
IRODALMI SZEMLE 

a) Hazai irodalom. 

Dr. Barcsa János: A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
történelme. Debreczen, 1906. I. kötet 273 lap. Ara 5 kor. 

Örömmel szemlélünk minden jóravaló törekvést, mely 
arra irányul, hogy magyar református anyaszentegyházunk dicső-
séggel és küzdelemmel egyiránt teljes múltjának történetét, 
avagy annak csak egy részletét ismerteti meg velünk. Hogyne 
örülnénk hát, mikor „Az erdélyi református egyház története" 
után immár legnagyobb egyházkerületünknek, a tiszántúlinak 
történetét olvashatjuk. Nem akarok ezen kijelentéssel ismer-
tetésemnek elibe vágni, csak üdvözölni akarom az érdemes 
szerzőt munkájáért, nemes vállalkozásáért. 

A mi a munkára vonatkozó általános jellemzést illeti, el 
kell mondani, hogy Barcsa, úgy a nyomtatásban már meg-
jelent, valamint a leltárakban levő adatokat müve értékének 
emelése czéljából jól felhasználta, azokat jól ismeri, könyve 
egy valóságos adattár, melyet szakférfiú és laikus egyaránt 
haszonnal forgathat. Ám ezen elismerés mellett vannak kifo-
gásaim is. 

Mindenekelőtt nélkülözzük a jó felosztást, melyből az 
egész munka felől tájékozódhatnánk, nem is említve az előszót. 
Úgy látszik, szerzőnek nem volt semmi mondanivalója, könyve 
felől nem akart semmit közölni az olvasóval. Ám megállapít-
hatjuk, hogy 1711-ig, vagyis a szatmári békekötésig tárgyalja 
az eseményeket, müvét maga adta ki, melynek kelendőségétől 
függ, azt hiszem, a II. kötet megjelenése. Ezen szempontból is 
méltó tehát a pártolásra, hogy buzgósága és szorgalma gyümöl-
csére legalább reá ne fizessen. 
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Az I. fejezetben a reformáczió kezdetét és fejlődését tár-
gyalja 1711ig a 3—28. lapon. Arról a nagy területről, mely 
a magyar reformátusságnak ma is majdnem felét egy kerü-
letbe egyesíti, melynek a kezünk alatt lövő munka önálló tör-
ténete akar lenni, a legnagyobb egyházkerület reformácziójá-
ról, mikor a külső történetet 1711-ig levezeti, ez nagyon kevés. 
Szerzőnk mintha maga is érezné ezt, ezért adja tömören, hivat-
kozva mindig forrásaira, az eseményeket és maga tartózkodik 
mintegy az adatokból levonható tárgy leírásától, megelégszik 
azoknak króníkaszerú elősorolásávai. A nélkül, hogy ezen 
eljárását helyeselném, rámutatok egy-két olyan tévedésre, 
melyeket szerzőnk, a forrás megnevezésével, egyszerűen mint 
történeti igazságot átvett, holott az lehetett valakinek a véle-
ménye de egyetlen történeti ténynyel nem igazolható. 
A 12. lapon például a Kunság reformátoraiul említi Sztárai 
Mihályt és Sibolthy Demetert, mely terület „Sztárai idejében 
1554 körül külön szuperintendencziát alkotott tractus Baroviensis 
néven". Szerzőnk ezt az adatát Gyárfás: Jászkunok története 
I. 66. lapjáról idézi, vagyis annak a tévedését hiteles történeti 
adatnak veszi és mint ilyent tovább adja, pedig Sztárai refor-
mátori pályája a Bodrog és Dráva mellett volt. s a tractus 
Baroviensis Baranyát és nem Kunságot jelent, s ugyancsak 
Sztárai nem a Dunán innen és túl, mint a 11. lapon olvassuk, 
hanem a Dráva mindkét partján alapított 120 gyülekezetet 
Valamint nem igazolható Sztárainak a Körös-Marosközben való 
szerepeltetése sem a 13. lapon, s ugyanott Huszár Gálra 
vonatkozólag felhozott azon idézete, hogy valószínűen a Körös-
Marosközben kezdte pályáját, s innen ment Dunántúlra. Hogy 
Dévay Nagyszalontán és Sarkadon 1552 előtt megfordult 
(15.1.), tévedés, erről semmi pozitív adatunk nincs. 

A 8. lapon, midőn a reformáczió irányát rajzolja, bátran 
felemlíthette volna az óvári-i zsinat kálvini szellemű határozata 
előtt az 1552. évi beregszászi zsinatnak hasonló szellemű hatá-
rozatát, sőt itt lett volna helye a 11. lapon említett ládányi 
zsinat előhozásának is, melyen Kálmáncsehit kálvini irányáért 
exkommunikálták. A ládányi zsinatra vonatkózolag Bunyitayt 
kellett volna idézni szerzőnek, mivel ő írt erről először és 
tárgyilagosan a Századokban, mely, úgy látom, elkerülte figyel-
mét, mert Kálmáncsehi hathatós munkálkodásáról hallgat, 
pedig neki a kálvinizmus magvetésében és megszilárdításában 
kiváló rész jutott. Általában nincs kidomborítva a reformált 
egyház kialakulása, mikor csakhamar azt veszszük észre, hogy 
már az unitáriusokkal való küzdelemről van szó s csak saj-
nálnunk kell, hogy az egyes vidékek reformácziójáról olyan 
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keveset ad szerzőnk, pedig ba a 29—31. lapon előszámlált 
146 idézetét végig olvassuk, látjuk, hogy mily nagy mezőről 
hordta össze azokat. 

A II. fejezetben az egyházi szervezetet és igazgatást tár-
gyalja (32—48.1.), melynél az előbb kifogásolt azon eljárását, 
hogy a mit talál, mind hiteles adatnak veszi, azt tovább adja 
és arra épit, most is nehézményezem. Egy ilyen tudományos 
munkában a Magyarország városai és vármegyéi czimö, külön-
ben elég körültekintéssel szerkesztett möből én például nem 
idéznék s igy nem esném azon tévedésbe, hogy egyszerűen 
leközöljem abból, miszerint „Szabolcsmegye keleti része, Nyír-
bátor és vidéke, még 1550—1553 körül az erdélyi szász luthe^ 
ránus szuperintendencziához tartozott és csak az óvári-i zsinat 
után csatlakozott a tiszántúliakhoz és választott esperest". 
(33. 1.) Igaz, hogy a tiszántúli egyházkerület megalakulásáról 
általánosságban azt mondja, hogy „a reformáczió első idejében 
történt" (41. 1.), de ba már évszámmal ezt nem köti is le, 
annyit meg kellett volna mondania, hogy a szervezkedés az 
1545. erdődi zsinaton elkezdődött, a toronyai zsinatokon foly-
tatódott, az óvárin püspököt választottak. Azon állítás, mintha 
Pathay István (nem Sámuel, mint a 35. lap mondja) azon eljá-
rása, hogy „a nem engedelmeskedő lelkészeket katonai erő-
vel fogatta el, melynél az erdélyi fejedelem udvari főpapjai 
még többet engedtek meg maguknak", okul szolgált volna az 
independens és presbiteriáuns mozgalomra, túlzott. Túlzott, 
mert Pathay a felhozott esetben törvény szerint járt el 8 
kerületében nem volt indepedens mozgalom, sőt egyes egy-
házközségekben 1617. megalakult a presbitérium. A refor-
mácziónak az oláhok között való terjedéséről a 43. 44. lapon 
tájékozást nyerünk, bár ez a szép és hálás tárgy több tért is meg-
érdemelt volna. A tiszántúli egyházkerület XVII. századi zsina-
tain ordinált lelkészek névsorából látjuk, hogy azoknak majd-
nem mindegyikéről küldtek az oláhok közé lelkészeket. Külön-
ben az egész fejezet szépen és tárgyilagosan adja elő a 
tételt és sikerültebb az I. fejezetnél. 

Nemmodhatom ezt alü-ról, mely a .püspök, esperes, lelkész 
és más egyházi elöljárókról" szól, mert nem helyeselhetem, 
hogy az 52. lapon, időrendben, csupán nevét és hivatalosko-
dási idejét említi fel 26 tiszántúli reform, püspöknek ; mert Tóth 
Ferencz : Túl a tiszai püspökök élete czimfi műve megjelenése 
(1812) óta szükségét is érezzük egy újabb feldolgozásnak és 
róluk bővebben is kellett volna szerzőnknek szólnia. Ugyan-
ezt kell mondanom az esperesekről, kiket egyházmegyénként 
időrendben névszerint elősorol, mert ez is kevés, hiszen Ember 
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Pál két századdal ez előtt is többet adott ennél, egyik-másik 
nevesebb esperesnél. A mit a lelkészek képzésére, .külföldi 
iskolázására, vizsgálataikra, felavatásukra nézve elmond (59— 
65. 1.), jól értesültségét mutatja. Az egyházlátogatásról, a lel-
készválasztás módjáról, papmarasztalásról> lelkészek fizetésé-
ről, kántorokról, egyházfiakról, harangozókról (66—73. 1) kellő 
rövidséggel tárgyal. 

A 76—83. lapon a valláserkölcsi életről szól, kár, hogy 
nem tartott időrendet; az országos törvénynek, egyes törvény-
hatóságoknak, például Máramarosnak, Szabolcsnak, Szatmár-
nak a vasárnap megünneplésére, a káromkodás büntetésére, 
a prédikáczió alatti bormérés tilalmára stb. vonatkozó szabály-
rendeletét nem emiitette fel. 

Eléggé hö képet rajzol az V. fejezetben az istentiszte-
letről ós egyházi életről. Legkevésbbé kielégitő az iskolákról 
szóló VI. fejezet, két lap az egész. A XVI. századi kiválóbb 
iskolák közül felemlithette volna Erdődöt, Gyulát, Nagybányát, 
Váradot. A XVII. században is kiemelkedőt egynehány Debre-
czen mellett. Sziget, Szathmár, Nagybánya, Mezőtúr, ha az 
anyaiskola tantervét elfogadták is, eléggé a maguk lábán jár-
tak, tanulóik közül sokan külföldi akadémiákra mentek egye-
nesen. Az egyházak anyagi ügyeiről szóló VII. fejezet (106— 
110.1.) kellő röviden tárgyalja a tized, egyházi adó, a hagyo-
mányok, templomépítés kérdését. 

Úgy látom, hogy dr. Barcsa főgondját a VIII. fejezetre, 
„az egyházközségek vázlatos történetéire fordította, mely műve 
főrészét (112 —271.1.) alkotja, melyben betűrendben elősorolja 
az egyházakat, lelkészeikkel együtt. Egy ilyen munkánál 
elengedhetetlen kívánalom a szigorú kritika alkalmazása, 
melylyel a lelkészek szolgálati idejét pontosan kell megállapí-
tani ; a mi nem igazolható, fel kell adni, bármily régi kedves 
hagyomány fűzi is hozzá az írót, mert a ki egy egész egy-
házkerület lelkészeinek névsorát összeállítja, a keze ügyében 
levő adatok alapján, attól elvárjuk, hogy pontos munkát végez-
zen. Nem áll módomban, hogy minden adatát ellenőrizzem, de 
látom a majdnem 20 lapra menő 1050 idézetből, hogy min-
den kritika nélkül szedett össze mindent, a mit csak tudott; 
ám a ki tovább akar művére építeni, az idézetek felkeresésé-
vel megállapíthatja az adatok hitelességét. Csupán egy-két 
esetet említek fel. Régen bebizonyított tény, hogy Kálmán-
csehi Debreczenben halt meg s 1557. decz. 21. temették el 
8 ezen napon dőlt el Gergely mesternek ( = Szegedi Gergely) 
a sorsa, a kit Márton doktor utódául kiszemeltek, tehát téves 
Barcsa felvétele, midőn Szegedit 1551-től és Kálmáncsehi előtt 
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szerepelteti. Sztárai Mihály 1544—1553. debreczeni papsága 
nem igazolható (142. 1.), valamint Dévay szatmári reformátor! 
munkálkodása sém (223. 1.). 

Mindezen hiányai mellett is, érdemes munkát végzett dr. 
Barcsa, 8 óhajtom, hogy a befejező kötetről még nagyobb 
elismeréssel szólhassak annak idjében. 

Dr. Kransz Jakab: Bevezetés a philosophíába. Első 
rész. A philosophia lényege, jelentősége és történeti fejlő-
dése. Budapest, Hornyánszky V., 1907. 172 lap. Ára nincs 
megjelölve. 

Hézagpótló mű és első ilynemű kísérlet szegényes bölcse-
leti irodalmunkban. A német irodalom gazdag ilyenekben. 
Legismertebb és legmegfelelőbb a mult évben 14-ik kiadást 
ért Paulsen-féle bevezetéstan. Sajátságos, hogy szerzőnk 
ezt a neki is forrásul szolgált művet a katholiczismusnak és 
protestantismusnak a kulturához való viszonya tekintetében 
„exclusiv nézettel" vádolja, holott műve 120. 1. ő is ismeri a 
mai ultramontán klerikális szakirodalom „tudományellenes 
könyveit". 

Szerző modern író és modern gondolkodó. Fischer Kúnó és 
Windelband nyomán a bölcseletnek a kulturaélettel s műve-
lődéstörténettel való kapcsolatát keresi. S aztán „egész vona-
lon az evolutió tanát vallja", s előadásában is „a legmodernebb 
és legkitűnőbb művekre" támaszkodott. A előadás folyamán 
hivatkozott szakművek mellett a mű végén található gondos 
és megbízható „Irodalom" repertóriuma igazolja, hogy. szer-
zőnk teljesen otthon van a philosophia hazai és külföldi iro-
dalmában. Kár, hogy „a nagy költségek miatt" művét nem 
adta ki a maga egészében. Szinte mohó kíváncsisággal vár-
juk az ismeretelméleti, erkölcstani és néplélektani rész mielőbbi 
megjelenését. 

Mindjárt az első fejezetben Windelband nyomdokain 
haladva helyesen határozza meg a philosophiát ekképen, hogy 
az „az egyes tudományok különböző alapelveit összeegyezteti 
elmélkedés . . Az egyes tudományok főelveinek összefoglalója, 
egymásra vonatkoztatója s egybekapcsolója a philosophia..." 
Ebben az értelemben nagyon is jogosult és találó a philosophiá-
nak Fichte-féle elnevezése: Wissenschaftslehre" (2—4. 1.). 

Thury Etele. 




