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Fláciánus lelkészek Magyarországban.
ΓΛι·. Antal Géza „A magyar protestáns egyház külföldi érintkezései" című értékes tanulmányában 1 helyesen mutat reá, hogy
történetíróink ezt a fontos tárgyat még nem dolgozták fel kellőleg. A művelt protestáns külföld nem csak iskoláival, anyagi segélyezéssel, az üldöztetések idején diplomáciai uton való közbenjárással tett hazai egyházainknak igen nagy szolgálatot; hanem
az ott fellépő szellemi irányzatok, sőt a gyakorlati téren mutatkozó
egyháztársadalmi mozgalmak is erősen éreztették hatásukat Magyarországban is.
A lutheránusok mellett félénk erasmianusok és radikális
zwingliánusok, Melanchthont követő filippisták és kryptokálvinisták
és Kálvinnak nyilt hivei mellett egy Stancarusnak, Blandratának
és Socinusnak is voltak követői hazánkban. A lutheri és kálvinista
orthodoxiának, a Formula Concordiae mellett és ellen megindult
harcoknak, az angol puritánismusnak és independentismusnak,
Drabik és Comenius chiliasmusának, a coccejanismusnak, pietismusnak, majd a rationalismus különféle árnyalatának s a Schleiermacher óta jelentkező általános vallási megújhodásnak hazánkban
is meg volt erősebb vagy gyengébb hatása.
Spenernek és Franckenak hatását hazai egyházunkban és a
magyar nevelés terén magam is megkisérlettem kimutatni. 2
Most pedig Lyther legbuzgóbb hívei köréből ismét egy olyan szellemi mozgalmat akarok ismertetni, amely eddig hazai egyháztörténetünkben tudtommal kellő méltatásra még nem talált.
A fláciánusok szerepe hazai protestáns egyházaink életében
nem volt ugyan nagyobb, talán korszakos jelentőségű, de figyelemre méltó mégis, mint annak bizonysága, hogy a külföldi theol.
irányzatok közül a szélsőbbek is — részben osztrák közvetítéssel —
miként csaptak át hazánk földjére és miként nehezítették meg itt
ugy is sok bajjal küzdő egyházunknak a létért való küzdelmet.
Flacius Mátyás, a róla nevezett theol. pártnak vezére, szláv
eredetű volt, Isztriából, vagy az akkor úgynevezett lllyriábol való.
Luther és Wittenberg vonzó ereje ugyanis az Adriai tenger mellékén lakó szlávokat és olaszokat sem hagyta érintetlenül. Capo
1
Prot. Szemle 1908. 65. 1. és Tanulmányok c. kötetében is ( P á p a 1908
kíilön.
- Magyar pietisták a XVIII. században. Bpest 1898. A pietismus p e d a gógikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908.
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d'Istria püspöke Vergerius Pál, a volt pápai követ is a reformációhoz
csatlakozott 1 . Isztriai volt Garbitius Mátyás is, ki 1539. a görög
nyelvet tanitotta Tübingenben. Az isztriai származású Consul István
és a dalmát Dalmata Antal hazánkban is Kismarton vidékén 1568.
Weispriach János kaboldi báró birtokán és Polheím Miksa vasmegyei jószágain horvát nyelven hirdették az igét és protestáns
műveket fordítottak horvát nyelvre 2 . Zigerius Imre, a magyar reformátor is Flacius előtt tett nyilatkozata szerint illyriai volt. Zábrák
János is a wittenbergi tanulók 1551. évi és Danub Sebestyén a jenai tanulók 1558. évi jegyzékében, mint illyriai ifjak szerepelnek 3 .
Az illyriai szlávok közül a reformáció történetében legfontosabb
szerep jutott Flacius Mátyásnak, akinek, már Wittenbergben is
voltak magyarbarátai s később is a róla nevezett fláciánus lelkészek
közül Ausztrián át többen bevándoroltak hazánkba.
I.

Flacius

és

magyarországi
Wagner és

barátai: Zigerius,
Creutzer.

Muceus,

Flacius Mátyás, családi nevén eredetileg Vlachich (másként
Frankovichnak is nevezték), akit hazájáról rendszerint Illyricus
néven említenek, Isztriának délkeleti részén Albonában 1520. márc.
3. született tekintélyes polgári családból. Isztria akkor a gazdag és a
pápával hadilábon álló Velencének birtokában volt. így került a
tehetséges ifjú is Velencébe innen pedig 1539. Bázelbe, hol Grynaeus Simon fogadta házába, majd pedig 1540. Tübingenbe, ahol
földije, a fentebbi Garbitius adott neki szállást. A következő évben végre Regensburgot is útba ejtve Wittenbergbe jutott el, ahol
Melanchthon gondoskodott róla atyai szeretettel. A német nyelvet
ekkor még rosszul beszéli, de e helyett magával hozta hazájából az
olasz nyelvnek ismeretét 4 .
1
Nagy hatással voltak reá Páduában a hitehagyott Spiera Ferenc jogtudósnak lelki gyötrelmei is, melyekről Tőke Ferenc alsólendvai papunk is
históriás éneket irt. Francisci Spierae História volt a forrása, mejyet Vergerius Pál és Gyalui T o r d a Zsigmond írt m é g két társával Szilády Áron. R. M.
Költők T á r a VI. 338.
2
Elze Tivadar volt velencei lelkész 1871. Révész 1. Figyelmezőjében
(1871. 550. lap) felhívást intézett a m a g y a r Írókhoz, hogy nem tudnának-e
valamit Consulnak é s Dalmatának Fraknó és Kismarton vidékén való m ű k ö d é séről. Elkésve igyekeztem erre felelni „Consul István horvát prédikátor" cimü
cikkemben. Evang. Egyházi Élet. 1915. 191. lap. Consul leánya Rittschendel
J a k a b soproni lelkésznek volt felesége, második h á z a s s á g á b a n pedig dr. Lackner Kristófnak, a híres soproni polgármesternek nevelőanyja. Consul István
1579. halt meg Kismartonban vagy leányánál Sopronban. Weiszpriach mellett
Pollheim is evang. volt. Özvegye nem bocsátotta el papjait a szombathelyi
zsinatra 1579.
3
Fraknói V. Hazai és külföldi isk. 300. Révész. I. M. Tört. Tár. VI.
207-300. 1. Mokos Gy. Magyar tanulók a jenai egyetemen 2. 1.
4
Források: Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1723
Preger W. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Bde. Erlangen 1859. é s
1861. Kawerau G. Herzogs Realencykl. VI. 82.-92.
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Lutherrel Bugenhagen ismertette meg s három évi tanulása
közben teljes szívvel és lélekkel csatlakozott a nagy reformátorhoz
akinek rendületlen hive volt egész haláláig. 1544-ben a még csak
24 éves ifjú a héber nyelv tanára lesz s a következő évben megnősül. Maga Luther is jelen volt a menyegzőjén. Ugy Luther, mint
Melanchthon fényes jövőt igért az igen buzgó és nagytehetségű
magisternek.
Luther halála után azonban Melanchtonnal való barátsága csakhamar felbomlott. Az 1548. évi augsburgi és lipcsei interimek
adtak erre okot, amelyekben Agricola és Melanchton igen nagy engedményeket tettek a római egyház részére. Flacius erős polémiát
indított ellenük, ugyhogyhelyzete is tarthatatlan volt már Wittenbergben. Előbb Hamburgba azután pedig Magdeburgba vonult az utóbbi
helyen felügyelője lett a városi nyomdának s egyszersmind feje
a gnesiolutheránus theol. pártnak, amely innen kíméletlen harcot
kezdett az ingadozó filippisták ellen.
Ez volt Flacius életében, az első időszak, melyben mint gnesiolutheránus még igaz ügyért, Luther romolhatlan örökségeért
harcolt az interimisták, adiaphoristák, majoristák, osiandristák stb.
ellen. Melanchthon barátságát már ezzel is eljátszotta teljesen.
Germania paeceptora Flaciust hálátlan szlávnak nevezi és szökevénynek (ő δραπέτης βκλάβοϊ). Szemére veti, hogy jótéteményeivel
kígyót melengetett a keblén 1 . Pedig az adiaphorista vitában később
maga Melanchthon is bevallotta tévedését 2 .
Flaciussal rokon lelkű theologus volt Magyarországban a
huszita származású Cordatus Konrád, Mária királynénak egykori
heves természetű udvari papja Budán, aki nem csak Crucigert
támadta, hanem magára Melanchthonra célozva panaszolta fel,
hogy Wittenbergben a nyelvészek inkább a halott Erasmust olvassák, mint sem, hogy az élő Luthert hallgatnák 3 . Az 1550.
évi pozsonyi országgyűlésen a dunántúli megyék követei is sürgették, hogy a lipcsei interim Magyarországra is terjesztessék ki,
de ebből még nem következik, hogy itt is egy enyhébb és egy
szigorúbb lutheránus párt lett volna. A lőcsei követ irta: „Die
über die Tona wonen, haben eins teils pegeret das Interim 4 ."
Stöckel Lénárd a bártfai igazgató azonban lelkes híve maradt
Melanchthonnak egészen haláláig s Flaciust és követőit az Antikrisztus társainak bélyegezte 5 .
1
Multis beneficiis affectus est ab Academia et a ine. Verum aluimus in
sinu serpentem. C. R. VII. 449, 534. Kawerau i. h. 83. 1.
2
Fateor hac in re a me peccatum esse C. R. VIII. 842. Kawerau 84. 1.
3
Conradt Reyssen zu Ofen néven egy kis művet adott ki. Wittenberg
1525. M. Könyvszemle 1878. 100. I. Pokoly J. Prot. Ehi és Isk. Lap. 1892.
859. 1. Moeller, Kirchgesch. III. 254. 1. Loesche G. Luther, Melanthon und
Calvin 68. 174. és Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 28. hol magyarországi s z ü l e t é sűnek mondja, míg másutt az osztrák Weissenkirchenből valónak. P e r t h e s ,
Handlexicon I. 385. szerint szintén Magyaroszágban született.
4
Fraknói, M. Orszgyül. Emi. III. 246. 289. Zsilinszky, Vallásügyi tárgy. I. 42.
5
Ráth Gy. Két kassai plébános. 31. I.
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Ezeken a Flacius és Melanchthon dolgára vonatkozó adatokon
kívül azonban többet mondó bizonysága is van a Flacius és a
magyarok között való összeköttetésnek. Már wittenbergi tanár
korában is voltak buzgó tanítványai hazánkból, akik később sem
feledkeztek meg mesterükről.
1544-ben volt Flaciusnak hallgatója Wittenbergben
Zigerius
Imre, aki mestere előtt szintén illyriai származásúnak vallotta
magát. Hazájából már mint tanító ment ki külföldre. Mester és
tanítvány a legjobb viszonyban voltak egymással. Flacius mint
földijét és tanulni vágyó ifjút szerette Zigeriust. Ez pedig öt év
múlva is bizalmas hangú levélben kereste fel mesterét és egy
Mátyás-féle magyar aranyat küldött neki ajándékul. „Kérlek, fogadd
el szeretettel — irja - és ne az adomány csekélységére, hanem
az én jóakaratomra és szegénységemre tekints. Ha Isten is úgy
akarná, szeretnélek téged mostanában ismét látni és szeretném
kedves társaságodat élvezni." 1
Zigerius csak egy évet töltött Wittenbergben, betegsége miatt
kellett visszajönnie. S most öt év múlva, Tolnán 1549. aug. 3.
kelt levélében mondja el eddigi élettörténetét. Visszatérte után
Tolnára ment, de csak két hetet "töltött ott, mert a sok ezer bálványozó között alig talált 3—4 evangélikust. Azután Kálmáncsehiben másfél hónapon át már több eredménnyel prédikálta az
igét, mert itt több papot és a Paduában tanult Endericus Máté
tanítót is áttérítette. Majd Vörösmarton működött két évig és
kilenc hónapig, ahol Sztáray Mihály laskói lelkész is segítette a
munkában. Igen sokan megtértek s egészen a két Moesiáig
(a mai Bulgária és Szerbia) terjesztették a reformáció tanait, míg
nem ismét Tolnára hívták vissza.
Majd gyülekezetének állapotáról szólva közli Flaciussal hogy
a budai basa vette őket oltalmába, aki megparancsolta, hogy azt
a hitet „melyet Luther talált ki" mindenfelé szabadon hirdessék
a magyarok és szlávok között. Ezt tartja a basa igaz hitnek és
Budán is megengedi annak hirdetését. Végül pedig munkatársakat
kér Zigerius Flaciustól a wittenbergi magyarok közül s a vele
jó viszonyban leyő Motzerus vagy Mnceus Tövisi Mátyást külön
is hívja maga mellé. Üdvözli Fülöp urat is, Melanchthont.
Zigerius 1549-ben ugyanis azt hitte, hogy Flacius még Wittenbergben van s arról a szakadásról sem tudhatott, mely közte
és Melanchthon között a lipcsei interim miatt beállott. Majd nem
egy teljes év telt bele, míg Flacius ezt a levelet 1550. jul. 22.
megkapta. Ekkor már Magdeburgban volt és ellenfelei ellen akarta
ezt is felhasználni. Az eredetileg latin nyelven írt levelet lefordította németre s előszóval és epilógussal ellátva Lotter Mihály
sajtóján Magdeburgban 1550. ily cím alatt kiadta: „Ein Schrift
eines frommen Predigers aus derTürckey an lllyricum geschrieben.
1

Thury E. Eszéki Imre. Prot. Szemle 1898. 322. 1.
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Darinnen angezeiget wird, wie es dort mit der Kirche lind dem
Evangelio zugehet" 1 .
Hazai egyháztörténetünk Flaciusnak köszönheti, hogy ez a
sok érdekes adatot közlő forrásiratunk fennmaradt. De neki a
kiadásával más célja volt. Az interimisták és adiaphoristák ellen
használta fel ezt is. Az előszó szerint az üldözött gnesiolutheranusokat akarja a tiszta tudományban megtartani s türelemre,
reménységre buzdítani, midőn a magyarországi példával mutatja
nekik, hogy ime Isten nagyobb veszedelmek között, a török hódoltságban is megvédi és hirdetteti a maga evangeliomát. Másodsorban pedig az interimet reájuk erőszakoló keresztyén hatalmasságokat akarja a törökök türelmességének példájával megszégyeníteni is arra birni „hogy kissé szelídebben dühösködjenek,
mint eddig tették."
Flaciusnak tehát éppen kapóra jött a magyarországi levél.
Tanítványának megemlékezését örömmel vette s az összeköttetést
magyar barátaival és érdeklődését Magyarország iránt továbbra
is fenntartotta. Tanítványának és bizalmasának kell tekintenünk
azt a Muceus Tövisi Mátyást is, akit Zigerius Flacius által üdvözöl és hív haza.
Lelkes híve és barátja volt Flaciusnak a szomszéd Ausztriában
Nidbruck Gáspár császári tanácsos is, ki Bécsből titokban irta
hozzá bizalmas leveleit, irodalmi vállalatait támogatta, Melanchthonnal kibékíteni akarta, sőt Miksa király pártfogását is megszerezte számára. Mordeisen Ulrik a szász választó fejedelem
tanácsosa megütközve mondta, hogy Miksa király is kedveskedik
Flaciusnak, ajándékokat, pénzt is küldött neki. Ez a támogatás
azonban csak a tudósnak és írónak szólt, mert a hitvitákat Miksa
nem szerette és inkább az interimnek volt barátja.Nagy egyháztörténeti művének megírásakor is Flacius figyelemmel volt hazánkra. Nidbrucktól kér magyarországi forrásokat.
1553. nov. 28. irta néki: „Optarem etiam Tuam Humanitatem in
Hungáriám ad aliquos industrios homines scribere, qui eiusmodi
inquisitionem adjuvarent." És Nidbruck Zabardi Mátyás nagyváradi
püspökhöz írt e tárgyban azonnal. 3
Levelezett Flacius Wagner Bálint brassói lelkészszel is, akit
bizalmas jó barátjának és tudós embernek mond. Arra szólítá fel,
hogy Erdélyben és Oláhországban gyűjtsön forrásokat. Wagner
1
Az eredeti német nyomtatvány három példányban is megvan a Μ. N.
Muzeum könyvtárában. Szabó K. Régi M. könyvtár III. 390. A német szöveget
latinra visszafordítva közli az előszó és epilógus nélkül Ribini, Memorabilia
I. 90—94. Ezt a fordítást újra közli Karácsonyi, Kollányi, Egyháztört. Emlékek
V. 188—190. Zigeriust ők a magyarban Zsigérnek mondják. Mások, Ember
Pál és Bód Péter, Pathai Sámuel 1647. évi levele szerint Eszékinek (LampeEmber 668. I.). Szilády Áron pedig Szigetinek olvassa a nevet. Régi M. Költők Τ. V. 305. Flacius teljes kiadványát németből fordítva közli Thury E.
Eszéki Imre magyar reformátor. Prot. Szemle 1898. 316 326.· 1.
- Loesche Q. Luther, Mel. Calvin. Tübingen 1909. 148. 1.
Flacius és Nidbruck levelei. Oestr. Prot. Jahrb. XVII. 16. I.
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felelt is neki s a levelét Nidbrucknak is megküldte. Flacius azt
remélte, hogy ha valamely nagyobb tekintélyű ember fogja Wagnert
felszólítani, akkor majd többet tesz. Nidbruck úgy véli, hogy
Brassóból semmit vagy igen kevés adatot fog kapni. És Flacius
csakugyan panaszkodott is, hogy Wagner igen keveset vagy majd
nem semmit sem tett, pedig többször is felkérte. 1
A legnagyobb munkásság és a legszenvedélyesebb hitviták
idején hívták meg Flaciust Jenába, ahol mint theol. tanár 1557-től
kezdve négy éven át tanított. De ellenfeleinek vádjára 1561. dec. 10.
innen is elbocsátották. A synergisticus vita Jenában Flacius
és kollegája, Strigel Viktorinus között ekkor már oly elkeseredett
volt, hogy egy Flacius pártján levő lelkész Strigel híveit már
keresztszülőknek sem fogadta el. 2
Flacius inost feleségével és hét gyermekével Regensburgba
menekült barátjához, Gallus Miklós lelkészhez. Itt is polemizált a
tridenti zsinat, Kálvin, a heidelbergi káté és sok más ellen. De
Ágoston szász választó fejedelem keze ide is elért, ki Flaciust
sehol sem tűrte meg és elfogatni akarta. A szegény ember sokszor már csak az utolsó percben tudott üldözői elől megmenekülni. 1566-ban Antwerpenben, 1567. Frankfurtban s majd Strassburgban találjuk. Bázelban is keresett menedékhelyet, de itt sem
fogadták be.
Itt Strassburgban még jobban elrontotta dolgát az eredendő
bűnről szóló tanával. Ez a megtévelyedés nyit az életében egy
második, az eddiginél is küzdelmesebb és inségesebb korszakot.
Most csatlakoznak hozzá az úgy nevezett fldcidnusok
kik makacsságukat és kíméletlen harcias szellemüket a mestertől öröklik.
De ez időtől kezdve lesz a fláciánus név is mind szélesebb körben gyűlöletes. Flaciust most eddigi leghívebb barátai is mind
elhagyják. Ellene fordul Andreae, Chemnitz, Heshusius, Wigand,
sőt Gallus is. Csak Spangenberg Cirjék mansfeldi lelkész tartott
ki híven mellette.
Hírhedtté lett tanát legelőször a weimari vitatkozáson 1560.
Strigellel szemben vallotta be és 1567. a Clavis Scripturae című
müvéhez csatolt értekezésben fejtette ki bővebben. Ο az eredendő
bűnt az ember lényegének (substantia), míg Strigel csak járulékának, esetleges tulajdonságának (accidentia) mondotta. Ellenfelei
azután a lehető legrosszabb értelemben vették Flacius tanát s
egyenesen manichaeismussal is megvádolták. A dualisztikus szektákra való hajlandóságból csakugyan volt is valami mindig a
szlávokban. A substantiáriusok és accidentiáriusok két nagy és
szenvedélyes tábora vonult fel most Flacius mellett és ellen. Most
már nem csak a túlbuzgó lutheránust, hanem egyenesen az eretneket üldözték benne.
1
2

Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 225. é s XIX. 106. 109.
Kawerau i. h. 87. 1.
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A strassburgi hajsza idejében csatlakozott hozzá egy magyarországi theologus is, a késmárki születésű Creutzer György, aki
1570-ben Strassburgban, az itteni akadémián fejezte be tanulmányait és Flaciussal megismerkedvén, ennek az eredendő bűnről
szóló tanát is elfogadta s e miatt sok baja is volt a strassburgi
lelkészekkel. Creutzer ugyanis 10 évig volt lelkész a Strassburg
melletti Schilticheim faluban. Családot is külföldön alapított, Hoffner strassburgi lelkész leányát vévén feleségül. Hivei meg voltak
vele elégedve, de az egyházi elöljáróság mint fláciánust üldözte.
Valószínűleg e miatt tért vissza hazánkba. Magyarországi szerepléséről alább fogunk szólani. 1
Flaciust Strassburgban sem tűrték meg sokáig. 1573. május l-re
kellett elhagynia a várost. Ekkor Frankfurtban egy zárdának
főnökasszonya adott neki és családjának irgalomból menedékhelyet. Még sokat bolyongott ezután is, egészen Sziléziáig eljutott.
Majd ismét Frankfurtba tért vissza, hol a tanács szintén kiutasítja
s egyik terminust a másik után tűzi ki neki a távozásra. 1575.
évi május l - r e szólt az utolsó határidő, de az örök bíró az igazát
kereső, nyugtalan embert már március 11-én elszólította a további
szenvedések elöl. Csak 55 évet élt. És ennyi hányattatás között,
kedve és ideje volt kétszer is megnősülni. Első felesége 1564.
halt meg, mikor 12-ik gyermekét hozta világra s a második feleségétől is voltak gyermekei. Ezeknek fele azonban még atyjok
életében elhalt.
És ennyi gond és üldöztetés között a nem is hosszú életpályán volt még Flaciusnak ideje számos és értékes tudományos
munkát, köztük óriási fáradsággal a 13 kötetes Magdeburgi Centuriákat is megírni. Könyvlopással, egyes lapok kimetszésével is
megvádolták. A kése, a „culter Flacii" szinte közmondásos lett
ellenfelei körében. Értékes művei még a Catalogus testium veritatis (Basel 1556.) és a Clavis Scripturae (Basel 1567.) Ilyen
S Z Í V Ó S lélek, ennyi erő és akarat csak egy üldözött szláv emberben lakhatott. Az eredendő bűnről szóló téves tanát a Formula
Concordiae szerkesztői még Flacius életében elitélték s halála
után ezen utolsó hitvallási iratunkban mindjárt az első fejezetben
(De peccato originis) elég bőven és alaposan cáfolják.
II. Rueber J á n o s , a győri, majd kassai f ő k a p i t á n y és Magdeburgius Joakim győri tábori lelkész, mint g n e s i o l u t h e r á n u s .
A fláciánus lelkészeknek, akiket különösen Ágoston szász
választó fejedelem üldözött nagy erélylyel, előbb az interim, később
pedig a Formula Concordiae miatt nem volt maradásuk Németországban. Mesterüktől öröklött harcvágyukkal és összeférhetetlen
1
Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1725. 341. 1. Ráth
Gy. A felső magyarországi kryptokálvinisták hitvitázó irodalma. Irodtört Közi.
1893. II. 321. 1.
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makacsságukkal mindenfelé elidegenítették maguktól a szíveket.
Az ilyen túlbuzgó német lelkészek most azután Ausztriában, Steierországban, Karinthíában és Magyarországban kerestek menedéket.
Ausztriában, hol nagy volt a lelkészhiány, kezdetben igen szivesen
fogadták őket. Az osztrák főnemesek váraiban s egyes hadvezérek
körében mint tábori lelkészek hirdetik Flacius tanait.
Ilyen buzgó protestáns főnemes volt Ausztriában Rueber János
(1529—1584), Puxendorf és Grafenwerthura, ki mint a német fekete
lovasok kapitánya Győrött (1564 1568), utóbb a Szepességben
mint ezredes s végül mint a felsőmagyarországi főkapitányságban
Schwendi Lázár utóda Kassán és Nagysáros várában életének
java részét hazánkban töltötte. Az 1572. évi pozsonyi országgyűlés
honfiúsította, bárói rangot és Sáros megyében a főispánságot is
elnyerte. Otthon Puxendorfban, az ősi osztrák jószágokban atyja
Rueber Kristóf támogatta a reformáció ügyét, nálunk pedig ő, az
apához méltó fiu, volt egyik legbuzgóbb pártfogója evang. egyházunknak 1 .
Templomokat épített, ifjakat küldött ki német egyetemekre,
lelkészeket, tanítókat segélyzett, az özvegyeket, árvákat és üldözötteket védelmébe fogadta. Több udvari lelkészt is tartott. Asztalánál mindig volt vendégül egy-két lelkész, akikkel vallási
dolgokról beszélgetett. A reggeli könyörgéseken és a prédikációkon
mindig jelen volt, az urvacsorához évenként többször is járult.
Jellemző házának vallásos szellemére nézve, hogy udvarhölgye is,
Heymair Magdolna (der Zeit Rueberisches Frauenzimmer Hofmeisterin) Tóbiás könyvét versekbe szedve adta ki és énekeket
is csatolt hozzá (mit fünfzig christlichen und geistlichen Liedlein.
Bártfa 1580. 8. r. 103. I.)2.
Érdekes volt Ruebernek 1583 őszén Possevino Antal hírneves
jezsuitával való találkozása. A büszke papi diplomata mint pápai
és császári biztos jött Kassára. Megdöbbenve hallja itt, hogy Rueber
lakomáin, ahol lutheránus prédikátor mondja az asztali imádságot,
időnként r. kath. főpapok is részt vesznek. S különösen azon háborodott fel, hogy Rueber leányának Máriának a protestáns Kolonics
Bertalan egri kapitánnyal való menyegzőjén 3 Máthesy István leleszi
prépost is jelen volt. Possevino ki akarta közösíteni, de a prépost
térdre borulva kért feloldozást. Possevino Ruebernél is volt ebéden s midőn ott előre kijelentett akarata ellenére evang. lelkészt
is talált az ebédlőben, állítólag kierőszakolta annak eltávolítását.
A jezsuita legalább igy jelenti Romába. De Rueberről ezt nem
1
Hű jellemrajzot irt róla udvari lelkésze a felette mondott halotti beszédben. Tübingen 1585. Lásd m é g : Kühne Μ. Nachrichten über Hans Rueber.
Oestr. Prot. Jahrb. I. 124. 1. Ráth Gy. Két kassai plébános a XVI. században.
41. 1. Hörk J. A nagysárosi v á r ura. Bpest 1893.
- Lásd Szabó K. Régi M. Könyvtár II. 155 sz. A N. Múz. birtokában.
3
1583. szept. 29. volt ez. Rudolf király 150 arany értékű serleget küldött
nászajándékul és gróf Nogroll Ferdinánd, a szepesi kamara elnöke által képviseltette magát, Maurer J. Kardinal Kolonitsch Innsbruck 1887. 2. 1.
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hihetjük. S midőn ebéd után a főkapitány gyermekei is bejöttek
az ebédlőbe és protestáns énekeket énekeltek, a szívtelen szerzetes tüntető módon távozott. 1
Rueber, mint jószívű patrónus különös szeretettel épen az üldözött lelkészeket vette oltalmába. És így került hozzá még Győrött
1564. Magdeburgi Joakim, ez a hányatott életű német tábori pap,
akinek jelleme és pályafutása nagyon is emlékeztet Flaciusra s aki
mesterének téves tanát még nagyobb szélsőségig fejtette tovább.
Magdeburgius maga mondja el életrajzát az ő külön hitvallásához írt előszóban.- Ε szerint a brandenburgi fejedelemségnek
Gardeleben nevű helységében született. Helmstedt mellett Schöningenben volt tanító, innen azonban Henrik braunschweigi herceg,
ki visszatért a pápistákhoz, 1547-ben elűzte. Dannenbergi papi állásáról (a liineburgi hercegségben), ahol lóháton is alig birta bejárni
a filiákat, egészségi okokból 1549. ő maga mondott le. Salzwedelből, mivel a II. Joakim fejedelem által meghagyott pápás ceremóniáknak ellenmondott, 1551. űzték el s kötél által való halálnak
terhe alatt tiltolták ki egész Brandenburg területéről.
így kerül Hamburgba, ahová csak diakónusnak hívták meg.
Itt hat évig meglett volna, de 1558. Melanchthon ellen és Flacius
védelmére egy Eseltreiber néven emlegetett pasquillust adott ki,
amely miatt Eitzen Pál szuperintendes mozdította el hivatalából.
Maró szatírával írott költői mű volt ez, melynek teljes címe: Dialógus oder ein Gespräche eines Esels und Bergknechts, unsrem
einigen Erlöser und seiner göttlichen Wahrheit zu Ehren, seiner
christlichen Gemeinde in diesen betrübten Zeiten zu Trost und dem
Synodo avium zu lieb geschrieben. 1557. den 15. Nov. Felelet volt
ez bizonyára arra a gúnyképre, mely Flaciust szamárnak ábrázolja,
amint más szamarak megkoronázzák. Melanchthon a maga jó
ízlését és szelíd természetét tagadta meg, midőn e gúnyképhez
verseket írt. 3 Magdeburgius ekkor már határozottan Flacius pártján
állott és igen sértő hangon írt az adiaphoristák ellen. Állását
elveszítve most Flaciushoz ment Magdeburgba, hogy a Centuriák
megírásában segédkezzék. Innen csakhamar Thiiringiának O s manstedt nevű helységébe hívták m e g lelkésznek, de 1562. már
ismét elűzték, mert a synergista Strigelnek deklarációját nem akarta
aláírni. Mint exul bolyongott most egy ideig, míg nem a mansfeldi grófok 1564. Ruebernek ajánlották.
Ilyen viszontagságos múlt volt már a háta mögött, midőn
1564. Győrré került, mint a német fekete lovasok tábori lelkésze.
Az osztrák protestáns főrendek az ilyen menekült papokat mind
a magokénak vallották, bárhol szolgáltak is, azért Magdeburgius1

Fraknói V. Egy jezsuita diplomata hazánkban. Katholikus Szemle 1902.701.1.
Confessio oder Bekantnis Joachimi Magdeburg. Regensburg 1567.
Raupach Β Presbyterologia Austriaca I. 103. Klein S. Nachrichten 1. 218.
Ráth Gy.
Két kassai plébános 42. Koch Ε. Gesch. des Kirchenlieds I.
446. 464. VIII. 373. 1.
3
Raupach, Presbyt. 105. Supplement 62. C. R. X. 631. Kawerau i. h. 85. 1.
2
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nak is ők adták a fizetését. Nem is volt ő állandóan Győrött,
hanem időnként urának osztrák birtokain Grafenwerthben, Feldsbergen sat. szolgált s az osztrák protestánsok dolgaiban nagy
szerepet játszott.
Magdeburgius idejében Gregoriáncz Pál (1554 -65.) és Delphinus Zakariás (1565—1573.) volt a győri püspök, de sem ezek,
sem a helybeli káptalan nem tudták megakadályozni az ő predikálását. Pedig nem titkon, hanem nyilvánosan végezte a dolgát, ami
abból is kitűnik — mondja a fentebbi Előszóban — hogy jóllehet urának, Rueber ezredesnek házában kell prédikálnia, de
minden alkalommal nyolc helyen fúvatja meg a városban a trombitát, hogy ezzel a népet prédikációra hívja; és néha az utcán
és a szabad mezőn is prédikált. És ezen felül urának a háza,
amelyben prédikál, a nyílt piacon épült, ahol mindig sok vevő és
eladó gyülekezik össze, úgyhogy ott sem prédikálni, sem zsoltárt
énekelni, sem a szentségeket kiszolgáltatni, sem rendes istentisztetet
végezni nem lehet a nélkül, hogy a piacon sokan ne hallanák. 1
Az 1567. évi győri telekkönyvből tudjuk, hogy a lovasok prédikátorának háza az Uri utcában volt, 9 öl 1 láb széles és az udvar
felé 10 öl hosszú. Ezen kívül a német gyalogosoknak is volt
Győrött egy Ábrahám nevű papjok. A magyarok prédikátora pedig
Deáky Kálmán volt, kiknek házát 36. és 45. sorszám alatt említi
a telekkönyv. 2 Hogy Magdeburgius, a főfláciánus milyen viszonyban állott győri kollegáival, arról nincsen tudomásunk.
Győri lelkészkedésének második évében kiadta Regensburgban
az Ágostai Hitvallást és a Schmalkaldeni Cikkeket egy külön
intéssel (Vermahnung Joachimi Magdeburgii). Az előszó szerint,
mely Győrött 1566. máj. 15. kelt, ura, Rueber János kívánta ezt, mivel
úgy találta, hogy az Augustana példányaiban nagy a hiány ebben
az országban. A kiadó mint tábori lelkész különösen a török
határon levő (diese Lande, als die Siebenburge, Hungern, Osterreich, Crabatia, Crain und Kernten) vagyis a végbeli katonáknak
ajánlja Isten igéjének buzgó hallgatását és tanulását. Intelmeit a
27 lapra terjedő Előszóban közli. Különösen az ellen polemizál,
hogy mi tiltanánk a jócselekedeteket. S mivel a reformáció nálunk ·
még új dolog, tehát a. szentírás, Luther kátéja és postillája, az
Ágostai Hitvallás, a Schmalkaldeni Cikkek, Urbánus Regius könyve
sat. szorgalmas olvasását ajánlja. Mint Flacius barátja és az interimek ellensége a Schmalkaldeni Cikkeket, Liithernek ezt a határozott és kemény hangú iratát azért csatolta az Ágostai Hitvalláshoz,
hogy olvasóit még inkább távoltartsa a pápistáktól és filippistáktól 3 .
Ez év nyarán szinte Győrött 1566. aug. 29-én még egy vitairatot tett közzé a r. katholikusok ellen ezen a címen: Widerlegung
1
Confessio Joachimi Magdeb. Előszó. Villányi Sz. Győr v á r o s 66. old. és
Payr Ehtört. Emi. 30. A ritka mű megvan a N. Múz. könyvtárában. Dogm. 337.
De a háború miatt nem kaphattam meg.
2
Liszkay J. A nagygyöri ev. ref. egyház múltja 2. 1. 'és Payr i. m. 29. 1.
;i
Megvan a soproni lyc. könyvtárában Lc. 313. Raupach I. Forts. 150. 1.
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des papistischen Irrthums von Merítő Congrui (Regensburg 1566).
A scholastikusoknak minden szentirásbeli alapot nélkülöző tana
ellen polemizál ebben, amelyet különben már Melanchthon is az
Apologiában (II. De justificatione 19) szóvá tett és visszautasított.
A füzet végéhez Magdeburgius nagyobb nyomatékul „Argumentum
Flacii Illyrici" címen mesterének érveit is közli és utal ennek Strigel
Victorinus felett aratott teljes diadalára, aki azóta Victor minus,
sőt Victus nimis. Magdeburgius ezzel nyíltan is bevallja, hogy a
gnesiolutheránus Flacius pártjához tartozik. 1
De nem csak a maga és ura Rueber nevében, hanem a többi
osztrák fláciánus lelkészek megbízásából is szerkesztett Magdeburgius szintén még 1566. egy új hitvallást: Confessio oder Christliche Bekandnus des Glaubens etlicher Evangelischen Prediger
in Osterreich (Regensburg 1566. 4. r. négy ív).- A szerkesztőn
kívül az osztrák rendek volt tábori lelkésze, Schönklee Ferenc 3
és még 17 lelkész írta alá, akik közül Göllersdorf, Hain, Hauskirchen, Hollabrunn (Frank János) Marchegg, Michelhausen, Murstetten, Nussdorf, Ollersbach, Pottenbrunn, Sierndorf (Barbatus
Fülöp) és Sonnberg lelkészei ismertebbek.
Magdeburgius és társai e müvükben az Ágostai Hitvallás
alapján állva kemény szavakkal támadják a r. katholikusokat,
anabaptistákat, szakramentáriusokat (Zwingli, Oecolampadius és
Kálvin híveit) és a schwenkfeldiánusokat, de az evang. egyház
köréből is az antinomistákat, majoristákat, adiaphoristákat osiandristákat, synergistákat, stancaristákat és kryptocalvinistákat. Az
eredendő bűnről szóló fláciánus tan azonban, mely csak később
lett ismeretessé, ebben még nem volt benne 4 .
Az előszó szerint azt is célozták e hitvallás kiadásával, hogy
vele szomszédaiknak Morva-, Cseh- és Magyarországban, a Szepességben és Erdélyben követésre méltó jó példát mutassanak.
A hitvallás 27 cikkelyből áll. A 2-ikban kárhoztatják a személyekre tekintő prosopoliptákat, akik praeceptatoraik tekintélyét a
szentírás fölé helyezik. Ε szavak bizonyára Melanchthon híveire
vonatkoznak. A keresztségről szóló 11. artikulusban kárhoztatják
a nagy urakat, akik kevélység, pompaszeretet vagy más testi
okokból gyermekeik keresztelését napokra vagy hetekre is elhalasztják. A 14-ikben a magángyónásnak kelnek erősen a védelmére és nem engedik meg, hogy magángyónás neve alatt egyszerre sokat hallgassanak ki és oldozzanak fel. A 19-ikben kárhoztatják az oly lelkészeket is, kik az igazságnak világosságában
levén, a pápistáknál ordináltatják magukat. Némelyek ugyanis az
1

Regensburg 1566. Sopr. lyc, könyvtár Lc. 313.
A sopr. lyc. könyvtárban Lc. 337. Tartalmát bőkivonatban közli Raupach,
Ev. Oestr. I. 77. 1.
3
Raupach, Hist. Nachrichten 82. é s Presbyterologia 162.
4
Ribini, Memorabilia I. Wiedemann. Gesch der Ref. und Gegenref. I.
339—348. Otto Κ. Gesch. der Ref. unter Maximilian II. 22. 1. Ráth Gy. Két
kassai plébánüs. 42. 1.
2
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üldöztetés ellen való fedezetül ezt is megtették. A 20-ikban kárhoztatják az oly lelkészeket, akik házasságukat, pápista helyeken
eltitkolják vagy le is tagadják. A 21-ikben kimondják, hogy igen
szívesen veszik, ha ő felsége nekik is rendel egy, két vagy
három szuperintendenst a felügyelet és a lelkészek felavatása
végett. A 22-ikben az uzsorára vonatkozólag kijelentik, hogy
minden kamatszedés uzsora s csak az emberek keményszívüsége
indította az uralkodókat arra, hogy 100 forint után 5 forintnak
az elfogadását megengedik. De ehhez nem volt joguk a császároknak.
Fentebbi magán hitvallását is (Confessio Joachimi Magd.) még
mint magyarországi lelkész írja alá (bestalter Prediger der deutschen Reuter in Ungarn), de az előszava Grafenwerthben kelt
1567. Laetare vasárnapján. Stahrenberg Rüdiger, Puchaini Vida
Albert, Grabner Lipót és Enzerdorf Kristóf osztrák prot. főnemeseknek ajánlotta ezt, az előszóban bőven mondja el életrajzát
Győrré való megérkezéséig s azt bizonyítja, hogy tanítása mindenben megegyezik az ágostai hitvallással. Ezt a művét, sajnos,
eddig nem tudtam megszerezni. Eder György bécsi császári tanácsos, a protestantizmus nagy ellensége (f 1587.) Warnung-Schrift
című művében azt mondja róla, hogy Magdeburgius inkább
a maga, mint a vallás dolgával foglalkozik benne, hosszasan el
mondja, hogy merre járt s honnan és hányszor űzték el s mind
ezt oly nagy fontoskodással, mint ha az egész keresztyénség jóléte csak rajta és az ő szektáján nyugodnék 1 .
A fláciánusok heves vitáikkal és pártoskodásukkal Ausztriában
is igen sokat ártottak a reformáció ügyének. Az osztrák rendek
ugyanis most szorongatták császárjukat, hogy adja meg a vallásszabadságot. Miksa azonban ellensége volt mindenféle szektáskodásnak és feltételül tűzte ki, hogy a különféle protestánsok
az Augustana alapján egyesüljenek. Ehhez kötötte a Concessio,
illetve Assecuratio megadását.
Az egyesítés s talán a hallgatás céljából készíttetett az osztrák
evangélikusok számára egy agendát, a melyhez munkatársakul
külföldi tekintélyes theologusokat is meghívott. így jött el
Bécsbe 1568. szept. 8-ikára a Craftheimi Crato János udvari orvos által ajánlott Camerarius Joakim lipcsei theologus, kit mint
Melanchthon jó barátját s mint a lipcsei interim egyik szerkesztőjét nagy bizalmatlansággal fogadtak az osztrák fláciánusok. Mivel
Miksa is halogatta a tárgyalások megkezdését, azért Camerarius
már december elején elhagyta ismét Ausztriát 2 .
Miksának másik bizalmi embere az ágendás ügyben a rostocki
Chytraeus David volt, akit Zasius János vicekancellár ajánlott
neki. Chytraeus 1568. dec. elején indult el Rostockból, útközben
Wolfenbüttelben Chemnitz Mártonnal és Lipcsében Camerariusszal
1
5

Raupach I. Fortsetz 149. 1.
Otto Κ. i. m. 30. 1.
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is értekezett. Drezdán, Prágán és Iglaun át 1569. jan. 10. érkezett meg a Bécshez közel fekvő Kremsz városába. Magával hozta
Rostockból íródeákját Edeiing Joachimot és Possel Jánost, a görög
nyelv tanárát 1 . Mivel Chytraeus is Melanchton tanítványa volt, a
fláciánusok őt sem látták szívesen.
Az agendakészitő bizottságban a· rendek Rogendorf Vilmos
főniarsalt, Stahremberg Rüdigert, Grabner Lipótot, Enzersdorf Farkast, a würtembergi Andreae Jakabot és az osztrák Reuter Kristófot
a rosenbergi lelkészt választották meg. Miksa még a bécsújhelyi
püspököt, Cedt Zsigmond jogtudost, Saurer Lőrinc tartományi jegyzőt és Carlovitz Kristóf lovagot nevezte ki bizalmi férfiakul. A m u n k a terv az volt, hogy amint az agenda egy részével Chytraeus elkészül
azt előbb Reuter s azután (mivel Andreae nem j ö t t e i ) a világi tagok
nézzék át. Chytraeus Krems közelében a Duna balpartján fekv">
Spitz helységben Kirchberg Lénárd lovagnak várában dolgozott,
mivel Miksa császár Commendone pápai követ eltávozásáig titokban
akarta a dolgot tartani' 2 .
Chytraeus már 1569. február havában elkészítette az agendát
és márc. 1. a császárhoz is eljuttatta. De Miksa, miként ezt Schwendi
Lázár nyíltan megmondta, bizalmatlan volt a protestánsok iránt
a köztük duló sokféle vita és egyenetlenség miatt. Ö maga az
interimnek volt b a r á t j a és több pápista ceremóniát akart az agendába
felvétetni. Chytraeust Bécsben kétszer is fogadta kihallgatáson s
neki is szemére vetette, hogy magok a lutheránusok között is sok
a viszálykodás (dissidia dogmatum). Augusztus havában azután
kegyesen vissza bocsátotta, de agendáját nem fogadta el és Reuter Kristófot bizta meg annak alapos átdolgozásával 3 .
Chytraeus a hosszu időt, míg a császári döntés késett, Morvaés Magyarországba való utazásra használta fel. Volt Győrött, hol
őt Salm Eccius várparancsnok szívesen fogadta s megemlíti, hogy
a városnak (1569.) evang. lelkésze is van. Sopronban Gerengel
Simon lelkésszel találkozott s a tanácsnak és polgárságnak buzgalmát is megdicséri. Szól még Budáról, Brassóról, Honter Jánosról
és W a g n e r Bálintról. Utazásáról Rostockban beszédet mondott
(Oratio post reditum ex Austria), mely nyomtatásban is megjelent. íródeákja Edeiing szintén versekbe foglalta utazásuk történetét 4 .
Reuter Kristóf a nehéz munkával 1570. elejére készült el.
Agendáját, melyben a ceremóniákra nézve szabadságot enged a
lelkészeknek, elfogadták úgy a rendek, mint a császárnak bizalmi
emberei. És Miksa most már nem térhetett ki az Assecuratio elől.
Előbb még a két leányát Europa két legfanatikusabb fejedelmei1

U. o. 31. 1.
U. o. 24. és 33. 1.
U. o. 36. és 40. 1.
4
Oratio Davidis Chytraei, in qua de statu ecclesiarum in Graecia, Asia,
Ungaria, Boemia etc. narrationes exponuntur. H. n. 1574. 2. kiadás Rostock
1580. N. Múz. Hit. eccl. 3098. Joh. Edelingi Itinera, Saxonicum, Boheniicum,
Austriacum, Ungaricum etc. Rostock 1572.
2
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hez adta feleségül, Annát 11. Fülöp spanyol és Erzsébetet IX. Károly
francia királyhoz és csak azután merte 1571. jan 14. én Prágában
a fontos rendeletet aláírni, a mellyel Ausztriában, de csakis az urak
és lovagok két rendjének megengedte, hogy birtokaikon házuk
népével együtt az Ágostai Hitvallást követhessék és az agendát
használhatják 1 . Az agenda a Krems melletti Stein városkában jelent
meg 1571. hol az evangélikusoknak külön nyomdájuk volt. Magyarországi német gyülekezetek is használták, Sopronban és Ágfalván ma is megvan a ritka műnek egy-egy példánya. 2
Akadt mégfláciánus is, ki az agendát védte, így a Jenából elűzött
Coelestin János efferdingi lelkész. De mások meg, mint Eggerdes
Péter frauendorfi, Eck Vilmos göllersdorfi és Barbatus Fülöp
sierndorfi lelkész, erősen támadták. Később is voltak lelkészek,
akik patrónusaik tudtával mellőzték. 3
Magdeburgiusnak ezen agenda-perben, úgy látszik, már nem
volt szerepe. Chytraeus iránt, aki Melanchthon tanítványa volt,
nagyobb bizalma nem lehetett. Reuter Kristóffal pedig, ezzel a
tudós és szelíd lelkű férfiúval kellemetlen összeütközése volt.
Reuter ugyanis a grafenwerthi hitvallást 1566. szintén aláirta, de
azután jobban meggondolván a dolgot, töröltette a nevét. Magdeburgius őt e miatt a Nothwendige Erinnerung című függelékben
erősen megtámadta és még 1580. is azt mondta róla, hogy Reuter
neki és az igazságnak nem barátja. Szemére veti, hogy hűtlenül
elpártolt, holott ő is segédkezett az agenda megírásában. Sok
megbotránkozást okozott, úgymond, azzal is, hogy régi tévedéseit
belevitte az agendába. így hát ezt Magdeburgius sem fogadta el 4 .
Ο különben, míg az agenda készült, nem tudni, mi okból, egy
időre visszament Németországba. 1571-ben Erfurtban találjuk, ahol
ez évi május 21-én „az arany tövisnél levő szállásán" (in meiner
Herberg zur güldenen Distel) Testamentomot írt Joakim és Mátyás
nevű fiai számára. Ebben arra inti őket, hogy Isten igéjétől és az
igazságtól semmiféle inség és veszedelem el ne térítse őket és
atyjok nyomorúságának példája által se engedjék magukat megrettenteni. Maradjanak meg az ő nyomtatott osztrák hitvallásuk
mellett híven a sírig.
Nyomorúságos helyzete lehetett tehát Erfurtban ismét, híven
osztozott mesterének, a még életben levő, de számkivetett és
örökké bujdosó Flaciusnak sorsában. Ezt a Testamentomát 1572.
nyomtatásban is kiadta és pedig négy hangra írott asztali énekekkel egy füzetben: Christliche und tröstliche Tischgesänge mit
vier Stimmen. (20 ének 4 íven) 5 .
1

Otto Κ. i. m. 44. 1.
Sopr. lyc. kvtár Le 44. Az 1678. évi soproni írott agenda 117 l a p j á n :
Kann aus der österreichen Kirchen a g e n d a genommen werden. Ν. Múz. Quart
Qertn. 894. Loesche szerint az osztrák a g e n d a „ein liturgisches Meisterwerk" 34.1.
3
Otto K. i. m. 51. 1.
4
Raupach, Presbyterologia 150.1. é s Raupach, II. Fortsetzung. Beilage 145.1.
5
Koch E. Gesch. d e s Kirchenlieds I. 448.
2
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Ebben a civakodó, nyugtalan emberben zenei és költői tehetség
is volt. Egyházi éneket írt inár Hamburgban is. Énekei közül ismeretes: „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut", melyet magyar
énekíróink is lefordítottak: „Aki bízik, ragaszkodik". (Az új Zengedező Mennyei Karban 292. sz. és az új dunántuli énekesben
366. sz.). Irt egy polemikus históriás éneket is, Aesopusnak a
bárányról és farkasról szóló meséjét használván fel a pápisták,
interimisták és adiaphoristák ellen. A kezdő sora: Eins Tages
ging passieren. Továbbá Mária nevü feleségének is írt egy éneket:
Gesang seiner Frauen und allen Marien vorgeschrieben 1 .
Míg tehát az osztrák agenda-harcok folytak, addig ő Németországban bujdosott. És valószínűleg több évet töltött künn, mert
1579. nyarán Spangenberget is meglátogatta 2 . Egyik csapás a
másik után érte. Valamelyik ismeretlen állomáshelyén elhalt a
felesége és ugyanott érte nagyobb tűzi veszedelem is, amelynek
összes házi felszerelése és 1500 tallér értékű könyvtára is áldozatúl esett 3 .
Ε nagy nyomorúságában gondol ismét régi urára Rueberre, aki
őt 1580 csakugyan visszafogadta udvari lelkészének Grafenwerthbe.
Ezzel kezdődik ausztriai munkásságának második időszaka. De
a sok csapás sem tudta szelídségre és türelemre megtanítani.
III. A fláciánizmus Ausztriában é s hazánkban. A kassai
zsinat 1574. Rueber udvari l e l k é s z e i : Gogref, Leuthammer,
Kratzer, Pilz és Lutzius.
Ausztriában és hazánkban is egyes helyeken eddig még csak
a Flacius által vezetett gnesiolutheránusok küzdöttek az engedékenyebb filippisták ellen. De 1570. körül már itt is ismeretes
lesz Flaciusnak az eredendő bűnről szóló téves tana és az igazi
fláciánus hitvita még csak most kezdődik.
Bécsben a szenvedélyes Opitz Józsua, ki Miksától engedélyt
nyert, hogy az osztrák rendek házában (Herrengasse 13.) prédikálhasson, nem csak a pápások ellen polemizált kíméletlenül,
hanem a fláciánus hitvitát is szószékre vitte. Magdeburgius mellett
Opitz és a fentebbi Coelestin voltak a flaciánusok fejei, kik a
velük nem tartókat keresztsz.ülőkűl sem fogadták el és nem osztották ki nekik az urvacsorát 4 . Chemnitz, Chytraeus, Becker és
Backmeister 1574. Norma doctrinae című iratukban akarták az
osztrák lelkészeket az eredendő bűn tanára nézve tájékoztatni, de
a fláciánusok ez előtt sem hajoltak meg. 1575-ben maga Miksa
kívánta a rendektől, hogy a békeháborító Opitzot (friedhässig und
1

Klein, Nachrichten I. 222.
Spangenberg Írja: „Da er (Magdeburgius) Anno 1579. den. 3. und 4.
Julii auf die n e u e Hütte zwischen Salfelt und Lentenberg zu mir gekommen.
Raupach III. Forts. 47. 1.
3
Ráth Gy. Két kassai p l é b á n o s 42. 1.
5
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hadiig) távolítsák el. Rajta kívül még Tettelbach János és Hugó
Mihály fláciánusok prédikáltak Bécsben, kiket Ernő főherceg távolított el 1577. jan. 10. kelt rendeletével. Felső-Ausztriában hamar
megfogyatkoztak, de Alsó-Ausztriában még mindig sok volt a
fláciánus 1 .
Stájerországban sem tudott a flácíánízmus valami erősebben
meggyökeresedni. Hornberger Jeremiás, a gráciák jeles papja,
fiatalabb korában egyetértett ugyan Flaciussal, sőt ennek kértére
az eredendő bűn tanáról egy elégiát is írt, melyet azután Flacius
1574. Andreae Jakabbal kezdett vitájában felhasznált és kinyomatott. A stájer rendeket, kik a vallási pacifikációban megígérték,
hogy a fiaciánizmust nem tűrik meg országukban, ez felettébb
kellemetlenül érintette. Azért Homberger 1574. okt. 4. egy levelet
tett közzé, mely szerint ő Flaciussal már régebben tudatta, hogy
az eredendő bűnről szóló tanával többé nem ért egyet 2 .
Stájerországban ezután csak Hassler István schladmingi lelkész merte még gyülekezetével a flacianizmust vallani. Állítólag
ezeren is követték ebben a lelkészt és egyszerű földmivesek házában is megvoltak Flacius müvei. Hasslert Grácban 1577. jun.
20. éppen Homberger hallgatta ki és Schladmingból, ahonnan
elmozdították, hozzánk Nagyhöflányba jött lelkésznek. A stájerok
attól féltek, hogy Károly főherceg a flaciániusok miatt az összes
protestánsokat kitiltja az országból. A főherceg még 1582. is
szemükre vetette, hogy fláciánusok vannak közöttük 3 .
Karinthíában különösen Villach városában voltak Flaciusnak
követői. Itt 1566. óta Häuser János volt a lelkész, ki már ez évben aláirta a karinthiai lelkészek hitvallását s az eredendő bűnről szóló tanát a szószékről és irataiban nagy hevességgel védte.
Ε miatt 1577. jun. 28. elűzték és a Fertő melletti Fehéregyházán
(Dondelskirchen, később Donnerskirchen) kapott lelkészi állomást 4 .
A szomszéd osztrák tartományokból a fláciánus hitviták hullámai hazánkba is átcsaptak. 1566. évi hitvallásukban egyenesen
ki is mondják az osztrák fláciánusok, hogy példát akarnak mutatni,
a magyarországi lelkészeknek. Rueber Jánost Magdeburgius teljesen
megnyerte a fláciánusok számára, akik magukat Luther igazi hű
tanítványainak vallották, a filippistákat ellenben, kik szászországi
példa szerint a Melanchthon-féle Corpus Doctrinae (Philippicum seu
Misnicum 1560)címti hitvallási gyűjteményt vették hitszabályzónak,
mint hűtlen árulókat megbélyegezték. Ez a Corpus Doctrinae lett
hazánkban is a kryptocalvinismus utegyefigetője, amelynek különösen Felső-Magyarországban voltak számos hívei. így már
Stockei Lénárd is Bártfán, aki Fröhlich Tamás kassai lelkész
1

Otto Κ. i. m. 54. 59. A Norma másolata az alsó-ausztriai orsz. levéltárban.
Preger, Flacius III. II. 522. Mayer F. M. Jeremias Homberger, Wien,
1889. 6. 1.
3
Loserth J. Die Ref. in Innerösterreich. 210. 223. 372. Loserth J. Der
Flacianismus in Steiermark. Öesterr. Prot. Jahrb. XX. 1. 1.
4
Raupach, Presbyterologia 58. 1. Loserth, Die Ref. in inneröst. 210.
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levele szerint a Corpus Doctrinae követője maradt utolsó lehelletéig s Flaciust és ennek követőit az Antikrisztus társainak nevezte 1 . A filippisták szerették nálunk a szigorú luthéránusokat
flaciánusoknak nevezni akkor is, ha ezeknek az eredendő bűnről
szóló tanát nem fogadták el.
Rueber kíséretében Magdeburgius, mint tábori lelkész, a
Szepességben és Kassán is bizonyára többször megfordult. Azt
hiszem, neki kell főként tulajdonitanunk, hogy Fröhlich Tamás,
a filippista kassai lelkész itt a flaciánusok ellen sikra szállott. Az
öt szab. kir. városnak 1574. január 19. Kassán tartott zsinatán
ugyanis, hol Fröhlichet esperesnek választották, a flaciánusok
ellen nyolc hittételt állapítottak meg, a wittenbergi és lipcsei
egyetemnek a flaciánusok ellen kiadott könyveit elfogadták és
aláírták s nem csak a Corpus Doctrinae tartalmát, hanem az
ennek alapján készült wittenbergi kátét is (Catechesis ad usuin
scholorum puerilium 1571.), mely az urvacsoráról és Krisztus
személyéről már egészen Kálvin szellemében tanit, az összes iskolák számára kötelezőnek fogadták el. Fröhlich ugyanitt Faber
Tamás bártfai rektort keményen megdorgálta, hogy Flaciusnak a
communicatió idiomatum négy neméről szóló tanát az iskolában
a tanulóknak tollba mondta, a Melanchthont követő lelkészeket
támadta s ennek Corpus Doctrinae című iratait sem ismeri el
hitszabályzónak. Fáber állítólag megígérte, hogy az illető Írásokat
tanítványaitól beszedi és elégeti. 2 Ε zsinaton, amint látni, már
kryptokálvinisták állottak a flaciánusok vagyis inkább hithű lutheránusokkal szemben. Magdeburgius és társai miatt az összes
lutheránusokat megvádolták és elitélték.
Fröhlich a zsinat után a wittenbergi filippistákhoz írt levelében még dicséri ugyan Rueber Jánost, a császári főkapitányt
„kinek személyében szokatlan módon a vitézség mély vallásossággal egyesül s ki az egész vidék egyházait és iskoláit hathatós
pártfogás alá veszi", s hasonló dicsérettel szól udvari papjáról
Leuthammer Jánosról is: de nem sokkal utóbb úgy Ruebert, mint
másik udvari papját, Gogref Mentőt, már flaciánusnak mondja.
Gogref is külföldi. Lippe grófságnak Lupfurt nevű helységében született. Több helyen volt Németországban is tanító és
lelkész. Az urvacsoráról 1571. írott művéhez Selnecker írt előszót
és Chemnitz is jó barátja volt. 1572-ben Rostockban volt az
egyetemen, ahol megnyerte Chytraeus bizalmát. Ezek ajánlották
öt Schwerinbe szuperintendensnek, hol azonban nyugtalan természete miatt nem volt maradása. Majd ismét Chytraeus ajánlatára Grácba jött lelkésznek, ahonnan már 1574. Jörger Helmhard
1
Gast Kristóf Selmecbányái syndicushoz 1579. irt levél. Ráth György. Két
kassai plebánus 31. 1.
- Fröhlich levele 1574. melyet Pilcz Gáspár kassai segédtanító, Rueber
alummusa vitt ki Wittenbergbe. Ráth Gy. Két k a s s a i plébánus 28. 1. és Pilcz
G. Brevis responsio ad Apologiom Martini Wagneri. H. m. 1591. Ráth Gy.
Pilcz G á s p á r é s ellenfelei. 13. 1.
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birtokára ment Ausztriába. Itt ismerkedett meg Rueberrel, ki őt
végre a kassaiaknak ajánlotta 1 .
Gogreffet aki 1577. Késmárkon át érkezett meg Kassára, csak
Fröhlich és a többi kryptokálvinisták mondták flaciánusnak, mint
nagy lutheránust ezzel akarták rossz hirbe keverni. Ellenkezőleg
Gogref 1580. Bártfán Gutgesell nyomdájában „Simplex et iiuda
explicatio" címen egy külön latin nyelvű művet adott ki Flacius és
ennek buzgó híve, Spangenberg Cirjék ellen 2 . Valószínűleg Ausztriában irta még ezt a művét, de Magdeburgius és társai itt is elég okot
adtak reá, hogy kiadja. A fláciánus Creutzer György is ebben az
évben jött haza Strassburgból.
Gogref azt mondja e művében, hogy az eredendő bűnről ő
úgy vélekedik, mint ahogyan más istenfélő theologusok tanítottak
erről még Flacius előtt és mint ahogyan ezt a tant Torgauban
Chytraeus, Musculus, Chemnitz, Seinecker és Andreae írásba foglalták. Sajnálja, hogy többen nem csak Flacius és Spangenberg
manichaeismusát követik, hanem a substantia és accidens között
még egy közbeeső harmadik fogalmat is felvesznek. Ö is említi,
hogy a flaciánusok a más nézeten levőket accidentiarius névvel
gúnyolják, keresztszülőkül el nem fogadják, az urvacsorához nem
bocsátják, tőlük az egyházi temetést is megtagadják, sőt száműzetéssel is büntetik. Flacius egész vitáját Gogref e négy kérdésbe foglalja össze: 1. Vájjon az eredendő bűn az emberi testnek
és léleknek lényege-e, amiként ezt lllyricus a vita kezdetén állítá?
2. Vájjon az eredendő bűn az ujjá nem született embernek meg
romlott természete-e, miként Spangenberg bűntársaival együtt
mondja és köröm szakadtig védelmezi? 3. Van-e valamely eltérés
vagy különbég az ember lényege, illetve maga a romlott természet és az eredendő bűn között? 4. Vájjon az eredendő bűn
esetlegesnek (accidens) helyesen nevezhető-e?
Ε kérdésekre azután Gogref sok szentírásbeli idézettel a Formula Concordiae nyomán felel meg. Flacius tanát elitéli, de egyébként eléggé elfogulatlan annak kijelentésére, hogy a többit, amit
Flacius a meg nem változtatott Augustana és az Apologia értelmében tanított és számos munkájában hirdetett, azt minden jó
keresztyénnek elfogadni és helyeselni kell 3 .
Gogref különben nagy mértékben szenvedett a „rabies theologorum" hibájában. Nyughatatlan, összeférhetlen természetű férfiú
volt, mint abban a korban igen sok más társa. Rueber őt 1579.
saját udvari lelkészének hívta meg 4 , de másik két kollegájával
Leuthammer Jánossal és Kratzer Gáspárral sem tudott megférni.
1

Raupach, Presbyterologia 50. 1. Ráth Gy. Két kassai plébánus. 35. és 47 1.
Szabó K. Régi M. Könyvtár II. 154. sz. 24 levél. Megvan a sárospataki
ref. collegium é s a segesvári ev. gym. birtokában.
3
A mű kivonatát közli Ráth Gy. Két kassai plébánus 58—60. 1.
4
Gewesener Pfarrherr zu Caschau, nunmehr Herrn Hans Rueber Veldobristen
in Obern Hungarn bestalter Predicant. 1579. kiadott művében. Szabó Κ. Rmk.
II. 150. sz
2
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Viszont Grogefet is elődje Frölich Tamás, a volt kassai pap, ki most
Besztercebányára távozott, kíméletlen szavakkal támadta.
Barátjának Gastius Kristóf Selmecbányái syndikusnak írja 1579.
dec 2.-án, hogy Rueber főkapitány előbb nem volt flaciánus, de
most Mentő által félrevezetve azzá lett s a Corpus Doctrinae követőit megveti, sőt Leuthammert és a lelkészeket is ennek megtagadására akarja rávenni. Ezért ő a kassaiakat, eperjesieket, kisszebenieket és lőcseieket levélben intette a flacianusoktól való
óvakodásra. Flacius is, úgymond, azzal kezdte szétszórni a mérget
hogy előbb gyanússá tette Melanchton iratait s csak azután kezdte
a maga újfajta tanait terjeszteni. De bár száz Rueber és ugyanannyi hazug Mentő is legyen ellenük, azért régi hitvallásukból egy
hajszálnyit sem engednek. Ő a főkapitányt figyelmeztette az ámítók
kerülésére, nehogy úgy járjon, mint János és Vilmos szász fejedelmek, kik Flacius által elcsábíttatván, vesztüket maguk idézték elő.
Fröhlich a levélben még kijelenti, hogy a flaciánusokat jobban gyűlöli
az ebeknél és kígyóknál. Rueberre nem az egyház feletti gondoskodás, hanem a közigazgatás és a hadsereg vezérlete van bízva.
Nem szabad tehát háborítania az Üdvözítő dicsőségét hirdető
lelkipásztorokat. És reméli, hogy Mentő ravasz üzelmei, melyekkel
magát Rueber udvarába becsempészte, végre mégis meghiúsulnak
és az istentelen, léha, állhatatlan és becstelen ember az egész
város és ország előtt meg fog szégyenülni 1 .
Fröhlich itt Gogrefet, kinek fentebbi munkáját ismerjük, egészen
alaptalanul vádolja flaciánizmussal. Rueberről, ki Magdeburgiust
Ausztriában még mindig a szolgálatában tartotta, inkább elhihető,
hogy m é g flaciánus volt, de már ő is közel állott ahhoz, hogy
Gogreff hatása alatt szakítson velük. Gogref Kassán Andreae,
Chemnitz, Chytraeus és a Formula Concordiae híve volt, s mint
ilyen ellensége a kryptokálvinistáknak, kik őt a flaciánus névvel
csak megbélyegezni akarták.
Így támadta meg Gogref mint kryptokálvinistát,
Leuthammer
Jánost, Fröhlich vejét, akit Rueber egész családjával együtt szeretett és tisztelt. Gogrefnek és Leuthamniernek 1579-ben julius
14—17-ig vagyis négy napig tartó vitája volt, Ruebernek, a királyi
városok lelkészeinek és több tudós férfiúnak jelenlétében. De ennek
a hosszú vitának sem lett eredménye 2 . Leuthammerről csak annyit
tudunk, hogy Könnerberg volt a születéshelye. Részt vett már
1568. jan. 27. a Schwendi Lázár engedélyével Kassán Egri Lukács
ügyében tartott zsinaton. És 1575. Fröhlich Tamásnak Margit
nevű leányát vette feleségül. Menyegzőjükre hivatalos volt az
egész szepesi esperesség 8 .
1

A levél tartalmát közli Ráth Gy. i. m. 54. 1.
U. o. 53. 1.
:l
Ráth Gy. i. m. 28. 48. 54. 1. Klanitza M. Christiana seculi XVI. per Hung.
tolerantia 67. 1. Klein, Nachrichten II. 358. Schmal, Adversaria 96. 1. Kenessey,
Károli-emlékkönyv. 72. 1.
2
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Szenvedélyes vitája volt Gogrefnek Kratzer Gáspárral, Rueber
negyedik papjával is, ezzel a sok viszontagságon átvergődött
férfiúval. Rueber nagy szeretettel adott menedéket az ilyen hányatott életű, üldözött papoknak, akik közül kalandos életével
Kratzer különösen is kiválik. Ulmban 1546. született. Husz éves
korában Bécsben tanul, hol a Liliorum contubernium 1 tagja.
1569-ben a jezsuiták előadásait hallgatja, kik a tehetséges ifjút
a rendbe való belépésre is rábeszélték. Mint skolasztikus a
prágai kollégiumban tanit, hol annyira bújja a könyveket, hogy
a provinciális tréfásan bibliophagusnak nevezi. Már itt ismerkedik
meg a reformátorok irataival is. Néhány év múlva ismét Bécsbe
rendelik vissza, hol a püspök 1578. diakónusnak is felavatja.
Vallási kételyei innen Tübingenbe űzik, rendjét elhagyja s három
hónap múlva áttér hozzánk.
A tübingeni egyetem 1579. Grácba ajánlja a prot. rendek
ottani hires iskolájába. A 33 éves férfiú ekkor már meg is nősült és nejével indult útra, aki gyenge, beteges asszony, a kereszthordozásra alkalmatlan. Bécsújhelyben veszik a lesújtó hirt,
hogy Károly stájer főherceg a „szökött jezsuitát" semmikép sem
fogja Grácban megtűrni. Már Khlesl Menyhért, a passaui püspök officialisa is üldözőbe vette s csak nehezen tudott nejével
Rathmannsdorf Vilmosnak Frohnleiten mellett épült Weier nevű
várába menekülni. A következő évben mégis elmegy Grácba.
Azzal menté magát, hogy még nem tett ünnepélyes fogadalmat.
De a főherceg kérlelhetlen s a gráci evangélikusok kénytelenek
voltak őt némi végkielégítéssel és dicsérő bizonyítvánnyal 1580.
jun. 20. elbocsátani.
Mint ilyen sorsüldözött embert hívta őt Rueber Kassára. De
útközben ujabb c s a p á s éri. Bécsben megállapodott és megnézte
ott egy délután a rendek iskolájában tartott szini előadást. Itt
felismerték és Neubeck bécsi püspök mint exjezsuitát elfogatta.
Bőrtönéből, melyet a bécsi papok gúnyolódásukkal is súlyosbítottak, csudálatos módon megszökött s Hernalsba menekült,
innen pedig nejével együtt Magyarország felé utaztak tovább.
Kassára 1580. szept. 5. érkezett meg 2 .
Kratzer Rueber engedélyével a Szepességben Késmárkon is
működött mint lelkész és az itteni kryptokálvinistákkal szemben
a Formula Concordiae elfogadásáért küzdött. Heves vitája volt
különösen Hortensius Gärtner Bálint leibici lelkésszel, akit a Késmárkon 1582. jan. 29. tartott gyűlésen egyenesen kálvinizmussal
vádolt meg3. De vitába keveredett Gogreffel is, holott mint a
1
A „bursa liliorum" házát 1625. P á z m á n y Péter vette meg a Pazmaneum
s z á m á r a . Pázmány levelei I. 473.
2
Loserth J. Die Ref. in Inneröst. 309. 1. és Ráth Gy. Két kassai plébánus
60. 1.
3
Ribini I. 270. Ráth Gy. i. m. 69. 1.
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Formula Concordiae lelkes védői, tulajdonképen ugyanazon hittani
alapon állottak. Csupán apróbb theologiai kérdések miatt hasonlottak meg egymással, de mint makacs és nyugtalan emberek
nagy szenvedéllyel támadták egymást úgy írásban, mint a szószéken is élőszóval.
Rueber kénytelen volt ügyüket a rostocki egyetem elé terjeszteni, a melynek 1582. jul. 22. kelt válasza szerint csak egyes kifejezésekre és szólásmódokra vonatkozik a két férfiú vitája. Gogref
vádjai túlzottak és legnagyobb részben alaptalanok, inert Kratzer
iratai megegyeznek az Ágostai Hitvallással és Luther tanaival.
Kratzer iránt, mint újonnan áttért iránt különben is elnézőnek
kell lenni, ha kifejezései nem volnának is egészen helyesek. Gogref ne hallgasson a besúgókra, hanem fogadja Kratzert testvérül.
Türelemmel és szelídséggel járjanak el hivatalukban, amint lelkipásztorokhoz illik. Ruebert a rostockiak külön is megdicsérik,
hogy papjainak dolgát szivén hordozza és Kratzer iránt elnéző.
Gogref ezután már nem sokáig maradt Rueber szolgálatában. Elhagyta hazánkat s 1586. Torgauban volt szuperintendens 1 .
Ötödik ismeretes papja Ruebernek a szepesváraljai születésű
Pilcz Gáspár volt, ki Kassán és Eperjesen végezte iskoláit s
Homonnán, majd pedig Kassán volt segédtanító. Részt vett a
fláciánusok ellen 1574. Kassán tartott zsinaton s azután Rueber
költségén két évet töltött Wittenbergben. Lelkésszé is Rueber
avattatta fel Briegben Sziléziában. A nagysárosi papi állást
1580 körül nyerte el s míg Rueber élt, nem merte az Ágostai
Hitvallástól való eltérését elárulni, de jóltevőjének halála után
egyike lett a kryptokálvinisták legharciasabb vezérének, ki irodalmi téren is sokat dolgozott. Ο és Lutzius voltak ott Nagysárosban Rueber halottas ágyánál. Az utolsó estén Rueber Pilcznek mondta el a temetésére vonatkozó intézkedéseket. Háláját
Rueber özvegye Fridenshaimb Judit iránt is megőrizte, ki vallási
kérdések iránt szintén érdeklődött. Egyik müvét neki ajánlotta-.
Hatodik és utolsó lelkésze, Lutz Vilmos már ismét fláciánus
volt nyíltan is. Lutz tübingeni születésű (1551 1597). Urachban
volt diakónus, 1576-ban pedig a schwartzenaui Strein Gábor
hivta meg Ausztriába. Ezt a pátronusát rossz bánásmódja miatt
már a következő évben elhagyta és Puchaim Mihályhoz költözött
át Göllersdorfba. Innen 1578. Hoffkirchen Vilmos császári tanácsos hivta meg Bécsbe, akinek házában más evangélikusok is
össze szoktak gyülekezni. Hoffkirchen éppen e miatt vesztette el
Rudolf császár kegyét és Lutz ezután a közeli Fesendorfban
1
Dedekennius G. Thesaurus Consiliorum theologicorum. Jena 1671. II. 963.
Ráth Gy. i. m. 71. 1.
2
Ráth Gy. Pilcz G. és ellenfelei. 29 és 16. 1. Kühne Μ. Hans Rueber i.
h. 129 1. Három prédikációját, melyet m é g Sárosban 1581. a Rueber család
előtt mondott el, Wittenbergben 1591. nyomatta ki. Drey Predigten, gehalten
zu Scharosch vor den Rubrischen 1581. Szabó Κ. III. 819.
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prédikált, ahol mint flaciánus nem fogadta el az egyházlátogató
Backmeisternek az eredendő bűnről szóló Declarátióját. Beszédeinek hallgatására Bécsből és a vidékről annyian jártak ki,
hogy a jezsuitáknak is feltűnt. Ezeknek feljelentésére Ernő főherceg elfogatta s hat napi fogság után száműzte AusztrábóL
így került ő is Rueberhez Kassára lelkésznek. Talán még ott
is érte Gogref Mentőt, kivel azonban nem jó viszonyban volt.
Már 1577. aug. 25. irta Lutz Göllersdorfból, hogy Gogref nekik
sok szomorúságot okozott, mert a bécsiek előtt szüntelen az egyetértés nehézségeit emlegeti. „Amit mások személyétől elvon
irja — azzal a maga értékét akarja gyarapítani. Ez az ember
gőgjével még nagy bajt fog okozni az egyháznak." A flaciánus
szól ebben a Formula Condordiae hive ellen 1 .
Lutz volt az, aki Pilcz mellett Ruebert utolsó betegségében
vigasztalta, s aki ennek a buzgó evangelikus hadvezérnek hű
jellemrajzát is, mint azt fentebb közöltük, megírta. Itt még csak
élete végéről kell Lutz nyomán megemlékeznünk. Az 1583. év
telén Ruebert szélhűdés érte. Bécs és Krakó jeles orvosainál keresett gyógyulást, de mind hiába. Majd üdülés céljából kedvelt
tartózkodási helyére Nagysárosba vonult vissza. De 1584. márc.
8. itt forró lázba esett s többé fel sem kelt. Seregének vezérletét
vejére, Kolonics Bertalan egri kapitányra bizta-. Márc. 12. vette
az urvacsorát. Gyónásában a Jeruzsálemből Jerikóba alámenő és
gyilkosok kezébe került embernek vállá magát, akinek irgalmas
samaritánusa a Jézus Krisztus. Utoljára is ellene mondott minden
eretnekségnek, mely az ő keresztyén hitvallásával és kátéjával ellenkezik. Azután elbúcsúzott övéitől, többek közt hü bajtársától Profen
Menyhérttől, a fekete lovasok hadnagyától. Este még Pilcznek adott
temetésére vonatkozó utasítást. EjfélkorlegidősebbleányaKolonicsné
is megérkezett, ő pedig imádkozás közben csendesen elhunyt. Lutz
1584. már. 24. Kassán a főtemplomban (in der Stiftskirche) mondott felette halotti beszédet, mely Tübingenben 1585. nyomtatásban is megjelent 3 .
Lutzot, az eddigi udvari lelkészt, azután a kassai tanács hívta
meg ebbe a főtemplomba városi lelkésznek. De az ottani levegő
ártalmas volt egészségének. Súlyos betegségbe esett s felépülése
után visszatért Németországba. Nördlingenben 1597. halt meg mint
szuperintendens.
1

Raupach, Presbyterologia 101. 102. Raupach II. Fortsetz. 282.
Rueber háromszor nősült. Hansen Anna, Welsberg Marianna és Friedesheim Judit volt a három felesége. Gyermekei : Mária, Katalin, Anna, György
és János, mind a második házasságból valók. Györgynek Rudolf király 1604.
birtokot és kassai házakat adományozott. T a k á c s S. Régi m a g y a r asszonyok
194. 1.
3
Ein Christliche Predigt über der Leych des wolgeb. Hern Hansen Ruebers.
Megvan a tübingeni egyetem könyvtárában. Kühne Μ. i. h. 127. 1. Ráth Gy.
két kassai pleb. 44. 1.
2
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IV. Horvát Stansith G e r g e l y és Creutzer György. M a g d e burgius további m u n k á s s á g a Ausztriában. Reuter, Hohenberger, Volmar, és a vas-, sopron- és m o s o n m e g y e i
fláciánusok.
Rtieberen kivül még egy felsőmagyarországi patronusunk volt,
aki mint buzgó lutheránus, a flaciánusokkal legalább egy rövid
időre szintén összeköttetésben állott. Gradeczi Horváth
Stansith
Gergely szepesmegyei alispán volt ez, Horváth Márknak, Szigetvár egykori vitéz kapitányának és Hahóti Zsuzsannának fia. (Körmenden 1558. aug. 1-én született.) Horváth Gergely, akinek egyik
gyámja Nádasdy Tamás volt, külföldi tanulmányi útjában Strassburgban több mint két évet töltött (1576—1578). Itt találkozott
magyarországi földijével, a késmárki Creutzer Györgygyei, akiről
már fentebb szólottunk.
Creutzer a Strassburgba menekült Fiaciussal személyes ismeretségben jó barátságban állott s ennek az eredendő bűnről szóló tanát
is elfogadta. Mint emiitettük, Hoffner strassburgi lelkész leányát vette
feleségül s a szomszédos Schilticheim falunak volt lelkésze (1570
—1580). Tiz évi működése után azonban éppen fiaciánizmusa
miatt kellett ezt a helyét elhagyni.
Üldöztetése idején, valószínűleg 1580. tért vissza látogatóba
szülőföldére és itt bizonyára a szepesi lelkészek s talán éppen
magának Horváth Gergelynek kívánságára megtagadta eddigi
fiaciánizmusát. Stöckl János szentgyörgyi, Sommer Sámuel nagyeőri, Wendrik Kristóf keresztfalui, Kniser Bálint poprádi lelkész,
Suhner György alsópoprádi esperes és München Pál késmárki rektor
jelenlétében erről ünnepélyes reverzálist is állított ki, melynek mint
„pastor ecclesiae in Domimontanorum pago superiori ad Argentinensem urbem, hospes in patria" irta alá nevét. Ebben elismeri,
hogy az eredendő bűnt ő is az ember lényegének tartotta, de
ezt a téves nézetet most visszavonja és elfogadja a Formula
Concordiae tanát. Mivel pedig a strassburgi papokkal erős harca
volt, ha Isten megengedi, hogy Strassburgot viszontláthassa, ott
ugyanazt fogja megtenni, amit itthon tett. S reméli, hogy ezen
lépése után tisztelt tanítóinak becsületes bizonyítványával siethet
vissza a hazába. Creutzer teljesítette igéretét. Visszament Strassburgba, ott előbbi tanait visszavonta és Strassburg városának jó
bizonyítványával jött haza Magyarországba, ahol Horváth Gergely
ajánlotta fel neki Nagyeőr (Neére) helységben a lelkészi állomást 1 .
Horváth Gergely Creutzert már Strassburgban ismerte és
megszerette. Lehetséges, hogy e barátság révén Strassburgban
Horváth is, mint buzgó lutheránus, elfogadta Flacius tanát. De
további tanulmányi utján és itthon is a szepesi lelkészek meggyőzték őt a fláciánusok tévedéséről és áttéritették a Formula
1
A reverzális kézirata Creutzer Warnung c. müvéhez fűzve a késmárki
ev. lyc. birtokában. Ábel Jenő kézirati másolatai az akadémia levéltárában. Ráth
Gy. A felsőmagyarországi kryptokalvinisíák. írod. tört. Közi. II. 321. 1. 1893.
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Concordiae hívei közé. Horváthnak a Liber Concordiae egy példányát Rueber János még 1580. küldte meg és ezt oly nagy
örömmel fogadta, hogy birtokain prédikáció helyett a Formula
Concordiae egyes szakaszait akarta a szószéken felolvastatni 1 . Horváth 1582-ben is Batthyány Boldizsárt kéri, hogy az Egyesség
Könyvét hozza meg neki Grácból. S ez okt. 3. Szalonokról feleli
„quod Gretzii Liber Concordiae nullus haberi possit'2.
Creutzer is Horváth Gergely birtokain többé nem a fiaciánizmusnak, hanem az Egyesség könyvének lett igen harcias védője. Neki itt erős küzdelme volt a kryptokálvinistákkal vagy az
úgy nevezett szakramentáriusokkal. Piícz Gáspár és Ambrosius
Lám Sebestyén ellen irta : Warnung vor der Sacramentirer Lehre
(Bártfa 1586) és Próba, Der Calvinischen Merkzeichen (Bártfa
1587.) cimü munkáit. Ez utóbbiban az orgona használatának is
védelmére kel. Minekutána bebizonyította, hogy az orgonaszó
a templomban nem bálványozás, lelkes szép szavakkal fordul a
kántorokhoz: „So wollen nun alle christlichen Organisten getrost und frisch ins Clavir und Pedal greifen. Und sollen des
gewiss sein, dass wenn sie auf der Orgel die schönen Mutetten
und Psalm schlagen, dass sie in göttlichem Amt und Beruf sein.
Und dass ihre Musica ein schön Vorspiel sei der himmlichen
Musica, wenn wir einmal alle miteinander, Engel und Menschen
zusammenstimmen und ohne Unterlass von Ewigkeit zu Ewigkeit
mit unausprechlichen Freuden singen und klingen werden : Lob
und Ehre sei unserm Gott etc 3 ."
Horváth Gergely elküldte Creutzert jó barátjának és rokonának,
Nádasdy Ferencnek birtokára is Csepregre, hogy itt is a Liber
Concordiae mellett kardoskodjék Beythe István és a többi kryptokálvinista ellen. Creutzer itt a Dunán túl is folytatta felsőmagyarországi vitáját. Monyorókeréken (Vasmegye) 1587. adta ki
Lám Sebestyén ellen Sendbrief cimü vitairatát, melyet Késmárk
városához intézett s a kálvinisták urvacsorai tanát támadja benne 1 .
De a dunántuli kerületben a magyar evangélikusok között is
fontosabb szerep jutott Creutzemek. Beythe püspök mellőzésével
ő itt egyházlátogatási javaslatot készített, melyet 1588. márc.
3-án küldött meg Nádasdynak. Az osztrák példa szerint bizonyára
ő is egyházlátogatás utján akarta Dunántulról a flaciánusokat
és kryptokálvinistákat kiszorítani. Kisérő levelében arra kéri
Nádasdyt, hogy nézze át maga is a javaslatot s esetleg hallgassa
meg előzetesen az esperesek és más bölcs férfiak véleményét
is. Készített továbbá iskolai tantervet is, melynek jóváhagyását
Gabelmann Miklós, a jeles csepregi rektor is várva várja. A magyar segédtanító távozni készült Csepregről, ennek az állását is
1

Ráth Gy. Két kassai p l é b á n o s 68. 1.
- Ráth Gy. Horváth G. és Lám Sebestyén hitvitája 12. 1.
:l
Ráth Gy. A felsőmagy. kryptokalv. i. h. 317. I.
4
Egyetlen hiányos példányát Ráth Gy. talál a m e g J. m. 318. 1.
Könyvszemle 1891. 73 1.
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minél előbb be akarja tölteni, hogy az ifjúság nevelése kárt ne
szenvedjen 1 .
A tan tisztaságának megóvása mellett Nádasdy a régi csepregi iskolát is reformálni és magasabb fokra igyekezett felemelni,
hogy a főnemesség igényeit is kielégítse. Ε célból hivta a két
tudós férfiút, Creutzert és Gabelmannt Csepregre, akiknék érdemeit
a kerületben még egy század múlva is dicsérettel emlegették.
Creutzer maga is tanított Csepregen. Tanítványa volt dr. Lackner
Kristóf, Sopron hírneves polgármestere-.
Creutzer, mig Csepregen volt, többször vitatkozott Beythével
és a kálvinistákkal, többek közt a hegyfalui gyűlésen. Ezért irja
Beythe az Igaz Mentségben: „lm ez előtt való időkben Crajczer
Györgyöt hozták vala az egyességök megbontására az Úr Isten
szolgáinak. Az fölkereködék, elméne mind Gabelmannusával
öszve." Pathai István ref. püspök is 1616. Veszprémből irja Klaszekovits István evang. püspökünknek: „Tudja kegyelmed, hogy
szegény Syboltival, Crajczerus doctorral is volt efféle collatiónk."
1617-ben pedig ugyanaz ugyanannak : „Tudom emlékezhetik
kegyelmed róla, mikor még velünk egy értelemben valátok, mikor
szegény Nádasdy uram Horváth Gergelynek esztekéléséből kezdé
a követ mozgatni, mikor Crajczerus doctort szegény (Szentgyörgyi) Gábriel deákkal együtt a hegyfalui
gyűlésünkben hozzánk
küldötte vala ő Nagysága, intvén arra, hogy a mi vallásunknak
egyenességét hátra hagyván, állanának a tőlünk szokatlan vallásnak
követésére" 3 .
Creutzer hosszabb időre akart berendezkedni Csepregen. 1588ban maga és családja számára alkalmas házat akar venni s erre
a célra előleget kér Nádasdytól, akinek segítsége nélkül megélni
sem tudna. 1588-ban jul. 4. mint Stieber Joakim nyéki lelkész
násznagya kéri Sopron városát, hogy az eljegyzett soproni árva
leánynak házasságához adja meg az engedélyt. De nem tudni,
mi okból, a következő 1589. évben mégis visszament Nagyeőrre.
Felesége jul. 2. már Horváth Gergely gyermekének keresztelőjén
mint az egyik keresztszülő volt jelen*.
De Creutzernek rövid két évi csepregi tartózkodása azért
még sem maradt hatástalan. Neki kell tulajdonitanunk, hogy a
dunántuli lelkészek, különösen a csepregi Reczés János és Thokoics György, valamint Thesmár István, a sopronkereszturi lelkész
és maga Nádasdy Ferencz is oly erélyesen foglaltak állást a
1
Creutzer levele az Orsz. Levéltárban. Nádasdy-féle iratok. Ráth Gy. i.
m. 323.
2
Frideliu^ Joh. Lakneri vitae curriculum. Ratisbonae 1714. 4. Scholam
praeclarum hoc institutum illustrius reddere allaboraret (sc. Nádasdy). Ex prestantissimis praeceptoribus f u e r e duo praecipui domini, Craitserus et Μ. Nicolaus G a b e l m a n n u s etc.
3
Prot. Ehtört. Adattár 1908. VII. 73. 164. é s 181. 1.
4
Payr S. Ehtört. emlékek 44. 1. Ráth Gy. A felsőmagyv. kryptokal. i. h.
234. 1.
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Liber Concordiae mellett, a melynek elfogadására a dunántuli felavatott lelkészek egészen 1674-ig névaláírásukkal kötelezték
magukat.
Horváth Gergely papja tehát korán és teljesen szakított a flaciánusokkal, Rueber udvari lelkésze, Magdeburgius azonban hiven
kitartott mellettük, sőt Flacius tanát még nagyobb szélsőségig fejlesztette tovább. Győr városát 1570. körül hagyhatta el. A tábori
papságban Győrött a rostocki Schubart János lett az utóda, aki
innen 1580. Tatára ment tovább. Ennek helyére pedig még
ez évben Reuter Lénárd jött, aki ismét fláciánus volt 1 . Az ekkori
tábori lelkészek közül a boroszlói születésű Hosius János 1573.
Komáromban, 1574. pedig Kanizsán működött, de már a következő
évben az ausztriai Hernalsba hívták él. Ez sem volt fláciánus.
De Hohenberger Farkas, a kanizsai tábori lelkész 1580. már ismét
egyetértett Magdeburgiussai és a flaciánusoknak minden kiadványát aláirta-.
Magdeburgiust, mint fentebb láttuk, 1580. Ausztriába a Rueberek ősi várában Grafenwerthben találjuk mint udvari lelkészt.
Régi szép vár volt ez, hatalmas épületekkel és szép kerttel, melyet az itt nagy számmal levő török foglyok plántáltak és gondoztak. Igen értékes volt a vár fegyvertára is, tele rakva zászlókkal és az ellenségtől elvett hadi szerekkel. 3 Életben volt ekkor
még Ruebernek az édesatyja is Rueber Kristóf, egy tiszteletre
méltó aggastyán, buzgó evangelikus, ki Puxendorfban lehetett és
az egyházlátogató köriíton járó Backmeistert egész kíséretével
vendégül hívta házába. Volmdr Márkus személyében ő is egy
főflaciánus papot tartott az udvarában, aki nyomban szenvedélyes
hitvitát kezdett s az egész társaság kedvét elvette. Később ez
hazánkban keresett menedéket 3 .
Ausztrában a fiaciánizmus miatt ekkor már oly szenvedélyesek
voltak a hitviták, hogy az osztrák rendek egy külföldi jeles
theologust. dr. Backmeister Lukács rostocki theol. tanárt hívták
be országukba, hogy egyházlátogatás utján állítsa helyre az
annyira kívánatos egyességet. Backmeister, kit Chytraeus ajánlott
a rendeknek, részletes naplót vezetett körútjáról. Az egyházlátogatás, mely négy részletben 1580. jul. 11-től szept. 22-ig tartott,
igen sok bajt tárt fel a gyülekezetekben. Magdeburgius és társai
sok kellemetlenséget okoztak a szuperintendens dolgát végző
tanárnak, aki igazi célját, az egyházi egységet nem tudta megvalósítani 4 .
1
Raupach, Presbyterologia 163. é s 152. Klein, Nachrichten I. 350 Győri
lelkészek voltak még·. Ammon András, ki 1584. jött Nezsiderből, két évig vezette az iskolát é s , prédikált is s T e u f f e l András kapitány avattatta fel Wittenbergben 1586. É s Schwerter Hartmann, ki Győrött é s Kassán volt lelkész
1589. járt Württenbergben mint s z á m ű z ö t t nejével é s 12 gyermekével. Oestr.
Prot. Jarb. XVIf. 184. és XXVI. 10.
" Raupach, P r e s b y t . 65 Klein i. m. II. 231.
3
Raupach II. Fortsetz. 100. 101. 1.
4
Loesche G. G e s c h . des Prot. in. Oest. 40. 1.
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Backmeister megérkezése után Horn nevű helységben márc.
18-án tartották egyháziak és világiak az első összejövetelt, melyen
az egyházlátogatás módját akarták megbeszélni. A fláciánusok,
akiknek Backmeister nem kellett, már ekkor egy
Warnungsschrift- cimü iratot adtak be, melyben Andreae Jakab és a Formula Concordiae ellen állást foglalva az eredendő bűnről szóló
tanukat bizonyítják és a F. C sok ezer aláírójára nézve azt mondják : Multitudo errantium non parit errori patrocinium. A 11
aláíró közt feltűnő, hogy Madeburgius még nincs ugyan ott,
de aláirta már nevét Volmár Márkus, a michelhauseni lelkész 1 .
A fláciánusok ellen mind súlyosabb vádak emelkedtek. Ök
voltak okai hogy Bécsben Opitz heves beszédei miatt betiltották
a nyilvános igehirdetést. Ezért a fláciánusok 1580. ápr. 25 magának Rogendorf főmarsalnak adtak át ismét egy tiltakozó és
védekező iratot. Majd pedig még ez évben egy nyomtatott
könyvecskét is adtak ki ily címen : Einfeltíg Bedencken
und
kurtzer Bericht etlicher rein Evangelischen und gut Lutherischen
Prediger in Oesterreich, ob man nemlich des langwierigen und
harten Streits von der Erbsünde und sonderlich der zwei
Wörtlein Substantz und Accidens auf der Canzel und sonst mit
gutem Gewissen geschweigen könnte oder nicht 2 . Az unalomig
vitatott régi érveiken kivül az utóbbi kérdésre is tagadólag felelnek. A lelkész a substantia és atcidens szókat is használhatja a
szószéken
mondják
mert hiszen földmivesek, akik szeretnek pénzért és vagyonért pereskedni, más latin szavakat is ismernek, amilyenek : Supplication, Appelation, Protestation, Contract, Decret, Interesse, Inventarium etc 3 .
Ε kiadványukban már ott áll ismét első helyen Magdeburgius
Joakim neve, ki ekkor grafenwerthi lelkész volt. És ekkor már
több magyarországi lelkészt is bele tudtak vinni ebbe az áldatlan,
minden keresztyén szeretetet és bölcseséget megtagadó vitába.
Ilyenek voltak: Frank János borostyánkői, Dissinger Jeremiás pinkafői, Puchler Elek felsőlövői, Krull Lénárd szalonoki, Braunseisen
T a m á s kiczlédi, Kern Mihály nagymartom és Hoe János fraknói
lelkészek. Reuter Lénárd mint győri tábori lelkész irta alá nevét.
Volmár Márkus itt mint michelhauseni és Hohenberger Farkas
mint schilderni oszták lelkész irták alá nevüket 1 .
A fentiek közül Frankról azt tudjuk, hogy Thiiringiából jött
Ausztriába, 1566 mint hollaprunni lelkész irta alá Magdeburgius
hitvallását, 1574 Gmtindten am See községben volt lelkész, innen
jött Borostyánkőre. Dissinger weimari születésű, kit Huberg
Menyhért 1575. Inczédre (Diernbach), Königsperg Kristóf pedig
1576. Pinkafőre hozott. Puchler stájerországi, a laibachi püspök
1
Raupach, II. Fortsetz 48. 1.
- Η. π. 1580. 4. r. 5V, iv Raupach, Forts. II. 85.
3
Raupach II. F. 89. 1.
4
U. ο. 95 1.
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ordinálta s már 1565. óta Felsőlövön volt. Kern berlini születésű
s Backmeister előtt ő is megjelent a vizitáción. Hoé János fraknói lelkész egy családból való lehet a bécsi születésű Hoe von
HoSnegg hires prágai majd drezdai lelkésszel 1 .
A flaciánus lelkészek közül csak igen kevés jelent meg Backmeister előtt, azért keveset is tudunk az életrajzukból. A buzgó
rostocki tanár azt is megtette, hogy maga keresett fel egyeseket
közülök. így m á j u s 13-án Magdebugiust is meglátogatta, aki
mint házi gazda szívesen és kellő tisztelettel fogadta jeles vendégét,
de később mégis sok kellemetlenséget okozott neki és méltatlanul
bánt vele 2 .
Backmeistert
Horn és Radaun helységekben, hol tovább
időzött, többféle ügyes-bajos dologgal keresték fel a magyarországiak is. így Schubert János, a fentebbi győri lelkész először
személyesen kereste fel Hornban, azután p e d i g levélben Tatáról
1580. május havában kért tőle tanácsot a török-magyar bajvivásokra vonatkozólag. Voltak ugyanis bizonyos lelkiismeretben kérdések, a milyeneket a seregbeli vitézek intéztek hozzá, s amelyekben
ő nem tudott eligazodni. Backmeistert kérdezi meg tehát, hogy
mit feleljen, ha hozzá fordulnak.
A három kérdés szószerinti fordításban a következő volt. 1.
Mit kell a török által bajvívásra kihivottakról tartani, akiknek
becsületük és jó hírnevűk elvesztésének terhe alatt el kell fogadniok a kihívást és legyőzetvén esetleg életüket is veszítik? Vájjon
a keresztyén a törökkel ilyen életre és halálra szóló viadalban
részt vehet-e jó lelkiismerettel? 2. A keresztyének és törökök közt
a kopja törés is (ein Copi-Brechen) szokásos. Ez pedig abból
áll, hogy a török lovag hirét hallja valamely keresztyén lovagnak
és levélben felszólítja, hogy kopját törjenek, amit a vitézek közül
egy keresztyén sem utasít vissza. Mivel a kopják, melyekkel egymásra rohannak, élesek, hol a keresztyén, hol pedig a török marad
holtan a küzdőtéren. Kérdés most már, mit kell az ilyen keresztyénnek haláláról tartani, üdvözülhet-e? 3. Mivel gyakran megtörténik, hogy a keresztyének a törökök között portyáznak s elveszik azoknak ökreit, juhait, teheneit, pénzét, jószágát, feleségét,
gyermekét, és mást is, ami csak kezükbe kerül és elhurcolják s
azután megtartják, eladják és tetszés szerint bánnak vele, mint
a maguk jószágával: k é r d é s már most, hogy helyes-e e z ? Az ilyen
lopott vagy rablott jószágot jogos tulajdonnak lehet-e tartani és
hogyan kell vele szemben viselkedni? 3
Backmeister ezekre a kérdésekre máj. 31. válaszolt is, amint
naplójába bejegyezte, de maga a válaszirat, sajnos, nincsen meg.
Radaunban a legnagyobb protestáns előkelőségek, Roggendorf,
Hoffkirchen, Lichtenstein sat. keresték fel. Eljött hozzá Bécsből
1

Raupach, Presbyt. 39. 25. 144. 76. 1.
- Raupach II. Forts. 103. 1
3
Raupach II. Fortsetzung, 121. 1. Takáts S. A török magyar bajvivások
című müvéhez ime úiabb a d a t .
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az öreg Reuter Kristóf is, az agenda készítője. Junius 14-én pedig,
midőn Laxenburg és Baden megtekintésére rándult ki, az utóbbi
helyen Braun Erazmussal, Magyaróvár főkapitányával is megismerkedett, aki igen buzgó patrómr.sa volt hazánkban is a reformáció ügyének. Nem csak Óváron tartott evang. lelkészt, a soproni Grosz Major Pált 1576. óta; hanem 1578-ban Tatára is ő
kérte a soproniaktól Péter balfi lelkészt, aki már korábban is az
ő kapitánysága alatt szolgált 1 .
Backmeister míg Radaunban volt, az itteni várban vasárnaponként prédikált és bécsiek is sokan kijártak hozzá, köztük dr.
Cornarius Diomedes, a jeles orvos. Ezek hozták hírűi, hogy Scherer
György jezsuita páter, Ernő főherceg udvari papja, már nem csak
az Ágostai Hitvallást támadja, hanem a flaciánusokat is ostorozza
a szószékről. A substantialisták és accidentiáriusok versengését
ismertetve azt mondá a páter, hogy a flaciánusok, ha találkoznak,
már így köszöntik egymást: „Isten áldjon meg téged, eredendő
bűn!" És a felelet erre; „Az eredendő bűn köszönetet mond
néked!" Felolvasta a szószékről azok neveit, kik a flaciánus
iratokat aláírták. Elárulta tehát a magyarországiakat is. Elmondta
továbbá, hogy akiket más országokból kivernek, azok Ausztriába
özönlenek és sok ezer lelket megrontanak. Vezérüknek, S p a n g e n bergnek sincs rendes állása, azt sem tűrik meg sehol 2 .
El lehet ( gondolni, mennyire fájt mind ez a kegyes, buzgó
Backmeisternek, akit különben egyházlátogató kőrútjában Windischgrätz Pongrácz, Puháim Albert és Lichtenstein Hartmann
világiak és Bresnicer Elek feldsbergi, Stock Frigyes katzelsdorfi
és Reuter Kristóf rosenburgi lelkészek kisértek. Losdorf, T r a u t mannsdorf, Horn és Feldsperg helységek voltak a vizitáció helyéül
kitűzve, a fláciánusok azonban nem jelentek meg.
Magdeburgius, mikor a sor reá került volna, szept. 20. mentegető levelet írt Grafenwerthből a bizottsághoz s egy hosszabb
mellékletben 14 okát sorolja fel, hogy miért nem jelenik meg az
egyházatvizsgálók előtt és miért nem irja alá a kivánt iratokat
(Examen, Deklaration) 3 . Mostani állásában ugyanis nem maradhat
meg, mert Rueber megvonta tőle a fizetését. De meg olyan lelkészeket, mint Reuter Kristóf, nem is ismerhet el a maga és az
igazság barátjának 4 . Még ezen 1580. évben egy külön iratot is
adott ki Spangenberg és a fláciánusok védelmére: Freimiithigkeit
und Lust die Wahrheit zu bekennen und zu retten. Ellenségei,
mondja, törvényt hoztak, mely szerint Spangenbergnek meg kell
halnia, és ez a törvény: Maior pars vincit meliorem".
1
Raupach II. Forts. 123., 124., 129. Stromp L. Ehtört. Emi. 48. 1. Braun
levele Sopr. v. levtár Gamauf I. 256. Dokumente I. k. 2. r. A. 47.
2
Raupach, II. Forts. 130. 131. I.
3
Examen oder kurze Erkundigung és Declaration-Schrift von der Erbsünde,
Raupach, II. Forts. Függelék 25. é s 79. 1.
4
Raupach II. 331. Függelék 144. 1.
s
Raupach, II. Függelék 127. I. és Presbyterologia 111.
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Ily módon vagdalkoztak az egyházlátogatók ellen Volmar és
a többi flaciánusok is. Backmeisternek minden jó szándékát meghiúsították. Az osztrák rendek felajánlották neki a szuperintendensi
állást is, de nem fogadta el, visszament Rostockba.
A földesurak közt még mindig sok párfogójuk volt a flaciánusoknak. De Rueber János már megsokalta a sok vitát és gyűlölködést és 1581. valószínűleg Gogref Mentó nógatására elbocsátotta birtokairól két főemberüket, Magdeburgius grafenwerthi és
Volmar michelhauseni lelkészt. Gogref hamarosan megirta ezt
Rostockba Chytraeusnak és Backmeister is örömmel vett róla
tudomást. Az egyházlátogatásnak mégis volt annyi sikere, hogy
Backmeister felhívására a Declaratiót több osztrák lelkész aláirta,
ezek azután elhallgattak 3 .
Feltűnő volt azonban, hogy Stock Frigyes katzelsdorfi lelkész,
(Closter-Katzelsdorf), a régi evang. Weiszpriach-család udvari
papja, ki mint egyik biztos járt körül az egyházlátogatókkal, most
utólag 1581. csatlakozott a flaciánusokhoz. Tehát még hódítottak
is. És 1581. julius havában egy újabb hitvallást adtak ki: Repetitio,
das ist Wiederholung der Norma christlicher Lehre (12 ív 4-rét),
melyet az osztrák rendeknek ajánlottak s azt akarják benne előadni, hogy ezen vita előtt az összes lelkészek az Augustana alapján
miként vélekedtek egyértelműleg az eredendő bűnről 2 .
Ezt negyven fláciánus lelkész irta alá, köztük Magdeburgius,
már mint exul, Volmár pedig még mint michelhauseni lelkész.
Aláirta Hohenberger Farkas kanizsai és Reuter Lénárd volt győri
tábori lelkész is. A már említett magyarországiak közül aláírták:
Frank borostyánkői, Dissinger pinkafői, Puchler felsőlövői, Kern
nagymartom és Hoe fraknói lelkészek.
Ezekhez most azonban ujak is járultak u. m. Sopron megyéből
Böttiger Albert kismartoni, Hasler István nagyhöflányí, Rhorer
Kálmán sérczi, Schweninger Mihály okkai, Häuser János fehéregyházi, Zschinkel András feketevárosi, Mosonmegyéből : Rath
Lőrincz ilmiczi és apetloni, Pozsonymegyéből Hiebner vagy Hubner
Simon somorjai lelkész 3 .
Ezek közül Böttiger a mansfeldi grófságból jött, 1582 már
elűzetett Kismartonból, utóbb Ausztriában kapott helyet, de 1584.
Puchaim Dietrich ismét kiadott rajta. Hasiért 1577. űzték el a
stájer Schladmingból és úgy kerül Nagyhöflányba. Häuser pedig
Villachból menekült Fehéregyházára, Ernő főherczeg 1585. elfogatta és 12 napi fogság után az egész birodalomból száműzte.
Hubner 1580. még pottenbruni lelkész volt, onnan ment Somorjára.
Moson megyében Pomogynak is volt már 1565. egy Kämpf Dániel
1
Domini tui Johannis Ruberi pietatem et zelum in tuendae v e r a e doctrinae puritate eo magis admiror et laudo, quod dissvadentibus aliis Proceribus
ecclesias suas nihilominus a Manichaeis seductoribus repurgat. Írja Chytraeus
Gogrefnek. Raupach III. 14.
- Raupach, III. Forts. 16. 1.
3
U. ο. III. 21.
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nevű lelkésze és Nezsidernek 1580 84 Amon András nevű tanítója.
Mosonba pedig a városi tanács 1571. a csepregi Rusa Imrét hivta
lelkésznek. De ezek nem szerepelnek a fláciánusok között'.
Az 1582. év elején a fláciánusok Formula
Veritatis cimen
még egy iratot adtak ki, melyben zsinat egybehivását kérik. Ott
akarják majd bebizonyítani, hogy nekik van igazuk és Andreae
Chemnitz, Chytraeus, Seinecker, Heshusius, Wigand, Mencelius
és Rosinus mind hamis tanítók. Ezt is 39 lelkész irta alá, 11 mint
exul, közttik Magdeburgius, Volmár, Reuter volt győri és Böttiger
volt kismartoni lelkész. A többi 28 közül a fentebbi pinkafői felsőlövői, okkai, nagyhöflányi, fraknói, nagymartom, sérczi, illmiczapetloni, soniorjai és kanizsai'2.
A rendek kívánságára még ez évben egy ujabb hitvallást is
irtak (Cristlich Bekantnis, Einfaltiger Consens, nyomtatásban csak
1586,) melyet Jrenaeus Kristóf mint horni esperes, Stock Frigyes,
mint CIoster-Katzelsdorfnak, Weiszpriach falujának lelkésze és a
magyarországiak közül csak Frank Jónás borostyánkői lelkész irt alá 3 .
Ezek a belső viszályok is még több okot és alkalmat adtak
Ernő főhercegnek és a jezsuitáknak a protestánsok üldözésére,
ami Bécsben akkor már oly fokra hágott, hogy Löbschütz Benjámin jeles orvost, az orvosi fakultás szeniórát, mivel áttérni nem
akart, csak úgynevezett szamártemetéssel földelték el. A magyar
származású Zsámboki Sambucus János jeles tudóst is, mivel
Bécsben evang. lelkész által kereszteltette gyermekét, nem csak
pénzbirsággal büntették, hanem száműzetéssel is megfenyegették.
Sambucus barátja és lakótársa Blotius Hugó bécsi tanár és
könyvtáros is (Liszti győri püspök fiainak nevelője és a csepregi
Gabelmann rektor pártfogója) már 1578. csak a Bécs melletti
Mannersdorfban tarthatta meg esküvőjét. A flaciánusokat pedig
annyival is inkább üldözték, mivel ezek a pápa rendeletére az
új naptárt semmiképpen el nem fogadták 4 .
V. M a g d e b u r g i u s , mint ultraflaciánus Eferdingben. Volmar
Szalonakon. A fláciánusok üldözése Kőszegen, Nagyhöflányban, Kismartonban é s S o p r o n b a n .
Az utolsó osztrák főúr, ki a flaciánusokat védte és birtokán
Eferdingben nekik menedéket adott, a buzgó evangelikus Stahrenberg R ü d i g e r volt. Ide jött mint exul 1581-ben Magdeburgius
is, minekutána Rueber őt Grafenwerthből elbocsátotta. Az üldöz1
Raupach, P r e s b y t e r o l o g i a 10.58.65. Gamauf D o k u m e n t e I. 2. r. C. 12.
Oest. Prot. Jahrb. XVII. 184. Payr. S. Ehtört. Emil. 36. 1.
2
R a u p a c h III. Fortsetz. 28. 29. 1.
3
Raupach, III. 38. 1.
4
Raupach III. Fortsetz. 39. 40. 44. 1. é s M a g y a r történelmi T á r 1907. 201. 1.
5
Már atyja E r a z m u s is (1503 — 1560) aláirta az o s z t r á k prot. r e n d e k n e k
1540. körül I. F e r d i n á n d h o z benyújtott k é r v é n y é t s levelezett Lutherrel. N a g y a t y j á h o z , S t a h r e n b e r g Bertalanhoz is Luther 1524. levelet irt. Raupach I.
Fortsetz. 81. 1.
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tetés még makacsabbá tette. Fláciánus tanát itt még eddig nem
hallott szélsőségig fejtette ki és azt tanitá, hogy az ember, habár
a Krisztusban való hitben hal is meg, azért egész természete és
lényege szerint a halálban és a halál után is az eredendő bűn
marad, még a törvény alatt áll és Istennek haragja van rajta az
utolsó n a p i g ; Krisztus éppen azért jön el az utolsó napon, hogy
a halottakban ezt a feltámadás és tökéletes újjászületés által
eltörölje 1 .
Ezt a különös, téves, a szent Írással és a hitvallásí iratokkal
merőben ellenkező tanát Magdeburgius először csak Eferdingben
hirdette, de már az itteni lelkészek is ellene mondottak s Giller
Ádám helybeli kollégája szóval és Írásban is támadta. A vita oly
hevessé vált ismét, hogy Stahrenberg már akkor eliizte volna
Magdeburgiust, ha Spangenberg, aki különben szintén elitélte ezt
a tanát, közbe nem lépett volna az érdekében.
Másutt azonban akadt néhány lelkész, aki még ezt a túlzó
téves nézetet is magáévá tette. Ilyen volt Volmar Márkus, az elbocsátott michelhauseni és Häuser J á n o s a fehéregyházi lelkész.
Hozzájuk pártolt utóbb Giller is. Eferdingische Vergleichung
cimü ujabb hitvallásuk még a régi flaciánusok közt is visszatetszést szült. Szenvedélyesen támadták és gúnyolták legjobb b a rátjokat, Spangenberget is, mivel velük nem tartott, aki ezt szintén nem tűrhette szó nélkül, annyival kevésbbé, minthogy három
eferdingi polgár is tőle kérte, hogy igazítsa el őket ebben a
zűrzavarban. Volmár, Udenius és Magdeburgius 1583. most
egyenesen Spangenberg ellen adtak ki egy Eingang zum Streit
cimii iratot. Vége, hossza nem volt ismét a polémiának. Így
hasonlottak meg magok a flaciánusok is egymás között 2 .
Eferdingből, hol a híveknek nyugalmát is a legnagyobb mértékben feldúlták, távozniok kellett. A buzgó Stahrenberg Rüdiger
is megsokalta civakodásaikat és az 1582. év végén felmondott
nekik. Ö maga közben elhalt és fivére Stahrenberg Gunacker
adott ki rajtuk az 1583. év elején. Hogy hova menekültek, azt
már nem lehet kikutatni. Magának a nyugtalan és fáradhatatlan
Magdeburgiusnak élete vége is homályban vész el. 1583 után már
nem találkozunk vele. Elüzetésekor m é g csak 58 éves volt. Lehet,
hogy hazánkban valamelyik hadvezér a táborban, vagy valamelyik
német gyülekezetben a földesúr adott neki menedékhelyet. Társai
közül legalább többen jöttek át Magyarországba.
A sok belső szenvedélyes hitvita csak megkönnyítette a p á pisták győzelmét. Scherer György bécsi jezsuita a protestánsok
meghasonlását és gyűlölködését sokszor felhasználta ellenük fegyverül. Egyik művében névszerint és említi a főflaciánusokat.
„Magdeburgi Joakim, Barbatus Fülöp, Häuser János, Volmar Márkus,
Giller Ádám és efféle síri próféták (Grab-Propheten) — mondja
1
5

U. o. 50. l.
Raupach III. Forts. 48. 1.
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— vitéz kakasok, mint ti magatok is látjátok, akik veletek szívesen
viaskodnak, nekünk katholikusoknak pedig látványul szolgálnak 1 ."
Későbbi sorsukról még annyit tudunk, hogy Ernő főherceg
Häuser János fehéregyházi és Barbatus Fülöp sirendorfi lelkészt
egy bizonyos fláciánus irat kinyomatása és terjesztése miatt 1585.
elfogatta, Bécsben 12 napig fogságban tartotta, azután pedig az
egész birodalomból száműzte. Fentebbi Christlich Bekäntnis című
iratukat 1586. adták ki nyomtatásban. És még az 1604. évi országgyűlésen is megvádolták a rendeket, hogy fláciánus lelkészeket
tartanak birtokaikon 2 .
Az Ausztriából kiutasított fláciánusok közül többen Magyarországba költöztek át, különösen a határszéli Sopron és Vasmegyébe. Annyival könnyebben tehették ezt, minthogy a borostyánkői és szalonaki uradalmak Rohoncz és Kőszeg városával,
valamint a kaboldi és kismartoni uradalmak is Fraknó várával
ekkor Ausztriához tartoztak. Ilyen volt a vezetők közül a Villachból
elűzött Häuser János, ki Fehéregyházára és a Schladmingból
kizavart Hasler István, ki Nagyhöflányba menekült. Volmdr Márk,
az egyik legagilisabb, legtudósabb és Magdeburgiussal a végletekig kitartó fláciánus pedig Nádasdy Ferencnek és Batthyány
Boldizsárnak vasmegyei birtokain keresett menedéket.
Volmár valószínűleg Beythe István mellé Németújvárra került,
hol a magyar templom mellett, Szent Jakabról nevezett német és
Szent Miklósról nevezett horvát templom is volt. Beythe legalább
1593. szept. 2. Németújvárról írja, hogy Volmár innen (hinc) elmenni készül, mert hálátlan a nép és az elöljáróság, az Istent
nem félik s ezt az embert is elhanyagolják, miként másokat. De
lehet, hogy a „hinc" alatt általánosságban a Batthyány-uradalmat
érti és Volmar ennek valamelyik másik gyülekezetében, nevezetesen Szalonakon lelkészkedett. Beythe Volmár ügyében Szentgyörgyi Gáborhoz, Nádasdy Ferenc titkárához fordult, aki a csepregi colloquiumon is ura nevében beszélt és kéri, hogy Nádasdy
urodalmában szerezzen neki valamely jó, alkalmas, akár tanítói,
akár pedig lelkészi állást és pedig annyival is inkább, minthogy
előbb is volt már ide vokációja. Akkor nem ment el, de most ő
maga ajánlja fel szolgálatát. Felemlíti Beythe azt is, hogy Szentgyörgyi hallotta már Volmárnak egy kis beszédét az δ zsinatukon
(oratiunculam in synodo nostra). Hogy melyik közös zsinatukon
lehetett ott Volmár is, azt nem tudni. Valószínűleg részvett a
csepregi colloquiumon is, de Beythe itt nem azt érti. „Kiváló
műveltségű férfiú — irja róla tovább
aki az ifjúságnak is
hasznára lehet és a nyelvekben is meglehetősen jártas". Az Isten
nevének dicsőségére kéri Szentgyörgyit, hogy segítse Volmárt
előmenetelében, legyen tekintette! a dolgok állapotára és veszni
1
2

Glossa auf ein Sendschreiben. Gesamm. Werke I. 178. Raupach III. 53.
Raupach III. 35. és 63. Presbyterologia 58.

Theol. Szaklap. XIV. évf.
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indult egyházunk válságos helyzetére 1 . A református püspök ezt
a flaciánus lelkészt azért is támogatta, mivel ő is, mint a kálvinisták, harcban állott a lutheránusokkal.
De bár mily melegen írt is Beythe Volmár érdekében, kérésének az akkori viharos időkben nem lett sikere. Volmár már
három év múlva 1595. Gergely napján márc. 12-én Batthyány
birtokán mint szalonaki német lelkész fejezte be küzdelmes pályaf u t á s á t A mi iskoláinkban tanult, de utóbb a reformátusokhoz
áttért Kanizsai Pálfi János jegyezte fel nevét az egyház nevezetesebb halottainak sorába-. így ez a frankok földén született,
Tübingenben tanult, Rueberhez menekült, hányatott életű ember
végre is magyar földön, Szalonakon talált pihenő helyet. 1583-ban
az Eingang zum Strait című vitairathoz még ő irta az előszót,
többet azután az osztrák történetírás nem tud róla. Irodalmi
műveivel Andreae Jakabot támadta s Becher Lőrinc horni lelkészt
és Hunnius Egyed marburgi tanárt feleletre késztette 3 .
Vasmegyében Kőszeg városának is volt egy flaciánus lelkésze,
a grossglogaui születésű Hiibner Simon, akit földesura, Grabner
Simon 1580. Pottenbrunnból űzött el. A'lint itteni lelkész irta alá
az Einfältiges Bedenken című flaciánus iratot. Később 1581. és
1582. Sommerein (St. Maréin) községben működött s mint sommereini lelkész irta alá a Repetitiót. De itt sem volt maradása.
Most azután hazánkban próbált szerencsét. 1584. jun. 10-én Kőszeg városához folyamodott lelkészi állásért. Ide meg is hívták
és 1586. ápr. 24-ig volt hivatalban. így hát innen is hamar kiadták neki az utat. A kőszegi magyar lelkész, Báthay István
ugyanis mint flaciánust jelentette fel őt a tanács előtt és e miatt
kellett távoznia, mert a kőszegiek sem tűrték meg a fiaciánusokat*.
A stájerországi Schladmingból kiűzött Hasler Istvánnak azonban már Magyarországban sem volt maradása. Ö, amint láttuk,
1577. a sopronmegyei Nagyhöflányba menekült id. Kollonics Szigfrid oltalma alá. Ernő főherceg azonban itt sem tűrte meg.
1582-ben, midőn neve és tartózkodási helye a flaciánusok kiadott
hitvallásából ismeretessé lett, Spillinger Farkas soproni esperesplébánust, ezt a durva, elbizakodott papot küldte ki, hogy a höflányi flaciánus prédikátort űzze el és ültesse be helyébe Perger
János plébánust.
1
Beythe levelét közli Fabó A. Beythe István. 30. és 54. Eredíje Gamauf
birtokában volt.
- Quorundam celebriuni patriae ministrorum evangeiicorum anni fatales in
futuram memóriám, annotati. „M. Marcus Volmarius, pastor Germanicus ecclesiae Szalonakiensis. Anno 1595. in festő Gregorii". Pokoly, Egyháztört.
Adattár 1910. IX. 93. 1.
3
Raupach, Presbyterologia 8. és 195. 1.
* Kőszeg város jegyzőkönyvéből, Beyer Teofil főesperes úr szíves közlése. Raupach, Presbyt. 65. 1. Raupach, Evang. Oesterreich. II. Forts. 95., 98.,
129. és III. Forts. 19. 29. Wiedemann, Gesch. der Ref. im Lande unter der
Enns II. 562.
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Spillinger erről az útjáról külön jelentésben számol be a főherceg előtt. Szeptember 30-án jártak Höflányban. A község bizony
nagyon tiszteletlenül fogadta őket. Pogner Péter, a falu birája
ebédet sem főzetett nekik és a lakásába sem bocsátotta be őket,
hanem azt akarta, hogy az utcán olvassák fel a főherceg rendeletét. A birói lak udvarába mégis csak bementek, de ott sem
volt se szék, se pad, annál kevésbbé asztal a számukra. Míg a
rendeletet felolvasták, senki a kalapját le nem vette. Pedig a
biztosok nyájasan köszöntötték őket és kezet is nyújtottak, de
azok nem fogadták el. A „flaciánus eretnek" annyira magához
csábította őket, hogy egy ideig a templom kulcsát sem adták át
nekik. Végre is a tanító szánta el magát, de ez sem a kezéből,
hanem egy fára téve adta át nekik a kulcsot. Szidalmazták és
gúnyolták a katholikusokat. A beiktatott plébánust pedig a szektás prédikátor kedvéért haszontalan szajhás papnak (verhurter
Pfaff) mondták. A bíró a szegény horvátokat és a többi katholikusokat meg is fenyegette, hogy majd megtanítja őket, ha a
komiszszáriusok elmennek. Ha a főherceg oltalmába nem veszi
őket, nagy veszedelemben forognak a szegény emberek.
Mindazáltal eljártak megbízatásukban. Az új plébánusnak
mindent, ami a parochiához tartozik, átadtak, a szektás papot a
paplakból kiparancsolták s meghagyták a bírónak, hogy három
napon túl ne tűrje meg a községben. A biró azonban ezt nem tette
meg, sőt megengedte, hogy a flaciánus prédikátor az általa megvásárolt házban továbbra is megmaradjon. A legközelebbi vasárnapon még prédikált is a maga szektájának a katholikusok nagy
bosszúságára 1 .
A jelentésen nincsen dátum, de mivel Draskovich György győri
püspök sürgetésére a kismartoni lelkész ellen 1582. adták ki a
királyi rendeletet s mivel Ausztriában is a flaciánus hitvallás megjelenése után kezdték őket üldözni, azért ezt is bátran tehetjük
az 1582. évre.
Kismartonban és Fraknón már Weiszpriach János kaboldi báró
és soproni főispán idejében is 1568. Consul István és Dalmata
Antal működtek mint evang. lelkészek. A két várnak későbbi
kapitánya, id. Kollonics Szigfrid is buzgó evangélikus volt. Hivatalvesztés terhe alatt parancsolta meg papjainak, hogy Draskovich
püspök szombathelyi zsinatján 1579. meg ne jelenjenek. így tett
különben Polheim özvegye és Braun Erazmus a magyaróvári
kapitány is 2 .
Kollonics éppen evvel vonhatta magára Draskovich püspök
haragját, aki egyszersmind kancellár is volt. így jelent meg Ernő
főhercegnek 1581. okt. 20. és Rudolf királynak 1582. márc. 24. és
máj. 24. Kollonicshoz intézett két rendelete is, melyekben szigorú
utasítást vesz arra nézve, hogy a prédikátorok elmozdításában
1

Sopron városi levéltár Lad. VI. et F. fasc. II. Ν. 47. Gamauf, D o k u m e n t e
I. k. 2. r. A. 190. 1.
2
Károlyi, Speculum Jauriense. 1747. 88. 1.
3*
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δ felségének és a főhercegnek segítségére legyen, a megüresedett
lelkészi állásokat be ne töltse, az egyházi javakat senkinek ne
adományozza, mert ez a püspök jogkörébe tartozik. Különösen
pedig Jakabot a kismartoni prédikátort három nap alatt űzze ki
az uradalomból, akinek helyébe dr. Wiessel személyében új plébánust rendelt. Végül közli, hogy Kishöflány és Szentgyörgy is
külön plébánusokat fog kapni 1 .
Ezeknek az ismételt szigorú parancsolatoknak bizonyára már
Kollonics sem állhatott ellen és kénytelen volt evangélikus papjait
elbocsátani. De bizonyos, hogy a saját fiát, ifjabb Kollonics Szigfridet, ki Kismartonban 1572. született s kiváló hadvezér és magyar
főúr volt, buzgó evangélikusnak nevelte.
A fentebbi elűzött kismartoni prédikátor Beygcwither
Jakab
volt, ki a soproni tanácshoz intézett s Kismartonban 1582. aug.
27. kelt levelében mint „gewester Pfarrherr in Eisenstadt, jetzund
Hofprediger zu Rabs" irja alá nevét és a Stein városából elűzött
Mag. Wiesner János lelkészt ajánlotta a soproniak pártfogásába 2 .
Ezen a vidéken, miként a szomszédos katzelsdorfi lelkész alább
közlendő levele mutatja, Draskovich győri püspök üldözte nagy
hévvel az evang. gyülekezeteket.
Kismarton rekatholizálása ügyében is Rudolf király Spillinger
soproni esperest küldte ki Lőrinc bécsújhelyi apát kíséretében.
Ez utóbbi 1587. febr. 12. küldi meg Spillingernek a kismartoni
urak és az ottani plébánus dolgában felvett jegyzőkönyvet, illetve
jelentést aláírás és esetleges pótlások céljából. Ε levél szerint az
új bíró és a városi tanács megígérték, hogy megmaradnak a r.
katholikus egyházban. A jegyzőt és a tanítót is meg lehet hagyni
hivatalában. Ha pedig a szőllősgazdák közül (unter den Hauern)
egyik vagy másik megváltoztatná élete módját (hitét), a plébánus
jelentse fel és majd elveszi méltó büntetését. íme tehát ily erőszakkal indult meg már itt is ily korán az ellenreformáció. Nem
csuda, hiszen 1584. már Sopronból is elűzték az evang. lelkészeket.
Lőrinc apát e levélben Stock Frigyes katzelsdorfi lelkésznek
is minél előbb való eltávolítását ajánlja, mivel Spillinger tudomása szerint is sok egyenetlenséget okoz azon a vidéken. Jelentésükhöz akarják ezt a javaslatot is hozzácsatolni 8 .
Stoek Frigyes magister, aki 1577. a rostocki egyetem akkori
rektorával Polheim János Cirjékkel jött Ausztriába és itt Teufel
báróné (Weiszpriach leány) birtokán Katzelsdorfban kapott lelkészi
állást, az egyházlátogató bizottságnak is tagja volt és csak 1581-ben
1
Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 138. és 140. 1. A soproni városi levéltárból.
2
Ugyanott, Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 142. 1.
3
Katzelsdorf Savanyúkút szomszédságában egészen közel fekszik a magyar
határhoz. A levél ide vonatkozó szavai: Hett auch meinem Guettbedunkhen
vermaint, man solle nach dem Schluss Vermeidung thuen wägen des Strotischen (?) Predicanten zu Khäzelstarf, ob der nit ehestem möchte abgeschafft
werden, dieweil, wie auch Euer Erwürden gehört, grossen Zwiespalt in derselben Revier macht. Sopr. levéltár. Gamauf, Dokumente I. 2. C. 63. 1.
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csatlakozott a flaciánusokhoz. Ε tárgyban Backmeisterrel is
levelezett és 1582. aug. 15-én irja a kismartoni uradalom egyházi
viszonyairól és a maga nehéz helyzetéről is a következőket: „A
győri püspök (Draskovich György) sok gyülekezetet elpusztít a
Kismartonhoz tartozó uradalomban. Az ágostai hitvallású lelki
tanítókat kiűzvén, pápistákat erőszakol reájok. A főurak, amennyire
ugyan én tudom, azon idő óta, hogy eltávoztál, csak alig valami
kevéssé viselik gondját a vallásnak. Én egy nap sem vagyok
biztonságban a szomszédoknak dühöngése miatt, hacsak az Isten
meg nem oltalmaz bennünket. Kész vagyok, ha Isten erőt ád,
bármit is Krisztusnak igazságáért eltűrni 1 .
A lelkes pap még 1585. is Katzelsdorfból irja leveleit és amint
a fentebbi levélből láttuk, a soproni esperes és a bécsújhelyi
apát 1587. indítják meg ellene a hajtóvadászatot. A kaboldiak és
veperdiek is 1593. azért kénytelenek eddigi derék papjukat, a
bécsi születésű Rinder Balázst elbocsátani, mivel földesuruk Liszti
István „egy flaciánus papot" hívott meg számukra 2 .
A fentebbi falvakon kívül még Sopron városa is szükségét
érezte, hogy a fiaciánizmus vádjával szemben védekezzék, holott
az itteni lelkészek Gerengel óta szilárdul állottak az Augustana
és a többi symbolikus könyv alapján. Schremmel Ábrahám soproni
igazgató, midőn Rueber és mások 1583. Kassára hívják, egyebek
közt azt az okát is adja itt maradásának, hogy Isten tanácsából lett
az ő Sopronba jövetele, mert oly kollegákat is talált itt, kik nem
mindenben követik a tisztább evangéliumi tant, hanem részint a
kálvinizmus, részint más tévelygés által vannak megfertőztetve 3 .
Ez alatt a másféle tévelygés alatt pedig valószínűleg a flacianizmust érti. Annyival is inkább felvehetjük ezt, mert Homberger
gráci lelkész a következő évben már határozottan erről szól.
Midőn ugyanis a soproniak 1584. elején Capeller Jánost Grácba
küldték, hogy harkai lelkésznek felavattassák, Homberger Jeremiás
és a többi gráci lelkész márc. 17-én („quuin Papa numerát 27)
kelt levelük szerint olyan hírt hallottak, hogy a magyar eklézsiák
a Concordiae Formulát nem sokba veszik (minus ponderis in
vestris ecclesiis haheat). Pedig aki buzgón olvassa, meggyőződhetik, hogy semmi sem alkalmasabb a szektáknak és tévelygéseknek elnyomására, különösen azokéra, melyek eredendő bűnnek
magát az embert mondják és az úrvacsoráját kálvinista kovásszal
szennyezik be. Kérik tehát a soproni tanácsot, hogy ők is a C.
Formulát fogadják el hitszabályzóúl 4 .
1
Multae vastantur Ecclesiae ab Episcopo Jaurinensi, quae sunt ditronis
Eysenstadiensis, expulsis Augustanae et obtrusis Papisticae religionis Doctoribus. Etc. Raupach, Presbyterologia 184. 1.
2
Sopr. lev. Gamauf, Dokumente I. 2. Β. 883. 1.
3
Schremmel érdekes levele. Történelmi Tár 1890. 792. 1.
1
Sopr. vár. levtár. Lad XII. et Μ. fasc. 11. Ν. 57. Gamauf, Dokumente
I. 2. Α. 60. sz. 155. t.
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A fláciánizmus, mint valami új veszedelmes szekta, csak jelszó lett hazánkban is a protestánsoknak annál hevesebb üldözésére. Nagy Tamás soproni városbíró is kénytelen volt a fiaciánizmus vádjával szemben védekezni. Az 1593. évi királyi leiratra
hivatkozva Kutasi János győri püspök előtt őszinte hitvallást tesz:
„Megvallom - irja — hogy én ama tiszta ágostai hitvallást
követem, amelyben neveltettem gyermekkoromtól fogva és nem
szennyeztem be magamat sem a kálviniánus sem a fláciánus
kovásszal; hanem ama tisztán értelmezett hitvallást követem, amint
Ernő főherceg ő fensége előtt is megvallottam s azért az Istenre
kérem, hogy abban a hitvallásban ne zavarjanak 1 .
És még 1595. is, midőn a soproniak Grünberger Gábornak,
Herberstein tábori lelkészének meghívása miatt mentegetik magukat
a király előtt, azt mondják, hogy új papjok nekik az V. Károlynak
átnyújtott ágostai hitvallást hirdette „ohne einige Einmischung des
Flacianismi oder Calvinianismi 2 ."
Végül pedig egy igen tekintélyes tanu is, Beythe István dunántuli püspök egész általánosságban süti reá a lutheránusokra a
fláciánizmus bélyegét. Igaz Mentség című apológiájában 1599.
tehát már jó későn vádolja meg őket e szavakkal: „Hiszem,
ezekből megérthetjük az eredendő bint valahogy. De nézzétök
csak, az formula vallók, noha ellene szólnak, de egy sincs bennök,
hogy valami részből a Flacius táncában nem sántikálnának 3 ."
De bizonyos, hogy Beythe itt túloz, mert különösen a magyar
lelkészek közt alig lehetett fláciánus. Beythe valószínűleg a fentebbi
Volmárról itélt, aki mellette Németújvárott és Szalonakon volt
német lelkész és nagy fláciánus.
VI. Ö s s z e f o g l a l á s . A f l á c i á n i z m u s j e l e n t ő s é g e
háztörténetünkben.

hazai

egy-

Elmondtuk, a mennyit a magyarországi fláciánusok dolgairól
megtudhattunk. Láttuk, hogy Flaciusnak már fiatalabb korában
is voltak itt barátai : Zigerius, Muceus s későbbi irodalmi munkásságában is segédkezett neki a brassói Wagner. Strassburgban
pedig hozzá csatlakozott a késmárki Creutzer, aki azonban itthon
megtagadott vele minden közösséget.
Fanatikus híve, jellemében és életsorsában is hozzá egészen
hasonló theologus volt Magdeburgius Joakim, a győri tábori pap.
Ő is eleinte csak gnesiolutheranus, de később mesterének az
eredendő bűnről szóló tanát is magáévá teszi, sőt azt még nagyobb szélsőségig fejti tovább, úgyhogy benne a hajthatatlan és
legjobb barátaival is összetűző ultraflaciánust kellett felismernünk.
1
G a m a u f , D o k u m e n t e , I. k. 2. r. A. 89. sz. 236. 1. Hochholzer Dániel
irataiból.
2
Sopr. v. lev. Lad. XII. et Μ. fasc. V. Ν. 233. 19. G a m a u f , D o k u m e n t e
I. 2. Α. 270. 1.
3
Pokoly J. Magy. prot. ehtört. Adattár VII. 80.
«·
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Rueber főkapitány környezetében a Felvidéken bizonyára többen
is voltak fláciánusok. Az úgynevezett kryptokálvinisták az 1574.
évi kassai zsinaton ugyan fláciánusok neve alatt inkább csak a
hithű lutheránusokat, Faber Tamás bártfai rectort és társait Ítélték el ; de Gogref Mentő 1580. már nem ok nélkül adta ki Bártfán
az igazi fláciánusok ellen irt polemikus művét. Magdeburgiuson
kívül Rueber papjai közül csak Lutz volt igazi fláciánus s a többi
tábori lelkész közül Győrött Reuter Lénárd és Nagykanizsán
Hohenberger Farkas tartott még velük.
Az ismertebb és buzgóbb német, illetve osztrák fláciánusok
közül a schladmingi Hassler István Nagyhöflányban, a villachi
Häuser János Fehéregyházán, az efferdingi Volmdr Márk pedig
Szalonakon talált menedékhelyet. Ezeken kívül voltak még fláciánusok Vasmegyében : Kőszegen, Borostyánkőn, Pinkafőn, Felsőlövőn, Szalonakon,
Kiczléden; Sopronmegyében: Kaboldon,
Kismartonban, Fraknón, Nagymartonban, Sérczen, Okkán, Fehéregyházán, Feketevárosban ; Mosonmegyében : Ilmicen és Apetlonban. A somorjai kétes, vájjon nem az osztrák Somereinből
való-e.
A szám így is elég tekintélyes. De csak német ajkú és többnyire az akkor Ausztriához tartozó határszéli gyülekezetekben voltak
fláciánusok. A magyarok ezért a szláv ember által kezdett és
németek által terjesztett mozgalomért nem lelkesedtek. Beythe
István vádja, hogy a magyar evangélikusok is „Flácius tánczában
sántikálnak", alaptalan volt. Az osztrák papok tévedését vitte át
ő a magyarokra.
Észrevehető nagyobb hatása a fláciánizmusnak nálunk a tanfejlődés terén nem volt. Csak az egy kassai zsinat szólt róla és
az sem az igaziról. A lelkészek közül is a jövevények és idegenek
hódoltak neki. A világi patrónusok, ha védték is őket, nem lehet
feltételezni, hogy ilyen dogmatikai részletkérdéseket kellőleg megértettek s iránta érdeklődtek volna. Annál kevésbbé ismerte a
dolog lényegét a nép, habár a fláciánus lelkészek, amint láttuk,
helyesnek és szükségesnek tartották, hogy a substantia és accidentia szavakat a szószékről is prédikálják. A fláciánizmusnak
nálunk inkább negatív hatása volt. Evang. lelkészeinket, kiknek
a református testvérekkel amúgy is nagy hitvitáik voltak, az osztrákok megtévelyedése arra indította, hogy hitvallási iratainkhoz,
a fláciánizmust elitélő Concordiae Formulához is, annál szívósabban
ragaszkodjanak. Nem csak a kálvinizmus, hanem a flacianizmus
ellen is irányult egyházunknak az az eljárása, hogy az új lelkészeket aláírásukkal kötelezte összes szimbolikus könyveinknek
elfogadására.
A fláciánizmus különben hazánkan is csak átmeneti jelenség
volt a XVI. század második felében, maradandó hatás nélkül. A
reformáció ügyének nem hasznára, hanem inkább akadályára
szolgált nálunk is. A r. kath. ellenfél felkapta a szót s mint valam
új veszedelmes eretnekség ellen indított most harcot a fláciánu-
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soknak elkeresztelt evangélikusok ellen. Még a kálvinisták is
e néven kovácsoltak új vádat a lutheránusok ellen. S hogy a főfláciánus Volmar Márk éppen a Batthyányak uradalmában Beythe
mellett kapott német lelkészi állást, az nem látszik egészen ártatlan, esetleges dolognak.
De egyházunk egyebek mellett ezt a veszedelmet is szerencsésen leküzdötte. A fláciánizmus néhány év múlva már a történelem aktáiban volt eltemetve és pedig oly mélyen, hogy hazai
íróink körében azóta jóformán szó sem esett róla. Teljesen azért
ne engedjük feledésbe veszni. A fláciánizmusnak is megvannak
a maga tanulságai. Bizonysága ez is hazai egyházunk és a külföld között fennállott szoros összeköttetésnek, ahonnan nem csak
az egészséges, üdvös és áldásos mozgalmak, hanem az ilyen szélsőségek és eltévelyedések is áthatottak hozzánk.
Payr

Sándor.

Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén egyházban Quadratustól Lactantiusig.
Athenagoras. Főművének (πρεσβεία περί χριστιανών) címe szerint
Marcus Aurelius császárhoz fordult, hogy kérőiratában (supplicatio)
a keresztyének iránt jóindulatra hangolja. Műve folyamán sehol
sem beszél korábbi életéről, de a cím: Athenagoras, a keresztyén
filozófus, valamint a klasszikus irodalom alapos ismerete (az
egyébként nem hosszú Apológiában 55-ször idéz görög költőket és filozófusokat), végül a görög filozófia iránt való barátságos
magaviselete mutatják, hogy korábban, megtérése előtt művelt
pogány volt, aki csak későn lett keresztyénné, hogy milyen uton
nem mondja meg, amennyiben azonban a császárt a szentiratokhoz utalja, amennyiben hangsúlyozza, hogy onnét kell meríteni,
ahonnét vallási tekintetben egyedül jogosult az ismeretszerzés
mert Istenről csak Istentől lehet tanulni 1 (9 f.) — valószínű,
hogy az írás révén. Felfogása szerint az apologetikának feladata
elsősorban, hogy visszautasítsa azon rágalmakat, amelyek alapján
méltatlanul tekintik a keresztyéneket erkölcstelen, államellenes
embereknek, azután hogy ezzel szemben a dolgok igazi miben
létét feltárja. Kettős célt akar így elérni: egyfelől a császár végre
megfogja ismerni a keresztyének ügyét, másfelől épen ennek
következtében a keresztyéneknek nem kell a méltatlan szóbeszéd
miatt ártatlanul szenvedni 2 . (2) Ezért szükségesnek véli, hogy a
legészellenesebb támadásokra is válaszoljon, hogy így még csak
a látszatát is elkerülje annak, mintha a keresztyén vallás a
bizonyítékok hiánya miatt nevetséges és maguk a vádak igazak
volnának. (4.) De elméleti szempontból is szükség van apologetikai működésre. Mert amint a „Halottak feltámadása" (περί
άναστασέως νεκρών) című művében kifejti: mindenféle felfogás és
tan, amely az objektiv igazságról szól, csakhamar hazug hozzátételekkel (τί ψευδός) bővül, amelyek a hazugság terjesztését tették
főfeladatukká az igazság elnyomhatása végett 3 (De resurrectione.
c. 1.) Ez a körülmény okozza a véleményeknek olyan nagy zürza. . νομίζω και ύμδς . . . οΰκ &νοητοί; γεγονέν αϊ ούτε των Μ ωσέως . . . και των
λοιπο>ν προφητών . . . συγχρησαμένου τοϋ πνβύματος ώσεί καΐ αυλητής άυλόν Ιππνεύσαι.
- . . . ίιμεϊς τε γάρ ού πρός άγνοια; i;αμαρτήσετε κα'. ήμεϊ; . . . παυσόμεΟ-α
πολεμούμενοι.
3
. . . άλλ 6πό των τήν εκθ-εσμον σποράν επί δίαφ9-ορ^ τή; άληθ-εία; τετιμηκότων
σπουϊαζόμενον.
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varát. Hiszen már az igazságnak egyetlen pontja sincs (ουδέν γάρ
των άληθ-ών), amelyet annak ellenségei meg ne támadtak volna,
Isten lényegét, megismerését, működését és az ezzel összefüggő
tanokat, amelyek a vallásos élet számára irányadók, (ib.) Ügy,
hogy egyesek végkép lemondtak arról, hogy az igazságot vallási
dolgokban megismerjék, míg mások a szubjektivizmushoz térnek
vissza, ismét mások a kézzel foghatót is tudatosan szkeptikusan
szemlélik 1 , (ib.) Ezért azt hiszi, hogy azok számára, akik vallási
dolgok iránt érdeklődnek, kettős, tudományos megbeszélésre van
szükség az egyik az igazságért (Οπερ της αληθείας) a másik az
igazságról (περί της αληθείας) szól, úgy, hogy az első a hitetlenek
és kétkedők, az utóbbi pedig azok számára való, akik jó szívvel
fogadják be az igazságot, (ib.)
Első tekintetre azt hinnők, hogy csak az igazságért való beszéd
apologetikus és az igazságról való inkább dogmatikus. Felfogásának közelebbi megvizsgálása után azonban látjuk, hogy mind
a kettő az apologetika körébe tartozik, mint ugyanazon eljárás
két különböző neme, az egyik inkább negativ, a másik inkább
positiv. Az igazságért való beszéd a hitetlenségnek megcáfolása
az igazságról való beszéd az igaz hit feltüntetése, mindakettő
apologetikus szempontból' 2 . (De res. c. 11.).
Ε kettős eljárás azonban nem egyformán fontos. Az igazságról
való beszéd szükségesebb az igazságért való beszédnél, amennyiben az igazság kimutatása fontosabb a hazugság visszautasításánál. Amaz minden emberre nézve szükséges a biztonság és üdv
szempontjából 8 (c. 11) ez a hitetlenek és kétkedők számára* (c. 1).
Ezért a természetes sorrend az volna, hogy az igazságról való
beszéd az igazságért való beszédet megelőzze (ib.) de ennek
ellenére is célszerűségi szempontból gyakran felcserélik a sorrendet (ib.) először szólnak az igazságért s azután az igazságról
(11.) Hiszen a szántóvető ember is a jobb termés elérése végett
irtja ki először a bozótot, s csak azután veti el magot, az orvos
se tudna a beteg testen segíteni, ha a benne fészkelő bajt ki
nem hajtja, vagy a jönni készülőt fel nem tartja, épúgy az igazság tanítója is senkit sem győzhetne meg az igazságról való
beszédével addig, amíg a hallgatónak a lelkében csak egy tévelygés
is van, amely a bizonyítéknak ellenmond 6 . (1.) Az igazságért való
beszéd megsemmisíti a hitetlenséget, amely sokaknak nehéz gondot
okoz, és azokat, akik abban a veszélyben vannak, hogy ingadozók
vagy tévhitűek legyenek, ettől megszabadítja. (11.) Az igazságért
1
Ά λ λ ' oi μέν πανί ή και καδ-άπαξ άπογινώσκουσι την περί τούτων άλήθ-ειαν,
οίδέ προς τό δοκοΰν αυτοίς διοστρέφουσιν, οίδέ και περί των εμφανών άπορεΐν επιτηísöouatv.
- . . . ZG ψεΰδος έλέγχειν . . . ήν άληθ-είν κρατύνειν.
3
αναγκαίος ων πασιν άνΟ-ρώποι; προς ασφάλειαν και σωτηριαν.
4
. . . προς τους άπιστοΟντας ν) τους αμφιβάλλοντας.
5
. . . πεσαι δύναιτ" αν τινα ψευδοδοςίας τινός ύποικουρούσης τξ των ακοΰντων
διανοία και τοις λόγοις άντιστατούσης.
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való beszéd teljesen eléri célját, ha a hitetlenség belső ellenmondását feltünteti, s ez annyival könnyebb, mert a hitetlenek hitetlenségük számára megfelelő érvekkel előállni nem tudnak 1 (1.)
Az igazságról való beszéd a hit tárgyának a mibenlétét fejti ki,
de célját teljesen el nem éri, mert ha mindjárt a hit tárgya a
kétkedésre vagy hitetlenségre legkisebb okot sem szolgáltat (1), adaequat módon nem beszélhet róla. A hitetlenség logikai hiányait nehézség nélkül fel lehet tüntetni, ellenben a keresztyén igazságot úgy megvédelmezni, hogy a hitetlen minden kétkedése megszűnjék,nem lehet.
Ez vezet át a filozófiáról való felfogására. A görög filozófia az
emberi szellemnek az igazság után való törekvése, (Suppl. 5—6)
amely ilyenformán szemléltetővé teszi, hogy az embernek szüksége van az igazságra. De a görög filozófiának, általában az emberi gondolkozásnak nagy tévedését abban látja, hogy önmagától
akar olyan dolgok ismeretére eljutni, amelyek megismerési körén
kívül esnek. A görögök nem ismerhették fel a teljes igazságot,
mert Istenről, nem Istentől akartak tanulni' 2 (c. 7.) Ezért jutott
ki-ki más felfogásra az istenségre vonatkozólag, (ib.) bár ezért
nem tekinthetők atheistáknak (5.), ellenkezőleg, elismerést érdemelnek, hogy ilyen nagy feladat megoldásához fogtak. A végső
ítéletet azonban ez az elismerés nem befolyásolja. Az istenségre
vonatkozó felfogásuk ugyan tisztább és világosabb, mint a bálványimádó népé (ib.) mivel azonban néhányan közülük a teljes
atheizmusba (Diagoras) sülyedtek, nyilvánvaló, hogy az általuk
választott út nem az igazi, (ib.) A kétféle bölcseség gyakorlati
következményeire ő is nagy gondot fordít. Mire akar segíteni
az igazi filozófia? A tiszta életre és ezáltal az emberi boldogságra.
Elérte-e ezt a görög filozófia? Semmi esetre. Igaz, találhatók a
görögök közt tanult emberek, akik hamis következtetéseket megoldanak, két értelműséget megfejtenek, a szavak eredetét megfejtik, olyanok is, akik hasonló hangzású, vagy rokon szavakat,
axiómákat és kategorémákat tesznek vizsgálat tárgyává, és meg
tudják állapítani az alany és állítmány miben létét, de hol
találhatók ezen bölcsek közt olyanok, akik hangsúlyoznák, hogy
ilyen és ehez hasonló tanítások által tanítványaikat boldogokká
teszik, olyan érzületűvé, hogy ellenségeiket gyűlölet helyett szeressék, pedig ez a fő dolog, és ilyeneket nem találunk. Bár élet
feladatukká tették azt, hogy szép szavakat szóljanak, de nem azt,
hogy szép példát mutassanak. A keresztyéneknél ellenben találhatók emberek tudományos képzettség nélkül, mesteremberek
és öregasszonyok, akik bár kevésbbé képesek arra, hogy a keresztyén tanítás hasznát szavakban kifejezzék . . . de életükben azt
szemlélhetővé teszik, mert bár nem tartanak szónoklatokat, de jó
cselekedeteket mutatnak fel, amennyiben embertársaikat úgy
szeretik, mint saját magukat. (11.)
1

. . . οΰδ' αϊτίαν εΰρίσκοντες ε'.πεΐν εϊλογον 5ί ήν άπιστοΟσιν η διαποροΰσιν.
- ώ; ού παρα θ-εοΟ περί θεού άςιώσαντε; μαθΐΐν, άλλά παρ' αΰτοϋ Ικαστος,
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Amint tehát a görög filozófia gyakorlati eredménytelenségéből
joggal lehetett következtetni elméleti hiányaira, úgy a keresztyén
tanítás igazságát mutatják gyakorlati eredményei, (ib.). Ez a fő
érv; emellett azonban hivatkozik a keresztyén igazság bizonyításánál a prófétákra (7.) akiket felfogása szerint a Szentlélek úgy
használt, mint a fuvolás a fuvolát (9), akik által az isteni bölcseség magát kinyilatkoztatta. Bár maga is érzi, hogy ez a bizonyítás
abszolút erejű nem lehet — ilyent nem is lehet találni, hozzá
teszi, hogy a valószínűség mellette szól, mert az ellentétes felfogást még kevésbbé lehet megmagyarázni; a hitetlenek hitetlenségük észszerű okát nem tudják adni. (1).
Theophilus. Művének címe: Θεοφίλου προς Αύτολυκόν, elárulja,
hogy nem egy a pogány felsöbbséghez intézett védőiratról van
szó, hanem egy pogány magánemberhez intézett terjedelmes levélről,
vagyhelyesebben a pogányés keresztyénvallásmibenléténeknyugodt
hangú fejtegetéséről. A munka megírására a pogány Autolikos
indítja, aki őt keresztyén neve miatt gúnyolja. Az indítás tehát itt is
pogány részről történik. Az első könyv 14. fejezetében szól megtéréséről: Volt idő, amikor ő is hitetlen volt (a feltámadásról
beszél), most azonban a dolgok mérlegelése után hisz, annyival
inkább, mert a próféták szent iratai kezébe kerültek 1 . Saját erejéből tehát ő is csak a pogányság hiábavalóságának beismerésére
jutott, de hogy lelke szükségletét kielégíthesse, az irásra kellett
fordulnia. Példája mutatja, hogy saját apológetikai tevékenységétől
mit várhatunk. Arra akar utalni, hogy a keresztyén vallás nélkül
nem lehetünk boldogok, az igazságot a magunk erejéből meg nem
szerezhetjük. Ismételten kifejezi, hogy emberi megfontolások eredményeként nem válthatja fel a korábbi hitetlenséget a hit. Bármit mondjunk, — s z ó l - a hitetlen mindig talál kibúvót. Úgy látszik, hogy egy feltámadt halottat is hiába mutatna a pogánynak,
akkor sem hinne 2 (I. 13). Irata tehát csak útmutató akar lenni
az igazság megtalálására. Vedd hát ez iratot, mondja a harmadik
könyv végén, hogy legyen tanácsadód és az igazság záloga birtokodban legyen 3 (III. 30).
Autolikos balgaságnak tekinti a keresztyénséget, mert a hit fontosságát hangsúlyozza. Hitre azonban, véli Theophilus mindenütt szükség
van; a hit mindenütt mindeneket megelőz, úgy az elméleti gondolkozás, mint gyakorlati életben. Összes tudásunk, egész gyakorlati
életünk a hitnek alapján épül fel (I. 8). Melyik földmives arathat, ha
előbb nem bízta a magot a földre ; ki mehet tengerre, ha- nem
bizza magát a hajóra és kormányosra ; melyik beteg gyógyulhat
meg ha előbb nem bizza magát az orvosra ; mejyitf' tudományt,
vagy művészetet lehet elsajátítani a tanKoj»e"sterbe vetett hit
1
y.od γαρ έγώ ήπίστοιιν τοΰτο ενεσθ-αι, άλλά νδν κατανοήσας αΰτά. πιστεύω, ä|ia
κα£ ίτ.ιτοχών ϊεραΐς γραφαις των αγίων προφητών.
- "Ισως και έπ'.5είςω σοι νεκρόν έγερθ-έντα και ζωντα, και τοΰτο άπιστήσεις.
3
. . . Εί ούν βούλει άκριβως εντυχε τούτοις, δπως σχης σύμβουλον καί ά^αβωνα
της άληθ-είας.
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nélkül. Ha tehát a földmives a földben, a hajós a hajóban, a
beteg az orvosban bízik, miért nem akar Autolikos az Istenben
bizni? (1. 13.) Ezen alapvető jellegű, értékes nyilatkozatok után
igyekszik nagy vonásokban a keresztyénség és a filozófia állításait
egymásmellé helyezni abból a célból, hogy a keresztyén tannak az
igazságát az ész ítélőszéke előtt is kimutassa. Már első tekintetre
is láthatjuk, a hogy görög filozófusok összeírnak mindenfélét, hogy
hiu dicsőségre jussanak. (III. 1.) De törekvésük positiv eredménynyel nem járt (III. 2.), hiszen a legfontosabb kérdésekben ellenkeznek egymással (III. 7. 8.), sokszor ugyanaz az iró ellenmond
önmagának. (III. 3.) A „filozófusoknak tévedéssel teljes karában"
ehhez hasonlót gyakran találhatunk. (III. 6.). Még az erkölcsös
Plátó is állít olyan tételeket, melyeket nem lehet elfogadni, (ib.).
Azután ami a fődolog, a görögök önmagukra hivatkoznak, a keresztyének az írásra, amely idősebb az egész görögségnél, s így
tudatosan, vagy öntudatlanul használták azt (II. 12), s épen az
mutatja ezen irások isteni eredetét, hogy használásuk révén sein
tudtak olyan eredményre jutni, mint a keresztyének. (II. 10). Az
ember egyszerűen nem tudja utánozni ez iratokat. (II. 12). A
keresztyén bölcseség kényszeríti híveit, hogy az alapelveknek megfelelően éljenek. (III. 15), s ha látszólag a sokratesi alapelvet állítja
is fel: az igazságot csak meg kell ismerni, hogy elfogadjuk, hozzá
teszi, hogy épen ez a megismerés nem történhetik önerőnkből.
Minucius. Ha mindjárt ő vele a latin apologetákhoz és így
többé kevésbbé más gondolatvilágba jutunk, mégis épen közte
és Theophilus közt több közös vonást találhatunk. Az ő „Octaviusa" sem a pogány felsőbbséghez intézett védőirat, hanem
baráti körben lefolyt beszélgetés. Nagy rhetorikai és költői erővel
rajzolja meg a megfelelő keretet, amelyben Octaviust, aki a keresztyénség ügyét védelmezi, Ceciliust, aki azt támadja, és saját magát
is az Ostia mellett fekvő tenger partján mutatja be, ahol a pogány
Cecilius egy Serapis kép felé tisztelete jeléül csókot vet. Octavius
ezt nevetségesnek tartja, mire egy elejétől végig érdekes beszélgetés, vitatkozás veszi kezdetét melyben Cecilius álláspontját
igazolja, de csakhamar áttér a keresztyénség támadására.
Amennyiben párbeszédről van szó, feladatunk szempontjából
szükséges a beszélgetés eredményére tekintenünk, hogy így a
szerzőnek a keresztyén hit védeleméről való felfogását megismerjük.
A párbeszéd végén Cecilius beismeri, hogy Octavius legyőzte, és
megváltoztatja véleményét az istenségre vonatkozólag. Ez a körülmény látszólag ellen mond az apológia értékéről és elérhető eredményeiről az eddigi apologetéknál talált felfogásnak, mert hiszen
a pogány Cecilius intellektuális megfontolások utján tér meg;
csakhogy nem szabad figyelmen kivül hagynunk egyfelől, hogy
Cecilius maga is beismeri az emberi értelem gyengeségét a legfőbb
dolgokra vonatkozólag, úgy, hogy az indifferentizmus álláspontján
áll, s az atyák vallását csak azért tartja meg, mert jobbat nem
ismer, másfelől pedig, hogy, bár beismeri Octavius felsőbbségét,
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hozzáteszi, ínég nem döntött minden kérdésben, s véleményét
még több dologra vonatkozólag fenntartja (40). Azután Octavius
példája, aki korábban szintén pogány volt, mutatja, hogy Minucius
felfogása is megegyezik az eddig helyesnek találttal. Korábban,
szellemi elvakultságának és balgaságának idején Octavius is azt
hitte, hogy a keresztyének törvényellenes módon viselkednek, de
most csodálkozik azon, hogy akik ilyen híreket terjesztenek, a
dolgok valódi állását nem vizsgálják meg 1 . (28.) Ő tehát megvizsgálta a dolgokat, a keresztyénségröl akarván egyet mást megtudni, a keresztyénséghez fordult. Mindezek alapján bátran sorozhatjuk Minuciust is az eddigi felfogás hivei közé.
A filozófiára vonatkozólag Cecilius felveti a kérdést, hogy
vájjon jogosult-e a bizonytalan kutatás minden ember számára.
Felfogása szerint, amennyiben positiv eredményekre nem juthatunk,
a kutatást hagyjuk a filozófusokra. A világon minden bizonytalan,
és a legjobb esetben is csak valószínűségi Ítéleteket alkothatunk,
ezért nem szabad valamely véleményt vakon elfogadnunk; mégis
fájdalommal kénytelen látni, hogy egyszerű, tanulatlan emberek
ítéletet mondanak a legnehezebb problémákról, holott az évszázados kutatás és számos filozófiai iskola nem jutott e tekintetben egyhangú eredményre, ami érthető is, mert az isteni megismerés és az emberi középszerűség közt igen nagy különbség
van. És mivel nem tudjuk, hogy mi van az ég felett és a föld
alatt, elégséges, ha meg maradunk a régi princípium mellett ismerd meg önmagadat- (c. 5.) Aki minden áron filozofálni akar,
az menjen Sokrateshez, akitől megtanulhatja, hogy önmagunkon
kívül mást nem ismerhetünk meg. Annak a beismerésében, hogy
semmit sem tudunk, éri el az emberi filozófia a tetőfokát. Annak
a bölcsnek volt igaza, akit egy király az igazságra vonatkozólag
megkérdezvén egy napi gondolkozási időt kért, majd a határidő
leteltével új haladékot, míg végül bevallotta, hogy minél tovább
gondolkodik a kérdésről, annál nehezebbnek tűnik az fel előtte. Ο
(Cecilius) is ezen a véleményen v a n : ami bizonytalan, azt
tegyük félre, és amiben nagy filozófusok sem tudtak megegyezésre jutni, azt ne akarják egyszerű emberek könnyelműen elintézni 3 . (13.)
Ezen felfogás ellenében amely a keresztyéneknek a filozofálást
meg akarja tiltani, Octavius mindenek előtt azt hangsúlyozza, hogy
a kutatás szabadsága minden embert megillet, mert hiszen ter1
Quam autem iniquum sit, incognitis et inexploratis iudicare . . . et nos
enim idem fuimus . . . et sentiebamus Quasi, Christiani monstra colerent.
2
Omnia in rebus humanis dubia, incerta, suspensa . . . itaque indignendum
omnibus . . . audere quosdam, et hoc studiorum rudes . . . certum aliquid de
summa rerum ac maistate decernere de qua tot omnibus saeculis sectarum
plurimarum usque adhuc ipsa philosophia deliberat . . . absit ab exploratione
divina humana mediocritas . . . satis^ue nosmetipsos familiarius noverimus.
3
. . . eius viri . . . nota responsio est: quod supra nos nihil ad nos . . .
mea quoqe opinione, quae sunt dubia, reliquenda sunt.
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mészettől fogva mindenkinek van belátása. Nem a kutató személye
jön tekintetbe, hanem az igazság, amit kutat 1 (16). Nem akarja
ezzel azt mondani, hogy az igazság kutatása csak a keresztyéneknek kiváltsága. A filozófusok ezt épen oly joggal megtehetik, de
hiszen mielőtt a filozófusok ismertekké lettek, ők is egyszerű
plebejusok voltak, akik csak az ész erejével küzdötték fel magukat
arra a polcra, amelyen állnak, (ib.) Ha Cecilius felfogása szerint
az „ismerd meg önmagadat" filozófiai elv elégséges, úgy erre azt
válaszolja, hogy a körülöttünk levő világ ismerete nélkül
önmagunkat sem ismerhetjük meg. Amint az állampolgár a társadalomnak csak úgy lehet hasznos tagja, ha tisztában van az
állam és hasonló intézmények mibenlétével, úgy általában az
emberi társadalomnak csak úgy lehet valaki hasznos tagja, ha
azon kérdésekről, amelyek kell, hogy mindenkit érdekeljenek,
világos ismerete van. (17)-. Nem csak jogos tehát, hanem szükséges is, hogy a keresztyének a végső dolgokra vonatkozólag
Ítéletet mondjanak. Sőt még tovább megy. A filozófusok e kérdésekben nem értenek egyet egymással, míg a keresztyének egyetértenek. A filozófusok csak törekesznek az igazság után a keresztyének birtokában vannak. (38.) Az ő bölcseségük, bár nem a
filozófusok köpenyébe burkolt, feleletet tud adni e nehéz kérdésekre 3 . (ib.) így állítja fel a következtetést: mivel a filozófusok
az igazság megismerésére nem jutottak el és mivel a keresztyének
az igazságot megismerték,, ezt csak isteni segítséggel tehették. (34).
Tertullianus. A változott viszonyok — a filozofáló Athén helyett
a gyakorlatias érzékű Rómában vagyunk, - nála is több tekintetben
megváltoztatott eljárást követelnek apologetikai szempontból. Az
abstract bizonyítási mód helyett a gyakorlati lép előtérbe, és Tertullian, a púnok forró vérű fia már származásánál fogva is inkább
hajlik ez utóbbi irány felé, és megtalálja a helyes fegyvert, amellyel
az igazságára büszke Rómát megsebezheti. A keresztyének ellen
szórt vádak legnagyobb részt a keresztyének erkölcstelen, államellenes életére vonatkoznak. Olyan embereknek, mint ők, egyáltalában nem szabad létezniök (Ap. i.) Ezért „Apologeticum-át"
oly célból irja, hogy, mivel már a nyilvános védekezés nincs
megengedve, legalább egy ilyen néma írással siethessen a keresztyének védelmére 4 (1.) Mint a keresztyének védő ügyvéde utasítja
vissza a hazug rágalmakat, és mondja, hogy ott, a pogányok közt,
a vádlók közt keressék azon bűnöket, amelyekkel őket vádolják.
Ezt az erőteljes hangot azért is szükségesnek véli, mert mint a
„De testimonio animae" című szintén apologiai jellegű művében
1

... cum non disputantis auctoritas, s e d disputationis ipsius veritas requiratur.
. . . quod ipsum (hominem n o s s e se) explorare et e r u d e r e sine universitatis inquisitione non p o s s u m u s . . . nec possis pulchre g e r e r e rem civilem,
nisi cognoveris hanc c o m m u n e m omnium mundi civitatem.
3
Nos non habitu sapientiam, sed mente praeferimus.
4
. . . Liceat veritati vei occulta via tacitarum literarum ad a u r e s v e s t r a s
pervenire.
2
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mondja: a keresztyénség tudományos védelmezését a pogányok
kevésre becsülik, hiszen elvakultságukban még saját iróik ellen
is állást foglalnak, ha azok valamiképen a bizonyítás közben
a keresztyén apologetikához közel jutnak 1 (1.) Ezért a keresztyén
hit védelmezésénél a főfeladatot abban látja, hogy a jogtalan
gyanúsításokat kereken visszautasítsa, a keresztyének ártatlanságát
nyilvános és magánéletükre vonatkozólag védelmezze, s csak
azután mutassa ki a keresztyén hit elsőbbségét a bálványimádással, szemben. Korábban ő is azok sorában volt, akik a keresztyéneket kinevetik: haec et nos risimus aliquando. (Ap. 18)
Peccator omnium notarum cum sím (De poena 12), de az írás
megismerése után keresztyénné lesz, különösen az utolsó ítéletre
vonatkozó részeinek a meggondolása u t á n : . . . nos, . . . qui ad istam
disciplinam metu praedicati iudicii transvolamus (De test. an. c. 2).
Apológiáival tehát csak a figyelmet hívja fel a keresztyének ügyére;
mert ha egyszer a figyelmet felhívta rá, úgy az emberek kényszerítve érzik magukat arra, hogy megvizsgálják, mi rejlik tulajdonképen mögötte, miután megvizsgálták, készséggel fogadják
azt el, és szenvednek önként, hogy Isten kegyelmét teljesen elérjék 2 . (Ap. 51.)
Bár állásfoglalása a filozófiával szemben nem barátságos, de
nem is ellenséges, mint Tatiáné. Gyakorlatias gondolkozásánál
fogva hangsúlyozza, hogy az élet a próbakő, amely a filozófia és
keresztyénség értékét megmutatja, és az élet a keresztyénség
mellett dönt. A keresztyén igazság az élet igazsága (46) azért
fájdalmas iróniával mondja: ők az okosak, mi a balgák, őket
tisztelik, minket gúnyolnak ki, sőt büntetnek meg; de feltéve, hogy
az általunk védelmezett tanok csakugyan hamisak volnának, ha
puszta képzelődések is, úgy mégis szükségesek; ha balgatagok is,
de hasznosak, mert hiszen követőiket arra kényszerítik, hogy jobb
életet folytassanak 3 . (49.) A keresztyén igazság hasznára van
követőinek, mert erkölcsi erőt kölcsönöz nékik, úgy, hogy életük
majdnem bűnnélkülinek tekinthető. (49, 50)
Bizonyos megegyezés elméleti téren nem tagadható a filozófia
és a keresztyénség közt; a filozófusok is megtalálják néha az
igazságot, amint hogy arra néha véletlenül is rájuthatunk. Viharban, amikor az ég és föld jelei nem láthatók, néha csodás véletlen folytán is eljutnak a hajósok a kikötőbe, néha vaktában is
megtalálható a be- vagy kijárás (De anima c. 2). Sőt tovább
menve a filozófusok és költők, és általában a világi tudomány
1
. . . Sed ne suis quidem magistris alias probatissimis atque lectissimis
fide inclinavit humana de incredulitate duritia, si cubi in argumenta christianae
defensionis impingunt. . . .
2
Quis enim non contemplatione eius concutitur ad requirendum, quid
intus in re s i t ? quis non, ubi requisivit, accedit, ubi accessit, pati exoptat,
ut totam Dei gratiam redimat.
3
Ilii prudentes, nos inepti, Ilii honorandi, nos irridendi, immo eo amplius
et puniendi. Falsa sunt, quae tuemur . . . attamen necessaria; inepta, attamen
utilia, siquidem meliores fieri coguntur, qui eis credunt.
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mestereinek leginkább elterjedt könyveiből ki lehet szedegetni a
bizonyítékokat a keresztyénség mellett, s így saját fegyvereikkel
sújthatják le őket . . . egyesek a keresztyének közül irtak is ilyen
jellegű műveket, de sajnos a pogányok elfogultságukban nem
méltatják ezeket figyelemre (c. i.). Ezért tart ilyen irányú vitatkozást meddőnek, mert ha igaz is, hogy a filozófiát is, a keresztyénséget is szellemi fáradság révén lehet csak elsajátítani, hiszen
keresztyénnek sem születik az ember, hanem azzá lesz. (Ap. 18)
de — és ez az elvi különbség, — nem a saját erejéből, hanem
az Írás vezetése alatt. Csak Isten segítségével ismerhetjük meg,
amit Istentől kaptunk, vagy senki által, mert csak Isten fedheti
fel, amit ő elrejtett 1 (De an 1, 2). A keresztyénség az ég iskolájából való bölcseség (2); az emberi filozófiának hiánya épen
abban van, hogy Isten számára semmit sem akar fenntartani,
hanem a természet törvényeihez köti a maga gondolatait, (ib.)
A továbbiakban az ismert módon hangsúlyozza, hogy a filozófia
és keresztyénség esetleges megegyezése a szentiratok közös használatára vezethető vissza, amelyet a költők és sophisták is használtak (Ap. 47.), igaz hogy rosszul, mert sokat nem értettek meg
belőlük (ib.). Nagy hibája a görög filozófiának, hogy a maga
dicsőségét keresi és az embereket inkább a kifejezés mód, mint
a tartalom által akarja megnyerni (De an. c. 2), hogy mindent
meg akar magyarázni, s azután mindent kétségbevonni, hogy
egyszer egymásmellé állítja a dolgokat, másszor elkülöníti, következtet a bizonyosról a bizonytalanra, és még a benne tényleg
meg levő igazságot is annyira felékesíti idegenszerű sallanggal,
hogy ez az igazságnak legnagyobb kárára van. (ib.) Mindennek
láttára fel kell kiáltania: micsoda köze van egymáshoz a filozófusnak és a keresztyénnek, Görögország és az ég polgárának? 2
(Ap. 46.)
Clemens. Pädagogus í j ΙΙβ2 szerint korábban előkelő pogány
volt. Három főműve (Protreptikos. Paidagogos. Stromateis) egy
többé-kevésbbé összefüggő trilógiát alkotnak, amelyek a keresztyénségbe való fokozatos bevezetést igyekeznek elősegíteni. Némi
szabadsággal apologetika ethika és dogmatika névvel nevezhetnők
őket. Bár feladatunk megoldásánál a Stromateist is használhatjuk különösen a filozófiának a keresztyén valláshoz való viszony megítélésénél, elsősorban mégis a két előző műre kell tekintettel lennünk, mert mint maga mondja (Str. I 18 , VI 12 ) harmadik műve
azok számára való, akik már a keresztyén igazságban nagykorúak.
Az avatatlanokra itt nincs tekintettel, mert itt a keresztyénséget
dogmatikai szempontból az egyháztörténelem alapján tárgyalja.
Kifejezett célja szerint a Protreptikos-szal egy a pogányságból
kiinduló és a keresztyénséghez vezető ösvényre akarja olvasóját
1
certe nullum alium potiorem animae demonstratorem quam auctorem a
Deo discat, quod a Deo habeas, aut nec ab alio si nec a Deo. Quis enim
revelavit, quod Deus texit?
3
Quid adeo simile philosophus et Christianus, Graeciae discipulus e t c o e l i ?
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segíteni. De ha mindjárt a Protreptikosban ismételten felszólítja a
pogányokat, — ez az egyes fejezetek állandó refrainje, — forduljanak a keresztyénséghez, nem akarja őket keresztyénné tenni
pusztán a Protreptikos révén. Ezzel csak eddigi felfogásukkal
szemben akarja őket bizalmatlanokká tenni, és pedig nem elődeinek utánzásával, hogy a pogány vallást nevetséges színben
tünteti fel, hanem ellenkezőleg, hogy ezt komor, de az igazságnak megfelelő vonásokkal rajzolja, s így undort és utálatot
kelt olvasójában az iránt, amit eddig vallásnak tartott, hogy
így szivesebben forduljon a keresztyénség felé. A földet akarja csak
a jó mag számára elkészíteni, a jő magot a mennyei szántóvető veti
e l ; ha, idővel, alkalmasak lesznek rá, hogy a keresztyénség mibenlétét megértsék, a bizonyítékok sokaságával szolgálhat nekik
(Protr. 10), de csak miután erre képesek lesznek. Ε célból azonban előbb a betegség erejét kell megtörni, hogy a gyógyulás
utján levő a Logos mibenlétét felfoghassa 1 (Päd. I. i), a hályogot
kell a szemről levenni, hogy az éjszaka eloszoljék s a vak lásson. (Protr. 12.)
Felfogása szerint néha megtörténik, hogy a keresztyénség is,
filozófia is ugyanazon tárgyról beszél, de különböző szempontból.
A keresztyénség a kijelentés alapján, a filozófia az emberi hipotézisek alapján-. A filozófiát, ha mindjárt csak negativ eredménye
volt is, nem lehet elvetni (Str.. I 43, VII 92), mert már a pogány
vallás hazugságának kimutatásával nagy szolgálatot tett. (Protr. 2.)
A filozófusok legalább közelébe jutottak az igazságnak, különösen
egy Plátó (Str. II 16, I. 42, Päd. II 18). Az isteni Logos igazságának néhány szikráját ők is elfoghatták (Str. I 98, 99). Itt ott
akaratuk ellenére is keresztyén értelemben fejezik ki magukat
(Portr. 6), mégis, mivel a Lógóstól távol álltak, az olyan emberhez
hasonlók, aki láb nélkül akar járni (Protr. 7). A pogány bálványok nevetséges voltát felismerik ugyan, mégis, ha nem is emberi
kéz által készített szobrokat, de a világot, mint egészet imádják, s
így bár azt gondolják, hogy távol vannak a tévelygéstől, belejutottak abba (Protr. 5.)
A keresztyéneknek azonban, miután
a Logos a földre jött, nincs arra szükségük, hogy sokat kutassanak és emberi bölcseség után járjanak Athénbe és Görögország
egyéb részeibe, mert ha már az lett tanítómesterükké, aki mindeneket betölt szent erejével . . . úgy most már az egész világ
Athén és Görögország . . . amint ha a nap nem volna, a többi
csillagok ellenére is sötétség venne körül bennünk, úgy a keresztyének is, ha a Logost nem ismerték volna fel, sötétségben lennének. (Protr. c. 11.) A keresztyének Istentől tanulnak, ezért nem
szabad az ő tanításukat tökéletlennek tartani (Päd. I. 6.).
Kiss
1

Jenő.

. . .~a.'')zrj καi τοΐ; άθενοϊσι. τήν ψυχήν παιξαγωγοδ δει, Εν'ήμών ϊάσηται τα πάθη.
. . . φιλοσοφίαν ?έ, ού τήν Στωϊκήν λέγω, oüSé τήν πλατωνιχήν . . . άλλ' 5σα
εΕρηται παρ' εκάση των αιρέσεων τούτων καλώς . . . φιλοσοφίαν φημί. δσα 8έ ανθρωπίνων λογισμών άποτεμόμενοι παρεχάραςαν, ταΰτα οϊικ άν ποτε θεία εΕποιμ' αν.
2

Könyvészeti kutatások a debreceni ref. kollégiumi
könyvtárban.
(Adatok a magyar protestáns egyházi irodalom történetéhez.)

Szabó Károly „Régi Magyar Könyvtár" című könyvészeti kézikönyve, melynek három, illetőleg négy kötete a magyarországi
szerzőktől 1711-ig bármely nyelven megjelent összes könyvek címeit
és leihelyeit magában foglalja, kimeríthetetlen és megbecsülhetetlen
kútfeje a magyar protestáns egyház- és kivált irodalomtörténeti
ismereteknek. Ám egy cseppet sem lehet rajta csodálkozni, hogy
miként valamennyi emberi mű, úgy ez sem tökéletes, amennyiben
hiányai, sőt hibái is vannak. Egészen természetes, hogy egyes
köteteinek megjelenése óta igen-igen sok pótlék került még elő
hozzájok. Egyéb irányú kutatásaim közben nekem is többször
nyílt rá alkalmam, hogy hozzájárulhassak némileg egyházi irodalmunk könyvészetének minél teljesebb ismeretéhez, részint olyan
művekre vonatkozó adatokkal, amelyek feltétlenül léteztek egykor,
de idők folytán összes példányaik elkallódtak (egynek azóta meg
is került egy példánya), részint olyan könyvek egyetlen példányának megtalálásával, amelyek különböző okoknál fogva kikerülték
Szabó Károlynak a figyelmét. A sárospataki ref. kollégiumi könyvtárban más célú tanulmányozás közben egészen véletlenül hármat
találtam volt ilyet: Czeglédi Istvántól az „Ezékiel felesége"
címűt (1666.), a felsőmagyarországi kánonok 1667. évi kiadását,
és egy névtelentől, valószínűleg Hegyfalusi Györgytől a „Lelki
fegyvertartó ház" címűt (az 1688. és 1697. közti időből).
Debrecenbe jővén, legelső kötelességemnek tekintettem az
én tanulmányaimra nézve itt egyedül számbavehető könyvtárral,
a ref. kollégiumival lehetőleg megismerkedni. A szakkatalógusok
részletes átnézése, tehát — hangsúlyozom — rendszeres kutatás
közben (s egyáltalában nem „véletlen szerencséből," mint ahogy
a Debreceni Protestáns Lap 1915. évi 912. lapján van erről
emlékezés) egész csomó olyan könyvre bukkantam rá, amelyeknek
egyetlen példányát sem ismerte Szabó Károly s a művét folytató
Hellebrant Árpád, és amelyekről azóta se adott hírt senki sem a
Magyar Könyvszemlében a Régi Magyar Könyvtárnak különben
csak I. és II. kötetéhez, de ezekhez rendszeresen közre adott pótlékok során. Van közöttök három olyan is, amelyek nem egyházi
érdeküek és tárgyúak, s ennélfogva ezekre — minthogy a Magyar
Könyvszemlében úgy is közölni fogom teljes és pontos könyvé4*
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szeti leírásukat — e helyen nem is terjeszkedem ki. Egyenként
felsorolom ellenben azokat, melyek egyházi irodalmunk körébe
tartoznak.
Ezek a következők:
1. (Jerusalem veszedelme.) A—B. iv 8 r. Az egész 32 számozott
lap volt. Hiányzik belőle az 1—4 és 13—26. 1., tehát a címíap
is, mely számot adhatna szerzőjéről s nyomtatási helyéről és évéről.
Protestáns, valószínűleg református prédikáció a török hódoltságkorából. Megállapítható ez a következő részleteiből: „S már végtére a
kegyetlen török is annyira beütötte orrát, hogy jobb részét édes lakó
földünknek elfoglalván s maga alá hódoltatván, csak a galléra akadott
kezünk között, úgy hogy méltán állatta egy tudós jámbor, Magyarországnak e nagy pusztulásán óhajtozván, ezelőtt 50—60 esztendőkkel (hátha még mai állapotjában látná!) hogy váraskák is alig
maradtak e nagy birodalomból annyik, mint amennyi országok
régenten ehhez tartoztanak!" (30. 1.); „ . . . a longobardusokat . . .
kiűzték a magyarok. . . . Majd ezeket is immár (ha Isten rajtok
nem könyörül) kiűzik a törökök" (32. 1.).
2. (Szilvás-Ujfalvi Imre): (In exequiis defunctorum. Halotttemetéskorra való é n e k e k . . . . ) A Magyar Könyvszemle 1882. évi
91. lapján s ennek nyomán Sztripszky Adalékai 264. lapján 2134.
szám alatt 1691-re tett, de helyes olvasás szerint 1692-ben megjelent kiadásnál szemmel láthatólag régebbi kiadás. Igen kis
alakban, de 8 r. nyomtatott könyv, melyből hiányzik a címlap,
de megvan az 1598-iki kiadás ide is átvett előszavából két levélnyi
az eredeti E. S. U. aláírással, továbbá a szövegből az 1—296.
oldal, vagyis az ivjelzés szerint az A. 3-tól T. 8-ig terjedő mindenik
levél.
3. Énekeskönyv (Az Isten Anyaszentegyházabeli közönséges
Isteni tiszteletre rendeltetett) . . . 12. r. Kezdődik a 241—2. lapot
magában foglaló rongyolt levéllel, mely után megvan még a
243—270. és a 279. (tévesen 179.) — 403. lap, közben a 3 5 7 - 8. jelzésű levél szintén rongyolt. Ezután következik a Mutató-tábla 11 oldalon. Minden többi ismert énekeskönyvtől elütő kiadású, melyet
bízvást merek Kolozsvárt 1705-ben megjelentnek tartani, mivel Szenczi
Molnár Albertnek a Régi Magyar Könyvtár I. kötetében 1703. szám
alatt leírt zsoltárfordításával együtt maradt fenn, s miként általában minden alkalommal, úgy bizonyára ekkor is együtt és
egyszerre nyomatott ki a kettő. A címet a többi kiadásé alapján
közlöm.
4. Responsio ad ea, quae . . . Andreas Horvát . . . in disputatione
de omnipraesentia carnis Christi contra reformatos concinnata . . .
edisseruit. Szőlősi Jánosnak a pataki „illustris schola" tanárának
elnöklete alatt 1651. augusztus 30.-án defendálta Budai István, a mű
szerzője. A 1.—D. 4. vagyis tizenhat 4. r. levél. Sárospatakon 1651-ben
nyomatott. A címlevél belső oldalán van Budai Istvánnak a kassai
ref. egyházhoz intézett ajánlólevele. A mű Horváth Andrásnak
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a Régi Magyar Könyvtár II. k. 721. szám alatti müve ellen szól s
ugyanő válaszolt is reá az u. 0. 778. szám alatt leírt munkájával.
Erről a Responsióról mindössze innen tudtunk és Szabó Károly
nem is vette föl a Régi Magyar Könyvtárba. Nevezetes azért is,
mert a sárospataki nyomdának 1651-ből más termékét nein
ismerjük.
5. Brevis dissertatio de quaestione: an prior elevatio panis et
villi in sacra coena, in quibusdam ecclesiis usitata legitime observetur? 31 lap 12. r. Sárospatakon nyomatott 1654-ben, de
az évszám
nincs
jelezve.
A címlevél belső oldalán
a
zemplénvármegyei ref. nemeseknek ajánlja Lippai Sámuel sárospataki lelkész, a mű szerzője. Maga az értekezés a 3. lapon
kezdődik s a 30-on végződik. A számozatlan 31. lapon a barátságos olvasóhoz intézett verses felhívás foglaltatik. Az eddig egy
példányban sem ismeretes műnek helytelen címét adja a Régi
Magyar Könyvtár (II. k. 811. sz. a.) s utána én is „Puritánus
mozgalmak a magyar református egyházban" (Budapest, 1911.) című
müvemben, hol az ellene és védelmére írt vitairatok alapján egész
tartalmát ismertettem, s azt is megállapítottam, hogy „legkevesebb
28 lap, de legfeljebb egy-két lappal lehetett több a terjedelme"
(303. 1.).
6. Transsubstantiatio exentizata, hoc est: Annullatio Discursus . . . pro transsubstantiatione formati, in festő, ut vocant, corporis
Christi proxime elapso habiti . . . facta per Agricolam Arbuteum
anno . . . 1666. 12. r. Sárospataki nyomtatvány, de nincs jelezve a
könyvön. A címlevél belső oldalán (a 2. lapon) kezdődik az
előszó, mely a 4. lapon végződik s 1666. augusztus 7-én kelt.
A mű szövege az 5. lapon kezdődik; a meglevő példány 132 lapból
áll, de csonka, bár nem sok hiányozhatik belőle, miután 1667-ben
megjelent magyar fordítása csak 110 lapra terjed. Említi a szerző,
Komáromi Csipkés György saját munkái jegyzékében, tévesen
1667-re tevén megjelenési idejét, s utána Szabó Károly is ugyanarra
az évre veszi föl a Régi Magyar Könyvtár 11. kötetébe 1112. szám
alatt, természetesen hiányos címmel, minthogy nem látott volt
belőle példányt.
7. Dissertatio theologica de morte seu obitu Mosis... Authore
Georgio Csipkés Comarino . . . Claudiopoli . . . 1674. A. 1- B. 4,
vagyis 8 levél 4. r. A címlevél belső oldalán az igazságszerető
olvasóhoz intézett s 1674. október 8-án keltezett előszó foglal
helyet. A könyv szövege az A. 2. levelen vagyis a 3. lapon kezdődik. Erről a könyvről is tudott irodalmunk Komáromi Csipkés
Györgynek a saját munkáiról készített jegyzékéből, de Szabó
Károly nem vette föl a Régi Magyar Könyvtárba.
8. Disputatio theologica de Deo, quam . . . praesidente . . .
Christiano Schotano . . . publice vindicandam proponit die 20. Maji
1661. Joh. Lázár Kis-Várdai Ung. Auth. et Resp. Franekerae . . .
1661. A. 1- E. 3., 19 levél 4. r. Ajánlotta a szerző Czeglédi István
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kassai, Szepsi András sárospataki lelkészeknek és Pósaházi János
sárospataki bölcsészettanárnak.
9. Liszkai István: Exercitium theologicum de ecclesiae rornanocatholicae haeresi. A 1—D4, tehát 16 számozatlan levél 4. r., melyből
csak a cimlevél hiányzik az ajánlással együtt. Magyar szövegű
idézet is levén benne, Liszkainak magának kellett a szerzőnek
is lennie. Üdvözlő verseket Mezőlaki P. János, Tatai P. Sámuel
(héberül) és Balkányi György (héberül) irt hozzá. Miután mind
a négyen egyszerre, 1665. augusztus 2.-án a franekeri egyetemre
iratkoztak be, ott kellett megjelennie ez értekezésnek, még
pedig valószínűleg valamelyikben az erre következő pár év közül.
10. Disputatio theologica... de communone sanctorum, q u a m . . .
sub praesidio . . . Christophori Wittichii . . . publice ventilandam
proponit Johannes Szenczi Ungarns, Auct. et Resp. ad diem
12. Novembr . . . Lugduni Batavorum, . . . 1678. A
C. 4. 12
levél 4 r. Ajánlva van Balyik András debreceni főbírónak,
Debrecen város tanácsosainak és elüljáróinak, Komáromi Csipkés
György, Köleséri Sámuel, Kabai Gellért, Felvinczi Sándor, d e b receni, Szenczi Pál szatmárnémeti és Bölcskei Mihály békési
lelkésznek, egykori tanítójának. Az utolsó levelen corollariumok
vannak.
A Szabó Károly példájára ide kellene még soroznom azokat
az értekezéseket, melyeknek az egyetemi vitatkozások alkalmával
való előadásánál csupán respondensi tisztet teljesített a címlapon
stb. megnevezett magyar ifju. Ezek az ilyen dissertatiók, disputatiók, disquisitiók, tractatiók stb. azonban nem az illető respondensek irodalmi működésének voltak termékei, hacsak akár a
címlapon, akár az ajánlás alatt, akár esetleg valamely más
helyén a füzetnek egyenesen jelezve nincs vagy egyébképen ki
nem vehető a szerzői mivoltuk. Önként érthető, hogy a doktori
u. n. inauguralis értekezések mindig a doktorrá avatandók művei
voltak. Ellenben, ha a respondensek nincsenek egyszersmind
szerzőkül is valamiképen feltüntetve, akkor az elnökül szereplő
professorok voltak a szerzők akik mellett az illető egyetemi hallgatók igazában véve csak annyi szellemi munkát végeztek, hogy
a professoroktól szerkesztett érvelést magokévá tevén s annak
álláspontját elfogadván, az értekezésben adott gondolatmenet
szerint élőszóval képviselték professoruk meggyőződését. Mindenesetre szellemi munka volt ez is, mely megadta az illetőknek
azt a jogot, hogy az értekezést önálló, alkalmi címlappal és
ismerőseiknek, pártfogóiknak szóló ajánlattal ellátva, külön fűzetben bocsássák közre, s hogy magoknak is legyen benne valami
szerzeményök, végül néhány vitatételt függesszenek hozzá, m a j d nem mindig „corollaria respondentis" cim alatt. Jóllehet egyháztörténeti vagy néha más szempontból is kétségtelenül értékes
adatokat szolgáltatnak ezek a müvecskék, pusztán ez alapon
nem szereztek kellő jogcímet arra, hogy magyar irók munkáiként
részletes és betűhű könyvészeti leírásban részesüljenek a Régi
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Magyar Könyvtárban, melynek III. kötete félannyira ha terjedt
volna máskülönben. Mindamellett a bennök levő adatok miatt
én is megemlékszem röviden azokról, amelyek hiányoznak a
Szabó-féle műből, viszont a debreceni ref. kollégiumi könyvtárban
van belőlök példány.
Ezek a következők:
1. Triglandius „In confessionem et apologiam remonstrantium"
c. a. Leidenben 1648. folyamán egy sereg értekezést tartatott hallgatóival, akik közül Peéri T. István február 4.-íkén volt respondens.
Ez a füzetet Iktári Bethlen Istvánnak, Hunyad- és Máramarosvármegyék főispánjának, Dobrai G. Bálint ecsedi, Kazai János
viski, Beregszászi Lőrificz szintén ecsedi lelkészeknek ajánlotta a
magyarok közül.
2. Ugyanezen értekezések folyamán Szokolai A. István március 5-én volt respondens, aki pártfogójának, Némethi Jánosnak
ajánlta a füzetet.
3. Szintén e tárgy egyik részletéről respondeált junius 24-én
Fogarasi K. Ferenc, aki ezeknek ajánlta a füzetet: Bodoki Mikó
Miklósnak, a bodoki és hídvégi egyházak patrónusának, Kilyéni
Székely Boldizsárnak, Sepsi-szék alkirálybirójának, Bölöni Sikó
Péternek, Bodoki Deák Istvánnak, a fejedelem udvari emberének,
továbbá Rozgonyi János kézdivásárhelyi lelkésznek, Árkosi Benedek
gyulafehérvári iskolaigazgatónak, Sáfár János uzoni, Bodosi Bálint
borbereki, Ajtai János köpeci, Rimái János bölöni, Szigethi Gáspár bodoki, Szentgyörgyi M. János szotyori, Pécsi János bodolai
lelkészeknek.
4. A Maresius elnöklete alatt „De personalitate adeoque
divinitate Spiritus Sancti contra socinianos" respondeált Groningenben 1650-ben Igaz Kálmán erdélyi („Xénia academica" cínu
kötet szerint), aki ennélfogva bizonyára be volt iratkozva a groningeni egyetemre, noha nem fordul a neve elő ez egyetem
magyarországi hallgatóinak a Debreczeni Protestáns Lap 1902.
évi folyamában közlött névsorában.
5. Szintén Triglandiusnak. de az előbbi unokájának az elnöklete alatt respondeált Henczhidai Mátyás „in locum epistolae ad
Hebraeos cap 1. vers. 3." Leidenben 1704. október 1-én.
Itt említek föl két olyan értekezést is, amelyek fel vannak
ugyan véve a Régi Magyar Könyvtárba, de hiányos címmel. Az
egyik ugyanis a tényleges szerzőnek, Voetius professzornak az
egybefoglaló kötetéből van leirva, a másik pedig, melynek a
magyar respondens volt a szerzője is, a budapesti egyetem címlaptalan példánya nyomán. Amaz „de beatitudinis subjecto et actu
formali" szólott és Somosi Petkó János respondeálta 1653. március 5-én. Ugyanő ajánlotta Jánosi Bálint szikszói lelkésznek és
borsodgömöri esperesnek, továbbá Körösi Mihály miskolczi, Kaposi
István szentpéteri, Porcsalmi János szintén szikszói lelkésznek,
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Tolnai János és Szölősi János sárospataki tanároknak, egykori
tanárainak, végül Komáromi Cs. György theol. doktornak, Enyedi
Sámuel orvosdoktornak s Diószegi K. Pál és Báthori Mihály
hittanhallgatóknak.
Az utóbbi füzetnek rövidítve ez a címe: Disputatio theologicoscholastica de scientia media, quam . . . sub praesidio . . . Samuelis
Maresii . . . placidae cujuslibet censurae subjicit et publice defendere conabitur Valentinus S. Keresztúri Ungarus Auth. et Resp.
Ad diem 7. D e c e m b r i s . . . Groningae, . . . 1659. Címlevél és A - A 4.,
öt levél 4 r. Ajánlva van özv. Bónis Ferencné Gomba Zsófiának,
továbbá Persi István és Radi István zemplénvármegyei táblabiráknak, végül Tolnai István, Matolcsi Miklós és Rimaszombati
János groningeni egyetemi hallgatóknak. Üdvözlő verset irt a
szerzőhöz Tolnai F. István.
Ma már nincsenek meg Debrecenben, de a 18. század elején
készült könyvtári katalógus szerint akkor még megvoltak a következő, magyar szerzőktől eredő s 1711. előtti időből való könyvek:
Thuri Georgius: Carmina. Wittenberg, 1600. 8 r. Egybe volt
kötve Cyrusi Theodoretus némely művének a Beumler Márk
zürichi tudós jegyzeteivel ellátott kiadásával, melyből később kitépte valaki, amint a nyomok ma is mutatják.
Gyöngyösi: De universali consensu J. Christi Dei et Hominis
et Joh. Calvini. 4 r. Egybe volt kötve Himmelius „Disputationes
theologicae" c., 1599-ben megjelent könyvével, amellyel együtt
veszhetett el is.
Szegedi: Philosophia christiana. Nem feltétlenül bizonyos, de
nagyon valószínű, hogy ez is protestáns munka volt.
Az elősorolt könyvek közül a számokkal jelzettek mind unicumok, mivel ez időszerint kizárólag az itt levő egyetlen példányukról van tudomásunk. Ilyenül tekintendő a Somosi Petkó
János-féle értekezés is, amennyiben önálló kiadásából itt van
az egyetlen ismert példány, sőt teljes példánynak a Keresztúriféle is unicum. Nem csak „ritkaságok" tehát mindezek, miként
a Debreceni Protestáns Lap 1915. évi 912. lapján van állítva.
Nincs azonban kizárva, hogy valamelyiknek valamikor valahol
más példánya is napvilágra kerül s ebben az esetben tényleg leszáll unicum rangjáról a „ritkaság" alantasabb lépcsőfokára. Épenúgy, mint az a nagyszámú munka, melyeknek a Régi Magyar
Könyvtár csak egyetlen őrzési helyéről tud, holott a debreceni
ref. kollégiumi könyvtárban szintén megvannak, s így a bennök
való búvárkodás nagy mértékben könnyebbé válik ezentúl. Közülök
a magyar protestáns egyházi irodalom köréből, és pedig az értekezések közül csupán a magyar szerzőjüekről emlékezve meg,
a következőket sorolhatom fel.
Zvonarics György : Rövid felelet... Pécseli Imrének . . . Csepreg,
1626 (I. 554.)
Károlyi G á s p á r : A mi Urunk Jézus Krisztusnak ujtestamentoma.
Amsterdam, 1646. (I. 783.)
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Némethi Mihály: Mennyei tárház kulcsa. Kolozsvár, 1673.
(1. 1149.)
Pathai János: Tánc felbonczolása. Debrecen, 1683. (I. 1296.)
Debreczeni Kalocsa János: Dicsiretes emlékezet avagy Halotti
együgyű tanítás . . . Felvinczi Sándornak . . . meghidegedett teste
felett. Debreczen, 1686. (1. 1348.)
Szőnyi Nagy István : Élő-holtak jó illatja. Debrecen, 1686.
(1. 1351).
Pápai Páriz Imre: Keskeny út. Lőcse, 1689. (1. 1377.)
Debreczeni Kalocsa János: Halotti tanítás... Szenczi Pál... felett...
Debrecen, 1691. (I. 1402.)
Szentpéteri István: Izrael szekerei . . . Debrecen, 1691. (I. 1403.)
Rápóti P.Mihály: Temetési tanítás . . . Debrecen, 1694. (I. 1451.)
Otrokocsi Fóris Ferenc. Eltévelyedett juhnak felkeresése. Nagyszombat, 1694. (I. 1465.)
Gönczi György: A sz. Dávid . . . zsoltárival és . . . dicséretekkel
. . . teljes könyv . . . Kassa, 1673. (Sztripszky. I. 282.)
Keresztyén catechismus. Kolozsvár, 1675. (Sztripszky I. 287.)
Gönczi György: Énekeskönyv. Kolozsvár, 1675. (Sztripszky
I. 288.)
Melanchthon: Responsio . . . de controversiis Stancari. Kolozsvár, 1554. (II. 53.)
Dávid Ferenc: Dialysis scripti Stancari . . . Kolozsvár, 1555.
(II. 65.)
Debreczeni Kalocsa jános: De existentia Christi aeterna. I—II.
r. Franeker 1655. (III. 1932.)
Lenthi János: De cubiculis seu suburbiis inferni papisticae
genti locandis. Utrecht, 1665. (III. 2301.)
Mezőlaki Ρ. János: De genuina ac triumphante religionis reformatae orthodoxia. Franeker, 1666. (III. 2328.)
Enyedi János: De genuin,"1 scripturae sacrae interpretatione.
Leiden, 1669. (III. 2478.)
Selyki Péter: De sapientia ex Prov. Cap. VIII. Marburg, 1674.
(III. 2669.)
Kurtzer und w a h r h a f t e r Gerichts-Auszug . . . Sagan, 1678.
(III. 2929.)
Bethlen Miklós: Apologia ministrorum. Utrecht, 1678. (III. 2938.)
Gyöngyösi Pál: Dissertatio ethico-scripturaria. Franeker, 1700.
(III. 4179. 4180. 4181.)
Szatmárnémethi Sámuel: Epistola s. Judae explicata. Franeker,
1700. (III. 4183.)
Bél Mátyás : Forma sanorum verborum. Halle, 1711. (III. 4772.)
*

*

*
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Száraz dolgoknak tetszhetnek mindezek azok előtt, akik az
olvasmányokban csupán az érdekességet vagy az építő hatást
keresik, a tudomány érdekeivel pedig mitse törődnek. Ám ezek
az ilyen adatok viszik előbbre tudományos ismereteinket, s a
németek és hollandok példája nyilván bizonyságot tesz róla, hogy
a theologiai tudomány ápolása a magasra fejlett egyházi életnek
és őszinte vallásosságnak is nélkülözhetetlen alapjául szolgál.
Vajha nálunk is elterjedne már a tudomány iránti érdeklődés,
mert „elvész a nép, mely tudomány nélkül való." Protestáns
egyházunk hanyatlása és züllése legszorosabban ezzel áll összefüggésben.
Debrecen.
Zoványi

Jenő

Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez.
Modor városának már a reformáció beköszöntése előtt is volt
iskolája (Bekefi: A nép oktatás története Magyarországon 130
lap). Mint sok más városban, aztán itt is az történt, hogy mikor
a város közönsége a reformációt felvette, ezzel együtt az előbbi
kath. iskola is evangélikussá vált. A modori krónika szerint (Descriptio liberae ac Regiae Civitatis Hungáriáé Jnferioris Modor
adumbrata et concinnata per Joh. Georg. Schreiber. Anno 1719.
Zittaviae.) ez 1573-ban történt, azaz ez évben kezdődik a nyilvános evang. szertartású istentisztelet Modor városában (az első
lelkész Wolf Jakab volt) ami az iskolának jelzeteit átalakítását
is vonhatta maga után'. A megújított iskola első tanrendjét és
rendtartását 1594-ből bírjuk. Készítője a Nürenbergből behívott
Agricola Gáspár volt. (Ezeket kiadta Franki V.: A hazai is külföldi
iskolázás a XVI. században Budapest 1873. című művében 336 342
lapokon Selmecbánya sz. kir. város levéltárából). Két osztályról,
egy felsőbb és egy alsóbb osztályról van szó. Amazt a főtanító
(Rector Scholae), emezt segédje a succentor oktatja. A felső osztályúak a „primani", az alsóbb osztály tanulói a „secundani," de
azért úgy látszik, hogy egyazon teremben voltak elhelyezve. A
tanórák reggel héttől tízig, délután tizenkettőtől háromig tartottak.
Szerdán és szombaton csak egy órát töltöttek a tanulók az iskolában és ezt ének gyakorlatra szentelték. A tanítást mindig
imádsággal kezdték és végezték; a főtárgy egyébként a latin
nyelv, mely az előadás társalgás nyelve is volt. A rektor mellé
volt rendelve az iskolai felügyelőség mely az ev. lelkész, (Joh
Sömmerda) egy városi szenátor (Valentinus Wéber) és a jegyző
(Conratus Henckel)-ből állott. Évenként négyszer volt vizsgálat:
január 2-án, április 1-én, julius elsején és Mihály arkangyal napján,
azaz szeptember 29-ikén.
Az iskola 1671. illetve 1684-ig a városi tanács patronátusa
alatt állott. Ez évben a német gyülekezet vette gondjai alá és
1774-ig az összes költséget is maga viselte. 1787-től kezdve a
német és a tót gyülekezet együttesen gondoskodtak az iskola
fenntartásáról. (Beyträge zur Geschichte des ev. Gymnasiums A.
1
Wölfel szerint (Kurze Nachrichten über das Entstehen und die Schicksale der ev. Kirchengemeinde A.-C. in der königl. Freistadt Modern. Preßburg 1814. 1 lap.) a reformáció kezdetei 1535—40 közötti időre vezetnek.
A tényleges áttérés azonban a jelzett időpontban történhetett.
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Β. in der königi. Freystadt Modern, von Samuel Wölfel ev. deutschen Prediger daselbst. Pressburg 1826. 13 lap).
Az 1594-ki reform után hosszú időre egyebet se tudunk az
intézetről, mint a rektorok és konrektorok nevét 1 .
1674 1681-ig a vallásüldözések miatt a modori ev. egyház
vallásgyakorlat nélkül szűkölködött és így bizonyára iskolája is
szünetelt.
Mikor III. Károly alatt a Carolina Resolutio 6-ik pontja
értelmében megindult a protestáns iskolák lefokozása, a modori
iskola, melyben ezidőben már retorikát, sőt más felsőbb tudományokat is tanítottak (tehát három osztálya volt), abban a veszedelemben forgott, bogy a grammatikáig leszorítják. Modor szerencséjére csak jóval később, Mária Terézia uralkodása ideiében történt
ilynemű feljelentés, de a királyné kegyelmet gyakorolt és elrendelte,
„hogy a modori retorikai tanulmány előtt szemet kell húnyni."
Fináczy: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia
korában I., 40 és 195.). Mo'dor különben sohasem akart igazi főiskola lenni, bár sokszor kiváló tanárokkal dicsekedhetett, hanem
jó előkészítő iskola az ev. felsőbb iskolák, kivált pedig a pozsonyi
líceum számára. (Wölfel i. m. 28.).
A „Novi Annales
evangelicoram"
aug. et helv. conf. in
austr. Monarchia (Tomus prior. Schemnicii. MDCCXCV.) az
1794-ik iskolai év julius havában tartott vizsgálatról emlékszik
meg és hat osztályról tesz említést (82—86 lapokon). Ez adatból
kitűnik, hogy a felsőbb osztályokban a növendékek a göröghöz
és héberhez is értettek, továbbá a magyar és egyetemes történelemből, földrajzbői és természetrajzból is feleltek jeléül annak, hogy
a modori iskola sem zárkózott el a haladás elől, tehát fölvette a
latin nyelv mellé a realiákat is.
Legbővebb adatunk ez iskola belső életére nézve az „Annalen
der Literatur und Kunst in dem öst. Kaisertume" című folyóirat
1811. ki évfolyamában foglaltatik. (1811. VII. Heft. Monat July
97—102). Ezért egész terjedelmében közlöm. Ez évben hat tanára volt az iskolának. Kovdts Martiny Gábor rektor a primánusokat és retorokat tanította és 3 éves tanfolyamban a következő
tudományokat adta elő). 1. Az első évben: erkölcstant, a klasszikusok, főleg Suetonius, Terentius és Ovidius Metamorphosisainak
a magyarázatát; mitológiát Stanislaides, retorikát Hasse, földrajzot
Fábri szerint; továbbá aritmetikát, algebrát és geometriát, fizikát
még pedig ez utóbbinak I. részét Mayer tankönyve szerint. A
kisebb fizikai kísérleteket az iskolában mutatta be, a nagyobbakat
ellenben (légszivattyú, villányozógép, üvegolvasztás, üvegfúvás,
üvegköszörülés, termometer-készítés, esztergályozás, párolgás stb.)
külön órákban a rektor lakásán végezték. A rektor tanította még
1
Wölfel-en kívül közli e névsort Gyurikovics György: História Scholae
Evangelicac Modrensis et ejus Rectorum. 1826. kézirat a modori ág. hitv. ev.
német egyház tulajdonában.
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a retorikát is Carlovszky tankönyve szerint. Hetenként egy kötött,
meg egy kötetlen nyelvű dolgozatot nyújtanak be a tanulók.
Szombatonként a primánusok felváltva szónoki beszédet mondanak szabadon választott témáról. Végre tanul az I. évfolyam héber
és görög nyelvet is. A 2-ik év tárgyai: dogmatika, Cicero beszédei,
Vergilius Aeneise, Ovidius Tristiái; római régiségek (Stanislaides);
ókoriföldrajz, trigonometria, stereometria; a fizika 11-dik része, természetrajz (Mitterbacher), végre prozódia, nyelvek és stílusgyakorlatok mint az előző évben. A harmadik évben szerepelnek:
erkölcstan, mely minden második évben a dogmatikával váltakozik,
Livius, Tacitus és Horatius magyarázata, a klasszikus irodalom .
története, gyakorlati geometria, egyháztörténet (Schröckh), logika
(Fuchs), pedagógia (Seberiny). A prozódia, nyelv és stílusgyakorlatok folytattatnak. Szerdán délután matematikai, szombaton pedig
botanikai kirándulások rendeztetnek a szabadba. Derült estéken
hetenként egyszer a szabad ég alatt az asztrognosiát magyarázza
a rektor. A tanulók száma e tanévben (az 1810/11 -ik tanévről
van szó) 29 volt.
Ott Ferdinánd a szintaktikai és grammatikai osztály vezetője
szintén három év alatt végzi el a tananyagot. Az első esztendőben
mindkét osztályban tanítja a következőket: vallástan, Európa
földrajza, általános világtörténet (m. pedig a Kr. előtti kor, Schröckh
szerint); állattan és számtan. Ezenkívül gyakorlatok a szép-helyesés gyorsírásban, szavalásban és stílusban. A szintaxis tanulóinak
hetenként kétszer Rheniust magyarázzák (mert a tanulók java
része magyar és tót anyanyelvű és így az előbb használt, de
német Bröder-féle tankönyv nem vált be.) Magyarázzák is fordítják
Nepost és Gedike Chrestomathiáját. A grammatika tanulói viszont
külön tanulják Rhenius nyelvtani szabályait. A gyakorlati latin
tanítás kézikönyve Gedikétől való. A második évben folytatják
az előző év tananyagát, tárgyalják továbbá Ázsia és Afrika földrajzát, a világtörténelemből a Kr. szül. utáni korszakot, végül
pedig a növény és ásványtant. A harmadik évfolyamban tanulják
Amerika és Ausztrália földrajzát, Magyarország történetét és népszerű természettant. A többi marad mint az előbbi években. A
tanulók száma 30—40 körül van.
Langhofer János, a donatisták tanítója tanította az első évben
a vallástanon és bibliai történeteken kívül, Európa és különösen
Magyarhon földrajzát, továbbá állattant, technológiát (Funke)
természettant (Helmuth). Ε mellett az ifjúság a helyes olvasás,
irás, számolás és énekben nyert oktatást. Mivel ez osztály növendékei németül beszéltek, itt Bröder nyelvtana alkalmazható volt.
A második évben a négy többi világrész általános leírása kerül
sorra, továbbá az ásványok és növények országa, általános világtörténet és magyarázat tárgyát képezi az egészségtani káté is. —
Ez osztály tanulóinak száma 30—40.
A negyedik tanító Schimegh György a tót nyelvű fiúiskola
vezetője, ahol az írás és olvasás első elemein kívül, vallástant,
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bibliai történeteket, számtant, egészségtant és éneket tanított. A
tanulók létszáma, kiknek legtöbbjét katonának viszik el, télen
100-on felül van, nyáron alig 10. Polleffkovits György a tótnyelvű
leányosztály tanítója ugyanazokat a tárgyakat tanítja mint Schimegh.
A leány növendékek száma is az évszakok szerint változik.
Kirchner József végül a kétévi tanfolyamra terjedő németajkú
leányosztály tanítója. Tanított pedig vallástant (Herder), bibliai
történetet, földrajzot, természetrajzot, természettant, az egészségtan
kátéját, számtant (fejszámolást), éneket. Tanultak továbbá a leányok
szép- helyes és gyorsírást. A tanulók száma 30—40-re rúgott.
• A tanulók összes létszáma a kérdéses tanévben kerek számban
300, tehát az intézet szép látogatottságnak örvendett 1 . A bemutatott programmból kitűnik, hogy ez időben már tisztán el voltak
választva a latin osztályok az alsóbb osztályoktól, tehát a gimnázium
az elemitől (A Ratio Educationis hatása).
Az intézettel ez évben is alumneum volt kapcsolatban, mely
1768-ban lépett életbe és melyben a tanulók ingyen vagy csekély
fizetés ellenében ebédet kaptak. Alaptőkéje eredetileg 6000 frt.
volt, de idővel nagyon leapadt és csak gyűjtések és szupplikációk
révén tarthatta fenn magát. (Wölfel ismét kedvezőbbnek tünteti
fel az alumneum anyagi helyzetét i. m. 21 s. k. megemlítvén,
hogy a városi polgárok és vidéki gyülekezetek szívesen felkarolják).
De bármilyen előnyös volt minden időben a város fekvése (egészségügyi szempontból) és bár mennyire virágzott az iskola időnként kiváló tanárok birtokában mégis igen szegényes volt
jó sokáig az intézet elhelyezése részben a Károly-féle rendeletek
hatása alatt. Wölfel négy primitív tanteremről tesz említést,
melyek az alsó elővárosban a német paplak oldalfrontját képezték.
Az egyházközség akart, de nem tudott az égető bajokon segíteni,
mig nem a 1825. évi julius 6-ik tűzvész az egész épületet elhamvasztotta. Ekkor elhatározta a gyülekezet (mindakettő), hogy
új épületet emelnek, melyet 1826. nyarán föl is lehetett avatni. A
szépen befolyt adományok lényegesen könnyítettek az egyházközség
nagyterhein. Az intézet fénykora azonban már lejárt, a folyton fokozódó igényeknek az intézet fenntartó hatósága erejének legnagyobb
megfeszítésével sem tudott megfelelni. Az „Organisationsentwurf"
végre megadta, neki a halálos döfést. Így megszűnt a modori
gimnázium V., VI. és VII. osztálya 2 az 1857/58. tanév végével, a
négy osztályú intézet tanárai Grisza Ede és Brestyánszky Sámuel
1
Wölfel szerint 1825/6-ban a tanulók száma ez volt az I. osztály: 14,
Il.-ban: 32, 111.-ban 26, IV.-ben: 23, V.-ben 43. A tót fiúosztályban 108,
közülők azonban 61 hiányzott, a német leányosztályban 80, a tót leányosztályban 105, kimaradt 80. összesen volt 431 növendék, köztük 52 alumnista.
Ez volt a legnagyobb szám 1826-ig.
2
A következő adatokat Baltzár Ágoston nyug. polgáriskolai igazgató
szívességének köszönöm. Utolsó rektora a VII. osztályú intézetnek Kalincsák
János volt, aki Teschenbe távozott (Hollerung Károly ny. f ő e s p e r e s szíves
közlései).
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voltak, majd pedig a négy osztályú gimnázium is a fenntartásához
szükséges költségek hiánya miatt az 1869/70-ik tanévvégén. Utolsó
tanárai Bresztyánszky Samu (f 1884. április 4.) és Baltzár Ágoston
a modori községi polgáriiskolánál nyertek alkalmazást. A volt
gimnáziumi alapok kamatai a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület modori leánynevelő intézet fenntartására fordíttatnak.
Ez volt a modori latin iskola pályafutása. Nehéz időkben
becsületes és hasznos munkát végzett és egyházunknak nagy
szolgálatokat tett. Mikor azonban a régi magyar protestantizmus ama törekvése, hogy minél több új iskolát tartson fenn
amaz újnak adott helyet, mely a meglevő iskolák belső fejlesztésében és erősítésében, vagy csak oly új iskolák alapításában kereste erőforását, melyek fenntartásáról szűkös anyagi helyzete
mellett is gondoskodni tud, akkor be kellett zárulni sok mással együtt
a modori gimnázium kapuinak is, de megmaradtak elemi iskolai,
a gimnázium köveiből pedig fiatalos erővel ki emelkedett „porából
megélemedett Phönixként" egyetemes egyházunk egyik legáldásosabban működő leánynevelőintézete. Befejezésül közöljük a
modori gimnázium tanárainak névsorát (Gyurikovics és Wölfel
nyomán, kiknek adatai azonban nem egyeznek mindenben) néhány
érdekesebb életrajzi adat kíséretében.
Az intézetnek szervezője, a fent emiitett agricola Gáspár, úgy
látszik, csakhamar hűtlen lett Modorhoz és neve is feledésbe
merült. így érthető, hogy Gyurikovics szerint az első rektor a
liptói születésű Jablonovszky
(Molus) Pál, aki Nagyeőrött volt
(Szepes m.), mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt
1597. január 4-én. Innen került Modorba, tehát minden valószínűség szerint Agricola utódja lett. Rektorsága 1601-ben véget
ért. Bizonytalan, hogy hová ment és hol halt meg. 1615-ből
Gutterus Frigyes emlitettik mint diakon és rektor majd Nigrini Adolf
1625-ig Jul. Aeneos Wagner 1626-ig Simon Abrahamides 1629-ig,
Gerg Bamnonius 1632-ig Georg Gaman 1635-ig 1635-ből
Gouttmann Burchard, (Burgh Baumgartner?) egyideig pedig Bayer
Jeromos is tanított (1638 előtt). 1648—50 Slemmeker András nevével találkozunk. Utána 1652-től Bühringer András (vagy Piringer
Posoniensis) csakhamar városi jegyző, majd pedig pozsonyi
konrektor. 1656-ban Höherus (Kocherus?) András a rektor, mellette, úgy látszik az első konrektor Modorban Vörös György.
1660 Hrabszky János, aki a keleti nyelvekben kitűnő jártasságot
szerzett és később gyanús halállal mult ki. 1664-től Parschitius
(Barschitus) Daniel, aki három év múlva Körmöczbányár^ távozott.
1667-ben Ritthaler Mihály, aki 1674-ig működött, ez évben az
üldözések elől Németországba menekült. 1774—1781 a fentemlitett szünet állott be az iskola életében. 1782-ben Gerhard János
a rektor, egész 1693-ig mikor ez állásba Apelles Pál követte, de
azért 1796-ban bekövetkezett haláláig megmaradt konrektornak.
Az összeférhetetlen természetű Apellesnak sehol sem volt nyugta
1699-ben elhagyta Modort is és több helyen megfordult mígnem
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1706-ban Késmárkon érte utói a halál. Utódja Modorban Peuker
György volt 1699. 1708.—1720-ig. a modori születésű Scultéty
János a rektor és Medzibrodszky Andás a konrektor, előbbi csak
rövid ideig működött, mert helyét a feljebb említett Gerhard
hasonnevű fia foglalta el. (1719?—1731), 1731-ben a rektorságot
Nigrini Jánosra ruházták, aki 1734-ig viselte, mikor Lyci Krislóf
követte (1741-ig). Utána Medzibrodszky Teofil viseli a tisztséget,
aki teologiai müveket irt (1741—1748) 1748-ban pedig Torkos
Mihály a későbbi szuperintendens. 1749-ben Graskovits András
a rektor és Augusztini Pál a konrektor; utóbbit 1753-ban Orgon
Ádám követte. 1755—68-ig Hermann Sámuel a rektor. 1768—1770-ig
a kiváló Bogsch Jakab, aki a lőcsei gimnáziumhoz távozott, majd
iglói, később pedig soproni lelkész volt. Bogsch oldalán Hübner
Mihály volt a konrektor. 1770—1784-ig Valter Godorfrid töltötte
be a rektori tisztet. 1784- 1786-ig Fábry István a rektor, ki később Pozsonyba ment, mellette Ott Ferdinánd volt a konrektor,
aki 1825-ig működött a modori iskolában. Fábry utódja Stanislaides Dániel volt, aki azonban két év után Sopronba, majd
Pozsonyba került. 1789—1791-ig Musculy János a rektor, aki
helyét Farkas Pálnak, (1791- 1797) a későbbi esperesnak adta
át. Ezt 1798-ban Gross János követte, aki 1803-ban a pozsonyi
líceumhoz ment. 1803 1807-ig Scultéty Mihály viselte a rektorságot, melyet 1808-ban a modori születésű Kováts Martini
Gábor vett át és viselt 1817-ig. Ez volt a modori gimnázium
fénykora. Feljebb láttuk az intézett gazdag tanulmányrendjét
ezidőből. Azonban Kováts Martini is csakhamar a pozsonyi ev.
líceumhoz ment át (1817). Utódja 1817—1823-ig a szintén kiváló Kanka Dániel, akit innen neveztek ki tanárul a bécsi ev.
theológiai tanintézethez. Öt követte a fent említett Gross János
hasonnevű fia. 1826-ban rajta kívül működtek Modorban: Gottschalkovszky Mihály, Langhoffer János, Lang Mihály, Schimegh
György és Poleffkovits György. Velük aztán meg is szakad a
névsor használt forrásainkban.
Dr. Szelényi

Ödön.

Lapszemle.
„A Neue kirchliche Zeitschrift"1
1915. évfolyamának 5 - 1 2 .
füzete van előttünk. Röviden ismertetjük tartalmát.
Az 5 füzetben Bachmann F. erlangeni tanár tovább folytatja
s be is fejezi a maga cikksorozatát Luther kátéiról. Azután ki
kell emelnünk Ihmels feleletét Fischer lelkésznek a 4. számban
közölt támadására az ő teologiája ellen. A mindig szorgalmas és
nagy tudományú König bonni tanár vizsgálja még az elefantinei
gyülekezetnek a monoteismushoz való viszonyát, mig Lueder
lelkész „Luthertum und Volkstum" cimen ir oly kérdésről, mely
különösen érdekes a mi időnkben.
Folyóiratunk 3 számában Kaftan S. erős birálat alá vette
Steinmann, a hernhuti testvérközösség liberális teológusának tanát
Istenről. A 6. füzetben most védekezik Steinmann „Theologie und
Gottesglaube" cimű értekezésében. A szerkesztőség készségesen
megnyitotta előtte a lap hasábjait. Boehmer marburgi egyház
történész e számba irt Augustinusnak
„Confessiones"-eiről,
melyeket ő nem „vallomásoknak," hanem „dicsőítéseknek" fordít
s ilyeneknek azután be is mutat. Ez a cikk aztán átterjed a
következő 7/8 kettősfüzetbe is. Ugyancsak ily hosszabb értekezés,
mely a 6. és a 7/8. füzetre kiterjed az ifjabb Althaus, göttingeni
magántanár dolgozata : „Unser Herr Jesus." A fiatal szerző baráti élőszóbeli eszmecserében is tárgyalt Bousset-vel, rendkívüli
tanár — kollegájával annak „Kyrios Christos" c. könyve tartalma felett s ezen eszmecsere eredményét a maga részéről összefoglalja dolgozatában, melyet a tábori lelkészi szolgálata alatt
fejezett be véglegesen. Az értekezés a tudományos ellenfelek
sine ira et studio való tárgyilagos vitatkozásának igazi mintaképe.
A 7/8. kettősfüzet egyéb tartalma ínég az eddigieken kivül Meyer
göttingeni tanár cikke Luther 1528. évi tízparancsolat magyarázatáról s azután Mahling berlin tanár dolgozata : „Die johanneische
Kirche, das ewige Evangelium und das dritte Reich."
A 9. füzet első cikke Dunkmann greifs waldi tanártól való :
„Das theologische Gewissheitproblem". Ezen cikkben a szerző
kiindul a reformátoroktól és követi a kérdésünkbenvaló állás foglalást az egész azótai időn át s különösen a 19. században.
1

Neue Kirchliche Zeitschrift herausgegeb. ν. D. Wilh. Engelhardt. Leipzig
A Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Ára negyed évre 2 50 Mk.
Theol. Szaklap. XIV. évf.
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Dunkmann természetesen elveti az erlangeni teologia felfogását
s a maga részéről a Schleiermacher állásfoglalásához visszatérést
s abból való kiindulást javasolja. De nem lehet állítani, hogy
Dunkmann kritikája mindigigazságos és helyes volna. Frank álláspontjául pl. olyasvalamit cáfol, amit az nem képviselt. Azután saját felfogása megállapításában sem elég világos. Szóval Dunkmann a
roppant termékeny s rém sokat iró teologusokhoz tartozik, kiknek
irásai épen ezért megérzik ezt értékükben. Ugyanezt kell itteni cikkéről
is mondanunk. A 9. füzetben ir azután még Wohletiberg erlangeni
tanár Jézus működése színteréről. Kinast nürnbergi lelkész hosszabb
dolgozatot kezd a csoda kérdésére vonatkozó legújabb tárgyalásokról, mely csak a 12. füzetben ér véget. A szerző szól 1. az
egyoldalú realistikus csoda felfogásokról 2. a kriticistikus felfogásról. Itt a legkülönfélébb csodaellenes álláspontok kerülnek
szóba. A 10 füzetben aztán folytatólagosan szó van 3. tapasztalati
s a kijelentés teologiája ismeretelméleti csodafelfogásáról, míg
a 11. s 12. füzet a tisztán vallási tapasztalat s kijelentés teologiája felfogását a csodáról előadja. Ez a cikksorozat igen jól
tajékoztat ezen kérdés ujabb tárgyalásai terén s a folyóirat igen
értékes alkotó része. A 10. füzetben aztán Grützmacher erlangeni
tanár is egy hosszabb s igen érdekes cikksorozatot kezd meg
az ó- és az új- protestantismusról, mely szintén csak a 12. füzetben
nyer befejezést. A 10. füzetben a probléma szellem- s theologia
történeti fejlődését kutatja s kimutatja, hogy a 16—18 században, de
még Schleiermacher sem igen ismeri még problémánkat. Az inkább
az evolucionistikus világ- és történet felfogásban: Hegel, Schelling s
Baur felfogásában gyökerezik. Azután kimutatja Grützmacher, hogy
Kliefoth, Vilmár és Stahl is vártak egy új protestantismust, hogy azután
a konfessionalis erlangeni theologia s különösen Frank felfogását
a reformációról is vázolja. A 11. füzet a közvetítő teologia s
különösen Landerer, majd Schenkel, Strauss, Feuerbach Lagarde,
Nietzsche s Hartmann, majd a tiszta történet tudomány s Ritschl
meg iskolája felfogását vázolja, mig a 12 füzet Lang, Η. Rothe,
majd Dilthey s az egyházjogászok után Troeltsch állásfoglalását
ismerteti aki problémánkat ami napjainkban megújította. — Még
meg kell említenem, hogy a 10. füzet még Caspari breslaui
tanár dolgozatát kezdi közölni Jeremiás prófétáról mint szónokról és önfigyelőről, a mely aztán a 11. füzetben véget ér. A
12 füzet Kinast és Grützmacher cikksorozatának befejezésén kivül
még Caspari erlangeni tanár katechetikai cikkét hozza a hazáról
s a hazaszeretetről, mely Haucknak, lipcsei tanárnak 70. születésnapjára van ajánlva.
Ugyanazon kiadónál, mint a fenti folyóirat, jelenik meg a
„Theologie der Gegenwartl<1 cimü kritikai lap. Az 1915. évfolyamnak 3—6 füzete van előttünk. A 3 füzetben ismerteti Griitz1
Die Theologie der Gegenwart. Leipzig. A Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. Évi 6 füzet ára 3.50 Mk.
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macher münsteri tanár az ókort és a középkort tárgyaló egyháztörténeti irodalmat. A 4. füzetben Jordán erlangeni tanár jellemzi
az újkori egyháztörténeti irodalmat a reformáció óta. Az 5. füzet
az ó testamentomi tudomány irodalmával foglalkozik; csakhogy
szerzője ezúttal nem Sellin, hanem Wilke bécsi tanár, a 6. füzetben ismerteti Wohlenberg erlangeni tanár az új szövetségi irodalom legújabb termékeit. A könyvek ismertetése mindenütt s
mindig rövid, szakszerű és kellőleg tajékoztat az utolsó év teologiai irodalma terén. Aki az utolsó év teol. irodalmát meg
akarja ismerni, de nem tudja mind megszerezni s átdolgozni,
annak ajánlhatjuk ezt a teol. irodalmi kalauzt, melynek útmutatása mellett aztán a legértekesebb műveket esetleg meg is
szerezheti.
Dr. Daxer.

5*

Könyvismertetés.
Jézussal egy úton. — Kemény Lajos, Möhr Henrik, Szimonidesz
Lajos, Szűts Gábor, Wolf József egyházi beszédei. Budapest 1913,
ára 5 korona.
Ötvenhárom beszéd szövegében egy kis gárda vonul fel világnézetével, gondolatszövési és szófűzési készségével. Abban a nagy
kínálatban, mely predikációs könyvpiacunkon minden ilyes vállalkozás üzleti sikerét eleve bizonytalanná teszi, ez a kötet új érték
nyújtásának Ígéretével lép fel.
Ez az első átolvasásnál is szembetűnő. Egységes terv szerint
helyesebben: egy mintára dolgozik mind az öt szerző. Beszédeik
szerint a külső keretet nem becsülik annak a tekintélynek magasságára, mely a gondolatok lélegzési mélységét megakasztaná:
egy-egy gondolat teljes kifejlődésében áll elénk, tehát — ami
figyelmet követel! — a forma a gondolatok természetétől függ,
azoknak arányossága, terjedelme szabja meg vonalait.
Ezzel arra a kérdésre nyitunk ajtót: micsoda cél volt e beszédgyűjtemény kiadásának oka? Mintha uj nyomok akarnának e beszédek lenni. Mintha egy erőteljes protestálás csendülne ki belőlük a ma divatos egyházi beszédtónus és prédikációi formaság
ellen. Sőt mintha egy homiletikai reform tételeinek bevezetése
akarna e gyűjtemény lenni.
Értem a szerzőket. Értem az indító okokat, melyek beszédeik
kiadására ösztönözték . . . Melyek azok?
Próbáljunk megállapítani. Ha sikerül megtalálnunk, felfedeztük
egy nagy baj forrását, amelyik ront, pusztít minket. Diagnosztizáljunk.
Először. A mi prédikátoraink ma kópizálnak, grammofonizálnak a szószéken. Nem Krisztust, a Mestert prédikálják, de magukat
sem, hanem más miljőben élt, más szivekre hatott, más embereknek szólott — és ami bűn! — szükségből, vagy ötletesen,
tehát rosszúl választott mestereiket.
Másodszor. A mi beszédeink túltömöttek; nem annyira aktuális, élő gondolattal, mint sok bibliai citátummal, melyet előrángatunk ha kell, ha nem, -beleszorítunk a mi gondolataink
glódájába. így kapjuk azokat a vaskalapos nehéz beszédeket,
melyek után — fellélegzik, vagy felébred a hallgatóság.
Harmadszor. Elv az ars predicationalisunkban: fiat forma,
pereat gondolat. Analizálunk ott is, ahol gondolatcsonkítás az,
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felosztásra törekszünk ott is, ahol a felosztás után vesszük észre,
hogy nincs miről beszélni.
Negyedszer. Nem tudunk az idővel bánni. Már pedig, ki nem
tud bánni az idővel, elbánik majd az idő vele. Rettegünk a rövidségtől, mert az istentiszteleti idő tartamát tűzön-vizen keresztül
ki kell töltenünk. S míg figyeljük az óramutatót, elfeledünk az
idő arculatára figyelni s róla olvasni.
Ezek lehetnek a hibáink hála Istennek: nem általánosak — nagyjából. Viszont eredetiség, egyéniség a beszédben, tehát a személyesség dogmatikai elvének áthomiletizálása; a könnyebben
asszimilálhatóság, megérthetőség, a formaságtól függetlenítése a
gondolatnak, a rövidség és korszerűség: ezek a beszédeink erényei.
Ezeket keresem e kötetben. Mert ha hatni, építeni akarnak
a szerzők e beszédeikkel — ami minden egyházi beszéd célja
— akkor e tulajdonságok nélkül nem szabad szükölködniők prédikációiknak. És e tulajdonságok együttesen kifejthetők abból a
törekvésből, mely e beszédekben lüktet: közelebb hozni a szószékhez a lelkeket; beállítani a szószéket ismét a régi nagy hivatáshoz méltóan a gyülekezet lelki életének a közepébe, legyen az
a gyülekezet agyának és szívének mozgatója. Mindegyik beszédből ez a törekvés lélegzik ki, lerontani azt a falat a szószék
világa és a gyülekezet között, mely elfogja hangunkat, szívdobbanásunkat, szavaink szívét, megszűntetni azt a hatástalansági
okcsomót, mely beszédeinket a falon keresztül kiabált beszédek
szintelenségére, erőtlenségére gyötörte. Ezt a közvetlenséget, a
közelférközés törekvését állapítom meg e beszédek főerényéűl.
Ez a közvetlenségre — törekvés egy eltévelyedésre vitte prédikátorainkat, mint szerzőinket is. Prédikátoraink a kisebb intelligenciájú gyülekezetek lelkét azzal igyekeztek közelebb hozni a
szószékhez, hogy népjóléti, gazdasági tárgyakat ismertettek rajta,
a nagyobb intelligenciájú gyülekezeteket pedig, a melyeknek
templomlátogató kis percentjét az alacsonyabb társadalmi rétegek
szolgáltatják, szociális kérdésekkel, iparkodtak táplálni. így tartjuk
mi ma már a templomi hangversenyeket, így kísérletezik egyikmásik nagyvárosi prédikátorunk a napi tudományos és szépirodalmi érdekességek prédikációba öntésével. Mintha az evangélium
ma már nem lenne Isten hatalma. Ezek a beszédek is itt e tekintetben hagynak kívánni valót. Jó. Elengedem a bibliai citátumok
minden áron való forszírozását, beleszövögetését oda is, ahova
nem illik, mint a nemesveretű aranyfonál a pamut közé, de már
a bibliát, az evangéliumot, tehát azt a levegőt, melyben a lélek
a Krisztus leheletében lélegzik, nem. Valahogy ez a Krisztusszegénység, az okos és aktuális, a közvetlen és vonzó gondolatoknak ez a Krisztus-nélkülisége, szelídebben: ez a nem elég
mélyreszóllás az evangéliumba, a Krisztus lelkébe a „Jézussal egy
uton" haladókat a Krisztussal való lépéstartásból kizökkenti. A
Krisztus szerelme, csodálata, a Krisztus megváltói munkájának
keresztyéni értékelése, az egész lelkünk benne-élésének kinyilat-
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kozása — ami az egyházi beszédnek szent tartalmát adja
nem lehel ki olyan meleget e beszédek jókora részéből mint
amennyi kell, hogy a hatás (a szent hatás = építés) biztonságával
merjek szószékre lépni — kezemben e beszédekkel.
Két beszédtípus áll előttem egymással szembe e kötet olvasásánál. Mérlegelem őket. Azoknál a régieknél, ha sikerűitek, a
forma arányosságot, az írásszerűség, a biblicitás a gondolatoknak
erőt és zománcot adott. Valami magasság jellemezte azokat.
Ezek? Közelebb jönnek hozzánk. A nyelv, melyen beszélnek,
a művelt társalgás, vagy a könyvek nyelve, a gondolatok, melyeket
elénk terítenek, testvérlelkek gondolatai, a levegő, melyben e
gondolatok élnek, ami szent vágyaink, reményeink, ami napi
gondjaink és küzködéseink légköréhez van közel. Amazoknál
szépség volt a beszéd szertartásossága, emezeknél közvetlensége.
Ezeknek nagy rész beszélgetések, azok beszédek. Ezek az Írás
felett elmélkedők, azok belemélyedők az írásba. Az a kérdés:
vájjon a modernség, a Mának-beszélés, a korszerűség és az írásszerűség nem egyesíthető-e? Hiszen az írás szavai nemcsak az
antikszerűséget jelentik a beszédben. Többet a többnél. Krisztust!
A könnyedség, a saját lábukon járás, a saját szótáruknak és
saját gondolattáruknak kihasználása mintha minden prédikátorunknak kiáltaná: kövess. Egyéniek csak mind. Minden üdeségiik
és szépségük forrása — egyéniességük. Ez a varázsunk. De az
egyházi beszédben mi mégis ma és holnap nem annyira egyéniséget keresünk s kívánunk, mint a Krisztus útegyéniesitését, ami
szívünkön, szájunkon keresztül az 0 szívének és szájának megnyilatkozását. Ha a magunk egyéniségén át a Krisztust jelentjük
és szólaltatjuk meg, elérjük a prédikáció célját: a jobb emberré
levést, az újjászületést. Nagy cél ez. Magas ideál. Szinte teljesíthetlen követelmény.
Mégis ezt állítjuk fel mértékül. Hogy felosztás van-e, vagy
nincs: mellékes. Isten kegyelméből való szónokok mindenkor
fognak hatni akár homiletikailag szabályosnak mondott, akár nem
szabályos beszédekkel. És viszont nemszónokok is fognak hatni
a — szívükkel, a benne élő Krisztussal. Külömben a „felosztásos" beszédek épp azt akarják elérni, amit ezek a felosztás
mellőzéssel. Hatást rögzíteni akarnak. Vonzani akarnak.
Jó beszédet olvastunk amazok között is, itt is. Miért? Mert
a felosztás, az anyagelrendezés a szerző intim művelete, mint az
épület építésénél a tervezés. Aki nézi, részletekben gyönyörködik,
részletek szépségét viszi emlékűi, az egészben mint egységben
legfeljebb a szakember keresi a tervszerűséget. Pillantsunk
magunkba. Nagy szélesre szövött beszédekből mit visszünk
magunkkal? Jaj volna, ha a — felosztást, abroncsot a koszorúból.
Részleteket viszünk, részletekre emlékezünk, részleteket szívunk
magunkba. Mintha lelkünk a beszéd fordulataira, mint zene ütemeire épp azoknál a hangoknál rezdülne meg, melyekre épp
szüksége van, mint mondani szoktuk, hangolva van. Azokat visszük
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magunkkal, azokat fogadja be és azokat dolgozza fel lelkünk.
Ne feledjük, hogy a hallgatóság nem a beszélő önsokszorosítása:
külön lelkek azok, külön világok. Szomjaznak, de egyénenkint
másra szomjaznak. Leszámoljunk azzal is, hogy a lélek földi életében fizikai törvényeknek kényszerűi engedelmeskedni: nem
tudja teljesen kiszakítani magát mozgási köréből, gondolatokat
nem tud végig követni, hangulatokból kizökken, elevenebb, intenzívebb hatásokra eltér a szónok lelkétől s a megkapott, a
szomjazott gondolaton elgondolkozik, azon tűnődik tovább s bezárja az ajtót: elég neki.
Tehát? Beszéljünk röviden, úgy mint ami Mesterünk, Krisztus
tanított s amint e szerzők igyekeznek. De markansabb színekkel
mint ezek. Ε tekintetben e beszédek közül a Szűcs Gáboréi a
legsikerültebbek. A Szimonidesz Lajoséi élénkség dolgában az
előbbiek mögött állanak. Wolf Józseféi bizalmas meleg levegőjű
beszédek sok egyéniességgel. A Kemény Lajos beszédei elmélkedő s nem deklamáló tónusuak; igaz és tanulságos gondolatai
csak egy kissé több színt kívánnak. Élénkség, szín tekintetében
Möhr Henrik többet ad, hosszabb lélegzetűek beszédei, mélyebbre
szállók a gondolatai.
Ezek az én kritikai megjegyzéseim, ez új hangú beszédekre.
Céljuk megszívlelendő: beszéljünk közvetlenebbül, egyéniebben,
aktuálisabban.
Azt hiszem: e kötettel ezt akarják a törekvő, a saját fejükkel
gondolkozó, tehát megbecsülésre méltó prédikátorok mondani.
Hallgassuk meg őket. A háború előtt Íródtak a beszédek,
Ma — azt hiszem
az intencióik szerint beszélünk sokan e
hazában. A háború megtanított a közvetlenségre, az aktuálisságra,
a hallgatóinkhoz közelebbférközésre.
Bellum est magister.
Szatmár.
Duszik
Lajos.
Háború és élet. Hat felolvasás, a melyek 1914. év november
december havában tartattak a Koloszvdri ref. teologiai akadémia
dísztermében: VIII. 128 1. Ára 1 korona.
Ezek a felolvasások Dr. Kenessey Béla ref. püspök kezdeményezésére tartattak. Céljuk: a szellemi élet nagy kérdéseit vizsgálni a háborúhoz való viszonylatukban s az által reámutatni
azokra a termékenyítő hatásokra, amelyek az igazságért
vívott
harcok nyomán fakadnak.
A felolvasásokat Dr. Kenessey Béla püspök nyitotta meg
„A háború és a vallás" című értekezésével.
Ki felelős ezért a
háborúért? Erre a kérdésre szerző találó módon egyebek közt
azt mondja, hogy ezért a háborúért felelős az egész nagy politika,
mely csak hatalmi, érvényesülési és uralmi kérdéseket és törekvéseket ismer a legkisebb községtől fel az angol parlamentig. A
háború rémülete egy évvel ezelőtt fölzavarta hazánk, monarchiánk,
Európa, sőt az egész világ népeit, s a rémület első pillanatában
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hirdették a vallás, a kultura, a polgárosodás csődjét, mert a háborúban semmi sem szent, a szemérem láncai bomladoznak, a
jó helyet ad a gonosznak. Ámde az itélettartó Istennek világ
kormányzásában benne van a háború. Nevelő eszköz ez is az ő
kezében, a melyben ott tartja a mérleget s ha egy népet megmért és könnyűnek talált, akkor azt elejti. A világtörténet az
embernek küzdelméből épül fel, a vezető kéz pedig: Isten.
A háború és az értékek harca. Dr. Ravasz Lászlótól.
Az
élet értékek harca. Értékes önmagunk fenntartása. Három fogalom
tartja össze az érték világát: az igaz, a jó, a szép. Szerző itt
idézi Schiller jeles mondását: Das Leben ist der Güter höchstes
nicht. De azt kellett volna néhány sorban megmagyaráznia. Hogyan?
A földi élet mulandó, de vannak örök, elévülhetetlen javak: Isten,
hit, vallás, erény, ártatlanság, magasztos idea, a haza, a testvériség. Ezekért legyen kész az ember életét feláldozni s ne tartsa
azt legfőbb jónak. Kérdések! A háború helye az értékek harcáb a n ? Miért folyik a harc? Haszonért-e: vagyonért, gyarmatért,
hatalomért, hódításért, vagy pedig a szellem örök javaiért: becsületért, igazságért, az elnyomott és meggyalázott emberi méltóság
felszabadításáért? Ez dönti el a háború belső értékét és nem a
siker. Szerző hatalmasan s a filozofus világos fejével fejtegeti
az axiologia elveit.
A háború a profétizmus tükörében. Dr. Kecskeméthy
Istvántól.
Szerző az ótestámentomba vezet minket. A próféták voltak a
háborúk főindítói és nemzetüknek leghevesebb harcratűzelői. Csak
a prófétáknak köszönhető, hogy az ősi szent hagyományok el
nem enyésztek és az Izráel magasabb hivatásáról szóló hit mindig
a legválságosabb pillanatokban ragyogott fel a legfényesebben.
A jósok Isten akaratának tolmácsai, a teokracia őrei, a jelen és
jövő látnokai. Hirnökségük támogatására jelekkel, jegyekkel éltek,
sőt néha zenével is. Céljuk: Izráeltől az igát elfordítani s a szám
f zetés korszakában a nép sebeit szózataikkal enyhíteni. Mi keresztyének elismerjük az ótestámentomot szent könyvünknek. Ezt
szerző jeles érvekkel bizonyítja. Értekezése kitűnő fejezet az ótestámentom teológiájából.
A háború a világtörténelem tükörében. Révész Imrétől. Szerző
Goethe Faustjából idézi Mefisztofeies bemutatkozó szavait: Része
vagyok annak az erőnek, amely rosszat akar és mindig jót szerez.
A háború a világtörténelem tükrében ilyen mefistoszerű, de az
örök jóság hatalma alá vetett erőnek bizonyúl. Mindig rosszat
akar: mert még hogyha az egyik vagy a másik hadakozó félnek
öntudatos végcélja valóban jó is, képtelen elérni vagy csak meg
is közelíteni ezt a végső célt egy sereg gonosz eszköznek és
kárhozatos eredménynek öntudatos és erőszakos akarása nélkül.
De mindig jót szerez: mert épen annak válik mindig a legigazibb
javára, a ki ellen — a legirgalmatlanabbúl szegeződött a gonosz
szándék éle. A történelem bizonyítja, hogy az értékesebb győz.
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Ezeréves szenvedéseink, élet- halálharcaink, emésztő belső vívódásaink eredményeűl annyit mégis sikerült már elérnünk, hogy
ma, történelmünk folyamán legelőször, mint egységes nemzet
várjuk az újabb, nagy próbát. Ez az értekezés a nemzeti öntudat
fontosságának nagyszabású hirdetője.
A háború erkölcsi jelentősége. Nagy Károlytól. Szerző a bevezetésben vázlatosan, de érdekesen fejtegeti a legfőbb jó fogalmát. A tárgyhoz közeledvén, helyesen állítja, hogy a háború nem
pusztán rombolás és öldöklés. Sőt a történelem tanulmányozása
során nem nehéz felismerni, hogy a háborúk nagyjában és egészében az emberiség kulturhistoriai haladásának, Isten országa felé
törésének állomásai, fordulópontjai. A háborúk az egész emberiség
erkölcsi javainak megszerzéseért, megtartásáért és növeléseért
vívattak. Etikailag nemcsak igazoltak, de egyenesen szükségszerűek azok a háborúk, amelyek az emberiség erkölcsi javaiért
vagy alsóbb rangú javakkal szemben magasabb rendűekröl folytattatnak s a melyeknek megvédésére vagy kivívására más út
nem marad, mint a fysikai erő. Ez a szükséges rossz. És a j ó ?
Íme, a háború egységes nemzettestbe foglalta e haza lakóit. A
nemzeti egység a szellem egysége, melyet a nemzeti géniusz
épít és védelmez. Új építő munka vár reánk. A nemzet csatáját
a békében kell megnyernünk! Valóban gyönyörű beszéd.
A háború, mint a szellemi élet újjászületése. Dr. Bartók Györgytől. Az embernek rendeltetése az, hogy öntudatos szellemi lény
lévén, a beléje oltott szellemiséget kialakítsa s naponként egy
lépésnyit hódítson meg magának a szellemiségből. Igazi élet csak
a szellemben való élet, amely már itt a földön az Isten országát
valósítja meg. A háború azt hirdeti nekünk, hogy újjászületésre
van szükségünk. A háborúnak tűze kiolvasztja mindazt, ami bennünk
lakott; diadalmas életre ébreszti a szellemnek minden drága kincsét: a gondolkodást, az erkölcsiséget, a művészetet, a vallást,
de olthatatlan lánggal emészti meg azt, ami csak szalma, csak
értéktelen lom vala. A beszéd tele van fenséges gondolatokkal.
A Végszót Dr. Gidófalvy István, a teologiai intézet főgondnoka mondotta. Ebben a néhány sorban mutattuk be a jeles felolvasásokat, s bátran állíthatjuk, hogy azok mind tartalmuknál
mind alakjuknál fogva egytől-egyig a retorika remekei s fenséges
szellemük az olvasót magával ragadja.
Dr. Wagner Lajos.
Hévey Gyula: Vázlatok a katholikus missziók életéből. Budapest. 1914. A Szent-István-Társulat kiadása. 123 lap. Ára: ?
A szerző könyvét még a háború kitörése előtt irta meg. Innen,
hogy a világhelyzet megítélésére vonatkozó fejtegetései minket
már alig érdekelnek. Különben ezen a fejtegetések is meggyőznek
bennünket arról, hogy milyen tévesen ítéltük meg mindnyájan a
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világ helyzetét és milyen kétesértéküek bizonyultak mindazok a
következtetések amelyeket a háború előtti világhelyzét megítéléséből vontunk le. Szerzőnk szemléltető képét adja a katholikus
misszió legújabban végzett munkájánk, beszámol a katholikus
egyház eddigi sikereiről, áldozatkészségéről. Külön fejezetet szentel a hit „pionérjai" magasztalásának. Szól aztán még a misszió
és civilizáció, a misszió és iskola, a misszió és gyarmatpolitika
egymáshoz való viszonyáról. Könyvének első lapjától az utolsóig
rólunk, protestánsokról is megemlékezik. Elismeri, hogy a protestánsok missziói munkája a 19. században nagy eredményeket
ért el. Sőt attól tart, hogy ha a katholikus misszió nem részesül
a közel jövőben nagyobb anyagi támogatásban, akkor a protestáns misszió több helyütt háttérbe fogja szorítani. Szerzőnk
szerint ugyanis a missziói munka sikerének titka: a pénz. A
protestántizmus csak „mesés összegekkel" tudta elérni azt, amit
eddig elért. A katholikus missziót hódító útjában csak az „anyagi
viszonyok elégtelensége" tartóztatja föl. Persze ellenkezésbe jut
ő magával mikor egy helyütt azt mondja: S legyenek bár a protestáns missziónak túlcsapó anyagi eszközei, ezzel az áldozatkész
Krisztus szeretetétől edzett felebaráti szeretettel versenyezni nem
fog tudni soha." A punktum saliens tehát még sem a pénz,
hanem a krisztusi szeretet. Nem tételezhető fel, hogy a protestáns
missziónak túlcsapó (?) anyagi eszközei, a krisztusi szeretet forásából sarjadnak? Az som áll, ho^y a protestáns misszió sikerének másik tényezője „az államhatalom támogató karja." Szó
sincs róla, bizonyos misszió területeken (angol) az államhatalom
támogató karja" is nagy szerepet játszott, de pl. a német misszió
csak ujabban élvezte ennek a karnak támogatását. Az persze a
protestáns missziónak minden barátjának fáj, hogy „a protestáns
missziók nem rendelkeznek kellően képzett missziósokkal." Van
képzett misszionáriusunk sok, de nem elég. De vájjon a katholikus
misszionáriusok mind „kellően" képzettek? Ha a protestáns miszsziók eredménytelenségének egyik okát abban látja, hogy „a protestánsok nem tudnak úgy alkalmazkodni a pogányok felfogásához
és szokásahoz mint a katholikusok" - úgy ez a protestánsokra
nézve inkább dicséret mintsem vád. Végül megemlíti még, hogy
nálunk nincs mGg sz egységes vezetés. Ez a megjegyzése helytálló ugyan, de nem tartom féltétlen veszedelemnek. A protestánsokról azonban, mégis elismeri, hogy „közöttük is számos
leikes férfiú küzd a kereszténység előhaladásáért." Ezzel az
elismeréssel szívesen adózunk a katholikus missziónak is. Csak
kár, hogy az egyik kezében kardot villogtat, mig a másikkal a
keresztet mutatja.
Rátz

Vilmos.

Dr. Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Vallásfilozófiai
tanulmány. Budapest 1914. A Szent-István-Társulat kiadása.
62 lap. Ára?
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A jászóvári prépost könyvecskéjének a címe nem elég világos.
Aki figyelmesen végig olvas 62 lapot, hamarosan észreveszi, hogy
a szerző nem az evangéliumról, hanem a négy evangéliumról ír
vallásfilozófiai tanulmányt. Az 1. rész a vallásnak a filozófiához
való viszonyát tárgyalja. Ennek a résznek lényege: „Csak az
értelmi, érzelmi és akarati ember együttesen lehet vallásos ember,
akinek az egyház tanítása szerint is az a rendeltetése, hogy Istent
értelmével megismerje, érzelmével szeresse akaratával neki szolgáljon és ezáltal üdvözöljön". A VIII. rész, mely a négy evangélium történeti jellemzésével foglalkozik, bátran elmaradhatott
volna, mert nem igen győzi meg az olvasót arról, hogy „a négy
könyvből álló evangélium Krisztus törvénye és hogy ennek a
krisztusi törvénynek a bölcselete a keresztyén embernek Istenhez
való viszonyát, vagyis az üdvözítő vallását magyarázza meg". A
III. rész a könyvecske gerince, mely az evangélium bölcseletének
érzelmi, értelmi és erkölcsi karakteréről szól. Föltűnő, hogy ebben
a részben is sokat polemizál a szerző a „monizmus, az anyagevolució és faji kiválasztás bölcselete" híveivel. A kérdés lényegének tárgyalása nem egyéb mint a katholikus egyház dogmáinak
igazolása. Sok van ebben a részben, amivel nem érthetünk egyet,
így pl. nincsen szentírási alapja a pápa „híterkölcsi csalhatatlanságának", a katholikus egyház „hét szentségének" stb. stb. „Az
evangélium bölcseletének érzelmi jellege Krisztus szeretetében,
az értelmi elem tanainak fölfogásában az erkölcsi irány példájának követésében áll" - ilyen mondatot persze protestáns ember
is szívesen olvas. A IV. rész is, mely Székely István egyetemi
tanár „a hegyi beszéd magyarázata" című munkáját ismerteti, elmaradhatott volna. Alig van kapcsolat közte és a kérdés lényegét
tárgyaló VII. rész között. Az V. rész „az evangélium metafizikája"
a legrövidebb. Aláírjuk mi is, hogy az evangélium nem rendszeres filozófia.
A könyvecskének minden egyes lapja elárulja
szerzője nagy olvasottságát és tudását. Álláspontjának határozottsága, valamint a Krisztus egyházán csüngő szeretetének
őszinte melegsége a legnagyobb tiszteletünkre méltó. A bibliai
kritika jogosultságát hangsúlyozó protestánsok egy helyütt a
„racionalizmus felé hajlással és nem kismértékben elbizakodott
okoskodással" vádolja. Egyébként nem foglalkozik velük — közvetlenül. A kis könyvecske minden esetre érdekes.
Rátz

Vilmos.

Ammundsen
Valdemdr. (Kopenhágai ev. theol. tanár). Husz
János. Hálálának ötszázéves fordulójára. Fordította Dr. Szeberényi
Lajos Zs. ev. lelkész. Liptószentmiklós. Kiadja a „Tranoscius"
könyvkereskedő és könyvkiadó R.-T. 1915.
Nagy kár, hogy a világháború zaja túlharsogta a Husz János
halála ötszázéves fordulójának emlékünnepét. Husz János az egyháztörténet oly alakja, amely okvetlenül megérdemelte, hogy az
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evangélikusok mindenütt megemlékezzenek róla, épen vértanúhalála évfordulója alkalmából. Mert az bizonyos, hogy ez a halál
az igazságért, a meggyőződésért való martyrium volt. S az élő
Husz is, ha Wicliff elvein túl nem is volt eredeti, úgy a szent
írás tekintélye védelmére s az elromlott középkori papság élete
s tanítása ostorozására annyit tett, hogy róla meg nem feledkezhetett a szent írás egyháza, az ev. egyház. Azt hisszük s tudjuk
is, hogy sokhelyütt a háború ellenére is megemlékeztek nálunk
is róla. Ezen megemlékezés megkönnyítésére jó dolgot cselekedett Dr. Szeberényi Lajos békéscsabai lelkész, hogy Ainmutidsen
dán egyháztörténész művét magyarra fordította s a Tranosciustársaság érdeme, hogy e könyvet kiadta. A könyv maga igen jól
megfelel a népszerűsítés céljának s a képek csak emelik értékét.
A dán szerző az egyháztörténet összefüggésébe helyezi hősét
s kora egyházi viszonyai tükrében mutatja őt be nekünk, ami
igen alkalmas a megértésére. Az évforduló elmúlásával is igen
jó olvasmány lehet még e kis könyv s azért most is még igen
melegen ajánljuk olvasását és terjesztését.
Dr.

Daxer.

Kovács Sándor. A magyarság történelmi helye a világháborúban. Pozsony 1915. VIII" 18 1. Ára 50 fillér. Hornyánszky.
A fiatal Eötvös József-kör Pozsonyban több háborús előadást
rendezett az 1914/15. tél folyamán s ezeket szép füzetekben kiadja. Első kiadványa Kovács Sándor, pozsonyi ev. teológiai
akadémiai tanár háborús előadása, melyet 1915. évi március hó
14-én megtartott „A magyarság történelmi helye a világháborúban"
címmel. Az előadó, ismeretes mint a jó magyar stílus mestere,
helyesen mondja, hogy „a magyarok Istene" régi szólás, vallási
tartalma a keresztyénség győzelmével rég elenyészett, de történelmi értéke nem csökkent. Nagy királyaink alakja köré ez a hit
gyűjti a mondai és legendás vonásokat. Előadó nagy történeti
értékét lát azon régi, Szent Istvánnak tulajdonított politikai aforizmában, hogy az „egynyelvű ország gyenge". Ε politikai irányelv
nem a nemzetiségek önállóságát követelő és szolgáló törekvések
útegyengetője és igazoló, törvényes alapja akart lenni, ahogy
célzatosan ráfogták, hiszen ennek ellentmond első királyunk erős
központosító iránya, hanem a műveltség beplántálásának biztos
hídja és kapuja. Csak az a nemzet tekinthet nyugodtan előre az
Idő végtelen tengerébe, mely saját hagyományait mai nemzetek
szellemi kincsével gazdagítja s minden vívmányát saját életerejének
kútfejévé tudja váltóztatni. Arra a kérdésre: hol a mi helyünk a
világháborúban? helyesen felel az előadó. Helyünket multunk,
világtörténelmi küldetésünk, a közműveltségről alkotott s a nép
lelkében élő felfogásunk, amelynek tartalmát az emberség szóval
jelölhetjük, a középeurópai szövetségben, a németek mellett jelölte ki.
A német-magyar szövetség és mint e hatalmas mérkőzés útörője
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és eszköze, a két faj világtörténeti küldetésének rokonságából
született. Mi a morális politikushoz csatlakoztunk, aki tetteiben
csak kötelességére hallgat és a következményeket a természetes
fejlődés útjára bizza, a kinek fogalmában nincs semmi, a mi ne
volna világos és érthető. Előadó szép politikai, egyház- és irodalom történeti példákkal illusztrálja állításait hatalmas értekezésében, a melyben végig vonul a tiszta vallásos és erkölcsi meggyőződés hangja.
Dr. Wagner Lajos.
Marosi Arnold: A természet élete. Budapest. A Szent
társulat kiadása 1914. ára 4 K.

István

Ezt a könyvet élvezettel olvastam. Valóban hézagpótló mű,
mert ilyen tárgyú és irányú munkában még nagy a hiány a magyar
irodalomban.
Szerző kiindul a legegyszerűbb egysejtű lények mikróskopikus
alakjaiban mutatkozó életjelenségekből, a több sejtű lényeknél a
sejtek közt felmerülő munkafelosztást iparkodik szemlélhetővé
tenni s áttérve a bonyodalmasabb gépezetű szervezetek sokféle
változataira, mindig egyes konkrét esetek alapján illustrálja az
életműködéseket. A természet háztartása című fejezetekben rámutat a látszólag kártékony lények hasznos, sőt nélkülözhetetlen
munkájára, a mennyiben általa a létérti küzdelemben az egyensúly
fennmaradását biztosítják. Szépen ír a vizek életéről, a plankton
szerepéről; érinti a leszármazási elméletet is, melyet kétség kívül
nagy vívmánynak tekint, de viszont a benne előforduló nehézségek s eddig meg nem fejthető rejtélyek miatt, bizalmatlansággal
van iránta, épúgy idegenkedik a fokozatos fejlődés tanától. Mint
szerzetes tanár nem tehet másképen, ánjbár elismeri, hogy teologusok is az elmélet mellett szóló természeti jelenségek hatása
alatt már közeledtek feléje, sőt híveivé lesznek. — A következő
cikkekben kiterjeszkedik a szervek alkalmazkodási képességeire,
a virágok és rovarok közt fennálló érdekes kapcsolatra s életükben
feltűnő összhangra, a nap és árnyék, az édesvíz és tenger, sivatag,
puszta és őserdő, a kedvező és kedvezőtlen körülmények befolyására a szervek kialakulásánál. Élénken és világosan ecseteli
a symbiosis, Parasitismus, mimikri különböző eseteit. A végén az
egyes geologiai korszakok életének kialakulását fejtegeti.
A könyv szépen van irva népszerű modorban. Stilusa élénk
és világos, könnyen érthető s ezért e munkát haszonnal forgathatja mindenki, a ki jó középiskolát végzett. Általános közhasználatba nem fog átmenni mint valami szépirodalmi munka, mert
az idevonatkozó szükséges alapismeretek hiánya nálunk még a
műveltebb osztályoknál is, sokszor a legegyszerűbb jelenségek
megértését lehetetlenné teszi.
Szép Rezső.
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Lic. Heinrich Appel (Pastor) : Lie Echtheit des Johannesevangeliums mit besonderer Berücksichtigung der neuesten kritischen
Forschungen. Ein Vortrag. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl. (35. 1. 8.) Ára 80 pf.
Pastor Bettac: Lebensbüchlein. Ausarbeitungen für die Hand
der Konfirmanden. Leipzig 1915. A Deichertsche Verlagsbuchh.
Werner Scholl. (32. 1. 8.) Ára 25 pf.
A János evangelioma hitelességének kérdését egy előadás
keretében fejtegetni nem könnyű dolog. Appel aki egy egyháztörténeti kézikönyv kiadásával már bebizonyította tudományos és
irói qualitásait, ezt mégis nyújtja nekünk fenti előadásában. Előbb
adja a probléma világos történetét. Aztán vizsgálja Papias bizonyságát kérdésünkben, az ev. önbizonyságát szerzőjéről, a 4. ev.
viszonyát a synoptikus evangéliomokhoz s János evangélioma
Krisztusképét. így igyekszik az ev. hitelességét kimutatni, de ügy,
hogy egyúttal a legújabb kritikai tárgyalások ettől eltérő állásfoglalását is ismerteti. így szóba kerülnek Wellhausen s Schwartz
E. kísérletei az ev. feldarabolására, Wendt s Spitta felfogása,
stb. úgyhogy az olvasó igen jól ismerkedik meg egy előadás
keretén belül a jánosi kérdés legfontosabb ujabb problémaival.
A másik könyv, melyre még rá akarunk mutatni, egy kis
konfirmációs vezérfonál. Steinbeck J. breslaui gyakorlati theol.
tanár (egy igen jó katechetika szerzője) a konfirmációs oktatás
reformjához írt egy könyvet: „Der Konfirmandenunterricht nach
Stoffwahl, Charakter und Aufbau" 2. kiad. 1913. Ennek szellemében való tanításra készült a fentnevezett vezérfonal, mely a
konfirmanditsok kezébe való. Akik a konfirmációs oktatással s
tán e téren Steinbeck könyvével is foglalkoztak vagy foglalkozni
akarnak, azokat e könyvecske nagyon érdekelheti mint gyakorlati
próba a konfirmációs oktatás alakítására, reformjához.
Dr. Daxer

György.

Újabb vallás filozófiai irodalom. — Örömünkre szolgál annak
a konstatálása, hogy a magyar vallásfilozófia berkei mint egy
varázsütésre egyszerre megélénkültek. Eddig legfeljebb csak kisebb,
rendesen folyóiratokban megjelent cikkekkel volt dolgunk, most
meg gyors egymás-utánban 4 nagyobb, önálló, számot tevő munka
jelent meg. Köztük 3 eredeti, 1 pedig fordítás. Terünk nem engedi,
hogy részletekbe bocsátkozzunk, csak nagy vonásokban szólunk
róluk de figyelemkeltésre ez is elég.
Kezdjük Jász Gézával. Műve: A vallás filozofiája.
I. Kötet.
A vallás alapelemei. Budapest 1915. Ára 3 k 50 f. Jász Gézának
jó hangzású neve van a magyar filozófiai irodalomban, mert
több értékes munkával gazdagította azt. Várakozással vettük
kezünkbe új művét és végig olvasva csalódottan vettük le: Nem,
ez a műve nem méltó Jász eddigi munkásságához. Azonnal megmondjuk, miért. Azt mondja az előszóban: „Szellemi életünk 3
eszme körül csoportosul, ezek az igaz, a jó, a szép eszméje, vagyis
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a tudomány, a vallás s a művészet." Eddig úgy tudtuk, hogy a
jó az erkölcsiségben testesül meg, Jász a vallással azonosítja, ami
arra enged következtetni, hogy a vallással nincs tisztában. De
különösen megdöbben ez állításon az, aki irónk „Az igaz, jó
és a szép eszméje" című munkáját ösmeri (Budapest 1910.)
hol azt mondja az illusztris szerző (25-ik lap): a jó a szeretet
által felismerve és cselekedve az erkölcs." Hogy fér össze ez a
kétféle állítás? De a „bevezetés" az előszónál is jobban meglep.
Itt ezt irja: „átmeneti korszakot élünk, a régi bálványok leomlottak, az új bálványok még fel nem épültek." No, az ellen mi
a XX. század emberei már tiltakozunk, hogy nekünk új bálványokra
lenne szükségünk. És még egy harmadik dolog is lehűt bennünket
szintén mindjárt a munka elején. Ugyancsak a „bevezetés"-ben
mondja irónk: „A boldogtalan hitetlenséget akarom megszüntetni,
vissza akarom adni az emberiségnek a ő hitét." Megdöbbenésünk
tetőfokra emelkedik, ez már mégis kicsit sok az önérzetből! De
legalább kíváncsiak vagyunk, mi az, amivel meg fog nyugtatni?
— Csakugyan új Istent hirdet, ez az új isten pedig ez emberiség
lelke, szellemi élete, mi mindnyájan tagjai vagyunk, mi képezzük
az Istent." Csak hogy ezt köszönjük szépen, de ilyen istenből
nem kérünk és ezért tagadásba vesszük azt is, mintha ez az „új
vallás" (dehogy új, ismerjük mi Comte-ot és Feurbachot) a vallási fejlődés betetőzését jelentené. Kíváncsiságunk alaposan lelohad és már nem csodálkozunk ezek után, ha azt halljuk, hogy
a vallásnak 3 eleme van: varázslás, szellemesítés, és társulás;
hogy a vallás eredetét az embernél annak nagyobb agyfejlettségében kell találnunk, és hogy a vallás fejlődése 4 korszakot
fog felmutatni (a sejtfejlődés 4 szakaszának megfelelőleg!). a
bálványok hite. 2. A sok istenimádás 3. Az egy istenimádás 4. Az
emberszeretet korszakai. Sajnos, ez sem új, ismerjük Comte felosztását: fetisizmus, politeismus, monoteisinus, és tudjuk, hogy
ez rég túlhaladott álláspont! Megjegyzendő még, hogy az elsőt
(bálványok korát) bevezeti az átmeneti korszak, mely 2 részből
áll: az animalismus és naturalismusból. Ez a kettő és a következő
fejezetek azonban, melyek főleg angol források alapján a primitiv
vallás jelenségeit ismertetik, sikerültek, szépek hézagpótlók irodalmunkban és ezért elolvasásra méltók, csakhogy nem képesek
velünk elfeledtetni, hogy az alap, a kiindulópont hibás.
Egyenesen nagyszabású munkának tetszik Dr. Czakó Ambro:
A vallás lélektana című 293 oldalra terjedni műve (Pécs 1915.)
Az első nagyobb ilynemű mű irodalmunkban és mi irigység nélkül
konstatáljuk, hogy katholikus testvéreink egyebek mellett a vallás
lélektan felkarolásával is megelőztek bennünket. Egészben véve
Czakó derék, úttörő munkát végzett. Munkája beosztása ez:
Általános rész: Bevezetés a vallás lélektanába. A valláspszichologia
metodikája. Különös része főbb fejezetei: A vallás keletkezésének
és fejlődésének lélektana (kritikai és pozitiv rész). Mivel a misztikusok és a szentek is emberek voltak, azért nem értjük egészen

80

Könyvismertetés. 80

ezt a mondatot: „könyvemből hiányzik az emberre vonatkoztatott
kor, nem stb. valláslélektani vizsgálata, de ezt külön műnek tekintem
s talán. „A vallásos ember cím alatt fog nap világot látni. Különben
a 67. lapon beismeri, hogy nem a primitív vallással, hanem a
primitív műveltségű ember vallásával foglalkozik. Egyébként a bevezető fejezetek (általános rész) okosak, helyesek és a legsikerültebbek, az egész könyvben. De sok érdekeset és értékeset találunk a
munka második, nagyobb részében is. Szerző érdemes és szép munkájának legnagyobb fogyatkozását azonban szerény nézetünk szerint
kettőben kell látni. Először, hogy a valláslélektant teljesen
önálló tudománynak tekinti, holott a vallás lényege magával
hozza, hogy az ismeretelméleti is metafizikai vizsgálódások nélkül
meg nem oldható és másodszor, hogy helyesen határozván meg,
hogy a vallás lélektana a vallásos tudat jelenségeivel foglalkozik,
mégsem a mai ember vallásos jelenségeit vizsgálja első sorban,
hanem a vallás eredetét kutatja a primitíveknél, mivel pedig ez
a kutatás antropológiai és etnologiai adathalmazhoz fűződik, a
vallás lélektan önállósága is tkp. veszendőbe megy. Mindez a
tudós szerző konzekvens, de kissé merev állásfoglalásából következik. Apró ellentmondásokra csak utalunk. így pl. a mistikánál
gyakran az intellektuális jelleget hangsúlyozza, de más helyt (pl.
244. lapon) érzelmi jellegét és elismeri. Ezek az apró kritikai
megjegyzések azonban nem kisebbítik szerzőnk azon nagy érdemét, hogy egy felette szükséges művel ajándékozta meg filozófiai
irodalmunkat, hogy nagy ambícióval és szép sikerrel dolgozott,
sokat olvasott és gondolkozott úgy, hogy buzgó fáradozása
előbb-utóbb bizonyára megtermi gyümölcseit is, mit őszinte
szívből kívánunk. A vallás filozófia egészen fiatal, de sok
reményre jogosító munkását üdvözöljük Vass Vincében, aki
a modern vallás filozófia és teologia egyik legfontosabb és
legszövevényesebb problémáját teszi vizsgálat tárgyává. (A vallási ismeretelmélet. Komárom 1715. 172 lap) Ε kérdést irodalmunkban e sorok irója érintette (Modern vallástudomány c.
kompendiumában) Sass érdeme, hogy erről egész könyvet irt.
melyben nagy irodalmi apparátussal igyekszik a bonyolult kérdést megvilágítani. Megvilágítani, mondom, mert a kérdést komplexumának meg oldásától nemcsak ő, de mi mindnyájunk, kik
vele foglalkozunk, még nagyon távol állunk. Az első fejzezetben
a főbb filozófiai rendszereket (kriticizmus idealizmus pozitivizmus,
pragmatizmus stb.)ismerteti a vallásos ismerettanhoz való viszonyukban. A 2-dikban a vallási ismeretelmélet felállítására irányuló
törekvéseket, kiemelendő az erlangeni iskola, Troeltoch, a neofriezianismus Riischlianusok, Graue, Class, Dunckmann stb.
nézete. A következő fejezetben pedig a különféle irányzatokból
nyert inspirációkat egységes nézetté igyekszik feldolgozni, az
utolsóban pedig összefoglalja az eredményeket. — A szerző feltétlen elismerést érdemel, hogy e problémával ilyen tüzetesen
foglalkozott, de az elébe toluló óriási nehézségeket hivatottsága
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dacára sem tudta mind legyőzni. Módszerének a hiánya, hogy az
ismeretelmélet kérdéseit nem választja el egymástól (pl. a vallásos
tapasztalat (élmény) lényegei, apriori és aposteriori elemek érvénye,
hatásai stb.) és így igyekszik megoldani, ennek a következménye,
hogy az összegező fejtegetései nem eléggé világosak, (pl. az apriori, az élet és vallás viszonyai, az egyes problémák összefolynak
és az ellentmondások sem ritkák. Egyes megállapításai azonban
sikerültek (pl. a vallás a transcendensnek a tapasztalata, a vallásos
tapasztalat az egész öntudatot igénybe veszi. Az öntudat ezen
tényeire a mérés nem alkalmazható; a vallásos tapasztalatban
nemcsak Isten, de mi is munkában vagyunk stb.) és egészben
véve sok becses anyagot hordott össze. Utolsó helyen pár szóval
megemlékezünk Bontroux Emilé Science et religion dans la philosophie coutemporaire a müvéről, melyet Fogarasi Béla tolmácsolt
magyarul (Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában Budapest
1914.) Ε mű kritikai része, mely a-tudomány és vallás viszonyát
keresi és bírálja az újkori filozófia 2 főirányzatánál
(naturalizmus;
Comte, Spencer, Haeckel, psychologismus és sociologismus. —
spiritualizmus: Ritsehl, W. James stb.) elsőrendű. Máskép áll a
dolog a mű rövid befejező szakaszánál, melyben szerző saját
meggyőződését mondja el. Itt is sok a talpraesett megjegyzés,
de a végeredmény nem elégít ki egészen. Az még elfogadható, amit
a vallásos és tudományos szellem viszonyáról mond, de hogy a
valóságos élet békítse össze e kettőt, nem nagyon megnyugtató.
A vallás fogalma nála kissé csillogó, nem kapjuk egyöntetű meghatározását, (pl. a nagy vallásokon keresztülhaladó szellem, nem
egyéb mint a kötelességben való hit; a vallásos érzelem a hit
álláspontjának a követelése a tudományé mellett stb., de az, hogy
a vallás életközösség a valóságos Istennel, nem igen látjuk hangsúlyozva, Istennek inkább csak a lehetőségét ismeri el, mint a
valóságát. Annak egyébként igen örülünk, hogy egy modern és
hozzá még ily kiváló filozófus ily barátságos és megértő nyilatkozatokat hallat, sőt elméletet ad a vallásról; és annak is, hogy a
Μ. T. Akadémia ilyen jellegű művet kiadott.
Dr. Szelényi

Ödön.
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A háború vallásos

irodalma.

IV.
54. Dr. Masznyik
Ára 80 fillér.

Endre: Háború

és vallás.

Pozsony

1915.

55. Hajts V.: „ Wenn du könntest glauben". Lőcse 1915. Ára 40 fill.
56. Bodor j á n o s : Isten igéje a háború
Ára 3 korona.
57. Geduly Henrik: Háború
1915.

iáején.

Debrecen

és vallás. Felolvasás.

1915.

Nyíregyháza

58. Szolnoky Gerzson: Háborús idők imádságos könyve.
cen 1915. Ára kötve 1 korona.

Debre-

59. Kollonay László: Nehéz órák. Imádságok háborús időben otthoni használatra. Fehérgyarmat. Szerző sajátja. Ára 20 fillér.
60. B i r t h a J ó z s e f : Imakönyv katonák és itthonmaradtak
számára
az 1914 15. évi háború alkalmával. Ára 30 fillér.
61. Nyitray Lajos: Modlyu ijme se za nasihmilih — és Bohje ma
jedinna ohr ana. Ungvár 1915. * Ára példányonként 30 fillér.
62. F. V a r g a L a j o s : Imádságok, templomi használatra.
1915.
Ára 4 korona Debrecen.
63. F ü l ö p J ó z s e f : Isten igéje a világháborúban. Ára 3 kor. 50 fill.
64. Lukácsy Imre: Imé, hamar eljövök. Egyházi beszédek háború
idején. Nagybánya 1915. Ára 1 korona 50 fillér.
65. Pröhle K á r o l y : Háború és theologia.

Pozsony 1915.

66. Sziics L a j o s : A kenyér. A pénz. Egyházi beszédek tekintettel
a háborúra. Ára 1 korona 20 fillér.
67. Takaró G é z a : A világháború zsoltára,
fűzött elmélkedés. Budapest-Kőbánya.
68. Kozma Andor: A XXXIII.
69. Bede L á s z l ó : Imádkozó

zsoltár.

család

a CX. zsoltárhoz

Budapest. 1915.

a háborúban

2-dik

70. S z i m o n i d e s z L a j o s : Isten közelében. Énekes és
könyv katonák számára. Budapest 1915.

kiadás.

imádságos

71. K e m é n y L a j o s : Keresd az Istent. Háborús imádságok. Rimaszombat 1915. Ára 20 fillér.
72. Czipott G é z a : Csendesórák. Vezér csillagok az Isten igéjéből
nehéz időkben. Szentgotthárd 1915. Ára 10 fillér.
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katonáink részére. Budapest 1915'

74. Dr. C. E. S c h m i d t : Aus Giiaden selig. Ein Reformation Festgruss an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde. Pozsony. 1915.
75. Mayer P á l : Vigyázzatok és imádkozzatok. Imák, vigasztalások
háborús időkben. Budapest. Ára 36 fillér.
76. Kovács S á n d o r : A hit pajzsa.

Budapest 1916.

77. Törteli L a j o s : Ma született nektek a megváltó, németre ford.
Hoffmann Károly Budapest 1915.
78. Kis énekeskönyv. Vallási és hazafias énekek ev. katonák részére
Budapest 1915.
79. S z a b ó István: Az örömtelen világ öröme. Háborús vonatkozású
egyházi beszédek. Cell Üömölk. 1916. Ára 1 korona 50 fillér.
80. Bocskár F e r e n c : Utolsó órák. Halotti búcsúztatók
alkalmakra. Ára 4 korona 50 fillér.

különböző

81. Paulik J á n o s ; Fény sugarak-a
sötétben. Egyházi beszédek
az 1915. évi világháború idején. Nyíregyháza 1915. Ára 50 fill.
82. Ugyanaz Evezz a mélyre. Bevezető elmélkedés a Meie 1915.
közgyűlésén.
83. Pröhle Henrik: Az áldásos élet titka. Egyházi beszéd
mutatóul főleg az ifjúságnak. Pozsony 1915.

út-

84. Dr. C. E. S c h m i d t : Friede auf Erden. Ein Weihnachtsgruss
an unsere ev. Mannschaft Α. B. im Felde Pozsony 1915.
85. Imák a hadbavonult katonák számára, kiadta a kecskeméti
ref. lelkészegyesület.
86. Imreh S á m u e l : Ég felé Imák és verses fohászok. Ára 1.20.
87. Czipott Géza: Geduldig in Trübsal. Andachtsbüchlein
Leidtragende. Szombathely. Ára 20 fillér.

für

88. Szombati S z a b ó István: A halál szérűjén. Imádságok hősi
halált halt katonák koporsója felett. Ára 3 korona.
89. Uray S á n d o r : Örökzöld koszorú hőseink sírhalomra. Debrecen. Ára 1 korona 1916.
90. Kapi B é l a : Háború és vallás.
4 korona Körmend 1916.

Felolvasás gyűjtemény. Ára

91. Kutas Kálmán: Beszéljetek ti évek. Vallásos versek és egyházi beszédek Budapest 1916. Ára 1 korona 80 fillér.
5*
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Új

könyvek

Dr. Laurentzi V i l m o s : A jövő
felfogása. Brassó 1915.

középiskolájának

történelmi

Dr. Szelényi Ö d ö n : Fichte vallásiphilosophiai
fejlődése
tanulsággal napjaink philosophálására.
Pozsony 1915.

némi

Dr. Erdős J ó z s e f : Jakab apostol theo log iája és ethikája.
Pozsony 1915.
Molnár O s z k á r : Szociálispaedagogiai
intézmények. Kolozsvár
1915. Ára 4 korona.
Dr. Imre S á n d o r : A köznevelés belső egysége és a nemzeti
egység. Budapest 1915.
Gyertyánffy I s t v á n : Theano 3 részben. Budapest Lampel
1915. Ára 3 korona 50 fillér.
P r o h á s z k a Ottokár: Az objectiv ideálismus. Budapest 1915.
Ára 40 fillér.
V a s s V i n c e : J é z u s bünnélkülisége. Pápa 1913. Ára 2 kor. 50fill.
V e s z p r é m y D e z s ő : Tali és széchi-szigeti
életrajza. Pozsony 1915.

Thaly

Kálmán

dr.

Ludwig R á c z : Die ungarischen Mittelschulen im Kriegsschuljahre. (Sonderabdruck aus den neuen Jahrbüchern für Pädagogik. Jahrgang 1915. II. abt XXXVI Band 6. Heft.
Dr. Bonkáló S á n d o r : A szlávok. A szláv népek és a
kéráés ismertetése. Budapest. 1915. ára 1 korona 20 fillér.

szláv

Inter arma. A szabad Lyceum Erzsébet népakadémia
és
az orsz. közegészségügyi
egyesület által 1914/15-ben
rendezett
háborús előadások gyűjteménye. Budapest. 1915.
Scheffel József Viktor:
Ára 8 korona.

Ekkehard

ford. Antal Géza

1915.

Dr. Stuhlmann P a t r i k : Háború és erkölcsiség. Budapest 1915.
Gálfy Lőrinc: Legközelebb

Jézushoz.

Kolozsvár 1915.

Dr. Makkai S á n d o r : A biblia. Útmutató a szentírás
mányozásához. Kolozsvár 1915. Ára 2 korona.

tanul-

Dr. Vajda Gyula: A háború költészete. Budapest Rózsavölgyi
1915. Ára 2 korona.
Olivér Hazay: Die Struktur des logischen Gegenstandes.
1915.

Berlin

(Ismertetni fogjuk.)

1915. szept. 16-tól december 31-ig fizettek:
Adamis Gyula, Pozsony. XIII. — Dr. Argay György Klenóc XIII. — Bodor
János Szászváros XIV. — Blatniczky Pál, Cinkota XIII. — Bachát István,
Szombathely XIII. — Budai Gergely, Budapest XIII.
Barabás István Hódmező vásárhely XIII. — Bortnyik György Kölese XIII. — Balla Árpád D u n a patai XIII. — Beyer Teofil, Kőszeg XIII. és XIV. — Bobál Sámu, Egyházmarót
XIII. — Chugyik Pál, Aszód XIII. — Csizmadia Lajos Pápa XIII. — Cálvin
János kör Budapest XIII. (3 kor.) — Lic. Daxer Henrik, Bazin. XIII. és XIV.
— Derner Gusztáv Adolf, Újvidék XIII. — Engisch Frigyes, Szeghegy XIII. —
Erlemann Jakab Misérd XIV. — Lelkészi hivatal. Győr XIII. — Lic. Erdős
Károly, Debrecen XIII. — Ev. egyházi könyvtár. Komárom XIII. — Eősze
Zsigmond, Tolnanémedi XIII. — Farkas Mihály, Nagygeresd XIII. — Fazekas
Gyula, Karcag XIII. — Lic. Fizély Ödön, Aranyosmaróth XIII. — Forgács
Gyula, Péczel XIII. — Geduly Lajos, Újpest XIII. — Händel Vilmos Selmecbánya XIII. — Hetvényi Lajos, Sopron XIII. — Horváth Sándor Nagyveleg XIII.
Jáhn Jakab, Kiskér XIII. — Juhász György, Ipp XIII. — Dr. Kenessey Béla
Kolozsvár XIII. — Lándori dr. Kéler Zoltán, Budapest XIII. — Kállay Sándor,
Püspökladány XIII. — Kallath Károly, Tótfalu XIII. — Kokai Lajos Budapest,
7 előfizető után 3Γ50. XIII. — Kemenesaljái egyházmegye Zalaegerszeg
XIII. (8 kor.) — Lörinczy István, Székelykeresztúr XIII. és XIV. — László
Levente, Lábatlan XIII. — Licskó Sámuel, Zólyom XIII. — Margócsy István,
Acsa XIII. — Musnai László, T e k e XIII. — Mokos Gyula, Budapest XIII.,
XIV., XV. — Marton Lajos, Budapest XIII. — Major János, Budapest XIII.
é s XIV. — Németh Gyula, Szekszárd XIII. — Pósch Gusztáv, Dobsina XIII.
— Palásty Árpád, Gömör hosszú szó XIII. — Br. Podmaniczky Pál, Felsőszeli XIII. és XIV. — Petrovics Pál, Hosszúfalu XIII. — Payr Sándor, Sopron
XIII.
Rátz Vilmos, Pozsony XIII. — Radácsi György, Sárospatak XIII. —
Ref. theol. önképzőkör, P á p a XIII. — Ref. egyház, Nagyenyed XIII. — Révész
Kálmán, Kassa XIII. — Ref. egyház, Szászváros XIII. — Ref. főiskola, olvasó
egylet Sárospatak XIII. — Ref. theol. ifj egyesület, Kolozsvár XIII. (2 k). —
Sztehló Gerő, Besztercebánya XIII. — Szarka Boldizsár, Panyola XIII. —
Szilassy Aladár, Budapest XIII. — Soós Béla, Kolozsvár XIII. (2 k). Szalay
Mihály, Gyékényes XIII. — Vári Albert, Kolozsvár XIII. *s XIV. Vrábel
Vilmos, Csánk XIII. — Vásárhelyi Lőrinc, Öralja boldogfalva XIII. — Vitális
Gyula, Brcznóbánya XIII. — Unitárius theol. akad. önképzőkör, Kolozsvár
XIII. — Alsóborsodi egyházmegye. XIII. SB t o v á b b á : T a k á t s Béla, Gyarmathy
Dénes, Szekeres Sándor, Zulauf Henrik, Várallyay János, Konrath F. Vilmos,
Róth György, Gerencsér Zsigmond, Wedl Endre, Szabó Géza, Vajda Mihály,
Schulteisz Zoltán, Sikos Kálmán, Wölfel Gyula, Zsupanek Sándor XIII.

Megjelent a dr. Lencz Géza szerkesztésében a „Háborús
beszédek és imák" 3-ik kötete. — Ára fűzve 5, kötve
6.50 korona. A legkülönfélébb alkalmakra szánt beszédek
és imák e gyűjteményét megrendelésre azonnal expediálja
a Hoffmann és Kronovitz cég Debrecen, Piac-utca 49.

W I G A N D Κ. F.
POZSONY.

