Sándor, Bácsfeketehegy XIV. — Unitárius egyházközség, Sepsiszentgyörgy 
XIV. O. Weress Sándor, Harasztos XIV. — Zatkalik Károly, Bánk XIV. — 
Zsilinszky Károly, Nógrádszentpéter XIV. — Ziermann Lajos, Sopron XIV. 
Grünwald Dezső, Ruszkin XIV. — Horváth Sándor, Budapest XIV. — Márton 
Lajos, Budapest XIV. — Povázsay Endre, Karaszkó XIV. — Szügyi Dániel, 
Dévaványa XIV. Ezenkívül: Adamovits Sándor, Binder Lajos, Bottyánszky 
János, Dérer János, Dianovszky János, Kiss Kálmán, Neczkár Lajos, Ottmár 
Béla, Péter jános, Szeberényi Zoltán, Szlancsik Pál, Sztolár Miklós, Vecsey 
Viktor. 

A Theologiai Szaklap tartalékalapjára ujabban adakoztak: Kiss Jenő 20 K, 
Szüts Gábor 4 K. 

Kérjük az előfizetési díjak sürgős 
beküldését! 



MOST JELENT MEG! 

PROTESTÁNS ESTÉK 
FELOLVASÁSOK 

a vallás, nevelés, irodalom, történelem és társa-
dalom köréből 

A reformáció 400 éves emlékünnepére szerkesztette: 
KOVÁCS SÁNDOR, theol. akad. tanár 
Ára 12 korona 111. kötet. Ára 12 korona 

Kar ható: 

KÓKAI LAJOS - B U D A P E S T 
könyvkereskedés 

IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 3 
Legcélszerűbb az összeget postautalványon vagy levélhez mellékelve 
bélyegekben beküldeni Portora 20 fillért kérek 

h á b o r ú s idők imádságos könyve 
Irta Szolnoky Gerzson, hajdúböszörményi ref. lelkész 
9. kiadás. Debrecen 1916. kis 8". 176 1. Ára l kor. 20 Ml . 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR KÖNYVKIADÓHIVATALA 
DEBRECEN 

Hogy egy Istentől áldott imádkozó tehetség és egy mindent áldozni tudó 
kiadó közös munkája, mit tud még ma is eredményezni, arra példa 
Szolnoky imádságom köryve. Rövid idővel ezelőtt jelent meg sok ezer 
példányban s ma már a 9-ik kiadás fekszik előttünk. Eddig a lelkészek 
számára irta szépen sikerült imádságait, most egy teljesen új mezőn 
jár ugyanazzal az irói vonásokkal és sikerrel, mely eredménye volt 
eddig is munkásságának. Az új kiadás az eddigi imádságokon kivül 

a következő új imádságokat tartalmazza; 
Hadbavonult imája szülők halálakor, — felesége halálakor, 
— gyermeke halálakor. — Hadifogságból v isszajött imája. 
Szüle imádsága idegen földön fia sírjánál, — mikor fia haza-
hozott holttestét itthon eltemeti, — mikor mindenik fiát elvesz-
tette. Fe le ség imádsága idegen földön férje sírjánál — mikor 

férje hazahozott holttestét itthon eltemetik. 
Melegen ajánljuk könyvét a lelkészek figyelmébe. — A könyv kiállítása 
nagyon szép, dicséretére válik a Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalának. 
Megrendelhető l apunk k i a d ó h i v a t a l á b a n is. Portora lOfill. küldendő. 
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Grafikai műintézet Wigand Κ. F. Pozsony, Lőrinckapu-utca 11. 


