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Kérelem. 

A Theol . Szaklap I. (első) évfolyamát e r e d e t i 
áron szívesen megvenném. Akik eladni haj landók, 
legyenek szívesek értesíteni, esetleg elküldeni. Csak 
tiszta és ép példányt veszek át. 

Pozsony (Konvent utca 13). 

Kovács Sándor 
theol. akad. tanár . 

BMBSBMBSffiBmESBSEBEgSS&BBBBBBBaEBBBBBBB 

Raffay Sándor, Az evangélikus egyház Ameriká-
b a n című munkája különlenyomatban is megjelent és 
2 koronáért megrendelhető a Luther Társaság (Buda-
pest VIII., Üllői út 24), valamint Kókai Lajos (Buda-
pest IV., Kammermayer Károly utca 1) és Hegedűs 
és Sándor debreceni könyvkereskedésében. — Ugyan-
annak Útirajzok Amerikából című munkája 1 koro-
náért a szerzőnél (Budapest IV., Deáktér 4) kapható . 
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Szerkesztőség Budapest, IV., Deáktér 4. szám, 
a hova a lap szellemi és anyagi ügyeit érdeklő minden-

nemű közlemény és küldemény intézendő. 



Az evangélikus egyház Amerikában. 
(Beszámolás amerikai tanulmányutamról.) 

Amerika és az evangélikus magyarság. 

Kikutatható feljegyzések szerint az első magyar kiván-
dorló 1832-ben lépett Amerika földjére. Ki volt, mi vezette, 
mely egyház tagja volt s mi lett a sorsa az új hazában? 
Olyan kérdések, melyekre ezidő szerint nem tudunk meg-
felelni. 

A legközelebbi adat 1841-ről szól, amely évben egy 
Haraszthy nevű magyar ember Wisconsin államban egy 17 
családból vagy főből álló magyar telepet szervezett. Ε telep 
ma már teljesen elangolosodott. 

A magyar szabadságharc leveretése után indul meg 
nagyobb mértékben az amerikai kivándorlás. Az 1851. évben 
maga Kossuth Lajos is kint jár t az Újvilágban és az idegen-
ben is rokonérzést igyekezett kelteni a magyar nemzet ügye 
iránt s a magyar nevet és hazaszeretetet világhírűvé tette. 
A vele kivándorolt magyarok közül többen örökre kint 
maradtak Amerikában, s hasznos polgáraivá lettek új hazá-
juknak 8 nem ritkán általános elismerést és közbecsülést 
vívtak ki maguknak. így pl. Újházy László előkelő társa-
dalmi pozíciót foglalt el, Asboth tábornok pedig az 1861. évi 
amerikai polgárháborúban tüntette ki magát. 

Azóta a kivándorlás mind nagyobb méreteket öltött s 
ma már valóságos nemzeti veszedelemmé lett. Az Amerikába 
induló hajók tömegesen szállítják a magyar honos kivándor-
lókat az Újvilágba. S ma már nem csak egyes emberek 
mennek ki szerencsét próbálni, hanem egész családok indul-
nak ki az ismeretlen, de jobbnak álmodott és dicsőített vi-
lágba. Egész hatalmas magyar koloniákat találunk Amerika 
államaiban.1) Amerika ma már nem az anyagi és erkölcsi 

') Harsányi L. The Hungarians in America 14. lapján ez áll: 
A legtöbb magyar él New-York városában, mintegy százezer; utána 

legtöbb a magyar ember Clevelandban, mintegy 6 —700000. Ezután következnek 
Bridgeport, Conn., Detroit, Mich. New-Jersey stb. 10—12000 emberrel. 

A. L. Bamer, Immigration and language problems, elmondja, hogy 
1776—1820 közt összesen csak 250000 ember vándorolt be Amerikába. 

Theol. Szaklap III. évf. JJ 
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hajótöröttek menedékhelye, nem is a szerencsevadászok 
kecsegtető hazája, hanem az elmaradtabb országok munka-
erejének felhasználója és értékesítője. Hazánkból különösen 
a felső vidéki tótság, a dunántúli és gömöri magyarság ván-
dorol ki Amerikába. Hogy milyen arányban, azt legjobban 
mutatják a felvidéken elnéptelenedett s országszerte sok 
helyt meggyengült evangélikus egyházaink. Ez iratban lehe-
tőleg csak az Amerikába szakadt hittestvérek helyzetével 
igyekezem foglalkozni. 

Kétségtelen, hogy amint Kossuth és Újházy, valamint 
Asbóth is evangélikusok voltak, a többi kivándoroltak közt 
is sokan lehettek evangélikusok. Ezek azonban az Ameriká-
ban már működő és virágzó német vagy angol nyelvű evan-
gélikus egyházak tagjai sorába léptek be. A Magyarországból 
kivándoroltak csak akkor kezdtek külön gyülekezetbe cso-
portosulni, mikor a kivándorlás, hogy úgy mondjuk, rend-
szeressé vált. 

A nagyobb mértékű kivándorlás körülbelül 40 eszten-
dővel ezelőtt indult meg. Bizonyosan összefügg ez egyrészt 
a hetvenes évek nagy gazdasági válságának szomorú anyagi 
következményeivel, másrészt a társadalom kózimunkás osz-
tályának a nyolcvanas évektől kezdve mind szélesebben gyű-
rűző ébredésével, amelyek összehatása nemcsak az ország 
drágulási viszonyaira, hanem az elégületlen és a sorsa javí-
tására törekvő társadalmi osztályok itthoni ós kifelé vágyó 
mozgolódására is döntő befolyással volt. 

A Magyarországból kivándoroltak az első evangélikus 
egyházat ezelőtt 30 évvel alapították meg. Az első ós máig is 
fennálló legrégibb egyesületük is, az egész Amerikát behálózó 
Verhovay-egylet hasonló idős. 

Az első evang. gyülekezetek azonban nem a magyar, 
hanem a tót nyelvű magyarhoni evangélikusok között kelet-
keztek. A színmagyar népség gazdaságilag is mindig jobb 
helyzetben volt, de meg sokkal jobban a röghöz kötött ter-
mészetű, mint hogy nagy ok nélkül elszakadjon ősei föld-
jétől. Ezért oly aggasztó hazánkra nézve a magyarság mind 
jobban fokozódó kivándorlásainak jelensége. Ha már a szín-
magyarság is megmozdúl, akkor az ország egész testét 
igazán komoly bajoknak kell emésztenie. Hajdan az ősi hazá-

1820—1911 közt a bevándorlók száma 28772880. Ezek között is a magyar 
bevándorlás számszerű adata i a következők: 

1880-ig 80769 
1881-1890 353719 
1891-1900 592707 
1901—1911 2304263 összesen 3331458. 

Ezek közül azonban időközben sokan visszatértek s így a kintlévők 
számát át lag ennek felére tehetjük. 
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ból ellenséges népek nyugatra torlódó nyomása, ma az elé-
gületlenség elkeserítő indulata kényszeríti a magyart, hogy 
új otthont keressen magának. Szomorú jelenség, amelynek 
orvoslásán minden jó léleknek aggódva kell okoskodnia. 

Evang. egyházunk az országban mindenütt sinyli az 
amerikai kivándorlás szomorú divatját. Az ország felső vidé-
kein lévő, hajdan virágzó egyházaink egymásután nóptele-
nednek ós gyengülnek el. S ma már különösen a dunántúli 
színmagyar gyülekezeteink is megérzik az Amerika-felé foly-
dogáló nagy vórvesztességet. 

Sajnos, hogy az amerikai kivándorlás ügyével sem az 
állam, sem egyházunk nem törődött idejekorán s ma sem 
törődik olyan mértékben, ahogyan azt az ügy fontossága 
ós nemzeti roppant jelentősége megkívánná. A meghasonlott 
lélektől, vagy kalandokra szomjadozó hajlandóságoktól, eset-
leg a gazdagodási vágytól idegenbe hajtott honfitársainkat 
szabad szárnyra bocsátottuk s nem törődött velük többé 
senki sem. Ha ott vesztek, sokszor sajnálkozás nélkül mond-
tuk el felettük: Miórt kalandoztak idegenbe, miért nem tud-
tak megélni ott, ahol apáik is éltek? Ha szerencsésen, vagy 
csalódottan hazavergődtek, irigykedve, vagy közönyösen 
napirendre tértünk felettük. Ha megtelt a lelkük szabadabb, 
sokszor talán romboló eszmékkel, ha lélekben elszakadtak 
az egyház és a haza szivetnemesítő szeretetétől, akkor átkoz-
tuk az Újvilág minden kegyeletes megszentelt érzést pusztító 
közszellemót és lenéztük s kiüldöztük az amerikásokat. 
Pedig államnak, egyháznak és társadalomnak egyaránt az 
emberek lelkében a kivándorlás lázát mutató ütőereken kel-
lett volna a kezét tartania, hogy megérthesse és irányítani 
tudja ezt a hatalmas mozgalmat, amely ma már mintegy 
másfél millió munkás kezet vont el hazánktól és ajándé-
kozott Amerikának. S mi még örülünk annak a 300 millió 
koronának, amelyet Amerikába szakadt véreink évenként 
hazaküldözgetnek és az amerikázást bizonyos mértékben a 
gazdasági fellendülés tényezőjének minősítjük, holott sirán-
koznunk kellene annak a reánk nézve időlegesen vagy 
örökre elveszett energiának az idegenben való érvényesü-
lésen, amelynek mi csak a behulló forgácsait kapjuk meg. S 
ha a forgácsok is milliókra rúgnak, micsoda értéket kép-
viselhet maga az a tőke, amelyet kihasználatlanul elveszte-
gettünk ! 

Hogy mennyivel előbb kezdték a nem magyar ajkú honfi-
társak az amerikázást, azt legjobban mutatja a magyarországi 
kivándorlók által alapított protestáns egyházak keletkezésének 
időpontja. Az evang. gyülekezetek megelőzték a reformátu-
sokat. Tótnyelvű evangélikus gyülekezetek már a nyolc-
vanas évek elején és közepén feles számmal voltak az észak-

it* 
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amerikai Egyesült Államokban, míg a magyarnyelvű evang. 
gyülekezetek legfölebb 8—10 évesek. A legrégibb evang. tót 
egyházak 30-35 éves múltra tekinthetnek vissza, míg a leg-
régibb református gyülekezetek: a bridgeporti Conn., So. 
norwalki Conn. 1893. a trentoni N. J. 1894-ben, a wilkes-
bearei Pa., a loraini 0., a new-yorki 7 Str. a passaici M. J. 
1895-ben keletkeztek. A leginkább tisztán magyar amerikai 
református gyülekezetek közül 1893—1900-ig csak 10, 
1900—1910-ig 38, 1911-től máig 12, összesen 60 gyülekezet 
keletkezett. De a legrégibb és a legújabb gyülekezetek köre-
ben ezek is kénytelenek a magyar mellett a német, de sok-
kal inkább a tót nyelvet is használni. A református gyüle-
kezetek alakulásánál különben is vagy evangélikusok voltak 
a kezdeményezők, akik eleintén vegyes nyelvű, később tisz-
tán magyar egyházakat alapítottak. Másutt éppen nemzeti-
ségi alapon, a tótoktól való elkülönülés érdekében szerveztek 
az evangélikusokat is magukban foglaló közös gyülekezeteket. 
Sőt a református egyházak jórészt máig is csak úgy képe-
sek fennállani, hogy az evangélikus magyarságot a maguk 
kebelébe édesgetik. 

Ilyen módon nagyon sok evangélikus lelket veszít el 
egyházunk Amerikában. A ma működő amerikai református 
papok között is öten születtek evangélikusoknak. Hogy ezek -
s velük együtt igen sokan, miért pártoltak át a reformátu-
sokhoz, ennek az egyéni esetleges hajlandóságtól eltekintve, 
különösen két oka van. Egyik az, hogy az evangélikus hívek 
gyülekezetekbe való tömörítésével sem itthon, sem odakint 
senki sem törődött. A reformátusok pedig, amint az utolsó 
évtized óta itthon is, úgy Amerikában is nagy merészen ala-
pítgatják az új gyülekezetet, amelyek fenntartásának gondja 
kevesebb aggodalmat okoz nekik, mint amennyit a felállítás 
lelkesítő gyönyörűsége szerez. Akik nálunk nem találtak 
mást, mint körültekintgető késedelmeskedést, azokat a refor-
mátusok gyenge bár, de kész gyülekezetek vezetésével kínál-
ták meg. 

A másik ok nyelvi és nemzetiségi természetű. Végzetes 
baj, hogy a tót nyelvű hitrokonok gondozására kiment magyar-
honi evang. lelkészek és theologusok a Krisztus ügyét a 
nyelvi és nemzetiségi szempontok mögé helyezték és kizáró-
lagosan tót papok akartak lenni és maradni. A magyarságot 
ha evangélikus is, pusztulni hagyták. Még csak azt sem 
engedték meg, hogy magyar evangélikust a tót evangélikus 
pap a család nyelvén eltemethessen, vagy megeskethessen. 
Ennek természetes következménye nem lehetett más, mint 
hogy a magyarok a református magyarsággal összefogva 
közös egyházakat szerveztek a közös nyelv alapján, s mert 
& vezetésre evangélikus magyar lelkészeket nem kaptak, a 
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közös gyülekezetek református vezetés alá kerültek és ma 
már többé nem közös vagy egyesült, hanem tisztán református 
egyházaknak vétetnek. Ez az oka, hogy bár Ajnerikában 
csaknem kivétel nélkül minden református gyülekezet alap-
vetői és maguknak az azokat vezető ref. papoknak a beval-
lása szerint, a legbuzgóbb tagjai mind maiglan a magyar 
evangélikusok voltak, mégis kimondottan közös, illetőleg egye-
sült gyülekezetek nincsenek. 

De ebből a tényből távolról sem akarok a református 
atyafiak ellen vádat kovácsolni. Hiszen ők csak a helyzet 
kínálkozó előnyeit használják ki a maguk érdeke és szem-
pontjai szerint. Hanem igenis vádat emelek a magunk közö-
nyössége és nemtörődömsége ellen, mint akik az Amerikába 
szakadt véreink lelki gondozásáról merőben megfeledkeztünk. 
Ennek következménye az a kétségtelenül megállapítható 
tény, hogy a ma már igen számos gyülekezetet alkotó magyar-
honi tót nyelvű evangélikusok túlnyomó nagyobb része 
egyoldalú nemzetiségi és tőlünk idegen szellemű félszeg ortho-
doxia alapján Slovak Synod nevén tömörült, a magyarok 
nagy része reformátussá lett vagy legalább gyermekeit a 
református egyház tagjául nevelteti; mindkét nyelvű evangé-
likusok egy jó része pedig baptista és methodista egyhá-
zakba vagy az Isten és egyháztagadók közösségeibe olvadt be. 

Annak dacára, hogy 1882 — 85. között már volt néhány 
magyarhoni evangélikusokból álló gyülekezetünk Amerikában, 
mégis a hazai hivatalos egyházi körök egészen 1905-ig nem 
foglalkoztak az amerikai hittestverek gondozásának az ügyével. 
Ekkor is maga az egyik amerikai evang. egyetemes egyház 
pennsylvániai kerülete vette fel a magyar hívek ügyét. 1905. 
tavaszán elküldte hozzánk a képviselőjét, aki püspökeinket 
egyenként felkereste. U. a. óv őszén e kiküldött, mint u. a. 
egyház missziói bizottságának ügyvezetője felhívta a magyar-
honi egyetemes evang. egyházat, hogy az amerikai hittest-
vérek gondozásában neki segítőkezet nyújtson.1) Az erre 
vonatkozó egyetemes gyűlési pont a következő: 

') Módomban van A. L. R a m e r missziói superintendens szívességéből 
a pennsylvániai synodus elnökségének 1905. szept. 7-én kelt s az egyetemes 
egyházhoz intézett beadványt támogató következő levelét közölni. Ez a levél 
a helyzetet igen éles világításba helyezi. „Scranton, Pa., America 1905. 
szept. 7. Mélt. és főt. Bachát Dániel ev. püspök Úrnak. Üdv a JKr.-ban. A 
pennsylvániai lelkészség Slav missziói hatósága által Hazletonban Pa. 1905. 
aug. 28-án tartott gyűlésen elhatároztatott , hogy a magyarhoni ág. h. evam:. 
egyház valamennyi püspökéhez sürgős megkeresést intézünk, hogy a tót és 
m a g y a r bevándorlóknak az Istenigével és a szentségekkel való ellátására 
h á r o m komoly érzületű képesített lelkészt küldjenek ki Amerikába. Komoly 
és őszinte kérésünk az a m. f. pk. urakhoz, méltóztassanak ezt az ügyet az 
ev. egyetemes egyház ezidei őszi gyűlésén előterjeszteni, hogy a főt. egye-
temes gyűlés megismerje , milyen fontos velünk együtt munkálva az önök 
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Az 1905. évi egyet. jkv. 101. pont ja : „Az északamerlkai 
Egyesült-Államok ág. h. evang. (lutheri) egyháza megbízásá-
ból s közvetlen elöljárói nevében fordul Ramer A. L. scran-
toni lelkész Pennsylvániában egy 1905. szept. 5-én keltezett 
levélben dr. Baltik Frigyes püspökhöz, azon megkereséssel, 
hogy terjessze elő kérésüket a majdan ülésező egyetemes 
gyűlésen, hogy különösen a Pennsylvánia területén élő s 
foglalkozó legkivált tót s magyar híveink lelki ellátására s 
vallási gondozására küldene lehetőleg három felavatott hithű 
s az ágostai hitvalláshoz szigorúan ragaszkodó lelkészt. Ezek 
mindenikének biztosít a pennsylvániai missziói pénztár, mind-
addig, míg azt a szervezendő egyházak majd maguk tehetik, 
évi 3000 koronát fizetésképen. Ehhez járul esetleg még a 
stóla. Az átköltözési költségek fedezésére küldenek kinek-
kinek 400 koronát. Mindezt hajlandók megtenni tisztán hit-
testvéri szeretetből s azon tiltakozás dacára, melyet az amerikai 

honfitársai részére Amerikába ev. lelkészekről gondoskodni. Amerikában az 
egyház és az ál lam teljesen el vannak egymástól választva. Minden egyes 
gyülekezet maga köteles papjának a fenntartásáról gondoskodni. Ha egy gyüle-
kezet papjának kielégítő fizetést adni szegény, akkor a lelkésznek a missziói 
hatóság ad segítséget. Az Észak-Amerikai evang. luth. egyház, amely 12 syno-
dusból áll s amelynek legrégibb synodusa a pennsylvániai , nemzetiségre és 
nyelvre való tekintettel mindazon missziói gyülekezeteket, amelyek az ágostai 
hitvalláshoz ragaszkodnak, támogat ja . A pennsylvánia i synodusnak, melynek 
területén Önöknek sok honf i társa él, a célja és a törekvése nem önző, hanem 
az, hogy az δ általános ker. jó tékonykodásának keretében mindazon hittest-
véreket támogassa, akik ebbe az országba jönnek . Nem szükség apróra 
bizonyítgatnunk, hogy köztünk lakó sok honfi társuk nélkülözi a lelkészi kiszol-
gálást. Ezeket fel kell keresni, gyülekezetekbe tömöríteni, lelkészekkel ellátni, 
akiket eleinte az amerikai evang. egyház missziói pénztárából kell segíteni. 
Ecclesia plandanda. Ezen missziói munkánál minket , amint az odaát szokásos, 
semmiféle politikai vagy nemzeti kérdésnek nem szabad befolyásolnia. A mi 
feladatunk merőben szellemi, vallási, más tekintetek nem eshetnek mérlegbe, 
mivel azok a megfeszített Üdvözítő hirdetése voltaképeni cél jának csak 
ár thatnának. Hisszük, hogy Isten kegyelméből az egységnek az amerikai és 
a magyarhoni evang. egyházak között való a m a köteléke, melyet a mélt. és 
főt. püspök urakhoz a legutolsó tavaszon elküldött képviselőnk dr. Ramer 
A. L. megkísérelt, tovább is megáll és a r r a fog szolgálni, hogy a m a honfi-
társaik, akik nálunk kerestek otthont, az evangél ium hirdetésével elláttassanak. 
Lesz szerencsénk önnek a pennsylvániai synodus múlt jún iusban tartott 
gyűlésének nyomtatott tárgyalásai t megküldeni. Ebből megismeri a mi mun-
kánkról szóló jelentést, mikép vesznek részt a mi egyházaink ebben a külön-
leges, ámbár ú j missziói munkában , továbbá a Slav synodus lelkészeinek 
magatartását , akik a mi synödusunkat azzal a határozattal keresték meg, hogy 
hagyjunk fel a tótok között való missziói munkáva l . Az Úr Jézusnak, a lelkek 
pásztorának és püspökének a nevében kér jük és megkeressük tehát főtiszte-
lendőségedet, hogy ha csak lehetséges, mielőbb szíveskedjék nekünk három 
tótul és magyarul prédikálni képes felavatot t hűséges lelkészt küldeni. A 
magunk részéről fe lajánlunk nekik évi legkevesebb 600 dollár = 3000 korona 
fizetést. Ε biztos fizetéshez jönnek még a hívek önkéntes adományai a keresz-
telésért, esketésért, temetésért . Előre megküldjük az utazási költséget 80 dollár 
= 400 koronában. Kérésünk kedvező fogadtatásának reményében utaljuk 
főtisztelendőségedet a mi Urunk Jézus szavai ra Lk. 10, 2. stb. stb. 
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szervezett tót egyházak (11) synodusa, ólén Pelikán lelkész-
szel, a pennsylvániai lutheri egyház elöljáróihoz intézett azon 
értelemben, hogy hagyja abba a lelkipásztori gondozást a 
tótok között. Végre azon édes reménynek ad kifejezést, hogy 
az e nyáron személyes közbenjárása folytán, az északamerikai 
Egyesült-Államok lutheri egyháza s a magyarországi ág. hitv. 
evang. egyház között szőtt viszony az állandóság jellegével 
fog bírni s hogy vállvetve építik Isten országát, hívek üdvös-
ségére s Isten dicsőségére az Ur Jézus Krisztus nevében. 

A közgyűlés az átiratot átteszi a püspökökhöz azzal, 
hogy azt intézzék el saját hatáskörükben." 

Ennek az intézkedésnek azonban, sajnos, semmiféle 
positiv eredménye nem lett. A püspökök mindenike írt ugyan 
időnként egy-egy bíztató levelet az Amerikából lelkészeket 
kérő gyülekezeteknek vagy azok vezetőinek, de a maguk 
kockázatára kivándorló lelkészek soha nem voltak a magyar-
honi evang. egyetemes egyház kiküldöttei és képviselői, 
hanem csak magános vállalkozók, akik minden ellenőrzés 
nélkül foglalták el és hagyogatták el a lelkészi állomásokat. 
S ennek roppant nagy erkölcsi kára volt úgy a gyüle-
kezetekre, mint a lelkészekre nézve. Hogy miért ós miben? 
— talán jobb nem részletezni. 

Az 1905. évet követő időkben, amint azt a következő 
jegyzőkönyvi kivonatok mutatják, a kerületek is foglalkoztak 
az amerikai gyülekezetek gondozásának kérdésével. 

Már az 1910. évben nyomát találjuk annak, hogy a 
híveket vesztő egyházak lelkészei is belátták, hogy valamikép 
gondoskodni kellene az idegenbe szakadt hívekről. Ε tekin-
tetben mindenesetre döntő lehetett volna az orosházi lelkész-
nek, akinek egyházából igen sok hívő él szerte egész Ameri-
kában, a bányai egyházkerületen megindított mozgalma, ha 
indítványát kellő és kívánatos erővel meg is valósítják. Ez 
indítvány a következő volt: 

Bányai egyházkerület 1910. évi jkv. 102. pontja. „Olvas-
tatik Veres József főesperes indítványa, mely szerint az 
Amerikába kivándorolt hitrokonokkal való egyházi érintkezés 
ápolása felette szükséges volna és e célra bizottság kikül-
dését hozza javaslatba. 

A közgyűlés az indítványt helyeslőleg fogadván javaslat-
tételre egy háromtagú bizottságot küld ki, amelybe Veres 
József, Bakay Péter és Osztroluczky Miklóst megválasztja." 

Ε háromtagú bizottság javaslatát elkészítette ós a követ-
kező évben a kerületi közgyűlés eló is terjesztette. A javaslat 
szószerint a következő : 

Főt. és mélt. kerületi közgyűlés ! Az 1910. évi kerületi 
közgyűlés jkv. 102. p. értelmében kiküldött bizottság a követ-
kezőkben terjeszti be jelentését. Már az indítványozó úgy 
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tette meg a közgyűlésen indítványát, hogy az ügyet az egye-
temes közgyűlés elé kívánja terjeszteni, mert a kérdés nem 
egy kerületet érdekel, hanem az egész magyar evang. egyházat. 
A bizottság is magáévá tette ezt a felfogást s ennek értel-
mében tisztelettel kéri a kerületi közgyűlést, méltóztassék 
az egyetemes gyűlés elé terjeszteni az indítványt, hogy az 
evang. egyház egyöntetű eljárását tegye lehetővé. Megtoldja 
a bizottság a tavalyi indítványt azzal, hogy nemcsak az 
Amerikába vándorolt, hanem egyszersmind a Boszniába került 
evang. testvérekre is kívánja 'az egyházgondozást kiter-
jeszteni, hogy akár ideiglenesen távoznak el a magyarhoni 
evang. egyház területéről, akár állandóan telepednek meg 
Amerikában vagy Boszniában, ne szakadjon el teljesen az 
összetartozás kötele, sőt folytonosan érezhessék, hogy a 
hazai egyház szeretetének éber szeme kiséri őket életük 
küzdelmei közt a távolban is s egyházi életük fejlődését, 
vallásos hitük áldó, vigasztaló hatását nemcsak élénk figye-
lemmel, hanem gondoskodó szeretettel is kíséri, fejleszti, 
irányozza, védelmezi az ősi haza evang. egyháza. Nyoma-
tékosan hangsúlyozzuk, hogy ebben a törekvésben nem vezeti 
a magyarhoni evang. egyházat semmiféle néven nevezendő 
hatalmi törekvés, hanem kizárólag a körünkből elszakadt 
hitrokonok lelki gondozásának egyházi érdeke, mely szerint 
itthon maradt egyházukkal, hitfeleikkel az egyházi össze-
köttetést fenntartsák, míg a távolban maradnak, vallásuk 
áldását ne nélkülözzék, s ha valamikor visszatérnek, a vallásos 
életet megszakítás nélkül folytassák. Ebből az következik, 
hogy semmi szín alatt sem gondolja a bizottság az össze-
köttetést olyképen, hogy mintegy ráerőszakolja, akaratuk 
ellen, teljesen önkéntes hozzájárulásuk nélkül a magyar evang. 
egyház a maga védelmét, vezetését, befolyását, a külföldre 
jutot t hitrokonokra, hanem úgy gondoljak, hogy beleegye-
zésükkel, hozzájárulásukkal, közreműködésükkel lehet és kell 
az összeköttetést megkezdeni, fejleszteni, fenntartani; ők 
otthon a maguk körében keresnek módot az egyházi szer-
vezkedésre, az egyházi élet szabályozására s ebben támasz-
kodnának az egyetemes evang. egyház törvényes befolyására 
is, melynek egyházi oltalma alá helyeznék magukat, gyüle-
kezeteiket, egyházi szervezetüket, amennyiben új hazájuk 
alkotmánya, ottani életük viszonyai azt megengedik, lehetővé 
ós szükségessé teszik; itthon pedig az egyetemes egyház 
elnöksége ős bizottságai lennének a felsőbb forum, mely az 
összeköttetést fenntartaná és irányozná, érdekükben, ahol 
kell és lehet, közbenjárna, tekintélyének és befolyásának 
erejével. A boszniai törvényhozásban a zsidó hitközség kép-
viseletet kapott, pedig a zsidók sokkal kevesebben vannak, 
mint az evangélikusok; ha ezek érdekében a magyar evang. 
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egyház latba veti vala tekintélyes befolyását: bizonyosan 
kapott volna képviseletet az evang. egyház is. Hogy az össze-
tartozás fejlesztése lehetséges is, szükséges is, azt bizonyítja 
a ref. egyház eljárása, mely ezt az összetartozást már meg 
is szervezte. A dolog természetéből folyik, hogy ezek szerint 
most még nem terjeszthetünk bejavaslatot, részletestervet, 
szabályrendeletet, a viszony szabályozására vonatkozólag, ha-
nem csak annyit javasolhatunk: az egyetemes egyház hívja fel 
határozatban az elnökség útján az Amerikában és Boszniában 
élő evang. híveket, hogy a gyülekezeti életet ápolják, a gyüle-
kezetek is egy magasabb egységbe, egyházmegyébe tömörül-
jenek, törvényekkel szabályozzák egyházi életüket, jogaikat, 
egyházi tevékenységüket, a magyar evang. egyházzal való 
összeköttetésük ápolását, föltóteleit, korlátait, azok módját 
állapítsák meg; az egyetemes evang. egyház pedig felajánlja 
ehez a maga jóindulatát, befolyását, támogatását, hogy a hit-
rokoni összeköttetés meg ne szakadjon, a szabályozatlanság 
miatt az egyházi elet ereje ne vesszen kárba, az összegyűjtött, 
közös célra tudatosan irányított erők hatása hatványozódjók, 
eredménye élénk, tevékeny, rendezett egyházi élet áldásaiban 
mutatkozzék náluk is, nálunk is az őszinte ragaszkodásban, 
kölcsönös bizalomban. Az egyetemes egyház felajánlaná a 
lelkészek javára a nyugdíjintézet jótéteményét, a vagyoni 
és igazságszolgáltatási ügyekben a felsőbb forum tevékeny-
ségét, érintetlenül hagyva a hitrokonok autonom jogait. Ha 
az érintkezés, értekezés megkezdődik: a viszonyok ereje 
a hitrokonok bizalma és buzgalma meg fogja találni az alkal-
mas szervezetet és módot az összetartás szabályozására. Az 
evang. egyház egyelőre csak azt jelezne határozata által: 
testvéreink, eltávozástokkal elszakadtatok keblünkről, egy-
házunkból, de nem szakadtatok el szivünktől, szeretettel 
gondolunk rátok a távolban is, nem tekintünk benneteket 
idegeneknek; halljátok meg hívó szavunkat, az édes anya 
szava az hozzátok; mi, készséges jóindulattal meghallgatjuk 
a ti hívó szavatokat, az idegenbe jutott fiú szava az mihozzánk ; 
találkozzunk hitünk közös mezején, munkálkodjunk együtt, 
az összetartás közös erejével, közös áldásával! Veres József 
előadó, Osztroluczky Miklós, Bakay Péter. 

Erre a következő határozatot hozták a bányai egyház-
kerület 1911. évi jkv. 43. pontjában: 

„Tárgyaltatott Veres József főesperesnek a múlt évi 
kerületi közgyűlés jkvének 102. pontjában felvetett indít-
ványára javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja s a maga 
részéről fölötte szükségesnek tar t ja nemcsak az Amerikába 
került , de a Boszniában, Szerbiában ós Bulgáriában elő evan-
gélikus véreink egyházi gondozását is ; hogy pedig a felvetett 
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eszme mielőbb testet öltsön, a javaslatot az egész evang. 
egyház egyöntetű eljárása céljából pártolólag az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti." 

Ugyanazon évben, ismét csak amerikai nógatásra a tiszai 
kerület is foglalkozott az amerikai hívek gondozásának kér-
désével. De az ügyet itt sem jut ta t ták dűlőre, hanem itt is 
az egyetemes gyűlésre apelláltak. 

A tiszai ev. egyházkerület 1911-ik évi közgyűlése jegyző-
könyvének 109. pont ja : „Tárgyaltatott Rúzsa István cleve-
landi ev. lelkész kérelme az amerikai magyar ev. hívek fel-
karolása tárgyában. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes köz-
gyűléshez." 

Ugyanígy járt el a dunántúli egyházkerület is, amelyet 
szintén Amerikából szólítottak fel a segítség nyújtására. 

A dunántúli egyházkerület 1911. évi közgyűlése jegyző-
könyve 191. pontja: „Olvastatott az amerikai egyesült államok 
New-Jersey államában fekvő New-Brunsvick-i magyar ev. 
egyházközség kérvénye, melyben a dunántúli ev. egyház-
kerület útján a magyarországi ev. egyetemes egyházhoz való 
csatolását, kéri. 

Az egyházkerületi közgyűlés nevezett egyházközség 
szándékát melegen üdvözli, a csatlakozás elfogadását a kér-
vény felterjesztésével az egyetemes közgyűlésnek legmele-
gebben ajánlja." 

Mindezekre az egyetemes gyűlés a következő határozatot 
hozta. 

Az 1911. évi egyetemes közgyűlés jkr . 170. pontja: 
„A jogügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület 

felterjesztését a Boszniában, Szerbiában és Bulgáriában élő 
hitsorsosaink, a dunántúli és a tiszai egyházkerületek fel-
terjesztéseit az Amerikában élő magyar hitsorsosainknak a 
magyarhoni egyházba való belépése, illetve csatlakozása tár-
gyában. 

Az egyetemes közgyűlés elvileg nem ellenzi, hogy az 
Amerikában, Szerbiában, Bulgáriában és Boszniában meg-
alakult magyar evang. egyházközségek és a hazai evangéli-
kus egyház között szorosabb kapcsolat létesíttessék oly mó-
don, hogy az említett külföldi magyar egyházközségek vala-
mely hazai egyházkerület kötelékébe belépjenek. Ehhez ké-
pest beleegyezését adja ahhoz, hogy az egyházkerületek a 
hozzájuk forduló külföldön alakult magyar egyházak keb-
lükbe való belépésének módozatait és feltóteleit, figyelemmel 
az E. A. 80. § rendelkezésére, sa já t hatáskörükben és saját 
elhatározásuk szerint megállapítsák." 

Ε határozattal, amint azt a következő jkvi pont mutatja, 
csupán csak a tiszai egyházkerület foglalkozott érdemlegesen. 
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A tiszai egyházkerület 1912. évi közgyűlése jegyzőköny-
vének 94. pont ja : „Az amerikai ev. hivek gondozása mult 
évi jegyzőkönyvünk 109. pontja alatt tárgyaltatott s ez 
alkalommal Rúzsa István clevelandi lelkész kérelme az 
amerikai hívek felkarolása tárgyában felterjeszteni rendel-
tetett az egyetemes közgyűléshez. Egyetemes közgyűlésünk, 
mult évi jegyzőkönyvének 170. pontja szerint áttette az ügyet 
kerületünkhöz s megengedte, hogy az ez ügyben szükséges 
lépéseket mi tegyük meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kérdésnek nagy jelentő-
ségét, de egyben nehézségeit ismerve, tudatában van azoknak 
a kötelességeknek, a melyeket az Amerikába szakadt ev. 
hívek gondozása tekintetében teljesítenie kellene, de mielőtt 
bármely irányú végleges intézkedést jelentő határozatot 
hozna, szükségesnek találja, hogy a kérdés tanulmányoztassék, 
mely célból felhívja Rúzsa István clevelandi lelkészt, hogy 
úgy ő, mint közbenjárása folytán más odaszármazott magyar-
országi ev. lelkészek együttesen megfelelő s kimerítő jelen-
tést tegyenek az ott levő ev. hívek és egyházak állapotáról. 
Ezeknek beszerzése után az amerikai ev. hívek jól felfogott 
érdekeért, teljes tudatában egyetemes egyházunk kötelessé-
gének, minden lehetőt el fog követni a mentési munkának 
sikere biztosításáért." 

A tiszai egyházkerület még a következő évben is figye-
lemmel kisérte ezt az ügyet és jóakarattal nyilván is tartotta, 
de a dunántúli és a dunáninneni kerületek nem foglalkoztak 
e kérdéssel. Ezért különösen is fontos a bányai egyházkerü-
letnek ugyancsak az 1912. évben történt következő állás-
foglalása, mely az ügy folyamatát új ós döntésre vezető 
mederbe terelte. 

A bányai ev. egyházkerület 1912. évi jkv. 97. pont ja : 
„A belmisszióról szóló jelentéssel kapcsolatosan püspök 

bejelenti, hogy a clevelandi evang. lelkésztől levelet kapott, 
melyben az Amerikába szakadt evangélikusok gyülekeze-
teiről tájékoztatást nyújt és egyúttal erkölcsi támogatást kér. 
Raffay Sándor vázolja az amerikai evangélikusok viszonyát, 
kívánatosnak tartja, hogy az ottani gyülekezetek külön 
magyar egyházmegyébe tömörítessenek, valamelyik kerület 
kötelékébe becsatoltassanak s lelkészeik a hazai egyetemes 
egyház lelkészeivel egyenlő jogok részeivé tétessenek. 

A közgyűlés a jelentéseket tudomásul véve, kimondja 
hogy az amerikai evang. egyházak szervezésének ügyét fel-
karolja s megbízza Raffay Sándort, hogy ez ügyben az ame-
rikai testvérekkel érintkezésbe lépve, a szervezés munkáját 
indítsa meg és az ügyről a legközelebbi közgyűlésnek tegyen 
javaslatot." 
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Ε határozat volt az alapja az ügy további fejlődésének, 
melyről az egyetemes gyűlés alábbi rendelkezése számol be. 

Az egyetemes gyűlés 1912. évi jkv. 133. pontja. „A mult 
évi jkv. 170. pontjánál beterjesztetik Rúzsa István amerikai 
(clevelandi) ev. lelkész levele és ennek kapcsán olvastatik 
Raffay Sándor indítványa, mely odairányul, miszerint mondja 
ki az egyetemes közgyűlés, hogy az Amerikában lévő evang. 
egyházközségeknek a hazai egyetemes egyházhoz való csa-
tolását, illetőleg az amerikai evang. egyházmegyének meg-
alakítását kívánatosnak tar t ja és ennek előmozdítása végett 
egy bizottságot küld ki, melynek feladata egyrészt az ame-
rikai evang egyházközségekkel, másrészt a m. kir. kormány-
nyal tárgyalásba bocsátkozni s eljárása eredményéről jelen-
tést tenni. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi határozatának fenn-
tartása mellett a kérdés tanulmányozására bizottságot küld 
ki, melynek tagjaivá dr. Zsigmondy Jenő, Scholtz Gusztáv 
ós Raffay Sándort választja meg." 

Ε határozat alapján a tiszai egyházkerület várakozó 
álláspontot foglalt el. 

A tiszai egyházkerület 1913. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 81. pontja: „A mult évi közgyűlés jegyzőköny-
vének 94. pontjában foglalt s az amerikai hívek gondozására 
vonatkozó határozata, a mult évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 133. pontja szerint oly elintézést nyer, mely 
szerint három tagból álló bizottság bízatott meg az Ameri-
kába szakadt híveink lelki gondozásának tanulmányozására. 

A közgyűlés ezt tudomásul veszi, de hogy amerikai 
híveink a kérdés tanulmányozása alatt se maradjanak magukra 
hagyatva, felhívja a lelkészi kart, hogy e kérdést beható 
tanulmány tárgyává tegye s minden lelkész, akinek egyhá-
zából Amerikába költözött hívei vannak, törekedjék velük a 
kapcsolatot fenntartani, netán itt maradt családjaikat gon-
dozni s ily módon közvetve ev. egyházunk s hazánk iránti 
szeretetében megtartani". 

A bizottság megbízásából Raffay Sándor az amerikai 
ügyben döntő jelentőségű minden tényezővel érintkezésbe 
lépett s jelentése alapján a bányai egyházkerület a követ-
kező határozatot hozta meg: 

A bányai ev. egyházkerület 1913. évi jkve 142. pont ja : 
„A mult évi jkv. 97. pontjánál jelenti a kerületi fel-

ügyelő, hogy az egyetemes közgyűlés által az amerikai egy-
házak ügyében kiküldött szűkebb bizottság úgy találta, hogy 
az amerikai magyar evang. egyházak szervezése csak a hely-
színen történt körültekintés útján lesz lehetséges és ezért 
felkérte Raffay Sándor lelkészt, hogy Amerikába utazva, ott 
tanulmányozza az ügyet és visszaérkezése után terjessze elő 
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konkrét javaslatait. Az utazás költségeinek legnagyobb ré-
szére van fedezet, a netalán hiányzó csekélyebb összegre 
nézve pedig a kerületi felügyelő felhatalmazást kér, hogy 
azt a kerületi pénztár fedezhesse. 

A közgyűlés a jelentest tudomásul veszi és felhatal-
mazza az elnökséget, hogy a fedezetlen utazási költséget a 
kerületi pénztár terhére utalványozhassa". 

Ε megbízáshoz az egyetemes gyűlés is hozzájárult: 
Az 1913. évi egyetemes közgyűlés jkvének 115. pont ja : 
„Az amerikai hitsorsosok gondozása, illetve az Ameri-

kában lévő evangélikus egyházközségeknek a hazai egyetemes 
egyházhoz való csatolása ügyében a múlt évi közgyűlés által 
133. jkvi pont alatt kiküldött bizottság jelenti, hogy tekin-
tettel arra, hogy az amerikai evang. magyar egyházak szer-
vezése csak a helyszínén történő körültekintés útján lesz 
igazán megoldható, felkérte Raffay Sándor ev. lelkészt, hogy 
Amerikába utazva, ott tanulmányozza az ügyet és vissza-
érkezése után terjesszen elő konkrét javaslatot. Bejelenti 
továbbá, hogy a költségek legnagyobb részére a fedezet meg-
van és illetve, hogy a bányai egyházkerület a netáni fede-
zetlen útiköltség fedezését magára vállalta. Olvastatik egyúttal 
a tiszai egyházkerületnek e tárgyban hozott határozata, mely 
a lelkészek különös figyelmébe ajánlja a kivándorolt hívek 
családjának gondozását. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság jelentését jóvá-
hagyólag tudomásul veszi, Raffay Sándor ev. lelkészt a maga 
részéről is megbízza, hogy az amerikai ev. magyar egyházak 
szervezésének kérdését a helyszínén tanulmányozza és e 
célból őt Amerikába kiküldi. Egyben felhívja azon lelkészeket, 
kiknek egyházából egyes hívek Amerikába költöztek, hogy 
törekedjenek velők a kapcsolatot fenntartani ós itthonmaradt 
családjaikat gondozni és ezúton evang. egyházunk és a magyar 
haza szeretetében megtartani; úgyszintén, hogy a kivándor-
lókat figyelmeztessék, hogy hol találnak Amerikában evang. 
magyar egyházakat." 

Ε megbízások alapján 1914. január 4-én a pesti evang. 
magyar egyháztól nyert kegyes engedély alapján elindúltam 
az amerikai hitsorsosok meglátogatására 

Ez utamról a következőket jelenthetem. 

Az egyházak felkeresése. 

A bányai egyházkerülettől és az egyetemes egyháztól 
nyert megbízás alapján 1914. január hó 4-ón este indúltam 
el Budapestről, hogy a Brémából 6-án induló gyorshajóval 
Amerikába juthassak. Nehéz ós a folytonos téli vihar által 
hátráltatott utazás után január 14-én este 6 órakor szálltam 
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partra New-York kikötőjében. Akik utamat nagy hálára 
kötelező módon előkészítették, Pelényi János clevelandi 
alkonzul, buzgó hittestvérünk és Rúzsa István clevelandi 
magyar lelkész gondoskodtak róla, hogy az ismeretlen világ 
küszöbénél segítségre találjak. A new-yorki főkonzulátus 
szolgáján kívül dr. Stiegler Sándor new-brunswicki evang. 
lelkész is a kikötőben várt, hogy az első lépések bizony-
talanságában és tanácstalanságában segítséget nyújtsanak. 
Stiegler testvér tanácsára első szállásomat is az ő derék és 
nyugodalmas városában, New-Brunswickban ütöttem fel s 
vele, az ő kedves és szíves kalauzolásával tájékozódtam 
azután New-York ember és házrengetegében és egyházi viszo-
nyaiban. Azután egyedül jártam be az Egyesűit Államok ama 
hat országát, amelyek területén leginkább tömörülve élnek 
a magyarhoni evangélikusok. Mégis szívesen és hálásan emlé-
kezem meg Rúzsa István és családja vendégszerető s minden 
irányban készséges jósággal, lekötelező szívességeiről, Dia-
niska Albert mahanoy-citii evang. lelkész végtelenül becses 
tanácsairól, kalauzolásáról és támogatásáról, melyeknek külö-
nösen az allentowni, philadelphiai és new-yorki tanácskozások 
alkalmával vettem nagy hasznát. De legnagyobb hálával és 
elismeréssel Pelényi János clevelandi alkonzul úrnak tartozom, 
aki megbecsülhetetlen szolgálatokat tett ügyünknek s fárad-
hatatlanul és nagy hozzáértéssel igyekezett utam sikerét 
előmozdítani. Általában nagy hálát érzek mindazok iránt a 
lelkésztestvérek, világi férfiak, konzuli tisztviselők és a 
magyarság ügyét szívünkön viselő barátaink iránt, akik nekem 
nehéz utamban segítséget nyújtani szívesek voltak. 

Január 15-én New-Yorkba mentem, hogy a főkonzulá-
tuson jelentkezve egyúttal azt a szíves intézkedést kérjem, 
hogy a konzulátusokat necsak ittlétemről értesítsék, hanem 
az esetleges segítség nyújtására is felhívják. Amint a dolgok 
későbbi folyamából értesültem, Nuber Sándor főkonzul úr e 
kérésemet teljes jóakarattal teljesítette is. 

Másnap New-Brunswickban Stiegler lelkésztársammal 
tanácskoztam s tőle igyekeztem az első tájékoztatásokat és 
tanácsokat nyerni. Majd az ottani ref. lelkésszel, Hamborszky 
Pállal, 17-én pedig magával az e célra összehívott presby-
teriummal tanácskoztam. 

Január 18-án reggel Philadelphián és Pittsburgon át 
Clevelandba indúltam. Útközben Kováchy Miklós Gyula phila-
delphiai ref. lelkésszel hozott össze a Gondviselés, aki előbb 
a Presbyterian Church kötelékében működött, később azon-
ban a hazai ref. egyházhoz csatlakozott esperességbe lépett 
be. Tőle igen becses értesüléseket nyertem, amiknek később 
igen nagy hasznát láttam. 

Január 19-ón Clevelandban Rúzsa István, Bódy János és 
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Járossi Sándor evang. lelkészekkel és Pelényi János alkon-
zullal találkoztam és tanácskoztam a teendők felől. Itt ismer-
tem meg első ízben a magyarhoni tót evangélikusok gyüle-
kezeti viszonyait, különböző ós nagyon ellentétes irányait s 
egymással harcoló csoportosulásait. 

Január 20-án már Detroitban voltam, hol Becker Jakab 
evang. és Borsos István református lelkészek társaságában 
igyekeztem az amerikai protestantizmus viszonyait és külső, 
belső ügyeit megismerni. 

Január 22-ón Chicagóban Schultz Sámuel és Lichner 
Sámuel tót lelkészekkel, 23-án Elginben dr. Hoefer E. elgini 
evang. lelkésszel, a chicagói synodus elnökével tanácskoztam ; 
24-én ismét Clevelandba mentem, hol 25-én a hívek előtt 
prédikáltam. Ugyanitt Tóth Sándor és Csutoros Elek cleve-
landi ref. lelkészekkel és Kalassay Sándor pittsburgi ref. 
lelkész-esperessel találkoztam és tanácskoztam. 

Január 27-ón Ohio déli részébe Daytonba utaztam, hol 
Kovács Endre ref. lelkésszel jártam be az evang. hívek ott-
honait ós tőle tudtam meg a midle-towni és a cincinnatii protes-
tantizmus helyzetét. Itt találkoztam és beszélgettem Vollmer 
és Zerbe daytoni theol. tanárokkal is, akik sok előttem 
ismeretlen dologról tájékoztattak. 

Január 31-én ismét Clevelandban voltam, hol egy kedves 
orgonahangversenyben vettem reszt, melyet a fáradhatatlan 
Rúzsa család rendezett. De február 2-án már ismét útban 
voltam s elsőbb is Youngstownban Hankó Gyula ref. lelkészt 
ós Hámory Vilmos (Hamborszky) volt ottani evang. (most 
presbyterianus) egyházalapítót kerestem fel, akiktől az 
amerikai evang. egyház történetére és viszonyaira vonat-
kozólag igen becses adatokat szereztem. 

Innét Pittsburgba mentem, hol Alexy Lajos konzuli 
attachó (a czeglédi ev. tanító fia) igazán kedves és nagy 
szolgálatokat tett nekem s ügyünknek. Itt meglátogattam 
Kalassay ref. esperest, majd Bradockban Boor László, Alleg-
henyben Molnár Pál evang. lelkészeket, Homesteadban Har-
sányi Sándor ref. lelkészt, a nem csatlakozott ref. egyház-
megye esperesét, találkoztam Baja Mihály mc. keesporti ref. 
lelkésszel ós két angol lelkészt is felkerestem. 

Február 7-én Philadelphiába mentem, ahol dr. Póterffy 
Emil alkonzul hitsorsosunkkal, majd Korntheur József magyar 
theológussal és két német egyház lelkészével találkoztam. 
Utam egész kérdése azonban február 9-én és 10-én dült el, 
amikor is előbb Allentownban dr. Ramerrel, a bevándorlókat 
gondozó bizottság superintendensével, majd Philadelphiában 
a magyarságot felkaroló General Council elnökségével és a 
philadelphiai theológia tanári karával tanácskoztam. Ε tanács-
kozásokról később részletesen beszámolok. Most csupán csak 

$ 
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Dianiska Albert kartársam és volt tanítványom iránt kell 
kifejeznem hálás köszönetemet, aki, mint a missziói bizottság-
nak is tagja, igen nagy segítségemre volt a tanácskozásokban 
is, de meg különben is szíves előzékenységgel igyekezett 
mindenben segítségemre lenni. 

Február 11-ón Mahanoy-Cityben Dianiska Albert, majd 
Landsfortban Micsátek János lelkészt látogattam meg, de 
12-ón már Buffalóban jártam, hogy az egyetlen kimondottan 
közös protestáns gyülekezetet felkeressem s Melegh Gyula 
ottani ref. lelkész ismételt kérésére az unionált egyház függő 
dolgait rendezni segítsek. Erről a nehéz dologról ismét csak 
később fogok részletesen megemlékezni. 

Február 15-ón ismét Clevelandba utaztam, hogy utam 
eddigi eredményeiről s tapasztalatairól ós a jövendő prog-
rammomról Rúzsa, Bódy és Pelónyi urakkal tanácskozzam. 

Február 18-án véglegesen elhagytam Clevelandot s a 
gyülekezet többszörös sürgetésére South-Betlehem egyházát 
látogattam meg, hol a gyülekezetnek a lelkészével volt komoly 
összeütközése. Itt találkoztam Rúzsa, Dianiska, Stiegler és 
Lambert lelkészekkel, Haas superintendenssel és dr. Cserneric 
Gyula gyógyszerésszel, aki az ottani vend-magyar evangélikus 
és a magyar református gyülekezetek alapításában tevékeny 
szerepet játszott. A gyülekezettel tartott közgyűlés arról 
győzött meg, hogy itt igazán megértek a viszonyok arra, hogy 
az amerikai evang. egyházakat vagy szerveznünk kell, vagy 
bele kell nyugodnunk abba, hogy mind elpusztúlnak. 

Innét New-Yorkba mentem, hol Novomeszky Lajos ós 
Engler Sámuel tót lelkészeket, dr. Wenner J. angol lelkészt 
és a new-yorki ref. lelkészeket kerestem fel, majd 26-án a 
foreigne missions board ülésén vettem még részt s itt a magyar 
kikötői lelkészi állás szervezését szorgalmaztam s végre 28-án 
hajóra szálltam, hogy a terhes út fáradalmait kipihenjem. 

Mert csakugyan fárasztó út volt ez az amerikai kirán-
dulás, melyet aligha lehetett „kéjutazásnak" minősíteni, amint 
azt egyik jóakaró barátom volt kegyes jellemezni. De kitűnik 
utam e vázolásából az is, hogy a lehető legszélesebb körű 
személyes érintkezés alapján igyekeztem megfelelni feladatom-
nak, ezzel akarván igazolni, hogy komolyan fogtam fel köte-
lességemet s legfőbb törekvésem volt kiérdemelni azt a meg-
tisztelő bizalmat, amellyel a bányai egyházkerület és az 
egyházegyetem is a megbízás adásával kitűntetni kegyes volt. 

Utamból március 19-ón este érkeztem meg Budapestre. 

Az amerikai evangélikusok. 

Az amerikai viszonyok egyik alapos ismerője és ismer-
tetője (H. Thiersch, Ursprung und Entwicklung der Kolonien 
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in Nordamerika, Augsburg 1880. S. 60,) azt mondja, hogy 
„Amerikában mindenkinek azonnal szembeötlik, hogy ott 
valóban a keresztyénség a föld sava, amelynek befolyása min-
denben érvényesül. Itt találkozunk azzal a bámulatot keltő 
jelenséggel, amit senki sem tartana lehetőnek, amíg a tapasz-
talat nem igazolta előtte, hogy van egy nép államegyház 
nélkül, van egy állam, amelyben bár anyagilag egyetlen egy-
házat a legcsekélyebb mértékig sem támogat, a keresztyénség 
mégis igazi népvallás, az erkölcs és a nyilvános felfogás 
keresztyén még pedig olyan mértékben, amilyenben azt az 
öreg európai kontinensen sehol sem találjuk." 

Egészében és nagyjában csakugyan evangéliomi eszmék-
kel telített az amerikai társadalom, de valami sajátságosan 
átszőve a merőben modern eszmék, az egyéni érvényesülés, 
és a gyakorlatiasan hasznos szempontjainak uralmával. Az 
azonban kétségtelen, hogy Amerikában a szabad, sőt magára-
hagyott egyházak a szabad államban nemcsak elvileg, hanem 
valósággal megvannak, élnek és virágzanak, s az is kétség-
telen, hogy ez a magárahagyottság semmiben sem hátrál-
t a t j a az egyházakat valláserkölcsi hivatásuk teljesítésében. 
Sőt ellenkezőleg, a vallásosság ós az egyháziasság Ameriká-
ban sokkal általánosabb, mélyebb, gyümölcsözőbb és alkotó 
erőben s készségben gazdagabb, mint nálunk bárhol, ahol az 
állam az egyházak főtutora és istápolója. Az egyházak ugyanis 
tisztán az általuk képviselt és terjesztett igazságok és erkölcsi 
hatások erejére támaszkodva igényelhetik a létjogosultságot 
s így sokkal szélesebb körű ós mozgékonyabb életet igyekez-
nek kifejteni, mint ahol javak ós támogatások képezik létük 
alapjait. 

A szabadság azonban természetesen nemcsak az életre-
valóságot növeli, hanem az életrevalók érvényesülésének is 
tágas teret nyit. Ez az oka, hogy Amerikában a keresztyénség 
a lehető legkülönbözőbb és legváltozatosabb denominációk 
egész seregével igazolja az Üdvözítő ama példabeszédét, hogy 
a Krisztus egyháza mustármagból terebélyes fává szélesedett, 
melynek sok-sok ága van s ez ágak mindenike otthont, 
védelmet, árnyékot és pihenést nyúj t az azt keresőknek. 

A legkülönbözőbb elnevezésű és irányzatú egyházak 
azonban mind békés egyetértésben élnek egymás mellett. 
Sőt a közös cél és közös hivatás nagy egyetemes kérdései-
nek megbeszélésére időközönként közös tanácskozásokat 
is tartanak. Csupán csak a magyarországi hívekből alakult 
egyházak viszik ki magukkal Amerikába is a testvórietlen 
huzavonát és a lólekhalászatra törekvő kicsinyes bigóttériát. 
De ezt az amerikai angol közvélemény, amely természetesnek 
tartja, hogy methodista vallású ember presbyterianus egyház 
elnöke lehessen, de a mellett az anglikán, lutheri, vagy 

Theol. Szaklap XII, eyf. 12 
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katholikus egyházaknak is támasza és pártfogója maradjon, 
megérteni, helyeselni ós követni nem képes. 

Ezért is Amerikában az egyházak mindenike szabadon 
és a bennük rejlő erkölcsi erők fajsúlya szerint ól, fejlődik 
és erősödik. Ez egyházak közül bennünket most közelebbről 
csak a lutheri irányú evangéliomi egyházak érdekelnek. 

Jellemző és érdekes történeti tény, hogy amikor 1620-ban 
Amerika partján Chesapeake-Bay kikötőjébe az első rabszol-
gákkal megterhelt hajó befutott és Virginia állam Jamestown 
nevű városának piacán az első négervásárt megtartották, 
ugyanazon év november 15-ón érkezett meg Plymouth-Bay 
kikötőjébe a „Mayflower" — „Gyöngyvirág" nevű 180 tonnás 
angol vitorlás 102 skót protestáns kivándorlóval. Amaz a 
hajó az Újanglia közszellemónek teljes elvadulását ós meg-
romlását, emez a hajó a kegyes vallásosság szellemében 
újjászületett Újvilág jobb jövendőjót képviselte. Az isteni 
gondviselés csodálatos intézkedése igy ellensúlyozta az 
emberek gondolatait az Isten gondolataival. Annak a szellem-
nek, amelyet ez a kis csapat hozott magával Amerikába, mi 
sem szolgálhatna inkább a jellemzésére, mint a tőlük búcsúzó 
lelkészük Robinson Vilmos eme szavai: „Ne maradjatok meg 
örökre Luther és Kálvin mellett, hanem merítsetek az Isten 
igéjéből mindig gazdagabb igazságokat". 

Ez a mondás maradt irányítója az amerikai protestan-
tizmus sokfelé szakadó szabad mozgásának. Ε kis csapat 
után mind többen mentek ki Amerikába, akiket otthonukból 
a vallási türelmetlenség és a politikai üldözés kikergetett, 
úgy hogy 15 év alatt hót új államot alkottak és e hét állam: 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New-Hampshire, 
New-Jersey, Vermont és Maine, képezte az északamerikai 
Egyesült Államok magvát. Ez államok éltető eleme és min-
dent átható szelleme az evangéliomi keresztyénség eszme-
világa volt. 

Ugyanezen időben vándorolt be Amerikába Roger Williams 
Is, majd 1682-ben Penn, aki a pfalzi fejedelmi ház katholizálása 
miatt 1710-ben Amerikába menekült, 4000 német protestánssal 
együtt alapvetője lett Pennsylvánia államnak s egyik leg-
erősebb oszlopa a négerek felszabadítására törekvő mozgal-
maknak. A mai Philadelphia egyik külvárosát képező Ger-
maintown alapítói 1688-ban német quaekerek voltak, akik az 
evangéliom szellemében nemcsak a nógerrabszolgákat fogadták 
testvérekül, hanem az egész állam máig is kiható evangéliomi 
irányának alapvetőiül tekinthetők. A quaekerek Amerika 
evangelizálásának szent munkájában nemcsak úttörők, hanem 
oszlopos vezérek és hatalmas tónyezők voltak és maradtak 
mindaddig, amig a józanabb s történetileg is igazolhatóbb 
evangéliomi irányokba be nem olvadtak. 
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Amerikának nagy egészében még ma is protestáns 
a többsége. Az első települők túlnyomóan katholikus álla-
mokból kerültek ugyan ki, de az angol, holland, német és skót 
települők csakhamar protestáns színezetet adtak Amerika 
lakósságának. Mikor meg a bármely államban üldözött protes-
tánsok és szabadgondolkodók Amerikát tekintették menedé-
küknek és biztos otthonuknak, akkor az Újvilág általános 
többségében protestánssá lett. Vannak ugyan első alapítású 
államai is, amelyek egészben véve ma is katholikusok, újabban 
pedig már az Egyesült Államokban is vannak országok, 
melyekben a katholikus európai államokból történt tömegesebb 
bevándorlás következtében a lakósság vallási számaránya a 
katholicizmusra nézve kedvezőbbé vált, de azért Amerikát 
ennek dacára is egészében protestánsnak és pedig nagyobb 
részében kálvini irányúnak mondhatjuk. Nevezetesen kálvini 
irányú az episcopalis (angiikan), a methodista, a baptista, a 
presbyterianus, a congregacionalista és a magát reformed 
churchnek nevező egyház, amelyek együttvéve a protestáns 
lakósság túlnyomó részét képezik. Ezek mellett azonban 
hatalmas egyházi közösséget alkot a lutheri evangélikus 
egyház is, melyről részletesebben kell szólanom. 

Az amerikai evangélikus egyház körülbelül 300 éves 
múltra tekinthet vissza. A svéd evangélikusok 1637-ben ala-
pították meg Delawareban az első koloniát, melyet a Német-
országból kivándorolt hitsorsosok népesítettek meg. Első 
lelkipásztoruk Kampanius Holm svéd pap volt. Minthogy 
azonban ezek később nem kaptak evangélikus lelkészt, min-
denestől az angol episcopalis egyházhoz csatlakoztak. Anna 
angol királynő 1710-ben a Pfalzból és Bajorországból mene-
külő 4000 evangélikust Amerikába telepítette le s ezek leg-
nagyobb része Pennsylvaniában és New-Yorkban és annak 
környékén talált otthonra. Minthogy azonban ezeknek sem 
voltak papjaik, csakhamar szintén a rokon protestáns egyhá-
zakba olvadtak bele. Csak a Georgia államban lévő Ebenezer 
evangélikusai szereztek maguknak lelkészt 1734-ben. Az ame-
rikai hitsorsosok ügyét végre a hallei pietisták karolták fel. 
Mühlenberg Η. Μ. Brunnholtz Ρ., Schaum, Kurz, Heintzelmann 
Schultze és különösen Kunze J. Chr. voltak az első evangéli-
kus egyházszervezők Amerikában. Hatalmas munkát fejtettek 
ki s az evang. gyülekezetek csakhamar egymásután virág-
zásnak indultak. Ε virágzást még a meddő racionalizmus 
sem volt képes örvendetes lendületében megakadályozni, 
amit kétségtelenül bizonyít az a tény, hogy 1820. október 22-én 
az evang. egyházaknak a pennsylvániai synodus által össze-
hívott konferenciáján már 85 lelkész vett részt és a meg 
nem másított ágostai hitvallás alapján megalapították azt a 
nagy egyetemes egyázat, amely Generalsynode néven ma is 
fennáll és virágzik. 12* 
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Maga a szervezkedést kezdő Pennsylvania-Synodus 
azonban már 1823-ban kivált e szervezetből s új csoporto-
sulás magva lett, melyből 1866-ban a ma is létező General-
council nevű egyetemes egyház keletkezett. A kettő között 
maiglan is fennálló külömbség nem tanbeli eltérésben, hanem 
inkább csak az anyanyelvvel szemben elfoglalt álláspontban 
van. Ezért az egyesülést ez évben komolyan megkisórlették, 
de ma még eredménytelenül. 

A Generalsynod ugyanis az elangolosodott, vagy az 
elangolosodás tényébe belenyugvó evangélikusok közössége, 
míg a Generalcouncil a német nyelv kultiválására különös 
súlyt fektet. Amaz alkalmazkodóbb s általában szabadabb 
szellemű, emez pedig a népnek az anyanyelvhez való ter-
mészetes jogát az istentiszteletben is, a gyülekezeti életben 
és ügyvezetésben is fenntartani és respektálni kívánja. Mikor 
New-Yorkban a Generalsynod egyik vezető emberének, Wen-
nernek a templomában istentiszteleten voltam, a lelkész a 
német szónoklatot csakhamar angolra változtatta át azzal a 
hangos megjegyzéssel, hogy miután a gyülekezet úgyis tud 
angolul s miután a nyelv az istenige mellett úgyis másod-
rendű dolog, s az angol nyelvet az if júság is jobban érti, 
ennélfogva az istentisztelet további folyamán angolul fog 
beszélni. A Generalcouncil papjai pedig az angol nyelvet 
csakis a tisztán angol gyülekezetekben használják s az álta-
luk felvett ós folytatott missziókban a németeknek németül, 
a tótoknak tótul, a magyaroknak magyarul, a lengyeleknek 
lengyelül hirdettetik az evangéliomot. 

Ε két egyetemes egyház mellett még egy harmadik 
nagy egyetemes egyházat találunk, amelynek a hivatalos 
neve Synodal Conference, de amelyet közönségesen csak 
Myssouri-Synod néven ismernek. Ez a közösség a rationa-
lizmus romboló hatása alatt keletkezett, amikor 1838-ban 
Stephan Márton drezdai lelkész buzdítására 5 lelkész és 702 
hívő nekiindult Amerikának, s egy orthodox lutheri egyház-
község alapját vetette meg. Ε közösségnek azonban igazi 
szervezője mégsem Stephan volt, akit hierarchikus túlzásai 
miatt csakhamar elűztek, hanem Walter Károly Ferdinand 
Vilmos, aki a theologiát nem a szentírásból, hanem a régi 
protestáns dogmatikusokból merítette. Az 1847. év a Synodal-
Conferenc születése eve. Április 24-től május 6-ig 10 gyüle-
kezet kiküldöttei és 12 lelkész akkor állapította meg Chica-
góban az ú j egyetemes egyház tanrendszerét ós szervezetét. 
Eszerint minden egyes gyülekezet nemcsak az önkormány-
zatnak, hanem a kulcshatalomnak is korlátlan birtokosa; 
lelkészét szabadon választja ós ellenőrzi, ha csakugyan az 
Istenigóje szerint él és tanít-e, vagy nem ? A közgyűlés min-
denben dönt, de a határozatnak egyhangúnak kell lennie. 
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Az egyes gyülekezetek a Synodal-Conferencen csak tanács-
koznak, de magukra nézve csupán akkor fogadnak el onnét 
határozatokat, illetőleg utasításokat, ha azokat a gyülekezet 
közgyűlése egyhangúlag helyeseknek itéli. A Synodal-Confe-
renc tárgya mindig egy-egy tantétel tisztázása. Ma már min-
den egyes tantétel tisztázva van. Az inspiratio tanát a lehető 
legmerevehb formában tanítják. Minden tant, amely a szim-
bolikus könyvekben van, a legszigorúbb formájában tar t ják 
érvényesnek és igaznak. Túlzásaik következménye, hogy az 
egész egyházi életet formalizmusba vesztik, az excommuni-
kációt széltében gyakorolják s az 1872. évi tanácskozásuknak 
megfelelően nemcsak Németországról mondották ki határo-
zatilag, hogy az ottani lutheri egyházat igazi lutheri egy-
háznak el nem ismerik, hanem ugyanezt kimondotta rólunk 
a Missouri Synod egyik lelkésze, volt tanítványom Járossi 
Sándor clevelandi tót lelkész is. Mikor ugyanis őt is fel-
kerestem, hogy vele a Slovak Synod néven a Missouristák-
hoz csatlakozott tót evang. egyházak viszonyairól és azok-
nak esetleges megnyeréséről tanácskozzam, azzal utasított 
el, hogy a Missouri Synodba tartozó egyházak, mint igaz-
hitűek, nem ismerik el a magyarhoni evang. egyetemes egy-
házat igazi lutheránus egyháznak s így vele soha ós semmi-
féle körülmények között nem is egyesülhetnek. Sőt az elvi 
ellentéteket és a szellembeli eltéréseket oly nagyoknak és 
fontosaknak tartják, hogy az u. n. Missourista lelkészek a 
más evang. egyházakban működő evang. lelkészeket, mint 
tévelygőket, a maguk oltáraihoz nem is bocsátják. Viszont 
azonban ők feljogosítva érzik magukat arra, hogy mint igaz-
hitű és orthodox lutheránusok, bármely templomban fungál-
hassanak. Ez a merőben félszeg és az igazhitűsóg igényével 
kérkedő magatartás magyarázza meg, hogy én több missou-
rista papot fel nem kerestem s velük a csatlakozásról nem 
is tárgyaltam. 

Hogy Járossi csakugyan a hivatalos és általános missou-
rista felfogást szólaltatta meg, azt nemcsak a többi magyar-
honi evang. lelkész egyértelmű információjából, hanem az 
amerikai lelkészek állításából s Pieper, Zur Einigung der 
amerikanisch-lutherischen Kirche in der Lehre von der 
Bekehrung und Gnadenwahl, St. Louis 1913., és Prof. Dr. S. 
G. Pfleiderer, Amerikanische Reisebilder mit besonderer 
Berücksichtigung der damaligen religiösen und kirchlichen 
Zustände der vereinigten Staaten, Rom 1882. című művekből 
is tudom. Pedig a missouristáknak nincs joguk igazi luthe-
ránusságukkal kérkedni. Tan, szellem és szertartás tekinte-
tében egyaránt helytelen álláspontra helyezkedtek. A verbá-
lis inspiratio tanának kiélezésével a kálvini felfogást is meg-
haladják. S mégis nem más nekik az írás, mint dicta pro-
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bantia gyűjtomónye. Az orthodox dogmatikusok tanításait a 
szentírás ós a szimbolikus könyvek mellett egyenlő tekinté-
lyűnek vévén, bizonyos tekintetben a római kath. egyház 
tradicionalizmusába vesznek. A kegyelmi kiválasztásról, bár 
a praedestinatio nevének használata nélkül, de kálvini érte-
lemben tanítanak. Viszont a pap hierarchikus uralmának és 
az absolutio önkényes osztogatásának gyakorlásával a római 
papizmus álláspontjára helyezkednek. S egyebekben is le-
térve a józan evangéliomi álláspontról, rá juk illik egy ame-
rikai pap Ítélete, hogy ők tan tekintetében kryptokalvinisták 
és kryptokatholikusok, szertartás tekintetében pedig min-
denek csak nem lutheriek. 

Az 1902. évben a magyarhoni evangélikusokból külön 
szervezkedett tót nyelvű gyülekezeteink jó része a missou-
ristákhoz csatlakozott. Vezérük Pelikán János volt, aki a 
Slovak Synodot szervezte és a missouristák közösségébe be-
csatolta. 

A három nagy egyetemes egyházon és az u. n. Egye-
sült Synoduson kívül még 14 más egyetemes jellegű evan-
gélikus közösség működik Amerikában. 

Én mindezen egyetemes jellegű evang. egyházak közül 
csakis a General Council of the Evangelical Lutheran Church 
in North Amerika nevet viselő egyházközösséggel folytattam 
tárgyalásokat ós igyekeztem megegyezésre jutni. Egyrészt 
mert ez az egyház a magyarhoni egyetemes evang. egyház-
zal tan és szellem tekinteteben teljesen egyezik. Másrészt 
mert ez karolta fel a Magyarországból kivándorolt evangé-
likusok ügyét s ez alapított számukra magyar és tót nyelvű 
gyülekezeteket, ez képez nekik ma is missionáriusokat. S 
végül mert ez kezdte meg velünk 1905-ben a hivatalos össze-
köttetést célzó tárgyalásokat és ma is ez biztosítja minden 
egyes gyülekezet számára a hazából hozott nyelvnek teljes 
jogát. A General Synoddal szintén megkezdtem New-York-
ban a tárgyalást, azonban a legnagyobb áldozatkészség fel-
ajánlása dacára sem fogadhattam el a nyújtott jobbot, mert 
ez az egyházközség az elangolosítást tűzte zászlajára. Ezért 
csakis a General Councilt tartottam a mi érdekeink szem-
pontjából olyannak, amelylyel szövetségre lépnünk lehetséges. 

Az amerikai evangélikus egyházak erőviszonyairól külön-
ben hadd álljon itt a következő táblázatos kimutatás: 
1. General Council (1867) 

alapítás , körzete, lelkésze, egyházú, liivei, vagyona 

Ministerium Pennsylvania 1748 10 
Ministerium New-York 1773 3 
Pittsburgh 1843 7 
Ohio 1857 3 

dollár 
407 582 250000 8,883.098 
150 154 60000 4,762.685 
149 191 30849 2,095.370 

49 86 21500 730.600 
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alapítás, körzete, lelkésze, egyháza, liivei, vagyona 
dollár 

Augustana 1 8 6 0 1 3 6 5 7 1 1 6 7 2 6 5 0 5 2 1 0 , 3 0 9 . 2 4 3 
Canada 1 8 6 1 3 4 3 7 5 2 ? 9 7 6 5 0 0 . 0 0 0 
Chicago 1 8 7 1 3 3 9 6 8 1 1 0 7 5 6 1 0 . 2 0 0 
Englisch f. Ν. 1 8 9 1 2 3 5 3 8 1 6 3 6 4 5 6 2 . 5 0 0 
Manitoba 1 8 9 7 — 3 4 5 1 8 2 9 5 1 5 9 . 1 0 0 
Pacific 1 9 0 1 2 1 9 2 0 3 4 3 9 4 5 7 . 0 0 0 
New-York and N. England 1 9 0 2 2 6 2 6 1 2 2 1 2 2 1 , 8 9 6 . 3 2 5 
Nova Scotia 1 9 0 3 2 8 2 7 6 0 0 0 9 8 . 4 2 5 
Central Canada 1 9 0 9 2 1 3 1 5 2 8 0 0 1 5 8 . 2 0 0 

összesen: — 5 1 1 6 6 5 2 5 3 5 7 6 6 6 2 3 3 1 , 2 3 2 . 7 4 6 

2. General Synod (1820) 
Maryland 1 8 2 0 4 1 0 5 1 2 5 3 9 6 1 8 2 . 5 9 8 . 7 0 0 
West Pennsylvania 1 8 2 5 3 9 4 1 5 4 4 6 5 6 8 1 ^ 9 6 0 . 7 9 9 
East Ohio 1 8 3 6 2 5 0 7 1 1 3 ^ 0 0 7 1 4 . 0 5 0 
Allegheny 1 9 4 2 2 7 1 1 5 6 2 9 9 1 6 1 , 9 5 0 . 6 0 0 
East Pennsylvania 1 8 4 2 4 1 4 0 1 4 6 4 7 1 7 7 2 , 9 6 8 . 9 5 0 
Miami 1 8 4 4 2 4 0 5 5 1 2 9 7 8 8 0 5 . 5 5 0 
Pittsburgh 1 8 4 5 3 9 1 1 2 6 3 3 1 0 5 1 , 3 8 8 . 8 0 0 
Wittenberg 1 8 4 7 2 4 7 7 5 1 7 5 0 6 7 6 6 . 9 0 0 
Olive Brauch 1 8 4 8 3 3 1 4 8 7 2 9 9 3 8 5 . 0 0 0 
Northern Illinois 1 8 5 0 3 5 2 5 6 1 1 2 8 7 7 3 0 . 0 5 0 
Central Pennsylvania 1 8 5 3 2 4 0 9 2 1 5 5 0 5 6 5 2 . 3 0 3 
Jowa 1 8 5 5 2 2 9 3 1 5 9 1 2 3 7 5 . 0 0 0 
Northern Indiana 1 8 5 5 2 4 1 7 4 9 7 8 5 5 2 8 . 4 2 5 
Central Illinois 1 8 6 7 — 2 4 3 0 5 4 3 7 3 4 9 . 0 7 5 
Susquehanna 1 8 6 7 2 5 7 8 0 2 3 1 2 3 1 , 0 0 9 . 4 1 0 
Kansas 1 8 6 8 2 4 1 4 3 5 8 3 9 3 4 0 . 4 0 0 
Nebraska 1 8 7 3 2 4 4 5 1 7 6 2 3 4 4 0 . 7 9 0 
Wartburg 1 8 7 6 2 4 0 4 7 1 1 6 7 8 3 6 1 . 0 5 0 
California 1 8 9 1 2 4 5 2 6 7 5 1 3 6 9 8 . 7 0 0 
Rocky Mountain 1 8 9 1 — 2 1 1 6 2 4 9 8 9 9 . 0 5 0 
Nebraska (Német) 1 8 9 1 3 8 2 1 0 5 1 4 6 3 5 4 3 2 . 8 2 7 
Southern Illinois 1 9 0 1 — 1 1 1 7 2 6 2 5 8 6 . 8 0 0 
New-York 1 9 0 8 5 1 4 0 1 3 4 4 4 8 3 1 2 , 8 9 0 . 8 8 5 
West Virginia 1 9 1 2 — 7 3 2 4 1 2 2 2 2 9 . 7 0 0 

összesen : — 2 4 1 3 4 4 1 7 9 0 4 2 0 2 6 2 2 2 , 7 9 3 . 9 1 4 

Synodal Conferenc ( 1 8 7 2 ) 

Missouri, Ohio és más áll. 1 8 4 7 2 2 2 4 6 7 4 0 6 1 9 3 4 1 9 9 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Wisconsin 1 8 5 0 — 3 1 5 3 6 5 1 9 0 2 1 7 1 , 5 0 0 . 0 0 0 
Minnesota 1 8 6 0 — 1 0 0 1 3 8 9 7 2 7 1 5 0 0 . 0 0 0 
Michigan 1 8 9 5 — 4 2 7 5 2 1 6 7 3 2 7 5 . 0 0 0 
Nebraska 1 9 0 4 — 2 3 3 0 2 0 1 0 5 2 3 5 . 0 0 0 
Slovak 1 9 0 2 — 2 2 4 8 8 2 7 0 3 8 0 . 0 0 0 

összesen: — 22 2969 4722 1283750 17,890.000 

Ezeken kívül u. e. egyházközösséghez tartoznak a 
következő nem amerikai közösségek: Norvég, Saxen und 
anderen Staaten, Luth. Synod in Australien, Luth. Synod in 
Neu-Seeland, Ostind. Mission, Mission in London. 

4. Az Egyesűit Synodust nyolc synodus alkotja 249 
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lelkésszel, 485 egyházzal, 69603 hívővel, 2,345.181 dollár 
vagyonnal. 

Ezek közé tartozik a North Carolina 1803-ból, a Tennessee 
1820-ból, South-Carolina 1824-ből, a Virginia 1829-ből, a 
S. W. Virginia 1842-ből, a Missisippi 1855-ből, a Georgia 
1860-ból, a Holston 1861-ből. 

5. A különálló synodusok száma 14. Ezek: Ohio 1818-ból, 
Buffalo 1845-ből. Eielson 1846-ból, Hang-Norweg 1846-ból, 
Texas 1851-ből, Norvég 1853-ból, Német Jowa 1854-ből, Dan-
luth. 1871-ből, Island 1885-ből, Immanuel 1886-ból, Suomi 
(finn.) 1890-ből, Egyesűit norvég luth. 1890-ből, Egyesűit dán 
luth. 1896-ből, Norvég-luth. 1897-ből. Ez a kötelék nélküliek. 
Ezek összesen 118 kerületben 2935 lelkésszel, 6208 egyházzal, 
1083141 hívővel és 18,533.543 dollár egyházi vagyonnal bírnak. 

Az 1912. évi hivatalos kimutatás végeredménye szerint 
Északamerikában az evangélikus egyházaknak van összesen : 
9166 lelkésze, 15739 egyháza, 3623379 híve és 92,747.509 dollár 
vagyis 463,737.545 korona vagyona. 

Ezek a számok magukban véve is hatalmas és erőteljes 
életről tanúskodnak, de az amerikai evangélikus egyházak 
alkotó képességót hadd igazolják még a következő adatok is. 

Theol. semminarium van összesen 29, ebből 5 a General 
Councile. Collegium van összesen 41, ebből a G. C.-é 9. 
Akadémia van összesen 49, ebből a G. C.-é 6. Nők számára 
van összesen 10 Collegium és Seminarium. Ezek vagyoni 
értéke 11,502.977 dollár = 57,414.886 korona. 

Belmissziói intézmény van és pedig: 
Árvaház összesen 61, ebből 15 a G. C.-é. 
Öregek háza összesen 38, ebből 13 a G. C.-é. 
Nyomorékok háza összesen 5. 
Diakonisszaház összesen 9. 
Kórház összesen 42, ebből 9 a G. C.-é. 
Szálló összesen 13. 
Bevándorló és hajómisszió van összesen 21. 
Gyermekotthon összesen 16. 
Városi missziói állomás 8. 
Mindezen intézmények vagyoni értéke kerekszám 10 millió 

dollár, vagyis 50 millió korona. 
Az evangélikus egyház növekedésének menete a statisz-

tika szerint a következő volt: 
lelkész, gyülekezet , hívük száma 

1638 
1738 
1748 
1778 
1798 

1 
9 

12 
30 
50 

1 
45 
70 

100 
300 

50 
5000 
7000 

10000 
20000 
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lelkész, gyülekezet, hívok száma 

1828 175 700 38000 
1848 538 1307 135629 
1868 1748 3111 351860 
1878 2914 5136 655529 
1888 4406 7505 1033367 
1898 6482 10513 1535662 
1908 8191 13380 2052938 

A fentebbi számok pedig az egyházak 1912. évi statiszti-
káját mutatják. Ε számok kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
evangélikus egyház Amerikában az egészséges fejlődés 
utján van. 

Az amerikai evang. egyházak 1824 óta foglalkoznak 
rendszeresen a pogány misszióval és azon ma 2438 képzett 
misszionárus és 12699 benszülött segítő dolgozik. Ma a meg-
keresztelt pogányok száma 980340. A misszió céljaira 1912-ben 
3,391.213 dollárt vettek be. 

A General Council szervezete. 

Mint minden egyes egyházközösség, ügy a General Council 
of the Evangelical Lutheran Church in North America is a 
szabad társulás törvényei alá esik s így nyilvánossági jogo-
sultságot = chartert (csarter) kellett szereznie. Ε charter 
magában foglalja mindazon előfeltételeket és sajátosságokat, 
amelyek a közösséget minden más közösségtől elkülönítve 
jellemzik. A charter az alapszabályok természetével bír. Az 
első pont a hivatalos nevet, a második az alapot (Szentírás, 
hitvallásos könyvek) jelöli meg, amelyen a közösség szer-
vezkedik, a többi szól a tagokról, azok felvételéről, kötelezett-
ségeiről, jogairól, a gyűlésekről, a tisztviselőkről, a fegyel-
mezésről, bizottságokról stb. 

Már magának a charternek a természetéből is követ-
kezik, hogy az egyes közösségekhez való csatlakozás ugyan-
olyan szabadság vagy korlátozás keretei között mozog, mint 
bármely egyesületnél. Az egyetemes egyházat synodusok 
alkotják, e synodusokat egyes gyülekezetek képezik, amelyek 
teljesen a lelkész vezetése alatt állanak, akit azonban mun-
kájában a tanács támogat. Az egyetemes közösségbe a be-
és kilépés teljes szabadsága minden gyülekezetnek ós minden 
synodusnak biztosítva van. Az amerikai egyetemes egyházak 
nem zsinatilag szervezett és szigorúan körvonalozott keretek 
között mozgó közösségek, hanem fraternitások, amelyeket 
csak a közös célok közös testvéries szolgálatának vágya és 
kötelezettsége s bizonyos anyagi érdekek tartanak együtt. 

A General Council a maga elnökét mindig 2 évenként 
választja, mert gyűléseit is két évenként tartja. Mostani 
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elnöke DD. LLD. Th. E. Schmauk, lebanoni Pa. lelkész és 
theol. tanár. Mellette a synodusok elnökei alelnökökként szere-
pelnek. 

Hat titkára van és pedig két angol, két német és két svéd. 
Az elnök mellett egy igazgatótanács működik, melynek 

az egyik titkár és a pénztárnok hivatalból tagja. Ε tanács 
két évre választott 9 tagból áll. 

Az összes ügyeket szakbizottságok intézik. Ε bizottsá-
gok a következők : 

1. Board of English Home Missions. 
2. Board of German Home Missions. 
3. Board of Swedish Home Missions. 
4. Board of Foreign Missions. 
5. Porto Rico Mission Board. 
6. Board of Publication. 
7. Board of Immigrant Mission. 
8. Board of Slav Mission. 
9. Board of Education. 
Ezeken kívül vannak még olyan bizottságok is (comitée), 

amelyek egy-egy ügykörrel (pl. a theologiai, a jubileumi, a 
pénzügyi, a zsidó misszió, a belmisszió, a diakonia, a vallás-
tanítás, az egyetemek, a könyvkiadás, a templomi ének és 
zene, a vasárnapi iskolák, a konferenciák, a sajtó, az épít-
kezések, stb. stb. ügyeivel) foglalkoznak. 

A General Councilba tartozó synodusok elnökeit mindig 
egy-egy évre választják. Az elnökök ismételten is megválaszt-
hatók, de csakis háromszor egymásután. A választás nyilvá-
nosan, a synodus közgyűlésén történik. A synodus közgyűlé-
sére minden egyház képviselőket küld. A lelkészeknek komoly 
és írásban megokolt akadály nélkül a közgyűlésről elmarad-
niok nem szabad. 

A közgyűlésen a Szentírás hirdetésének a Szentségek 
kiszolgáltatásának, az egyházi fegyelem és gyülekezeti élet 
megbeszélésének elmaradnia nem szabad. 

A synodusok munkája három körben történik: Ezek 
1. Synodus. 2. Lelkészi gyűlés. 3. Conferencia. 

A synoduson, mely évenként rendszerint csak egyszer 
tartatik, a kerületbe tartozó összes lelkészek kötelesek meg-
jelenni. Itt az egyházak közügyeit tárgyalják. 

A lelkészi gyűlésen csak a rendes lelkészek jelennek 
meg. Itt tárgyalják a tant és a herezist érintő kérdéseket, 
a kandidátusokat itt vetik vizsgálat alá, a fegyelmi ügyeket 
is itt tárgyalják. 

A konferencián közérdekű ügyeket beszelnek meg, a 
bizottságok jogkörébe eső eseteket tárgyalják, tudományos 
vagy tapasztalatot bővítő felolvasásokat tartanak, a belmisszió 
ügyeivel foglalkoznak stb. 
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A synodusok kebelébe a lelkészeket csakis előzetes 
colloquálás, illetve vizsgálat után veszik fel. A jelölteket a 
felavatás előtt a synodus elnökének elnökletével tartott lel-
készi vizsgálaton a bibliai bevezetésből, az apologetikából, 
az ó- és újtestamentomi írásmagyarázatból, a héber ós görög 
nyelvből, a hit- és erkölcstanból, az egyház- és dogmatörté-
netből, a symbolikából, különös tekintettel az evang. egyház 
symbolikus könyveire, továbbá a homiletikából, katechetikából, 
pastorális tlieologiából megvizsgálják, majd személyes vallásos 
nézeteiről és a papi hivatalra vezető indítékairól kérdezgetik 
ki. Ha a vizsgáló bizottság a jelöltet eléggé kószültnek találja, 
felavatja és felveszi a synodus kebelébe. 

Ez a vizsgálat, ha nem is ilyen széles mederben, de mint 
collocutio a máshonnét átjövő lelkészekre és így a Magyar-
országban felavatott lelkészekre is kiterjed. 

A lelkészek'kötelesek felügyelni és időnkónt jelentést 
tenni: a tanítás tisztaságáról, az élet helyességéről, az egy-
házvezetésről. 

A kötelességeit mulasztó lelkészek büntetésének foko-
zatai : elnöki megintés, felfüggesztés, elmozdítás. 

Minthogy a G. C. kebelébe tartozó magyar és tót lel-
készek csaknem mindenike élvez valami segítséget is, attól, 
aki a havi jelentést be nem adja, a G. C. missziói bizottsága 
a havi segélyt megvonja s így kényszeríti a hivatalos teendők 
pontos végezésére. Sajnos, hogy θ rendszábály alkalmazására 
már nem egy ízben volt szükség a magyar papokkal szemben. 

A G. C. bizottságai közül minket most csak a Slav 
Missions Board érdekel. Ennek a bizottságnak elnöke Ph. D. 
W. Rehrig Mauch-Chung Pa. lelkésze a bizottság superinten-
dense ( = ügyvezető, munkafelügyelő, aki egyúttal utazó 
megbízott is) Ph. D. A. L. Ramer, aki jelenleg Allentown Pa.-ban 
lakik. Lelkészi képesítésű, de nem parochus, hanem misszió-
kat szervező lelkész. Ramer és az amerikai egyházi vezetők 
eleinte mind úgy látták és azt hitték, hogy a Magyarországból 
kivándorló evangélikusok csakis tótok lehetnek. Mikor ezek 
között a szervezés munkáját megindították, az ezzel foglal-
kozó bizottságot Slav Missions Boardnak nevezték el. Maga 
Ramer két ízben is járt Magyarországon s nevezetesen Besz-
terczebányán, hogy a missziói munkához szükséges tót nyelvet 
elsajátítsa. Elég sajnos, hogy senki sem figyelmeztette őt 
sem odakint, sem idebent arra, hogy az evangélikusok nem 
mind tótok Magyarországon és hogy neki a magyar nyelvre 
is szüksége van. 

A Slav Missions Board alapította és támogatja az 
amerikai magyar gyülekezeteket is. Munkamezejóbe tartoznak 
a tótok, magyarok, erdélyiek, slovenek ( = vendek), a lettek 
és az olaszok: 
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Ez a bizottság rendkívül széles munkamezőn dolgozik. 
Sok volna felsorolni azoknak a helyeknek a neveit, amelyeken 
már eddig is, fennállása két évtizede alatt gyülekezeteket 
szervezett s amelyeken a gyülekezetek szervezését meg-
kezdte. Csak tájékozásul említem meg a következőket. A 
bizottság superintendense szerint tót nyelvű gyülekezeteket 
kellene és lehetne alkotni: Colorado Springs és Calhan (Col.); 
Beit Stockett, Sand Coulee, (Mont); Cle Elum, Everett, Tacoma 
(Wash.); Portland (Ore.); San Francisco (Cal.); Superior, 
Phillips, Medford (Wis.); Canadában pedig a következő helye-
ken : Fernie, Canmore, Alta, Wimipeg (Man.). 

Ez a névsor egyrészt azt mutatja, mily sok helyen élnek 
gyülekezetbe tömörülés nélkül a mi magyarhoni evang. hit-
testvéreink, másrészt, hogy mily sok lelkész találna még 
munkateret Amerikában! 

A Slav Missions Board ma a következő magyarhoni 
eredetű gyülekezeteket gondozza: 

1. Tót nyelvűek: Philadelphiában 1912-ben tar tot ták az 
első istentiszteletet a tót hívek számára, de rendes lelkészt 
beállítani még nem voltak képesek. Trenton, Ν. Y. számára 
telket szerzett a bizottság, de gyülekezetté szervezni még 
nem tudta. Nanticokét, Pa. minden második vasárnap Hibian 
András theologussal lát tat ja el. Indiana Harbor, Ind. híveit 
Placsko Sámuel theologussal gondoztatja. Detroit, Mich, tót 
híveinek a szünidők alatt Benko Mátyás theologussal tartat 
istentiszteletet; míg Pennsylvánia belső területén Szlabey 
Márton theologus működik, mint misszionárus. 

Mahanoy City, Pa., lelkésze, Dianiska Albert a környék-
beli tót telepesekhez szokott ellátogatni; míg Chicagóban 
Schulz Sámuel, Northempthonban Cserneczky Gyula, Free-
landban Havel Lajos lelkészek támogatják a bizottságot 
missziói munkája kifejtésében. 

2. Magyar nyelvűek: Maga a bizottság jelentése szomo-
rúan állapítja meg, hogy a magyar evangélikusok közt nehéz 
és elkésett a munka, mert már igen sokan csatlakoztak a 
református egyházakhoz (Many of our Lutheran Magyar meni" 
bers have united with Magyar Reformend churches, of which 
there is a large number.). Még szomorúbban említi meg, 
hogy kevés a magyar lelkész ós azok is igen hamar elhagyják 
helyeiket. Elég is csak arra utalni, hogy Elginnek egy év 
leforgása alatt Becker Jakab, Schleifer Bertalan, Bódy János 
voltak a papjai s ma mégis lelkész nélkül pusztulásnak indúl· 
Pedig e gyülekezetet a Slav Missions Board évi 800 dollárral 
segélyezte. Detroit (Mich.) papja 1910 óta Becker Jakab, aki 
azonban elutazásom után a papságról leköszönt, újságíró lett 
s helyét ez év húsvétján a volt sajógömöri lelkésznek, Vályi 
Gusztávnak engedte át. A clevelandi gyülekezet a legvirágzóbb 
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magyar egyház Amerikában, melynek szervezése, vezetése s 
legutóbb szeretetházzal való ellátása Rúzsa István lelkész 
és a neki minden téren teljes lélekkel és meg nem becsülhető 
buzgósággal segítő családjának érdeme. New Brunswick N. J. 
lelkésze eddig dr. Stiegler Ernő Sándor volt, akit azonban, 
értesülésem szerint az elmúlt hetekben South-Bethlehem (Pa.), 
hívott meg lelkészéül s helyébe Kovács Mihály s. 1. ment ki 
e napokban Amerikába. Buffalo (Ν. Y.) most áll a szervezés 
alatt, s e célra a G. C. a philadelphiai theologián már egy 
év óta taníttatja az angol nyelvre Korntheuer József theolo-
gust, akit, értesülésem szerint, már el is küldött Buffaloba. 
A Slav Missions Board mindezeket az egyházakat tetemes 
évi segítséggel keltette életre és tartja életben ma is. A 
bizottság egyetlen magyar tagja, Dianiska Albert, igen nagy 
hálára kötelezi honfitársait és hittestvéreit, hogy a bizottság 
ülésein azok érdekeit teljes készséggel és a bizottságban 
élvezett tekintélye szerint is teljes sikerrel felkarolja. 

Új magyar lelkészi állások volnának szervezhetők 
Philadelphiában, Pittsburgban, New-Yorkban, Chicagóban, 
Martins Ferryben stb., amihez a G. C. készséggel nyújt mindig 
segédkezet, de embere nincsen a munkához.1) 

3. Erdélyi missziója is van a G. C.-nek és pedig Youngs-
town (C.) városában, ahol a pap Schuster György; továbbá 
Ellwood City (Pa.) városában, ahol a lelkész Lentz A. P. Ezek 
a környéken lakó német telepeseket is gondozzák. 

4. South Bethlehem voltakép vend gyülekezet, azért 
nevezi a kimutatás slovennek s ra j ta kívül még ilyen gyüle-
kezet volna szervezendő Harrisburgban és Steeltonban (mind-
kettő Pa.), ha volna vendül is tudó theologus vagy lelkész, 
aki ezeket a derék és buzgó híveket gondozásába venné. 

Minthogy a G. C. Magyarországból elegendő munkaerőt 
nem kap, úgy segít magán, ahogyan tud. Ramer superinten-
dens körútjai alkalmával az intelligensebb fiatalembereket 
neki biztatja a papi pályának s magával viszi Allentownba, 
ahol az előkészítő iskolákat velük elvégezteti, hogy évek 
múlva mint misszionáriusok a tót és magyar gyülekezetek 
szolgálatára lehessenek. Ma a következő fiatalok állanak 
kiképzés alatt: Placsko Sámuel, a chicagói seminariumban; 
Szlabey Mátyás és Benko Mátyás a thieli Collegeben; Hibian 
András, Bellán M. János, Faska Pál, Havir János, Szabó Ede 
pedig az allentowni előkészítő iskolában. Ezek közül csak 
Faska Pál tud tisztán magyarul, a többi, amint velük foly-

' ) A korrektura közben vett értesülés szerint Allegheny-Palmerton álló-
mással a missziói bizottság Albrecht Géza volt nagyszombati lelkészt alkal-
mazta misszionáriusnak évi 720 dollár fizetéssel. Ez egészen ú j alapítású 
gyülekezet, melynek híveit eddig maga Ramer sup. látta el. 
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tátott személyes beszélgetésemből meggyőződtem, nem volna 
képes magyar gyülekezet szolgálatára. 

Amint majd alább, a philadelphiai megegyezésből ki fog 
tűnni, ezek miatt nem kis harcom volt Ramer superinten -
denssei, aki az így képzett embereket a magyar gyülekezetek 
élére is behelyezni óhajtotta. A philadelphiai értekezlet ez 
ellen kifejtett érveléseimet azonban elfogadta s helyeselte 
amaz álláspontomat, hogy az így képzett munkaerők lehet-
nek misszionáriusok ós a lelkészek segítőtársai, lehetnek dia-
kónusok és egyes egyházi intézmények megbízott vezetői, 
de az akadómiailag képzett lelkészekkel azonosakká semmi-
esetre sem tehetők. 

A missziói bizottság a bevándorló hitsorsosok gondozá-
sára évenként 25,825 dollárt, vagyis 129,125 koronát fordít, 
ebből 18.318 dollár a misszionáriusok ós a superintendens 
fizetésére szolgál. 

Ez anyagi eszközzel a G. C. jelenleg a következő misz-
sziói munkát végezi: Támogat 9 tót, 3 magyar, 1 vend, 1 
erdélyi szász, 1 lett összesen 15 lelkészt, 5 tót és 1 lett tanulót, 
36 missziói állomást. 

Minthogy itthon sokan azt hiszik, hogy Amerikában a 
szervezett egyházak a papi hivatalra bárkit oly módon bocsá-
tanak, amint azt nálunk és közöttünk a baptisták vagy még 
inkább a nazarénusok cselekszik, pár szót a theologiai kép-
zésről is kénytelen vagyok szólani. 

A theologiai képzés dolgában a különböző evang. egye-
temes egyházak nem azonos módon járnak el. Az orthodo-
xiájával, egyedül üdvözítő igényével s ennek következtében 
a subjectiv vallásosság döntő jelentőségének hangsúlyozá-
sával kérkedő Missouri Synodnak kétféle theologiai képzése 
van. Az egyik a tudományos, a másik a gyakorlati irányú. 
A tudományos képzést pl. a st.-lousi theologián adják, ahova 
rendes középiskolai előképzés után három évre kötelezik a 
papjelölteket. Ez a képzés tehát nagyjában ós egészében 
a mienknek, illetőleg a németországinak felel iheg. A mási-
ka t a springfildi seminariumban adják, ahova középiskolai 
előképzés nélkül a kegyes laikusokat bocsátják s ahonnét 
három évi proseminariumi és három évi seminariumi képzés 
után lelkészül alkalmazzák. Hogy azonban e kétféle képzést 
maguk sem tekintik egyenlő értékűnek, bizonyítja az, hogy 
3—4 St.-Louisban képzett lelkész közé vegyítenek 1—1 Spring-
fildben végzett hirtelen-papot. 

A G. C. a rendes theol. kurzus elvégzésére mindenkit 
kötelez. A középiskolával még a Fakla-fóle tanulókat is meg-
birkóztatja, csakhogy összevont osztályvizsgálatokkal és 
mindenkit csak a high school és a Coliege elvégzése után 
bocsát be a theologiára. 
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A theologián a tanmenet egészében véve a mienknek 
felel meg, csakhogy aránytalanul gyakorlatibb jellemű. 
A három éves kurzus a következő tárgyakat öleli fel. Ε 
tanmenet a philadelphiai (Mountairy) theologia jövő 1914/15. 
tanévére van megállapítva: 

I. tanfolyam. 
Theol. Encyclopaedia. Heti 2 óra. I. 
A positiv keresztyénség alapjai. Heti 2 óra. II. 
A héber nyelv elemei. Heti 3 óra. I—II. 
Az Újtestamentom nyelve. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés az Újtestamentomba. Heti 1 óra. I—II. 
Az Újtest. kánon története. Heti 1 óra. II. 
Pál apostol kisebb levei. Heti 2 óra. I—II. 
A dogmatika elemei. Heti 2 óra. 1—II. 
Keresztyén elvek a modern történetben. Heti 2 óra. I 
Jézus ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az apostolok ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az Ótest. ethikai világnézete. Heti 2 óra. I—II. 
Az egyház megalapítása. Heti 4 óra. 1. 
Ókori egyháztörténet 680-ig. Heti 4 óra. II. 
Istentiszteleti gyakorlatok. Heti 1 óra. I. 
A homiletika elemei. Heti 1 óra. II. 
Bevezetés a liturgikába. Heti 1 óra. I—II. 

II. tanfolyam. 
Héber exegesis: Kispróféták. Heti 2 óra. I—II. 
Bevezetés a Pentateuchba. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés a Prófétákba ós a Hagiografákba. Heti 1 óra II. 
A római levél exegesise. Heti 1 óra. I—II. 
Újszövetségi theologia. Heti 1 óra. I—II. 
A dogmatika általános része. Heti 1 óra. I—II. 
A hitvallásos iratok és a tridenti kánon. Heti 1 óra. I—II. 
Apologetika. Heti 2 óra. I—II. 
A ker. ethika története. Heti 4 óra. I. 
A ker. misszió elmélete és gyakorlata. Heti 2 óra. II. 
A középkori egyház története. Heti 4 óra. I. 
A reformáció története. Heti 4 óra II. 
Katechetika. Heti 1 óra. I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgiái gyakorlatok. Heti 1 óra. II. 
Egyházi zene története. Heti 1 óra. II. 

III. tanfolyam. 
Ótest. exegesis. Heti 3 óra. I—II. 
Újtest. exegesis. Heti 4 óra. I—II. 
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Tételes dogmatika. Heti 1 óra. I—II. 
Egyházpolitika. Heti 1 óra. I—II. 
A lutheri theologia története. Heti 1 óra I—II. 
Apologetika. Heti 1 óra. I—II. 
A Gen. Counc. elvei és azok alkalmazása az egyházra. 

Heti 1 óra. II. 
Az egyház problémája a nevelésben és az életben. 

Heti 1 óra. II. 
A ker. ethika rendszere. Heti 2 óra. I —II. 
A ker. misszió története. Heti 11 óra. II. 
A belmisszió. Heti 8 óra. II. 
A misszió Indiában és Japánban. Heti 10 óra. II. 
Dogmatörténet. Heti 2 óra. I—II. 
Homiletikai gyakorlatok. Heti 2 óra I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I. 
Hymnologia. Heti 1 óra. I. 
Egyházi archeologia. Heti 1 óra. II. 
Ε tananyag a theologiai képzés tudományos színvonalát 

és gyakorlati értékét eléggé igazolni látszik. Ezért érthető, hogy 
a philadelphiai tanácskozáson ama feltett kérdésre: „Elis-
meri-e majd a Magyarhoni evang. egyetemes egyház a nálunk 
képzett lelkészeket az alakítandó esperesség magyarországi 
képzettségű lelkészeivel azonosaknak ?" azzal feleltem, hogy 
a Magyarhoni evangélikus egyetemes egyház nem fogja 
kivánni, és nem is kívánhatja, hogy az egész világon az δ 
tanterve szerint tanítsanak, főként akkor, ha az az idegen 
tanterv az egyetemeken és akadémiákon szokásos tananyagnak 
egészébe véve, teljesen megfelel. A G. C. lelkészeinek kép-
zése színvonal tekintetében nem áll a mienk alatt. 

Raffay Sándor. 
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(Folytatás). 

4. Az egyes lelkészektől e korszakban is feltétlen enge-
delmességet követelt az esperesség, e tekintetben a legkisebb 
vétség is — mint már láttuk — fenyíték alá esett; hasonlóan 
megkívánták, hogy a lelkész mint az isteni ige hirdetője 
valláserkölcsi tekintetben is példányképűl szolgáljon a hívek-
nek és mindenben az esperességi szabályokhoz ragaszkodjék. 
A fegyelem, mint fentebb láttuk, kíméletet ugyan nem ismert, 
de attól eltekintve a lelkészi hatalom, kivált a világi emberrel 
és a polgári hatósággal szemben, korlátlan és felette nagy 
volt. Azt sem kell feledni, hogy az esperesség minden tagja 
bajban támogatást, szenvedett sérelem esetében elégtételt 
nyert. Jaj volt annak, ki a lelkészt becsmérelte, szolgálatait 
igénybe nem vette, pontosan nem fizette. A hárskútiak hiába 
mondták Csetneken 1633 ápril 13-án: „lelkészünk Lányi György 
hirtelen haragú, kevéssé tanult, nehezen érthető beszédű és rossz 
gazda, kérjük elmozdítását!" — A kérelemnek hely nem 
adatik, volt a válasz, mert a felhozott ok nem elegendő 
ahhoz, hogy elmozdíttassék (Prot. Schröter 243 1.). 

Nézzük már most a lelkészek e korbeli jövedelmeit vagy 
is inkább a Homonnay Mária által Blasius Péter dereski lel-
kész részére kiadott meghívó levelet (vocator). 

1630 augusztus hő 10 napján. 
Mi gróf Drugeth Homonnay Mária az néhai tekintetes 

és nagyságos rimaszécsi Széchy György úrnak meghagyatott 
özvegye stb. Alkutattuk meg dereski, licei és lévárti jobbá-
gyainkkal Blasius Péter prédikátor esztendőnkent való fize-
tése lészen tőlök, az mint rendszerint következik: elsőben is 

Minden egészhelyes jobbágy ötven pénzzel, egy-egy 
jósvai szapu búzával tartozik, az kik penig ketten összefog-
nak s úgy szántanak, ketten adnak egy jósvai szapu búzát, 
de azért ugyan ötven-ötven pénzzel tartozik egyik-egyik. 

Az kinek barma nincs, akár jobbágy, akár zsellyér, fél-
fél jósvai szapu búzával 's ötven-ötven pénzzel tartozik. 

Az özvegyasszonyok mindenik három-három sing vászona 
(1.) szent Mihály napvendégségkor offertoriummal tartozik és 

Theol. Szaklap XII, ivf, 13 
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az kinek annyira való értéke lószen egy „persemelddel (pecse-
nyével) és egy kalácscsal tartozik; az ki penig szegény, hogy 
magának sincs, nem tartozik. 

Az három sátoros ünnep napokon offertoriummal tar-
toznak mindnyájan. Házasúló személy az fölhérdeléskor az 
bor Jósván jár, egy itce borral tartozik. 

Gyermek ágyas asszonyember az avatáskor hasonló-
képen egy itce borral tartozik. 

Kereszteléskor egy kenyérrel, egy tyúkkal tartozik 's 
egy viasz gyertyával, az kiben egy pénz is legyen. 

Halott fölött való énekléskor tizenkét pénzzel tartoznak, 
de ennek az harmada az mesternek jár. 

Harangozástúl hat pénzzel, de az épen (egészen) az mes-
ternek jár . 

Menyegzője lakodalomtúl, ha az lakodalomban ott lészen 
az prédikátor, nem tartoznak semmivel; de ha ott nem lészen, 
egy tyúkkal 's egy kalácscsal tartoznak az prédikátornak. 

Levélírásért, ha az mester otthon lészen, vagy sör vagy 
bor lészen az faluban, egy-egy itcevel tartoznak1), de ha az 
mester otthon nem lészen, az prédikátornak is megadják. 

Az csordapásztor semmit nem tartozik az prédikátornak, 
de az pásztor is az prédikátornak minden szamár barmot 
tartozik fizetés nélkül megőrizni. 

Deresk tartozik minden esztendőben három kaszást adni, 
Lice két kaszást 's Lévárt egy kaszást egy-egy napra. 

Ha valamely szófogadatlan, az menynyiről az prédikátor 
megszolgál, meg nem akarja fizetni, azon falu bírájának jelentse 
meg az prédikátor; az bíró penig az egyház fiát melléje vévén 
az barmát hajtsa el, de nem az prédikátor udvarára, hanem 
az magáéra és addig ki ne bocsássa, míg az prédikátornak 
kedvét nem találja.2) Actum in arce nostra Murán die et 
anno ut supra Homonnay Mária m. p. (L. S.)" (Prot. Rima-
novi 652—653 1.). 

D) A közoktatás. 
Az iskola és egyház közötti viszony szintén a régi 

maradt ; a tanító θ korszakban is feltétlenül alá volt rendelve 
a lelkésznek, kitől a tanításnál is irányt vett. Említésre 
méltó, hogy egyes kiváló férfiak és nők pl. Széchy György, 
Homonnay Mária, Bakos Gábor melegen felkarolták a tanítás 
szent ügyét, midőn iskolákat alapítottak és a tanítókról is 
gondoskodtak. Homonnay Mária, egy, Murány várában 1643 

') A levél (okmány) írás a tanító tiszte lévén, a lelkész a r ra csak 
akkor volt feljogosítva „ha az mester ot thon nem volt." 

*) Ezen néhány szó érdekes világot vet a kor szokásaira! különösen 
pedig az igazságszolgáltatás sommás rövid voltára. 
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május 20-án kelt adománylevelben „szokott úrasszonyi grá-
tiából" félszőlőt adományozott a balogi tanítónak, mely alka-
lommal a többi közt azt is mondta: „meggondolván azt, hogy 
a felső balogi augustana confesszión lévő tanítóknak igen 
vékony proventusok és kiváltképen halálunk után a földes-
uraktól is lassú provisiójuk fogna lenni."1) 

Semmi kétség, hogy a tanító e „boldog korban" is könyek 
között ette szűken kimért kenyerét. Igazolja azt épen a balogi 
tanító Piskatorisz György részére Homonnay Mária megha-
gyásából 1634-ben Kotay Jakab lelkész aláírásával kiadott 
következő hivány: 

„Esztendőig való fizetése e lószen:" 
1. Pádár nevű falu egészlen ő kegyelmének fog fizetni, 

minden egészhelyes jobbágy két-két szapu búzát ad, az fél-
helyes egy szapuval, az negyedrészes egy mértékkel. Az 
zsellérek, kik magok házában laknak ós helyet nem bírnak 
12 dénárt fizet mindenik: az kik más ember házában laknak, 
hat pénzt. 

2. Minden egószhelyes jobbágy, az kik Alsó-, Fölső-
Balogban, Perjesen és Panithon laknak, három kéve búzát 
adnak; az félhelyesek kettőt avagy legalább más felet; az 
negyedrészes egy kéve búzát ad. 

3. Alsó-, Fölső-Balogi, Perjési ós Panithi zsellérek, az 
kik magok házában laknak, hat-hat pénzt adnak, az kik más 
ember házában ós helyet nem bírnak, három-három pénzt. 

4. Ha az isten az szőlőnek termését megtartja, minden 
szőlős ember az δ órtéke szerint, ki többet ki kevesebbet 
ad mustot. 

5. Ha halott vagyon, 12 dénárt adnak az énekléstől, annak 
az fele a prédikátoré és a fele az mesteré. Ha Panitra vagy 
máshová megyünk halott eleibe 24 dénárt adnak, az is kétfelé 
oszol. 

6. Az főünnepnapokon astatio és recordatio vagyon, az 
mi jut, abbúl az mendikásoknak kell valamit adni, a többi övé. 

7. Ha ostyát viszen ő nagyságának") karácsonban, fáradt-
sága nem lószen heába való. Ha ide Balogvárába jő Ő nagy-
sága és ő nagyságához recordálni megyen, ürösen ő nagysága 
el nem bocsátja. 

8. Egy jó szántóföld vagyon, azt is bevetheti avagy 
dézsmára másnak adhatja, (magyar) 

Jacobus Kotay s. k. balogi lelkész ez idő szerint esperes. 
(Prot. Rimanovi 687—688 1.). 

*) Lásd a csetneki esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt, mely 
annyival érdekesebb miután ra j t a a boldog emlékezetű grófnő saját a lá í rása 
^s címeres pecséte (a 4 rigó) látható. » 

*) Homonnay Mária grófnő. 

13* 
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A dobsinai tanító fizetése az 1637 február 9-ón tar tot t 
egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint: 

1. Minden lakos évenként 20 dénárt fizet, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, a zsellér 10 dénárt; 

2. egy-egy hámor hetenként egy darab vasat (portionem 
ferzi), az acélkohó 50 dénárt ad. 

3. ünnep és vasárnapon ingyen ebéd a lelkésznél; 
4. A mészáros hetenként 2 font marhahúst ad, de ez a 

harangozóval vagy kántorral megosztandó; 
5. a karácsoni, farsangi, húsvéti, pünkösdi és Márton 

napi felköszöntés (recordatio) jótéteménye kizárólag őt illeti, 
a mit belőle bajtársainak és a deákoknak1) juttat, azzal be 
kell azoknak érniök; a hetenkénti és kéthetenkénti felkö-
szöntés azonban a kántoré meg a deákoké." (Prot. Rimanovi 
733 1.) 

Ilyen szűken kimért jövedelem mellett, ahhoz még olyan 
alárendelt állásban a szegény tanító sorsa elég szomorú lehe-
tett, és ha még a köznéppel is barátkozott, a kevés tekintély 
is lefoszlott róla és ha jövedelmező mellékkeresetre tett szert, 
„hivatalát" is elhanyagolta. így történt pl. Dobsinán, hol a 
lelkész 1637-ben az egyházlátogatás alkalmával intette taní-
tóját (Reich Mártont): „ne szennyezze be hivatalát az által, 
hogy a tanuló ifjúság nyilt kárára hosszú éjjeleken át hiú 
táncvigalmakban (choris vacantibus) muzsikál, ámbár kifogása 
nincsen, ha azt az ő tudtával és beleegyezésével tisztességes 
lakodalmakban teszi 1" (Prot. Rimanovi 734 1.). Az 1642 évi 
február 15-én tar tot t egyházlátogatásnál pedig elmondatott, 
hogy : Reich Márton hétfőnként a sörházban lóvén elfoglalva, 
elmulasztja a reggeli tanórákat; ugyanaz történik nyáron, 
mikor a várostól messze fekvő vasgyárakban napokon át 
cántál!", miért határoztatott: „a tanító legyen hétfőn is reg-
geli 9 óráig az iskolában, aztán mehet a sörházba; ha pedig 
a városból kimegy, jelentse a lelkésznek és adjon collegá-
jának, ki őt helyettesíteni fogja, kellő utasítást; évenként 
háromszor kell a lelkész által előírt tárgyakból vizsgát tenni, 
a városi közönség pedig felszólítandó, hogy a másik tanítónak 
és a kántornak a megszaporodott munkáért valami fizetést 
adjon (Prot. Rimanovi 806 1.). Ha már olyan tekintélyes 
városban is, milyen Dobsina volt, ilyesmi történt, könnyen 
elképzelhető, milyen volt faluhelyen a tanító sorsa! 

A tanügy különben az esperessógnek szívón feküdt, az 
egyházlátogatás mindig a tanítóra és iskolára is kiterjedt. 

') A (nagyobb) deákok a taní tó segédei voltak és pedig nem csak a 
templomban és a temetések, lakodalmak és felköszöntéseknél) hanem az isko-
lában is, hol az elemi oktatás j ó részben reájuk volt bízva. Dobsina város 
lakossága e korban az 1626 óta meglehetős pontosan vezetett anyakönyvek 
a lap ján legfeljebb 1 2 0 0 - 1 6 0 0 lélekre tehető. 
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Midőn 1641 ápril 17-én a Homonnay Mária által felépített 
sumjáci templomot az esperes Lovcsányi Kristóf, Holz Jakab 
betlóri, — Golczius Joákim rozsnyói lelkész alesperes és még 
12 lelkész közbenjöttóvel roppant ünnepélyességgel felszen-
telte, egyúttal meghagyta, hogy a felépítendő iskola költségeit 
a leányegyházak (Vernár, Telgárt, Pohorella) egyharmad 
részben viseljék és u. o. 1643 január 30-án az egyházlátoga-
tás alkalmával a tanító fizetése iránt is törtónt intézkedés. 
(Prot. Rimanovi 902—904 1.) 

Azon kérdésre: mit tanítottak akkor az iskolákban? az 
egyházlátogatás jegyzőkönyveiben találjuk a választ, így a 
dobsinai iskolát illetőleg 1637 február 9-iki kelet alatt olvas-
suk: „úgy az iskolában mint az alumneumban1) a gramma-
tikából és dialektikából vizsga tartatott, mely a tanítók és az 
ifjúság becsületére vált (in quo honeste steterunt, Prot. 
Rimanovi 734 1.)" ós 'a rozsnyói iskolát illetőleg 1642 feb-
ruár 20-iki kelet alatt: „a német tanító (Peschkover Dániel) 
Hutter theólogiáját, Philippus grammatikáját és Dietericua 
Mautbner-fóle logikáját és rhetorikáját szorgalmasan forgatta 
a tanuló ifjúsággal". (Prot. Rimanovi 823—824 1.) 

Ezen adatokból már azon törekvés is kitetszik, mely 
az ifjúságnak osztályokra való elkülönítésére vagyis oda 
irányult, hogy a magasabb tantárgyak előadása másra és az 
elemi oktatás is másra bízassók. Ez pl. Dobsinán, hol az 
(elemi) iskola ós az alumneum között már különbséget tet-
tek, életbe is volt léptetve. 

E) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Götnör vármegye e korszakban is majdnem folytonosan 

háborúk színhelye lévén, a lakosság anyagi és erkölcsi pusz-
tulása állandó volt. A magyar felkelő hadak, a német 
zsoldosok ós a kalandozó törökök nem ismertek kíméletet, 
aláásták a jólétet, megmételyezték a jó erkölcsöket. Hiszen 
elég Szén Péter gömörpanyiti lelkész, az 1641-ben török rab-
ságba hurcolt babaluskiak ós a 1643/4-ben kifosztott hárs-
kútiak szomorú sorsára hivatkoznom, hogy beigazoljam, 
mily nehéz volt. e korban a létért való küzdelem. A külön-
féle hadaktól megsarcolt, a töröktől súlyos adókkal terhelt, 
folytonos rettegésben élő nép vagyonilag tönkre menvén, az 
erkölcsi sülyedós is megindúlt. A hűtlen elhagyás, házasság-
törés és istenkáromlás eseteivel az e korból reánk maradt 
jegyzőkönyvekben igen sűrűn találkozunk. Az 1637 és 1642 
évi egyházlátogatások alkalmával ismét ós ismét utasíttattak 

Ezen . .a lumneum" a nagyobb deákok iskolája volt, melyben a mai 
középiskolák bölcsője keresendő. 
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a hívek, hogy az isteni tiszteletet el ne raulaszszák, az Úr 
testét gyakran élvezzék, az átkozódást és káromkodást, vala-
mint a gonosz emberek társaságát kerül jék! De bármily szi-
gorúan lépett is fel az egyház, az általános sülyedésnek gátat 
vetni nem volt képes. Az esperesség és minden tagja összes 
befolyását latba vetette, hogy tekintélyét fenntartsa és az 
erkölcsi hanyatlást megakadályozza; a káromkodást bot-
ütéssel és bírsággal súj tot ta ; a ki a 6-ik parancsolat ellen 
vétett, nem csak egyházi fenyítek alá esett, hanem a polgári 
hatóság is megbüntette és ismétlés esetében könyörület 
nélkül kiűzték a helységből. Ε tekintetben a lelkész és 
tanító épen nem képezett kivételt, így pl. 1643 január 16-án 
a tamásfalvai lelkész fiai „házasságtörés gyanúja miatt" a 
balogi vár börtönében és bilincsekben sínylődtek (Prot. Rima-
novi 829, 831 1.) 

Feltűnő, hogy Magyarország e vidékén a művészet e 
borzasztó korban is meleg ápolásban részesült, miről tanú-
bizonyságot tehet a templomok e korbeli berendezése és 
díszítése, a amennyire — elég hézagosan — az egyházlátoga-
tások jegyzőkönyveiből ismerjük. Szép kárpitok, gyönyörű 
oltárképek, értékes ötvös művek és csinos faragványok majd 
minden templomban voltak úgy, hogy aztán 1637 március 
11-én Hárskúton nagyon feltűnt és visszatetszett, midőn az 
egyházlátogatás az ottani templom falain nem képeket és 
faragványokat, hanem . . . zsíros húsdarabokat (laridis pin-
guibus) lá tot t ; de a „magyar énekek feltűnő kellemes 
dallama csakhamar elfeledtette az esperes úrral a csúnya 
látványt!" (Prot. Rimanovi 760 1.). 

Ε korszakot a következő adatok jellemzik: 
1. Az egyház minden polgári dologra ós intézményre 

rányomta a maga bélyegét, minek beigazolására elég a dob-
sinai iparoscéhek nagyobbára e korszakban készült alap-
szabályaira hivatkoznom, melyek nagyobbrészt Lachanosarkos 
(Kraut und Fleisch) Mihály lelkész alesperes tollából folytak 
és az istenfólelemre, a templom szorgalmas látogatására és 
a vasárnap megünneplésére különös súlyt helyeznek.1) 

2. Az eljegyzést e korszakban is ép oly szentnek és 
felbonthatatlannak tekintették, mint a házasságot. Pl. Gott-
hárd János rozsnyói bíró hasonnevű fia eljegyezte magának 
néh. Grünblath Gáspár hajadon leányát, Erzsébetet és a gyűrű-
váltás is megtörtónt, midőn a leány egyszerre meggondolta 
magát ós visszaküldte a jegyet. A dolog az esperessógi 
tanács elé került, mindkét fél ügyvédet vallott, kiknek köz-
benjöttóvel 1631 évi február 5-ik ós 19-ik napjain Rozsnyón 
az ügyet tárgyalták, mely alkalommal hiába védekezett 

4) Lásd a dobsinai városi levéltárban lévő céhszabályokat. 



A gömöri áj. hitv. evang. esperessé;; története. 199 

alperes Fabriczi György és a „szent korona" (esperesség) 
előtt, hogy „kiskorú lévén, gyámja tudta nélkül a d o t t házas-
sági ígérete semmis": a Zabeler Péter lőcsei superintendens 
könyvében1) foglalt szabályok alapján és mert alperesnő 
12 éves korát immár betöltötte volt („holott a gyámság a 
fiúra nézve 14, a leányra nézve 12 éves korban megszűnik 1") 
Ítéltetett: „annak okáért, hogy az szent házasságnak mél-
tósága helyén maradjon, s az botránykozás ós állhatatlanság 
efféle dologban eltávoztassék, ilyen büntetés alá köteleznek 
(sic!) az leányzót: hogy hét esztendeig férjhez ne mehessen, 
mennyegzői lakodalmaktól, táncoktól ez hét esztendő alatt 
eltiltatik, az bíró uramat, feleségét és fiát becsületes embe-
rek által kövesse meg tizenötöd nap alatt, minden költséget 
is ő térítse meg az bíró uramnak. Az bíró uram fiát pedig 
kötelességétől fölszabadítjuk, hogy ez után szabad legyen 
megházasodnia, sőt az leánykérőket is, kiváltképen az itt való 
lelkipásztorokat tartozik az leányzó megkövetni és az δ 
kegyelmök becsületét megadni11. (Prot. Schröter 223 1.) Meg-
jegyzendő, hogy alperesnő testvére Grünblath Márton rop-
pant vihart idézett fel maga ellen, mikor ezen Ítéletet K a s s á r a 
Alaghy Menyhért országbíróhoz felebbezte ós végre is tetemes 
bírság (20 frt) letétele mellett az esperesség el6tt meghajolni 
kényszerűit (Prot. Schröter 228, 229. 1.) 

3. Derencsényben egy öngyilkos (se ipsum suspendens) 
hulláját a rendes temetőbe temették, mely „borzasztó eset-
ben" (casus horrendus) 1641 ápril 23-án Jolsván a holttetem 
azonnali kiásatása rendeltetett el. (Prot. Schröter 335 I.) Az 
öngyilkosság tehát fenyíték alá esett, ép úgymint . 

4. az áttérés; az otrokocsiak 1641 augusztus 4-én hiába 
mondogatták : „atyáink is kálvinisták voltak I" a fegyveres 
nép kíséretében megjelent esperes arra mit sem adott, (Prot. 
Rimanovi 771 — 772 1.) a dereskíeket 1644 ápril 26-án Jolsván 
ugyancsak kérdőre vonták az áttérésért, mely itt egyenesen 
„bűnténynek" (crimen) lett minősítve (Prot. Schröter 392, 
393 1.). 

F) Egyes egyházak. 
1. Az 1637 március 11-én Rozsnyón tartott egyház-

látogatásról következő érdekes jegyzőkönyv maradt r á n k : 
„Golczius Joákim első ós német lelkész, Astronomi Samu 

magyar lelkész, Német István bíró és Literati György egy-
házi! (egyszersmind adószedő, pactator) közbenjöttével meg-
néztük a német templomot,2) melyben az ol tárokat és pado-

') Itt egy Zabeler Péter által kiadott és ez idélt igen elterjedt egyház-
jogi mű értendő. 

') A mai „püspöki" vagy „ n a g y " templom, mely 1711 óta róm. ka th . 
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kat a jámbor polgárság nem rég jó karba hozta és költséges 
festményekkel és szobrokkal díszítette. A sekrestyében van 
két csinos, csak a minap megaranyozott ezüstkehely, 4 tálca 
és ostyatartó szelence, a harmadik kehely rézből készült, a 
hozzátartozó tálca rossz állapotban (attrita) van; három 
gyönyörű ós drága koszorú (strophiola) a negyedik közön-
séges (vile) ós félig kopott. Terítő, mely a főoltárt takarja , 
van kettő, egyik bíbor színű, másika zöld selyemből; a három 
fehér papi köntös (comisiae albae) tiszta volt. 

A mult évben nagyobbított ós kidíszített magyar temp-
lomot1) is megtekintvén, a hétköznapi használatra szolgáló 
szószeket alkalmatlan helyen a templom közepén találtuk, 
mely okból a lelkész kérelméhez képest utasítottuk a bírót 
és egyházfit, hogy a szószéket kissé jobbra a falhoz állít-
sák. Mivel pedig esős időben a víz a templomba is behatol, 
atyailag intettük őket, hogy e bajon egy jó csatornával 
segítsenek. 

Visszatérvén a paplakba és az egyházi vagyon és jöve-
delem után kérdezősködvén megértettük, hogy eskü alatt 
szolgáló egyházfiak kezelik e vagyont és számolják el a bevé-
teleket és kiadásokat, mely „jó rend" helyeslésünkkel talál-
kozott, mert általa úgy az egyház mint az iskola ügye elő-
mozdítcatik. 

Majd a lelkészek jövedelme kerül t szóba; a lelkész 
elmondta, hogy a tizedből ól, de el nem hallgathatja, hogy 
őt úgy a polgárság, mint a leányegyházak pórnépe meg-
rövidíti; vannak ugyanis a város körül szántóföldek, melyek 
gyümölcsös és veteményes kertekké alakíttattak át, mi a 
tized megcsonkításával j á r ; aztán vannak Csúcsomban és 
Nadabulán földek, melyeket évenként pohánkával, rozszsal, 
zabbal, kölessel, lencsével, borsóval ós más effélével vetnek 
be ós melyekről semmifele tizedet nem adnak. Ε tárgyban 
másnapra az illető falvak bírái és esküdtei idéztettek be, kik 
is megjelenvén Német János bíró és Literati György egyházfi 
jelenlétében következően nyilatkoztak: — Jó becsületes 
uraim stb.2) elődeink emberi emlékezet óta békésen élvezték 
e hegyi szántóföldeket anélkül, hogy egy lelkésznek is valaha 
eszébe jutott volna azokról dézsmát követelni! Legyen tehát 
a lelkész úr most is azon tizeddel megelégedve, melyet neki 
a lapályon fekvő földekről adunk és ne nyúzzon bennünket 
„szegényeket"3). Erre nézve határozta tot t : mutassák elő 
okmányaikat, vagy az érsek (eminentissimi cardinalis) bele-

') A kolostor melletti templom, mely sz intén 1711 óta a róm. katho-
likusok kezében van. 

J) Ezen három szó magyar , a szöveg kü lönben latin. 
Ezen egy szó szintén magyar a latin szövegben. 
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egyezését, különben kell, hogy azon földekről is tizedet 
adjanak. 

Ugyancsak március 12-én egy férjétől eltávozott nőnek 
meghagyatott, hogy csak térjen vissza és éljenek békes-
ségben. 

A bíró és egyházíi jó bizonyítványt adott az egész város 
nevében mindkét lelkésznek, úgyszintén Lysonius György 
német ós N. János magyar tanítónak. 

Végül Lachanosarkos Mihály dobsinai és Pauli György 
veszverési lelkész az iskolában mindkét tanító ifjúságával 
vizsgát tartott és semmi hibát nem talált. Azután a két 
tanítót a deákokkal együtt a paplakba idóztók és konstatál-
ták, hogy békében élnek egymással és a tanítás úgy a lel-
kész, mint a polgárság megelégedésére foly". (Prot. Rimanovi 
766—770 1.) 

1642 február 20-án az egyházlátogatás Golczius Joákim 
német, Marikius János magyar lelkész, Haster János albíró1) 
Blasko Márton és Modory György egyházflak közbenjöttóvel 
történt meg, mikor is az 1637-ben felsorolt kincseken kívül 
még találtak: két harangot, melyet a két nemzet közös ada-
kozás útján szerzett; egy 1638-ban Blasko Márton bírósága 
alatt renovált orgonát, egy 1641-ben Kellő Modory Györgytől 
ajándékozott új keresztelő medencét és egy Grünblath Jánostól 
ajándékozott ezüst tálcát. A két lelkész és egyház hívei 
között teljes egyetértés uralkodott, Peschkover Dániel német 
tanító dicséretet aratott, mert jól viselte magát és a tanuló 
ifjúságot szorgalmasan oktatta, forgatván vele: Hutter theo-
logiai kézikönyvét, Philippus nyelvtanát és Dietericus 
„Mauthner-féle logikáját és rhetorikáját"; a magyar kántor-
tanító (cantor hungaricae scholae rectorque) Sculteti Gáspár 
szintén jó hírnek örvendett, mindkét lelkész nagyrabecsüli 
és a magyar lelkész intést is vett, hogy ezen tanító fizeté-
sének javítását nyilvánosan (publice, a szószékről ?) javasolja. 

Az egyház vagyonát ős jövedelmeit a két egyházfi 
kezelte és Szabados Tóth Péter bíró által az egyháznak 
ajándékozott készpénz is találtatván, annak gyümölcsöző 
elhelyezése az egyházfiak lelkére köttetett. 

Az egyházfiak megígérték, hogy a paplak szűk szobáit 
a jövő nyáron kitágíttatják. 

A tizedet csonkíttatlanúl kapja a lelkész, a néhány óv 
előtt bekerített szántóföldek is visszaadattak régi rendel-
tetésűknek. 

*) A bíró „Zabadoss alias Tóth Péter", kiről alább van szó távol 
he lyen volt, azért találkozunk itt az albíróval. 
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Egy nadabulai nőt kényszerítettek, hogy férjéhez vissza-
menjen. Egy nadabulai leányt pedig, ki megesett ós gyerme-
két megfojtotta, a bíróságnak adtak át. 

Mindkét — egyházi és világi — hatóság utasítást kapott, 
hogy a gyanús nőket (scurras) ne tűr je a városban, a károm-
kodásnak pedig egyházi fenyíték kell és botütesekkel szabjon 
határ t ! (Prot. Rimanovi 823—825 1.) 

2. Hárskúton az 1642 február 20-án megejtett egyház-
látogatás1) a templom jókora részét szerszámokkal, edények-
kel és egyébbel megtöltve találta, mely okból elrendelte, 
hogy ezen szertár (promptuarium) a tulajdonkepeni temp-
lomtól gerendákkal különíttessék el. „ígérték, hogy meg-
teszik mondván: tíz gerendát vettünk, hetet Zechy Mária2) 
őnagysága, hármat pedig Bakos Gábor úr pénzén. 

Egy új, belül megaranyozott ezüst kehelyt is láttunk, 
melyet a tálcával és 4 forinttal együtt krasznahorkai An-
drássy Mátyásnó Monoki Anna ajándékozott ezen egyháznak". 
(Prot. Rimanovi 818—819 1.) 

3. Nevezetes és érdekes a Sumjácon 1636 évi október 
9-én megejtett egyházlátogatás jegyzőkönyve, mely fényes 
bizonyíték arra, hogy esperességünk az idótt a más hiten 
lévőket erőnek-erejével áttéríteni törekedett. 

„A kijelölt helyen legközelebb a három leányegyház — 
Telgárt, Vernar és Pohorella — valamint a nagyságos úrnő 
segítségével legalább egy fatemplom fog épülni. A lelkész, 
Prehradny János panaszkóp előterjeszti, hogy vannak hívei, 
kik Isten tudja, mily vallásúak, mert az úrvacsorát a leg-
több megveti, az ünnepeket meg nem üli, az ú j naptárt a 
régivel confundálja, különösen a pohorellabeliek azok, kik 
állítják, hogy ki mint ruthón kereszteltetett meg, az Úr tes-
tének élvezetére nem kényszeríthető és e részben úgy a lel-
kész, mint a polgári hatóság karhatalma eddigelé mire sem 
ment ezen vakmerő ruthénekkel szemben. Ez okból az esperes 
úr és kísérete a szakadásra törekvő fickók — super hosce 
nebulones schismaticos — ellen következő ítéletet hozott: 
Isten igéjének valamint a szentségeknek megvetése becstelen 
szamártemetéssel — in honesta sepultura asinina — fenyí-
tendő, az illető szamárhulla t. i. minden szertartás nélkül 
sine cruce sine luce, hoc est sine ceremoniis exequialibus 
non in coemiterio sed ubivis sepeliantur Cadavera horum 
asinorum — nem a temetőben, hanem akárhol elásandó. 
(Prot. Rimanovi 614-615 1.) 

') Hárskúti lelkész az idétt árvái Bapczo György volt. 
2) „ex singulari liberalitate Magnificae dominae Maria Zechiana 

septem". 
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V. KORSZAK. 

Az általános üldözés előzményei. 
1645-1670. 

A) Történelmi áttekintés. 
A linzi béke az 1646 évi országgyűlésen is megerősít-

tetett ugyan, de azért épúgy nem tartatott meg mint a köté-
sek, melyek megelőzték; az ellenreformáció egyszer túlsúlyra 
vergődvén folytatta ádáz munkáját, a jezsuiták lábbal tapos-
tak törvényt és jogot, a protestánsok hiába sürgették jogos 
panaszaik elintézését, a vallásháborítás megakadályozását az 
1647 XIV. t.-c. mint yalami magán — és nem országos — 
ügyet a megyék hatáskörébe utasította és miután a megyék-
ben a hatalom már katholikus kézen volt: minden a protes-
tánsok által bepanaszolt ügy . . . elintézetlen maradt. Az 
1655-ben nádorrá választott Wesselényi Ferenc is, a vallási 
vita elnyomására ós mellőzesére használta befolyását, a földes-
urak már rendre elpártoltak volt az új hittől ós jószágaikon 
nem tűrték az ev. lelkészeket: az ekkép minden törvényes 
oltalomtól elesett protestánsok ezentúl a lét és nem lót közt 
tengődtek. Ahhoz járult, hogy az immár több mint száz éves 
harcban marcangolt nemzet alkotmányában és polgári szabad-
ságában is nem egy serelmet szenvedett — 1655-ben már a 
királyválasztási jogtól is megakarták fosztani — és hogy 
minden törvény, mely alkotmányos és vallásszabadságot biz-
tosított, „fegyverrel Írottnak és így érvénytelennek" tekin-
tetett. Az 1655-ben megkoronázott Lipót (Ignác) III. Ferdi-
nándnak 1657 ápril 2-án történt halála után a trónt elfog-
lalván letett esküjével és kiadott hitlevelével nem sokat 
törődött, sőt inkább neheztelt, hogy 1655-ben a rendeket 
választási jogukról lemondatni nem sikerült. 

Az 1659 évi pozsonyi országgyűlésen megujíttattak 
ugyan a magyar nemzet jogait biztosító törvények, kimon-
datott, hogy ő felsége mellett két magyar tanácsos, a por-
tánál pedig magyar ügy viselő legyen; hogy minden magyar 
ügy a magyar tanács által intéztessék el, a kapitányságok 
nagykorú honfiakra bízassanak, külföldi zsoldosok csak a 
rendek beleegyezésével hozassanak az országba, a bennlevők 
pedig 3 év alatt szállíttassanak ki stb., de ezen cikkek is 
jobbára papiroson maradtak. Az 1662 május 1-ón Pozsony-
ban megnyílt országgyűlésen hiába sürgették „lelki szabad-
ságuk visszaállítását" a protestáns rendek, hiába hivatkoztak 
a bécsi és linzi békekötésekre és a királyok hitleveleire: 
„fegyveres kézzel írt törvények azok" szóltak a katholikusok 
és „hol van Bocskay, Bethlen, Rákóczy, ki foganatot szerez-



204 Mikul ik József. 

hetne azoknak?" Végre a protestánsok otthagyták az ország 
gyűlést, melynek 55 végzése ellen a 13 keletéjszaki megye 
aztán Zemplénben tartott gyűléséből óvást tett, de két köve-
tét Székely Endrét és Szuhay Mátyást „egy folt lázadó kül-
dötteinek", mondta Porcia herceg Bécsben, felhíván a nádort, 
hogy: „küldje őket vissza, mert baj lesz!" A nemzet ismét 
meghasonlott, a keletéjszaki 13 megye el volt tökélve fegy-
veres kézzel is, ha kell, a magyar alkotmányért síkra szál-
lani ! 

Ez alatt a török elleni harc folyton folyt, míg a szent-
gotthárdi fényes győzelem után 1664 augusztus 10-én illetve 
szeptember 27-én „rólunk nélkülünk" megköttetett 20 évre 
a hírhedt vasvári béke, melynek a 13 megye még az eset-
ben is joggal ellentmondhatott volna, ha a török győzött és 
a békefeltételeit diktálta volna! Az ezen béke ellen Kassáról 
1665 november 12-én tet t óvással egyet is értett aztán az 
ország többsége, jóllehet Lipót király Bécsbe hivatta volt az 
urakat, kiknek Lobkovitz herceg 1664 december 9-én ugyan-
csak fejtegette a békepontok „hasznos, üdvös és szükséges 
voltát!" 

Lippay érsek 1666 január elején elhunyván a magyar-
ság ellenei nyíltan kezdtek fellépni, de azt sarkon követte 
a visszahatás is! Wesselényi Ferenc, Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter, Csáky Ferenc, Frangepán Ferenc, Rákóczy Ferenc és 
mások, támaszkodva az elnyomott nép elégületlenségére is, 
titkos terveken tűnődtek; Wesselényi Ferenc nádor és Zrinyi 
Péter bán 1666 ápril 5-én a stubnyai fürdőben titkos frigyre 
léptek, a murányi értekezleten már Csáky Ferenc a kelet-
éjszaki megyék főkapitánya Bethlen Miklós és Teleki Mihály 
is velők volt, a francia udvar segélyért kerestetett meg, ké-
sőbb Nádasdy Ferenc országbíró ós 1667 március elején 
már I. Rákóczy Ferenc is be volt avatva a szövetség titkaiba, 
melyben Frangepán Ferencnek is némi része volt. A titkos 
terveket később Panajotti elárulta ós míg a keletéjszaki 
megyék a vasvári békének újból és újból ellentmondtak, 
országgyűlést, sérelmeik orvoslását és a Wesselényi Ferenc 
elhunytával (1667 március 28-án) megüresedett nádori szók 
betöltését sürgették, Zrinyi Péter és Rákóczy Ferenc pedig 
a franciák segélyét — gyors futárral szorgalmazták: a bécsi 
udvar a megtorlás művéhez látott. Zrinyi Pétert és Frange-
pán Ferencet letartóztatta, (Bécsben) Nádasdy Ferencet is 
(később) Bécsbe hozatta és az ismét Kassán 1670 január 
24-én egybegyűlt 13 megyét Rottal János által felhivatta: 
oszoljon el! mert a király engedélye nélkül összejönni tör-
vénytelenség, hadakat felparancsolni, felségsértés. — Mi a 
haza ügyében jöt tünk össze, volt a válasz, hadaink a végek 
oltalmára gyülekeznek, ezekről gondoskodni jogunk, sőt köte-
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lességünk! Majd híre járt, hogy a dunáninneni megyék 
Lőcsén szövetkezni akarnak a 13 vármegyével, mire 1670 
március 27-ik napjára Besztercebányára országgyűlés hirdet-
tetett Lipót király által, mely országgyűlésen Lipót követei 
ismét csak „szép szóval" tartották a rendeket, kik erre már 
a következő napon eloszoltak, Rákóczy kitűzte a felkelés 
zászlaját; de néhány vár elfoglalása után ez évi május hó 
1-én már le is tette a fegyvert ős 350,000 frt bűndíj lefizetése 
után és trencséni jószágai árán kegyelmet nyert. 

Lipót király most elérkezettnek hitte az időt, melyben 
Magyarországot katholikussá, koldussá ós rabbá teheti és 
bekövetkezett a boldogtalan kor, mely Magyarországon a 
„német" (osztrák) nevét még a tatárónál is gyűlöltebbé tette ! 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1645-1670. 

Homonnay Mária elhunyta után esperességünk majdnem 
kizárólag Bakos Gábor pártfogására volt utalva. Ezen iskola-
végzett, hadban erős ós hitbuzgó fórfiú 1607 ápril 7-én szü-
letett, a Bethlen- és Rákóczy-féle mozgalmakban tevékeny 
részt vett ós 1666 junius 5-én Csetneken bekövetkezett halá-
láig az ág. hitv. ev. vallást úgy Gömörben mint Kishontban 
erős kézzel védelmezte. 

Lovcsányi Kristóf esperes 1645-ben elhúnyván, helyébe 
a Csetneken 1645 május 3-án tartott közgyűlésen Golczius 
Joakim rozsnyói német lelkész választatott, mikor Kőszeghi 
István murányi várkáplán, a hitehagyott Wesselényi Szóchy 
Mária grófnőtől elűzetvén (propter apostasiam Comitissae 
Wesselianae) búcsút vett az esperessógtől (Prot. Schröter 
398 Ι.)1) 

Az 1646 január 18-án Balogon tartott közgyűlés kivált 
Bakos Gábor tanácsára az ez évi pactáta lefizetését azon 
indokból határozta el „mivel már két éve, hogy az ország-
gyűlés a haza lecsendesítósén fáradozván, erről hallgat!" 
(Prot. Schröter 412 1.) Ez évben már Fabriczi Mihály kövii 
lelkész az esperes. A vallásügy most már Gömörben is rossz 
fordulatot vett, melyen az alapszabályoknak 1647 ápril 30-án 
Csetneken törtónt felolvasása igen keveset segített; már 
1647, október 8-án Köviben keservesen panaszolja Nigrini 
Kristóf hárskúti lelkész, hogy Andrássy Mátyás és neje 
Monoki Anna a róm. kath. vallásra tértek át ós Dernőn plé-
bánost (papicolam) is tartanak, kitől erőszakot szenvedni 

*) Kőszeghi István később sajó-gömöri majd rozsnyói lelkésznek 
választatván, az esperességnek ismét tagja lett. 
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kénytelen (se vim pati, Prot. Schröter 462 1.) 1648 ápril 
21-én Jolsván elmondja az esperes, hogy farkas környékezi 
nyáját, amennyiben a dereski plébános (sacriflcolus) vak-
merően el ellátogat Kövibe és csábítja a híveket. (Prot. Schrö-
ter 465 1.) Az esperesség fontolóra vette a rendkívüli bűn-
tényt (crimen inordinatum) ós két tagját küldvén a farkas-
hoz, óva intette, hogy ne merje területét átlépni. Hasonló 
panaszszal lépett elő Regius Mózes balogi lelkész az ottani 
kálvinista prédikátor ellen, és Branik Pál sajógömöri lelkész 
a tornallyai prédikátor ellen, a ki otrokocsi hiveit tórítgette. 
Ugyanezen gyűlés végén Majer András jolsvai lelkész válasz-
tatott esperesnek. 

1651 május 3-án Jolsván ismét a cikkelyeket olvasták 
fel, különösen az e célra összecsődített tanítóknak, a lelké-
szeknek pedig ezúttal meghagyatott, hogy e szabályokat 
írják le maguknak ós kiki a maga példányát a legközelebbi 
gyűlésen mutassa be; 1651 október 9-en pedig a nóh. Fab-
riczi Mihály által kidolgozott „agenda" állapíttatott meg, 
mely aztán egyöntetű eljárás végett minden egyes lelkésznek 
kiadatott. (Prot. Schröter 573 1.) 

Ezidőben Andrássyné Monoki Anna a csetneki és más 
tizedet konokul megtagadta a lelkészektől, mely okból a 
megye ós az esztergomi érsek újból és újból, de mindég 
hiába kerestetett meg. Több egyházban nagy zavar és ren-
detlenség észleltetvén, 1652 október 1-ón Jolsván határozatba 
ment, hogy általános egyházlátogatás tartandó, a megye 
pedig megkeresendő, hogy „nagyobb tekintély okából" két 
nemes tagját küldje ki az esperes oldalához (Prot. Schröter 
580 1.) mintegy „világi karhatalom" (brachium seculare) 
gyanánt1). Ezen egyházlátogatás 1653 február 2-án vette 
kezdetét és 1653 március 8-ig tartott, mely alkalommal 
Majer András jolsvai lelkész, esperes, Laghan Márton oláh-
pataki lelkész alesperes ós Remenik Mátyás csetneki lelkész 
jegyző által a süvetei, sajó-gömöri, gömör-panyiti, tamásfalvai, 
baloghi, budikfalvai, derencsenyi, kietei, baradnai, ribniki, 
ratkói, bisztrói, rákosi, kövii, jolsvai, chisnói, vizesróti, sum-
jáczi, polomkai, hosszúróti, rőczei, rozlosnai, csetneki, res-
tén, ochtinai, szlabosi, geczeli, felső sajói, dobsinai, oláhpataki, 
alsó sajói, veszverési, betléri, hárskúti és rozsnyói (összesen 
tehát 35) egyház lett beható vizsgálat alá vonva. \ 

Ezen a hozott végzés ellenére világiak közbenjötte nél-

l) Ezen ha tároza t már vi lágosan mutatja, hogy az egyház belátta, 
mikép a világiak támogatása nélkül semmire sem mehe t és abból, hogy a 
határozat csak karhata lomról beszél és . . . papiroson is maradt, ismét azon 
ellenszenv látszik, melyet az esperesség a világi befolyás ellen táplált és 
leküzdeni nem tudot t . 
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kiil keresztül vit t egyházi vizsgálatnál esperességünk egy 
régi mulasztást is helyre hozott. Az 1604-ben szerkesztett és 
1610-ben Thurzó György nádor által megerősített cikkelyek 
ugyanis eddigelé az egyes községeknek bemutatva még nem 
voltak, csak most kezdték az esperesség tagjai belátni, hogy 
e cikkelyek csak akkor érvényesek és általánosan kötelezők, 
ha azokat a „hívek" is elfogadják és ennélfogva 1653 január 
16-án Csetneken elhatároztatott, hogy ezen törvény az egyház-
látogatás alkalmával magyar, német ós tőt fordításban min-
den egyháznak és minden tanítónak elfogadás és aláírás 
végett bemutatandó. (Schröter 581 1.) Ezen határozat végre-
haj tása itt-ott akadályokba ütközött, így pl. Dobsina városa 
1653 március 4-én ezen szabályok ellen hevesen tiltakozott 
és azok aláírását egyenesen megtagadta; az engedetlen 
egyház 1653 május 6-án Jolsvára idéztetvén képviselői Bod-
nár Kristóf és Krausz Tóbiás által okát adta a tiltakozásnak, 
előterjesztvén, hogy a szabályok régi kiváltságát, melynél 
fogva lelkészét szabadon, az esperes befolyása nélkül — 
választhatja, sértik. De hiába volt minden, az esperesség a 
megye elé terjesztette az ügyet, Dobsina városa végre meg-
hajolt és 1654 ápril 21-én Jolsván nem csak aláírta és pecsé-
tével megerősítette a cikkelyeket, de meg is követte az espe-
rességet és 6 forintot is fizetett büntetésül. (Prot. Schröter 
812, 589, 599 1.) 

A cathedraticum ez időben Szirmay Péter (tizedes ?) 
által ott is szedetett, hol lelkész, templom vagy imaház sem 
volt és az esperesség kénytelen volt azt eltűrni. 

1654 ápril 21-ón Stephanides János betléri lelkész 
választatott esperesnek, a rozsnyói tanács már akkor nem 
egy bűnöst mentett fel az egyházi fenyíték „a pellengérre 
állítás" alól, mint 1654 szeptember 16-án Betléren Kőszegi 
István magyar — és Peler Farkas német lelkész panaszolta 
(Prot. Schröter 605. 1.) ós bizonyára kevés sikerrel járhatott 
el a két tisztelendő úr, kik Rozsnyóra küldettek és óva 
intették a városi tanácsot, hogy ne vágjon az egyházi ható-
ság hatáskörébe. Az Andrássy család a tized kiszolgáltatását 
konokúl megtagadta és az esperesség hiába fordúlt e tárgy-
ban Andrássy Miklóshoz, Monoky Anna fiához, hiába a megyé-
hez, az esztergomi érsekhez, az országgyűléshez. 

Rozsnyón a nemzetiségi kérdés is zavart támasztott. A 
német lakosság ugyanis nem tűrte, hogy . a magyar „kántor" 
is „rectornak" címeztessék és a magyar lakossággal teljesen 
meghasonlott. Ezen ügy az 1655 ápril 20-án Betléren tar-
tott gyűlésen a rozsnyói németek küldöttsége által panasz-
kép előterjesztetvén, az esperesség el nem titkolt fájdalom-
mal vette tudomásúl a dolgot és olykép döntötte el, hogy a 
németség elsőbbségét . . . elismerte ugyan de kórve-kórte a 
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két „nemzetet", hogy egyenlítsék ki barátságos úton az ügyet 
és éljenek békességben egymással!1) 

A támasz nélkül maradt, a róm. kath. és kálvinista táma-
dások által aláaknázott esperesség 1656-ban egy új és hatal-
mas ellenséget talált saját tűzhelyénél, mikor Lippay György 
és Wesselényi Ferenc Rozsnyóra telepítette volt a jezsuitákat; 
elrémült és megpuhult, már 1657 május 24-én Jolsván vég-
zést hozott, mely szerint »Ötvös György rozsnyói lakós még 
a legfelsőbb hatósághoz, az érsekhez vagy a nádorhoz for-
dúlhat, ha Windisch János szepesváraljai lelkész, a kassai 
lelkész ós az egész gömöri esperesség tiltakozása dacára 
közeli rokonaival mégis házasságra akar lépni." (Prot. Schrö-
ter 636 1.) Ily végzés 1645 előtt, mikor esperessógünk még 
felsőbb hatóságot nem ismert, a lehetetlenségek közé tarto-
zott volna! 

1657 szeptember 25-én elmondja Stephanides János bet-
léri lelkész alesperes, hogy a jezsuiták azzal gyanúsítják 
Peler Farkas rozsnyói lelkészt „mintha szolgáióját teherbe 
ej tet te volna!" Az esperesség meghagyta a bírónak, hogy 
vegye védelme alá a gyanúsított embert, egyszersmind arról 
is gondoskodván, hogy az alispán egy a helyszínére küldendő 
szolgabíró és esküdt által nyomoztassa az ügyet (Prot. Schrö-
ter 643 1.), mely adat világosan mutatja, hogy a jezsuiták 
ilyen eszközöktől sem riadtak vissza, midőn az ev. lelkész 
tekintélyét jó hírnevét tönkre tenni igyekeztek. 

% 

') Megjegyzendő, hogy Rozsnyóbánya a 16 ik században még egészen 
n é m e t volt, de a 17-ik század elején m á r magyarosodásnak indult úgy, hogy 
a csucsomi és nadabula i leányegyházak számára csakhamar magyar káp-
lánt kellett alkalmazni, sőt idővel a rozsnyói „magyar egyház" is megalakúlt , 
m e l y úgy mint hi tszónoka, a német lelkész felügyelete alatt maradt. Ez így 
tar tot t 1653-ig, mikor a március 8 -án tartott egyházlátogatás a lka lmával 
Kőszegi István panaszt emelt, hogy meghívólevele szerint „magyar prédiká-
t o r " és nem, mint címezni szokták „káplán!'1 egyszersmind kérte hívei t , 
nevezzék inkább „másodlelkésznek!" Ebbe az esperesség belé is egyezett, 
kikötvén azt, hogy ,,az első lelkésztől függő viszonyban maradjon!" 

A magyar lelkész példáját c sakhamar a magyar tanító is követte, ezzel 
,,a városi tanács" vagyis inkább a n é m e t lakosság azonban nem tudott, n e m 
akar t megbarátkozni és a fennebbi gyűlésen ugyancsak vitatta, hogy több 
m i n t 200 éve, hogy a német elem az uralkodó Rozsnyón! Jellemző az 1655 
évi viszályra vonatkozó jegyzőkönyv szélére 1669 ben írt következő versecske: 

Cerne hic auxesin m e r a m amphibolin 
A tempore Lutheri necdum sunt tot anni (célzás a 200 évre) . 
Hungarica natio Semper erat odio 
Apud Rosnavienses Teutones esse volentes 
P r i m u m desiderantes locum et obtinentes. 
At fac ta inversio a tque permutatio 
Deus nos miseros elevavit Hungaros 
„ T a m e n dilectionem persequuntur eandem 1669." 

Ezen nemzetiségi kérdésről különben (Prot. Schröter 823, 615 1.) még 
később is lesz szó. 
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1658 ápril 30-án Jolsván már egyszerűen tudomásul 
vétetik, hogy Uzapanyit és Alsó-Balog a kálvin hitre tért és ez 
évi október 1-én elmondatik, hogy Rozsnyón a jezsuiták a 
még oly közeli rokonokat is összeadják ós hogy a nép már 
nem is hallgat az ág. hitv. ev. lelkészekre! „Miután pedig a 
jezsuiták határaik közt nem szoktak maradni és mindenféle 
zavarokat támasztanak" következőleg „a rozsnyói ág. hitv. 
ev. egyház a legnagyobb veszélyben forgott és egy percre 
sem volt lelkész nélkül hagyható." 1658 október 1-ón Jols-
ván Peler Farkas és Regius Jakab rozsnyói lelkészeknek 
megengedtetett, hogy ezentúl a gyűlésekre se menjenek!1) 
(Prot. Schröter 654, 657 1.) 

Wesselényi Ferenc gömöri főispánná neveztetvén, 1659 
ápril 25-én Regius Jakab és Martini Ágoston lelkészek kérel-
mére kiadott levelében (lásd a csetneki esperességi levél-
tárban lévő eredeti okmányt) pártfogása alá vette ugyan az 
esperességet, de e pártfogás írott malaszt maradt (Prot. 
Schröter 658 1.) 

Az uzapanyiti kálvinista prédikátor Tamásfalvába is 
befurakodott és 1660-ban már annyira ment a dolog, hogy 
Párvi György süvetei lelkész a megyei törvényszék elé idéz-
tetett. Az esperesség ugyan nem tágított, nem adta meg 
magát ós ezen esetben is Párvi Györgynek meghagyta, hogy 
ne merjen megjelenni miután az 1608:1. és az 1613: IV. II. 
törvénycikkek értelmében a lelkész felett nem a megye, 
hanem az esperesség ítél (Prot. Schröter 668 1.); de a bom-
lást meg nem akadályozhatta! Francisci István előbb rozs-
nyói tanító, majd oláhpataki lelkész 1661-ben elűzetett és 
helyét egy róm. kath. plébános foglalta el ;2) Molcsan János 
polomkai lelkész remény és félelem közt tengődött, ameny-
nyiben egyházában szintén róm. kath. plébános telepedett 
meg és 1661 szeptember 26-án Jolsván határozatba ment, 
hogy „miután szomorú ós veszélyes idők álltak be és a párt-
fogók nagyobb része róm. kath. vagy Kálvin hitű, minden 
ág. hitv. ev. lelkész igen óvatosan jár jon el, beszédében mér-
sékelje magát, az uraknak a kellő tiszteletet adja meg és 
óvakodjék őket felbőszíteni! (Prot. Schröter 675 1.); 1662-ben 
a betléri lelkész is elűzetett, mire két lelkész Andrássy Mik-
lóshoz küldetett, hogy az elfoglalt két egyház visszaállítását 
szép szerével eszközöljek. De bár a nép még 1665-ben is az 

') Megjegyzendő, hogy 1654 ápril 21-én Jo lsván hiába kérte a rozs-
nyói városi t anács : engedtessék meg, mikép a hívek nagy számát tekintve 
csak egy lelkészök vegyen részt a gyűlésekben! „A kérelemnek hely nem 
adatik, mert a rozsnyói egyház régente is népes volt és mégis mindkét lel-
késze megjelent a gyűléseken! hangzott a végzés (Prot. Schröter 600 1.) 

J) Ez a földes úr Andrássy Miklós műve volt, mert a lakosság mint 
lá tni fogjuk megmarad t az ág. ev . hitben. 

Thtol. Sr.aklap XII. éyf. 14 
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ev. hitvalláshoz híven ragaszkodott ós pl. az oláhpatakiak 
azért, mert az asszonyok a „pátert" nem tisztelték 1665 
ápril 14-ke körül a földes úr javára 100 aranynyal lettek bün-
tetve, a küldetés eredménytelen volt és e részben a megye 
is újból meg újból, de mindég sikertelenül kerestetett meg. 
(Prot. Schröter 682, 688 1.) 

A dolgok gonosz fordulatot vettek. Hunnius Pál balogi 
lelkész a helvét hitvallásról „sarcasmussal" beszélvén 1667-ben, 
kemény büntetést szenvedett;1) a polomkai lelkész sorsát nem-
sokára a sumjáczi (Dyonys János) is osztotta, ki jövedel-
meitől teljesen elesett, miután hívei a nádor parancsából a 
róm. kath. várkáplánt (Murányban) fizetni kényszerültek 
(1665 szept, 22-én Prot. Schröter 693 1.). Az esperesség a 
garami lelkész javára több éven át könyöradományokat 
gyűjtött és elrendelte, hogy az oláhpataki és betléri egy-
házakban a szomszédos lelkészek felváltva végezzék a papi 
szolgálatokat utasításúl adván nekik, hogy „a császári fel-
ségnek, a róm. pápa ő szentségének, az érseknek, a kápta-
lannak ós „másoknak" a kellő tiszteletet megadják! (Prot. 
Schröter 656, 675, 699 1.) 

1667-ben már Columbi András szlabosi lelkészt sem 
fizették Zabreczky László földesúr parancsából a hívek, Cset-
neken Widony András káplán nyomorgott, miután Andrássy 
Miklós által minden jövedelmétől megfosztatott; ez évben a 
gömöri főispánná nevezett II. Széchy Györgyhöz hiába 
küldettek Regius Jakab rozsnyói ós Nigrini Kristóf veszve-
rési lelkész, „protectionale" nélkül tértek vissza! 1668-ban 
Veszverésen is minden jövedelem nélkül volt a lelkész és 
1670-ben Kaprini Izsák baradnai lelkész ellen is tört Zab-
reczky László. 

Esperességünk egészen magára hagyatván és minden 
oldalról megtámadtatván mindinkább háttérbe szorúlt, több 
ős több anya- ós leányegyházat veszített és miután 1667-ben 
I. Rákóczy Ferenchez, illetőleg a „pataki iskola" visszaállí-
tásához kötött reménye is meghiusult és 1669-ben a tized 
mindenütt elfoglaltatott: fennmaradása is kérdésessé lett. 

Hogy a tized elvétele után a lelkészek fizetését illetőleg 
kellő intézkedéseket tehessen és a még fennmaradt egyháza-
kat a végenyészettől megmentse, az általános egyházláto-
gatást rendelte el, mely 1670 január 28-tól 1670 február 19-ig 
Veszverésen, Alsó-Sajón, Kobeláron, Dobsinán, Felső-Sajón, 
Geczelen, Restéren, Szlaboson, Ochtinán, Csetneken, Rozlos-
nán, Kuntaploczán, Gömörpanyiton, Sajó- Gömörön, Süvetén, 

Hol v a n az idő, melyben esperességünk „a mohamedánus , zwing-
liánus, ár iánus és más felekezet" — a „sacrif iculus" és egyéb szavakkal csak 
úgy dobált. Hiába, a nemezis nem ismer elnézést. 
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Köviben, Ratkón, Ribniken, Budikfalván, Balogon, Derencsóny-
ben, Kietén, Baradnán, Bisztrón, Rákoson, Jolsvataploczán, 
Sumjáczon, Hosszúréten, Rőczón, Vizesréten, Chisnón és 
Rozsnyón összesen tehát 32 egyházban meg is tartatott . 
Polomka, Oláhpatak, Betlér, Tamásfalva, Jolsva, Hárskút, 
mint látjuk teljesen elveszett és más egyházak is a magát 
befészkelt róm. kath. plébánossal a létért· folytonos küzde-
lemben állottak. 

Kiemelem még itt, hogy esperességünk kérlelhetetlen 
üldözőjétől Wesselényi Ferenctől és a murányi összeesküvéstől 
teljesen távol állott, legalább semmi nyoma, hogy az e kor-
szakbeli mozgalmakban rósztvett avagy azokról csak tudo-
mással is bírt volna. 

C) A gömöri ág. liitv. ev. esperesség szervezete, igazgatása, 
jellemzése. 

Midőn a róm. kath. vallás, melyet egyházunk azelőtt 
egy helységben sein tűrt maga mellett, Gömörben is hódí-
tásokat tett ós az elébb megvetett helvét hit itt is emlegetni 
kezdte jogait, elkényeztetett esperességünk feljajdúlt ós itt 
is ott is segítség után kapkodott, csapásnak tekintvén β 
korszak elején már azt is, ha egy szomszédos helységben 
róm. kath. plébánia alapíttatott. Ε jajveszéklós világosan 
mutatja, hogy az ág. hit. vallás Gömörben a vallásszabadságra 
„kizárólag" igényt tartott, uralmához görcsösen ragaszko-
dott és más hitvallástól a lótjogot is megtagadta. Láttuk, 
hogy 1647-ben, 1648-ban rögtön „farkast" kiáltott, mihelyt 
egy róin. kath. plébános vagy kálvinista prédikátor valamely 
ág. hitv. ev. községben mutatkozni merészelt! Ezen farkas-
kiáltás a két vetélytársat aztán a „szemet-szemórt"-fóle elv 
alkalmazására ösztönözte. Midőn az evang. hit már minden 
oldalról támadásoknak volt kitéve, esperességünk jó érzék-
kel az alapszabályokhoz fordúlt és szoros megtartásukat 
elébb a lelkészek, később a tanítók és 1653-ban a világi 
híveknek lelkére kötötte; de miután e rendszabály a parancs 
hangján történt ós pl. Dobsinán hatósági kényszer útján 
foganatosíttatott, hatása s csak addig tartott, míg az espe-
resség — hatalmi eszközökkel rendelkezett. Hiába, meg-
győződés és hit dolgában nincs, nem lehet kényszernek helye 
és így megboszúlta magát, hogy az esperesség azelőtt 
ráparancsolta a népre, hogy mit higyjen, hogy jog rendet írt 
elő anélkül, hogy a népet megkérdezte volna, jónak tartja-e 
vagy sem? Veszélyes kétélű fegyvernek bizonyúlt, hogy min-
den kötél szakadván az esperes „a földes úr" ós a „megye" 
által törekedett intézkedéseinek érvényt szerezni, mert az 
ekkép a hit tei'ón is parancsoláshoz szoktatott „földes úr" 

14* 
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csakhamar hitet cserólt és egyszer gyakorolt hatalmát az 
ev. hit . . . elnyomására kezdte használni1) és a megyét 
is csakhamar róm. katholikusok és kálvinisták képezték és 
így történt, hogy esperességünk a megyéknél süket fülekre 
talált, sőt 1660 óta épen a megye volt az, mely az ellenrefor-
mációt mindenben támogatta és az ev. hit ellenei számára 
fegyvereket kovácsolt. 

Miután egyik jog a másik után elveszett, esperességünk 
mind engedékenyebb lett és a más valláson lévőket is 
tűrni kezdte; de azért a kálvinistákhoz ép oly kevéssé 
közeledett, mint a róm. katholikusokhoz és a kezéből kicsa-
vart uralomról sem mondott le. A vihar már javában tom-
bolt, midőn az esperesség 1668 ápril 10-én Szlaboson az 
„eperjesi ev. gymnasium" számára könyöradományokat gyűj-
tött, a tanítókra pedig egy hizonyos összeget „kivetett", 
melyet azok lefizetni „tartoztak" (Schröter 745 1.) sőt még 
1669 május 7-én is Jolsván 100 forinttal bűntette a deren-
csényi egyház híveit, amiért azok lelkészüket Gaudikius 
Györgyöt hivatalától önhatalmúlag felfüggesztették. (Schröter 
754-755 1.) 

A szervezet a régi maradt, legfeljebb annyiban változott, 
amennyiben az esperes tekintélye és hatalma olyannyira alá-
szállott, hogy fontosabb ügyeket már a „szolgabíró" és 
„esküdt" közbenjöttével kellett tárgyalni és eldönteni. Ez 
kivált 1660 óta történt, mikor a minden jogaiból kiforgatott 
esperesség már a lét és nem lét közt tengődött. 

A lelkész e korban is szigorú fegyelem alatt állott. 
HeutSchy Fülöp dobsinai lelkész kénytelen volt 1654 ápril 
21-én Jolsván az esperességet megkövetni, büntetésül 3 ara-
nyat lefizetni és feltétlen engedelmességet fogadni, amiért 
maga-magának osztotta ki az úrvacsorát („miáltal megvetést 
tanúsított a Szentlélek és ennek hivatala iránt, lelkésztársait 
megsértette, botrányt okozott és kalvinizálni látszott" Schrö-
ter 596 1.). — Fabriczius Dániel geczeli lelkész absolució 
nélkül szolgáltatta ki Stephanides István lelkésznek az 
úrvacsorát, amiért 1665 szeptember 22-én Jolsván 5 arany-
nyal lett megbüntetve (Schröter 692 1.). Máskülönben az 
esperesség körömszakadtáig védte „igaz ügyben" a lelkészt; 
midőn Nigrini Kristóf 1646 ápril 10-én Csetneken panaszt 
emelt, hogy a hárskútiak nem akar ják pontosan fizetni, ezek 
rögtön kérdőre vonattak és csak azon körülmény, hogy 

' ) Az 1691 ápril 2-án kelt „explanatio Leopoldina" utolsó előtti pont ja 
is tőkét csinál esperességünk e m e visszás e l já rásából midőn m o n d j a : „ha a 
protestánsok akkor, midőn a földesurak többsége evang. hiten volt, elismerte 
a földesúri jogot , sőt fel is haszná l ta a maga céljaira, most sem panaszkod-
hatnak, ha a — róm. kath. — földesúr jogaival él." (Prot. Sextio Schmal 
197 1.) 
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közülök sokan a pestisben elhaltak és sokan a hadban 
tönkrementek, de különösen a tett Ígéret, hogy lelkészök 
kielégítése végett majd minden követ megmozdítanak, szol-
gált mentségül (Schröter 422 1.). Midőn a sumjáczi lelkészt 
Prichradni Jánost török martalócok elfogták és Egerbe hur-
colták, az esperesség 1650 szeptember 21-én Csetneken rög-
tön összeült és két lelkészt Wesselényi Ferenchez1) és Seny-
nyei Andráshoz küldött, hogy a fogoly kiszabadítását 
eszközöljék (Schröter 526 1.), sőt 1653 körül már a lelkészek 
külső tekintélyére is figyelem fordíttatott, amennyiben ez 
évi február 10-én Gömör-Panyiton az egyházlátogatás alkal-
mával szemet szúrt, hogy a lelkész — Szén Péter — tanító 
hiányában „a kemény magyar faj szokása szerint" maga. . . 
harangozott! (Schröter 764 1.) 

A lelkészek e korbeli fizetéséről teljes képet nyújt a 
Dobsinán 1670 január 29-én megejtett egyházlátogatás jegyző-
könyve, mely szerint az itteni lelkésznek (Hirsch Gergelynek) 
j á r t : 

1. az elfoglalt tized visszállításáig évi 170 ft kész-
pénzben, 

2. a méhek utáni tized, 
3 négy offertorium (teljesen), 
4. a karácsonyi gyűjtés (calixatio), 
5. keresztelésért bizonyos adomány (melynek megálla-

pítása az egyes felek tetszésére van bízva), 
6. egyházkelő asszony avatásáért egy itce bor, 
7. hirdetésért egy pint bor, 
8. menyasszony avatásáért egy itce bor, 
9. esketésért egy pint bor, 

10. temetésért adomány, mely megegyezés tárgya, 
11. beteg ember vigasztalásáórt egy szintén a fél által 

meghatározandó adomány, 
12. sajt ós tyúk azoktól, kik három tehénnel bírnak 

(miért ha a tized birtokában lesz, kőt városi bikát kell ki-
teleltetnie), 

13. a rorateért 1 ft, 
14. a nagyböjti salveért 1 ft, 
15. a húsvéti salveért 1 f t és a molnártól (némi viszon-

szolgálat fejében) egy köböl búza ós 
16. húsz szekér fa, több szántóföld és rét haszonélvezete. 

(Peczeli 79 1.) 
A rozsnyói lelkészek2) fizetése az 1670 február 19-én 

tartott egyházlátogatás alkalmával egyenként 100 ft 50 d. 
készpénzből, 57 köböl búzából, 25 köböl zabból, 2 hordó bor-

4) Wesselényi Ferenc „generális" akkor a szendrői táborban járt , Seny-
nyei András pedig murányi jószágigazgatója (provisor) volt. 

J) Magyar lelkész volt az esperes Regius Jakab, néme t : Zarevuczius Pál . 
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ból, 2 hordó serből, szüretkor egy átalag borból ós a mellék-
jövedelmekből1) állott (Peczeli 160—162 1.); míg az 1653 
március 8-án megejtett egyházlátogatás mindkét rozsnyói 
lelkészt a tized birtokában találta, melyet azok egyenlő fele 
részben élveztek (Schröter 823—825 1.). 

D) A közoktatás. 
Az esperesség e korszakban is melegen felkarolta az 

iskola ügyét, de a tanító még mindig alárendelt személy volt, 
ki azonban a sok kötelesség fejőben, mely reá háramlott, 
már némi jogot is kezdett követelni és megindult a papság 
és iskola közötti harc, melyet teljesen kiegyenlíteni ma sem 
sikerült! 

A főtörekvés oda irányúit, hogy mindenütt legyen 
iskola és pedig jó kezekben! így pl. Rozsnyón, az 1653 évi 
egyházi látogatáskor az esperes rátámadt a két tanítóra 
azért, hogy mindkettő jobban szeretett a korcsmában 
ülni és éjjel tivornyázni, mint a tanuló ifjúsággal bíbe-
lődni; hiába mentegette magát — láthatólag jókedvűen — 
mindkettő azzal, hogy a polgárok nem küldik gyermekeiket 
az iskolába: kemény büntetésök biztos kilátásba helyeztetett 
(Schröter 825 1.); ugyancsak 1653-ban Gömör-Panyiton a tanító 
hiányán igen igen fennakadt az esperes! (Schröter 764 1.). A 
jolsvai iskola számára Majer András esperes bizonyos „tör-
vényeket" dolgozott ki, melyek 1652 október hó 1-én Jolsván 
behatóan tárgyaltattak és ,,a tanítás előmozdítása" céljából 
ki is adattak (Schröter 580 1.). 

Hunnius Pál balogi lelkész és Sartorides Márton balogi 
tanító között 1671-ben nagy viszálykodás támadt ós midőn 
ezen ügy 1671 január 21-én Ochtinán tárgyaltatott, kisült, 
hogy a lelkész akkor „dorgálta" a tanítót, mikor ez ittas volt 
és hogy a tanító nemcsak azt mondta: „ördög adta papja! 
ha fegyverem volna, mindjárt meghalnál, te hamis próféta!" 
hanem kezét is emelte a lelkészre, a miért rögtön elfogatott 
és 3 hétig fogságban is tartatott ; a vége lett, hogy a lelkész, 
mert ittas embert dorgált, 2 aranynyal, a tanító pedig „vagy 
12 forinttal vagy virgácsai" bűntettetett meg.2) Ezen egy adat 

') Ilyen mellékjövedelmek voltak: offertorium (külön-külön a két temp-
lomban), hirdetésért egy pint bor, esketésért ugyanannyi , menyasszony-
avatásért egy itce bor és offertorium, keresztelésért a keresztatyáktól 3 - 3 
dénár, egyházkelő asszonyoktól egy itce bor, beteg látogatásaért egy tetszés 
szerinti adomány, gyónásért egy pint bor, temetésért 1—1 ft (tulajdonképen 
3 ft összesen, de egy a tanítóé), nagy temetésért (két prédikációval) 2—2 
arany, a karácsonyi és húsvéti gyűjtés, mely szintén közös stb. stb. 

,,!) Ezen ítélet később úgy módosíttatott, hogy a lelkész csak egy forintot 
a tanító pedig 4 aranyat fizetett, utóbbinál a kiállott 3 heti fogság és az 
ochtinai, restéri és geceli tanítók jótállása vétetvén figyelembe Szentkereszti 
9 - 1 0 1. 
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is elég annak kimutatására, hogy a tanítók tekintélye kitűnő 
épen nem volt. 

Nézzük már most a tanítók anyagi helyzetét, melyet az 
1670 évi egyházlátogatás jegyzőkönyvéből meglehetős pon-
tosan ismerünk. Ezen hiteles jegyzőkönyv szerint. 

1. Dobsinán, hol ez idétt egy tanítót, egy orgonistát, egy 
kántort és néhány az elemi oktatással is megbízott nagyobb 
deákot találunk, biztosítva volt 

a) a tanítónak: minden városi lakostól, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, 2 0 - 2 0 dénár, a zsellérektől 
10—10 dénár (fele szt. György, másik fele szt. Mihály napján); 
az őt vasgyártól egy-egy nagyobb vasrúd (canthum ferrarium 
majorem); minden tanulótól szombatonként egy-egy dénár, 
vízkeresztkor ajándék (oblatio); a mészárostól hetenként 
4 font marhahús; naponként 3 itce sör, Fülöp-Jakab napjától 
Jakab napjáig ingyen tej (lactatio) ós végre évenként hatszor 
t. i. karácsony, vízkereszt, farsang (bachanaliorum), húsvét, 
pünkösd és szent Márton napján valamint minden mennyeg-
zőnól „éneklés" (cantatio általi gyűjtés); 

b) az orgonistának: készpénzben 66 forint a város lako-
saitól, 4 köböl rozs, a lelkésztől szintén annyi (de csak ha 
ez a tized birtokában van), naponként egy pint sör, két forint 
húsra, egy forint sóra ós fa, a mennyit szükségei; 

c) a kántornak: a vasárnapi adakozás (aspersatio) nagyobb 
része, a deákok „éneklése ' által eszközölt gyűjtés nagyobb 
része, naponként egy pint sör és az óra igazításáért 8 forint; és 

d) a deákoknak (proventus studiosorum) a vasárnapi 
éneklés alkalmával begyűlt pénz és élelem, a vasárnapi 
adakozás (aspersatio) kisebb része és naponként egy pint 
sör. (Peceli 79—80 L). 

2. Rozsnyón: Balázsi Mátyás német és Bombik Mihály 
magyar tanítót, több kántort és szépszámú deákságot találunk 
1670 február 19-én; 

a) a tanítók fizetése: 50—50 ft készpénzben, temetésért 
50—50 dénár, szt. Mihály, szt. Márton és Mágus napján cán-
tálás, karácsony- és húsvet napján ostyaosztás, pünkösd 
napján gyűjtés (callixatio), a grammatista- és syntaxistától 
1 ft, a donatistától 50 dénár, az elemi tanulótól 25 dénár 
tandíj; húsvétkor minden „fiútól" egy kalács vagy 3 dénár, 
minden városi lakostól 4 dénár, a zsellértől és a két falu 
(Nadabula, Csúcsom) lakosaitól 2—2 dénár; Gallus napján 
a fiúktól 3—3 dénár vagy 1—1 kakas, a Balázs és Gergely-
napi a jándék; minden fiútól évnegyedenként 3 - 3 dénár; a 
mészárosoktól szombatonként egy ökörnyelv (linguam bovis); 
a nagyböjti tisztelgés (ovatio), a bírótól a törvénykezés ide-
jében (tempore juris) 5 ft , lakodalmak, gyülekezetek alkal-

# 
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mával, valamint a mágnásoknál kántálhat, de ami ilyenkor 
begyűl, egyharmadrészben a deákoké; a maga idejében szini 
előadásokat rendezhet (honestas comoedias exercere), de azok 
jövedelme egyharmad részben szintén a deákokat illeti; 
a szükséges fát az egyházfiaktól és tanulóktól kapja, okmá-
nyok felolvasásáért egy itce bor, okiratok kiállításáért (a 
literarum ad telonia pertinentium exhibitione) 6 dénár jár ; 
jeles férfiak (nem nők !) felköszöntése és a nagyböjti gyűjtés 
alkalmával beszedett pénz és élelem harmadrésze szintén a 
deákokat illeti, a kínszenvedés felolvasásáért (a passione) 
1 ft. Mindezen jövedelmekből a két — magyar és német — 
tanítót egyenlő rósz illeti. 

b) a kántorok fizetése: évenként 9—9 forint készpénz-
ben, vasárnaponként gyűjtés (aspersatio) a piacon (in circulo) 
és a berzéte-utcában; ostyaosztás (azelőtt újév most quin-
quagesima napján); harangozásórt — a temetéseknél — 24 
dénár, de ha a harang többször, mint háromszor szól a díj 
(stipendium) is kétszeresen jár ; a szükséges fa az egyház-
fiáktól és a „fiúktól"; szombatonként gyűjtés a fiúk között 
és végre annyi a kántálásokból mennyi egy első diáknak 
jár. — 

c) az orgonisták fizetése: évenként 50—50 forint kész-
pénzben és egyszer gyűjtés (astatio) kinek-kinek a maga tem-
plomában. (Peczeli 161 1.) 

3. Restóren a sillabizáló 12 dénárt, az olvasó 24 dénárt, 
a donatista 48 dénárt és a compendiarista tanuló 1 f tot fize-
tet t a tanítónak tandíj címén (Peczeli 93. 1.) 

Ha e fizetéseket nézzük, szinte kedvünk kerekedik kér-
dezni: mikor tanított a tanító, ha filléreit maga szedte be? 
azok pontos beszolgáltatására maga ügyelt ? Vagy tiszttartót 
ós könyvvivőt tar tot t? 

A nagyobb tanulókról — deákokról — mint látjuk kel-
lőleg gondoskodva volt, történt pedig az nem épen, legalább 
nem kizárólag azért, hogy e szegónysorsúnak is módjában 
álljon magát kiképeztetni, hanem azért, mert a leányok és 
kisfiúk oktatása jórészben reájok volt bízva, az isteni tisz-
teletnél, temetéseknél és ünnepélyes alkalmaknál segédkez-
tek és a tanítói és lelkészi mellékjövedelmek beszedésénél 
közbenjártak. 

Az iskolák berendezése és a tanítás egyéb iránt a régi 
maradt; a jó tanítót faluhelyen is felkereste az ifjúság és a 
rossz tanító a legnépesebb városban is „egymaga énekelt" a 
templomban! vagyis, mai kifejezéssel élve, üres osztályban 
tanított és csakis így érthető, hogy pl. Restéren is „compen-
diáristákkal találkozunk, kik ott a tudomány minden ágában 
teljes kiképzést nyertek. 
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Ε) A vallásosság, erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A nép e korbeli vagyoni, erkölcsi és miveltségi állapo-

táról kevés örvendetest lehet elmondani. A folytonos harcok-
ban mindenéből kivetkőztetett, földesurától elnyomott, a csá-
szári zsoldosoktól zaklatott, a töröktől súlyos adókkal ter-
helt és a martalócoktól megtizedelt lakosság vagyoni és er-
kölcsi sülyedése még mindig tartott. A „hatalmas német 
császár"1) 1650 körül sem volt képes szegény népünket a 
török ellen megvédeni. A török martalócok 1650-ben Sumjác 
környéken fosztogattak, mely alkalommal az ottani lelkészt 
több hívekkel együtt Egerbe vitték, ki, jóllehet kiszabadítása 
iránt az esperesség részéről minden megtörtént, mégis „szo-
morú rabságban" végezte napjait (Schröter 529, 535 1.)! 
1653 ban Dobsinát és környékét is látogatta a kegyetlen 
ellenség'), hol pedig 1644 —1645-ben a pestis oly annyira 
dühöngött, hogy pl. csak Dobsinán 1645-ben több mint 700 
ember halt el ós némely napon 18 temetés is volt3) úgy 
hogy minden egyes a martalócok áldozatáúl esett lelket két-
szeresen kellett fájlalni! Kárász János veszverési lakos neje 
török fogságba esett és Egerbe hurcoltatván, felvette a moha-
medán hitet, miért aztán 1647 január 25-ón Köviben férjétől 
elválasztatott (Schröter 422 423 1.)! És sok ilyen példát 
tudnók felhozni, melyek mindegyike az akkori állapotokra 
igen szomorú világot vet. Ilyen körülmények között az erkölcsi 
sülyedés is megindult és rohamosan terjedt, miután a jezsuita 
rend, mely az áttért bűnösöket szívesen látta és a polgári 
hatóság, mely az egyházat a fegyelem gyakorlásában akadá-
lyozta, az utat egyengette előtte.4) Az istenkáromlás ijesztő 
mérveket öltött, úgy hogy az esperes az 1653 és 1670. évi 
egyházlátogatások alkalmával alig győzte a 75 denárnyi 
pénzbírságot vagy a 3 botütést — melylyel egy-egy károm-
kodás sújtatott — kiszabni. Rozlosnán egy férfi 1670-ben egy 
lóért el cserélte nejét, mely emberkereskedés (plágium) a me-
gyének jelentetett fel (Peczeli 113—114 1.); Bisztrón 1651-ben 
egy istentagadó lépett fel, mely borzasztó bűntett (enorme 
delictum) kellő megfenyítése iránt a földesúr Tököli Zsigmond 

*) Vesd össze az 1620-1578-ig ter jedő történelmi áttekintést jelen 
m u n k a elején. 

J) A dobsinai halotti anyakönyvben következő esetről történik emlí tés: 
1663. „N. Β. 1. Sept. sind zwo Personen allhier begraben worden ein Jüngling 
mit Namen Girg Stubner des weil Girg Stubners Sohn und ein alter Hamer-
m a n aus der Wagendrüssel, welche 8 Tage zuvor von den Marthalosen ge-
fangen weggeführt und getödtet und auf hankendorfer hattert funden tod und 
sehr tinkend hergeführt sind worden: Gott behüte uns und die Unsrigen fü r 
solchen grausamen Feinden." 

') Lásd a dobsinai anyakönyveket. 
4) Történt ez pl. Rozsnyón. 
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kerestetett meg (1651 Október 9-én Jolsváról Schröter 576 1.); 
Felső-Sajón egy nő kígyót keresett, hogy azzal férjét megmér-
gezze, de gonosz szándéka elárúltatván, az ottani lelkésznek, 
Láni Jánosnak 1657 szeptember 27-én Jolsván meghagyatott, 
hogy a nőt vallassa és ha a gyanú alaposnak bizonyúl, bír-
ságolja meg az egyház javára ós állítsa pellengérre a 
templomban (Schröter 640 l.). A hatodik parancsolatot e kor-
szakban is a szigorú büntetések dacára sűrűn áthágta a nép; 
Bisztrón egy „Orzsika" nevű kéj hölgy (concubina et meretrix) 
találtatott, ki 1670 ápril 15-én Rozsnyóról az egész esperes-
ségből azon kijelentéssel tiltatott ki, hogy elfogatása esetében 
az alispánnak lesz átadandó (Szentkereszti 5 1.). A polomkai 
tanítónak Sartorius Györgynek egy belusi megesett személylyel 
viszonya volt, mely következmények nélkül nem maradván, 
nevezett tanító 1649 ápril 20-án Jolsván kényszeríttetett, 
hogy a növel házasságra lépjen és midőn azt tenni vona-
kodott, rögtön börtönbe dobták, majd oltár elé hurcolták és 
akarata ellenére is ama növel megeskették ós ha magába 
nem tér, bocsánatért nem esdekel és külön tórítvónynyel 
engedelmességet nem fogad, — hivatalát is elveszti (Schröter 
482, 489, 495 l.)1). Az esketés így kényszer útján e korszakban 
igen dívott ós rokonok közt is könnyebben ment a felment-
vény (dispensatio) megszerzése, ha a két fél a hatodik parancso-
lattal összeütközésben találtatott: mire azelőtt példát nem 
találtam. Sumjácon pl. egy özvegy férfi, nóh. neje nagybátyja 
leányával akart házasságra lépni, ettől 1659 szeptember 30-án 
Jolsván eltiltatott, de kisülvén később, hogy mátkájával „vét-
kezett", az esperesség 1660 ápril 20-án összeadta őket, de 
egyidejűleg — megfenyítésökről is gondoskodott (Schröter 
6Ó6 és 669 1.). Mi mindenre nem terjedt ki e részben 
az esperesség figyelme, igazolja a következő eset: egy felső-
sajói özvegy nő újból házasságra lépett, 9 hónappal első 
férje halála után — betegágyba került és így idő előtt szült. 
Az ottani lelkész 1657 September 25-én Jolsván előterjesztette 
a kényes ügyet, melyet az esperesség aztán a következő 
végzéssel döntött el : ha a nő esküvel tisztázza magát és 
igazolja, hogy mint állította, a gyermek első férjétől szár-
mazik, nem fog pellengérre kiállíttatni, különben igen 
(Schröter 640 1.). 

Az eljegyzés egyoldalú felbontása még mindig azzal lett 
fenyítve, hogy az illető 7 évre új eljegyzéstől és házasságtól 
eltiltatott, a házasság felbontásának pedig csak ritka esetben 
adatott hely, mi onnan is következtethető, hogy török fog-
ságban áttért vagy elhalt feleknél az áttérés vagy elhalálo-

') Ezen ítélet nevezetes haladásról tanúskodik, a 17-dik század elején 
ezen tanító bizonyára máskép lakolt volna! 
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zás pontos beigazolása kívántatott és hogy a hűtlen elhagyás 
egy esetben sem maradt büntetlenül. 

A róm. kath. szertartásokról e korszak jegyzőkönyvei 
már ritkábban emlékeznek meg, de pl. Felső-Sajón az 1653 
március 3-án tartott egyházlátogatás „Krisztus sírját" meg 
a templomban találta (Schröter 810 1.) és a pünkösdi király-
választás még 1670-ben is több helyen divatban volt. 

A vallásosságot még mindig külsőségekben keresték, 
így pl. Csetneken az 1670 évi egyházlátogatás alkalmával 
kérdőre vonattak azok, kik a d. u. isteni tiszteletet mulasz-
tani szokták és „vétkes voltukat beösmervén hiába mon-
dogatták, hogy el voltak foglalva" (Peczeli 110 1); Kun-
taploczán ugyanakkor „olyanok is találkoztak, kik az isten 
igéjét elhanyagolták és magukat az isteni tisztelet előtt . . . 
leitták", mire nézve „meghagyatott a bírónak", hogy ilyen 
emberekre „szeme" legyen (Peczeli 115. 1.). Sajó-Gömörön 
ugyanakkor a második, hatodik és hetedik parancsolat 
áthágását a polgári hatóság 12 forinttal, az egyház pedig 
háromszori pellengérre állítással fenyítette, míg a megesett 
személy esketéseért a díj egy aranyban állapíttatott meg 
(Peczeli 117 1.) és végre Ratkón kemény büntetés ért egy nőt 
azért, hogy már majdnem három évig elmaradt az úr aszta-
lától. (Peczeli 127 1.). 

A templomok ékességei közt találtam 1653-ban: Chisnón 
Krisztus és a 12 apostol képét (Schmidt Salamon ajándéka), 
Jolsván egy gyönyörű kárpitot (Homonnay Mária ajándéka), 
Rőczén Krisztus feltámadásának képét (Arel Salamon aján-
déka), Csetneken egy szép oltárt (Bakos Bornemisza Mária 
emléke), Alsó-Sajón szép kárpiton az úrvacsora képét (Kovács 
Márton ajándéka). 1670-ben: Kis Veszverésen a 12 apostol 
szobrait, Köviben szt. László király képét (de hitvány munka 
lévén az oltárról levétetett és a falra függesztetett) és Sum-
jáczon egy kárpiton a 12 apostol képét. Megjegyzem, hogy 
majdnem minden templom volt képekkel ós szobrokkal 
díszítve, melyek tárgyait azonban nem ismerjük. 

Érdekes volna tudni, milyenek voltak a színi előadások 
és mit tárgyaztak, melyek e korban pl. 1670 körül Rozsnyón, 
a ritkaságok közó épen nem tartoztak? de erről hallgat a 
krónika, csak tény, hogy ezen a deákok segítségével tartott 
előadások a tanító egyik jövedelmi forrását képezték. Való-
színű, hogy a tárgyak, úgy mint más vidéken, a vallás és 
erkölcs köréből kölcsönöztettek és az előadás valamely esz-
ményi dolog személyesítésére szorítkozott, mely egyszerű 
párbeszédek alakjában terjesztett a hallgatóság elé. 
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VI. KORSZAK. 

A nagy üldözés kora 1670 — 1682. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mint támadta meg Lipót király a magyar alkotmányt? 

láttuk; nézzük már most mint használta fel a rémületet, 
melyet a murányi összeesküvés vérbefojtása országszerte 
okozott? 

Spork tábornok és Kopp kassai helyettes főkapitány 
vérbe fojtotta a makacsokat; Bocskay István, Kende Gábor, 
Kende Márton, Szuhay Mátyás, Szepessy Pál, Gyulaffy László 
és mások Erdélybe menekültek; Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter és Frangepán Ferenc jog és törvény ellenére idegen 
földön és idegen bíráktól vette a halálos ítéletet, mely rajtuk 
az ország határain kívül 1671 ápril 30-án végre is hajtatott. 
Ez alatt megalakult egy kir. biztosság1) mely Lőcsén űlt 
össze és azon fáradozott, hogy „a közbókét helyre állítsa, a 
katonaságot féken tartsa, az ártatlanokat a gonoszoktól meg-
különböztesse," mire a legtávolabbról is gyanúval terhelt 
egyéneket elfogatták, a szabad kir. városokba német őrséget 
helyeztek és Murányvárát is elfoglalták, mely várral együtt 
lessenyei Nagy Ferenc és az őrizete alatt állott Wesselényi 
féle irattár is a császáriak kezébe esett. A kézrekerített 
irományokból aztán számos egyénre rásütötték a „gyanút," 
kikre — tömlöc és vérpad várt. A lőcsei biztosságot 1670 
december 3-án a pozsonyi váltotta fel, mely elé Majláth Miklós 
kir. ügyigazgató a Spankau, Kopp és Heister hadai által 
elnyomott mozgalmak részeseit idézte és mely több mint 
300 nemes felett eltörte a pálcát, kit halálra, — kit börtönre 
ítélvén. És miután kiderült, hogy a mozgalmak legmakacsabb 
hivei a lutheránusok és kálvinisták voltak: most azok ellen 
fordult mindenki. 

Lipót király az országban telelő katonaság minden szük-
ségeit az ország által fedeztette, azonkívül nemestől, nem 
nemestől egyaránt adót szedetett, súlyos forgasztási adókkal 
terhelte a népet, az országbírói ós báni méltóságot sem töl-
tötte be, sőt 1673-ben a politikai közigazgatást is egy, ön-
uralkodói önkénynyel felállított „kir. kormányzóságra" bízta, 
mely Ampringen János Gáspár elnöklete alatt négy magyar és 
négy német tagból állott. Ezen alkotmányellenes eljárásnál 
Kolonics Leopold (1672-ben a pozsonyi cs. k. kamara elnöke) 
szolgált eszközül a királynak, ki előtt hiába szólalt fel még 

') Ezen biztosság elnöke Rot ta l János volt, tagjai : Heister Siegfried 
altábornagy, Volkra Ottó cs. tanácsos, Gubasóczy János pécsi püspök és 
Eszterházy Farkas kir. személynök. 
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1671 ápril 12-én Széchenyi György kalocsai érsek, hiába 
mondogatta: „néhány pártütőért nem lakolhat az egész or-
szági" hiába; „a lázadókat még sokkal nagyobb büntetéssel 
sújthatná ő felsége!" — volt a bécsi ministerek válasza és 
megtorlás címén tovább folyt a rombolás műve! 

Az evangélikusok üldözése ijesztő mérveket öltött. Míg 
Bársony György váradi püspök az ev. templomok elfoglalása 
végett helységről-helységre járt és ezen útjában a lutheránus 
köznép Nyitrában pogányúl elverte, Szelepcsónyi György, mint 
törvényes ügyekben a király helytartója, Pozsonyba idézett 
1673 szeptember 25-ik napjára három superintendenst és har-
minc lelkészt, kiket aztán Majláth Miklós kir. ügyigazgató 
„istenkáromlással, hazaárúlással, pártütéssel" és más efféle 
főbenjáró bűntényekkel vádolt, a bíróság pedig „mint az isteni 
és földi felség megsértőit'· halálra itelt. Ezen ítéletet a király 
hivatal vesztésre változtatta szabadságukra hagyván az 
elitélteknek: áttérni, bűnös voltukat terítvénynyel elismerni 
vagy az országból kivándorolni.1) 

„0 felsége a többi ev. hitszónokot is száműzni szán-
dékozik!" válaszolt 1674-ben Ampringen Gáspár, midőn a 
bánya városok elűzött lelkészeik helyének betölthetóse iránt 
folyamodtak ós Szelepcsónyi 1674 március 5-re csakugyan 
valamennyi ev. lelkészt ós iskolamestert maga ele idézett 
és pedig „mint a múlt években ő felsége ellen néhány gonosz 
ember által tervezett lázadás részeseit!" Eddigelé is az ev. 
egyházak elöljárói (úgy mint az egész ország) a császári 
tábornokok és kapitányok kegyelmére voltak hagyva és hol 
többet, hol kevesebbet szenvedtek; most már valamennyit 
egyaránt lázadónak, bűnösnek tekintették és törvényen kívül 
helyezték. Az általános üldözés megindúlt, a lutheránus lel-
készek és tanítók Sziléziába, a kálvinisták Erdélybe mene-
kültek, de több mint 300 a pozsonyi törvényszék előtt meg-
jelent ós 1674 évi ápril hó 4-én sok zaklatás, kínos vallatás 
és embertelen bánásmód kiállása után — fej és jószágvesz-
tésre ítéltetett. Ezt az íteletet is később oda módosították, 
hogy térítvény aláírásával a hivatal letételére, tántoríthatlan 
hűségre, vagy kivándorlásra kellett magokat kötelezni, miáltal 
életöket és szabadságukat megválthatták. Sokan aláírták e 
tórítvényeket, néhányan megszöktek, többen a sanyargatás 

l) Ezen térítvények kétfélék voltak: egyikben el kellett ismerniök, 
hogy tisztökkel visszaéltek, e mia t t bíróilag elmarasztaltattak, de a császártól 
kegyelmet kérvén Magyarországban maradásra engedélyt nyertek, há la fejében 
kötelezvén magokat , hogy többé az isteni tiszteletbe nem avatkoznak; a más-
nemű térítvény kivándorlásra kötetezte az aláírót, minek ha az illető egy 
hónap alatt eleget nem tenne, a hűtlenség vétkébe esik. Harminckettő részint 
kivándorolt, részint az első térí tvényt írta alá, a 33-ik (Suhajda Mátyás varini 
lelkész) engedett a csábításnak és — áttért. 



222 Mikulik József. 

közben elhaltak és harminckilencen gályára küldettek, kik 
közül csak huszonötöt sikerült Zaffi Miklós velencei orvos-
nak és Ruyter Adrián Mihály hollandi admirálnak 1676-ban 
kiszabadítani'). 

A protestáns vallás ekkóp a törvény oltalmától meg-
fosztatván, minden jogától elesett és — főbenjáró bűnnek 
tekintetett. Ha atyáink az örökölt hithez tántoríthatlan 
szívóssággal nem ragaszkodnak, ha az űzőbe vett lelkészek 
ós tanítók folytonos életveszély közt titokban a népet hité-
ben meg nem erősítik és ha a magyar nemzet az aranybulla 
záradékára támaszkodva fegyvert nem ragad, hogy ősi sza-
badságát visszaállítsa: Magyarország menthetetlenül katho-
likussá, rabbá, koldússá lesz. 

Az Erdélybe menekült bújdosók azonban az erdélyi feje-
delem és a török támogatásában részesülvén, fegyvert fogtak 
és míg az ellenreformáció és az absolut kormány mint láttuk 
féktelenül tombolt Wesselényi Pál, Petrőczy István, Szuhay 
Mátyás, Szepessy Pál, Kende Gábor, Ispán Ferenc, Forgách 
Miklós ós mások vezérlete alatt elfoglalták Nagybányát, meg-
szállották Kassát, Patakot, Ónodot, Szenrőt, megvették Bei-
teket, Putnokot, Eperjest, Szebent, Bártfát és miután a haj-
dúkat felültették és Spankau hadait 1671 szeptember 12-én 
Enyickénél megverték, Késmárkot is. A kurucok és laban-
cok2) közt ezentúl változó szerencsével és rómitő kegyetlen-
séggel folyt a harc, elébbiek majd az egész országot be kalan-
dozták és kamatostól visszaadták a labancoknak a kölcsönt. 
Isten a megmondhatója, mennyit szenvedett Magyarország e 
borzasztó korban úgy Kopp, Spankau, Strassaldo, Pálffy Miklós 
ós a két Barkócy labancaitól mint a török ós francia segélyre 
támaszkodó kurucoktól! 

Lipót király nem bírta lecsendesíteni az országot, nem 
akarta az alkotmányos és vallásszabadság visszaállításával 
helyreállítani a közbékét. A bárd, kerék, karó ós nyárs nap 
nap mellett alkalmazásba jött, közbe-közbe a török is fel-
gyújtott falvakban — gyönyörködött és midőn 1676-ban a 
tanácskozás végett Bécsbe hívott magyar urak a nádori szék 

') Hogy milyen borzasztó bánásmódban részesültek ezen férfiak, kik 
hitökért kínos vértanúságot szenvedtek, kitűnik abból is, hogy közülök igen 
sokan az embertelen kínzásnak és az egészségtelen börtönöknek áldozatul 
estek. A megszabadultak is csak később térhettek vissza hazájukba, egyelőre 
Angliában, Belgiumban, Schweizban és Németországban kerestek és találtak 
menedéket. Végűi említésre méltó, hogy Bugán Miklós sajógömöri lelkész az 
egész üldözést végig tűrte, gályán is volt és kiszabadulása után 1683 körül 
vele mint gömörpanyit i lelkészszel találkozunk. 

*) Ezen két név hazai történelmünk legszomorúbb lapjait tölti be! É s 
legborzasztóbb, hogy a „ labancokban" nem csak a reánk csődített idegen 
katonák (Lansknecht) hanem a Bécs szolgálatába szegődött magyarok is 
keresendők! 
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betöltését, az idegen hadak eltávolítását, a fogyasztási adók 
eltörlését és a tisztségeknek és hivataloknak magyarokra 
való bízását javasolták, a bécsi ministerek arról hallani sem 
akartak. Ugyanígy történt 1677-ben is, mikor Barkócy Ferenc 
zempléni főispán hasonló indítványnyal Bécsbe jött. 

Miután az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) 1677 május 
27-ón a kurucok érdekében a francia királylyal frigyre lépett, 
Wesselényi Pál kurucai a Hegyalját, Barkócy labancai pedig 
Máramarost tűzzel vassal pusztították; a háború rémítő dühhel 
folyt, a kurucok Kassáig, majd az elfoglalt Késmárkig szágul-
doztak, Szatmárnál a lengyelekkel egyesülvén megverték a 
császáriakat és az elfogott német tiszteket csak úgy húzták 
nyársra, karóra, mint Kopp a bujdosókat. 

Lipót király erre ismét tanácsot ült. Bársony György, 
egri püspök a lutheránusok és kálvinisták teljes kiirtását, 
Gubasócy János váci püspök (1678 január 22-én) a kegyelem 
út já t hozta javaslatba. Ezen utóbbi javaslat felett Pozsonyban 
tanácskozást tartottak, melyen néhány magyar főúr, a Lipót 
király nevében megjelent Pálffy Tamás nyitrai püspök, magyar 
kancellár és Hocher János német kancellár előtt, a magyar 
alkotmány és vallásszabadság visszaállítását ajánlotta, mi 
azonban Hocher tetszésével épen nem találkozott, ki „Iáza-
dónak'- mondta az egész nemzetet, midőn az ajánlatot ismét 
és ismét szóba hozták. Ezt méltán zokon vették a sokféle-
kép megkárosúlt urak, kik magokat „a király jobbágyainak 
nem pedig rabszolgáinak" vallották és Batthyány Kristóf fő-
pohárnok indítványára szét is oszoltak. 

Az ádáz háború tehát tovább folyt. A kurucok Teleki 
Mihály, majd Thökölyi Imre vezérlete alatt elfoglalták Tornát, 
Szendrőt, később Murányt, Rózsahegyet, Árvát, Likavát és a 
bányavárosokat, melyekben 180,000 aranyból és még több 
ezüstből álló zsákmányra tettek szert. 

Lipót király erre Szelepcsényi által követeléseik benyúj-
tására hívta fel a bujdosókat; nevökben Szalay Pál követ-
kező pontokkal érkezett fel Bécsbe: általános közbocsánat 
hirdetése, a nádori méltóság helyreállítása, az ország sza-
badságainak megerősítése, az elkobzott jószágok visszaadása, 
az ágost. ós helv. hitvallás jogainak megerősítése és a jezsuiták 
kiutasítása. Ε közben Dünewald és Würben es. tábornokok, 
a kurucokat Szentkeresztnél megverték, Zólyomot ós a bánya-
városokat visszafoglalták, mire a két harcoló fél 1679 február 
végéig fegyverszünetre lépett. A bókealkudozás ezután 
Sopronban folyt, de miután Lipót király a nádori széket csak 
a korlátlan kir. hatalom sérelme nélkül igérte betölteni, csak 
azon templomokat akarta visszaadni a protestánsoknak, 
melyeket maguk — nem pedig róm. kath. jogelődeik — építettek 
és az új adók tekintetében ezek 1.700,000 forinton megváltását 
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kívánta: a háború ismét megújúlt. Thököiyi elfoglalta Selmec-
bányát, (hol újólag nagy kincsre tett szert) és Dobzsánál 
Labord tábornok hadát is felkoncolta. 

Mivel az 1680 évi ápril hó elején Nagyszombatban tartott 
közös tanácskozmány eredmény nélkül oszolt szét és az új 
fegyverszünet is pünkösd napján le jár t : a hadviselés ismét 
megindúlt; Thököiyi vezérei vereséget szenvedtek ugyan 
(Balassa a morva széleken, Petrőczy a jablunkai szorosban) 
de ő maga bevette Késmárkot, Lőcsénél és Bártfánál nagy 
zsákmányt ejtett kezébe és kurucai az ország nagyobb részét 
bebarangolták (veszély idejében a török végházakban keres-
tek ós találtak biztos menedékhelyet). 

Lipót király most — Sebestyén Endre püspök által — 
ismét alkudozni kezdett. Thököiyi Imre Zrinyi Ilona kezét és 
vele e ház összes uradalmait és várait kívánta, mitől Bécs-
ben már azért is fáztak, inert tudták, hogy a különben is 
hatalmas ember erejét ily roppant gazdagság szerfelett 
növelni fogja, azért húzták, halasztották a választ, melyet 
igennel vagy nemmel megadni nem volt bátorságuk. A felek 
aztán 1681 június végéig meg hosszabbított fegyverszünetre 
léptek, melyet Caprara Eneás 1680 november 15-ón jolsvai 
táborában erősített meg. 

Az 1681 ápril hó 28-ik napjára Sopronba összehívott 
országgyűlés, melyen Thököiyi a vett meghívás dacára meg 
nem jelent, Eszterházy Pált választotta1) nádorrá és szám-
talan felirat-leirat után alig volt képes alkotmányunk egyes 
foszlányait visszaszerezni és az ezentúl is alig tűrt újított 
hitet némely kiváltságos — articuláris — helyen régi jogaiba 
visszaállítani. „Kevés immár a protestáns ember, tehát a 
templomokat sem lehet visszaadni!" és „a kir. hitlevelek 
fegyverrel csikartattak ki!" hangzott untalan Bécsből és így 
történt, hogy a protestánsok a kilenc felirat dacára a tőlük 
elfoglalt 888 templom helyett csak néhányat kaptak vissza ós a 
szabad vallásgyakorlat már most törvénycikkek (1681 XXV. 
ós XXVI.) által szoríttatott meg, illetőleg töröltetett el. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1671-1682. 

A támasz nélkül maradt és a jezsuiták által saját tűz-
helyénél minden tekintélytől és befolyástól megfosztott 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszak elején szétmállott, 
1671—1682 néhány részleges összejövetel kivételével gyűlést 
sem tarthatott, tagjait elűzték, templomait elfoglalták 1676 

l) Ezen válasz tás még a régi törvényes módon t. i. a királytól kijelölt 
4 egyén közül a karok és rendek ál tal történt. 



A gömöri ig . hitY. evang. esperesség története. 225 

után is csak a sűrűn benyújtott folyamodványokban adhatott 
magáról életjelt. Spankau cs. tábornok 1674 május 29-ón 
kelt levelében az itteni lelkészeket a „murányi összeesküvés 
részeseinek" mondta ki és ez okból száműzte őket, mire 
közülök ki Erdélybe bújdosott, ki Sziléziába menekült, ki 
lappangott1). Egyházaink lelkész ós tanító nélkül maradván, 
Isten csudája, hogy a jövő-menő császári hadak, a szorgal-
masan ellátogató püspökök, kanonokok ós jezsuiták elnyo-
mott népünk kebelebői az ev. hitet ki nem irthatták. Hiszen 
még oly helyen is mint Dobsinán, hol a lakosság valószínű-
leg a huszita uralom óta a mai napig mindig evang. hitű volt, 
1673—1682-ig nyilvános isteni tisztelet nem tartatott , az újdon 
szülöttek kerosztelése ós a házas felek esketése legfeljebb 
titokban törtónt és a halottak temetése és egyházi szertartás 
nélkül ment végbe, miután Hirsch Gergely lelkész az 1673. 
óv vége felé elűzetett2) és utóda Birnstein Menhérd csak az 
1681. év végén kezdhette meg hivatalát. Regius Jakab rozs-
nyói lelkész, esperes pedig még 1671-ben űzetett el, majd 
1674-ben Bugán (Pogány) Miklós sajó-gömöri lelkészszel egye-
temben a gyászos emlékezetű pozsonyi bíróság előtt is meg-
jelent, de nem tudni mi módon, elmenekült s egészen 1682-ig 
Sajó-Gömörön lappangott illetve — 1676. után — lelkész-
kedett; Rozsnyóról történt elűzetóse után könyöradományokon 
tengődött így pl. az 1672 május 12-én Csetneken tartott 
összejövetel — gyűlésnek nem mondhatom — alkalmával 
Piernik Jakab 130 ftos hagyományából 15 ftot és Bazyk 
Dánieltől szintén 15 ftot kapott „mivel már egy éve, hogy 
száműzetett (exul, Szentkereszti 14 1.)." 

Hogy milyen szánandó állapotban lehetett ez idótt a 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség, kitűnik azon folyamodvány-
ból, melyben a gömöri ág. hitv. ev. lelkészek a Rozsnyón 

*) Szomorú világot vet az e korbeli állapotokra „az nemes Gömör-
vármegyében lévő lutherános prédikátorok" ál tal az 1680 j a n u á r 15-én Sajó-
Gömörön tartott megyei közgyűléshez a baloghi luth. egyháztól elesett 
„Meleghegy" visszaszerzése tárgyában benyúj tot t és „olvasat lanúl" vissza-
érkezett folyamodvány, mely szerint „az filiális három faluk Pádár , Perjés 
és Meleghegy lutheránusok lévén mindnyájan , azon lutheránus prédikátor 
tanítását hallgassák és néki fizessenek, az minthogy hallgatták és fizették is, 
nemcsak usque ad tempus publicae persecutionis, de azután is hol imott, hol 
amott lappangván, hol közöttük lakván prédikátorok, mindaddig, míg testi 
halál által az elmúlt esztendőben kivétetnék közülök. Azonban az specifikált 
három falu együvé gyűlvén közönséges akara tból azt végezték, hogy ő(k) 
prédikátort fognak magok között tartani, az mint azon három falu nevével 
(nevében) kívántak is tőlünk . . ." akkor a balogi ref. prédikátor magához 
édesgette a meleghegyieket „és így újabb scissiót sőt persecutiót indított" — 
„holott az mostani veszedelmes időben nem scissiót és persecutiót kellene 
magunk közt indítanunk, h a n e m inkább nagyobb uniót szerzenünk. (Peczeli 
4 2 - 4 3 1.) 

' ) Távozása előtt e verset írta az anyakönyvbe: „Aspice ο omnipotens 
Deus ex alto hungaricas r e s ! " 

Theol. Szaklap III. évf. 15 
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1681 ápril 15-én egybegyűlt megyét arra kérték, hogy az 
„általános és a soproni országgyűlés elé terjesztendő laj 
stromban az itteni ág. hitv. ev. egyházak sérelmeinek is en-
gedjen helyet." Ezen folyamodvány szerint Jolsván, Csetneken, 
Ochtinán, Restéren, Gecelen, Dobsinán, Alsó-Sajón, Oláhpatakán, 
Betléren és Rozsnyón elfoglalták a tizedet, míg Ribniken, 
Bisztrón, Baradnán, Süvetón, Jolsván, Chisnón, Vizesróten, 
Rőczén, Hosszúréten, Polomkán, Sumjácon, Nagy-Szlaboson, 
Felső-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán. Vesz verésen,Betléren, Roz-
Iosnán, Rozsnyón ós Hárskúton az ág. hitv. ev. hivek lelkész 
ós templom nélkül voltak (Peceli 41. 45. 1.). Ε szerint tehát 
még 1681-ben is, mikor pedig a legnagyobb förgeteg már 
elvonult, az esperességnek 20 tagja hiányzott és a kevés hiva-
talban levő lelkész is félelem és rettegés közt töltötte napjai t : 
mert a császári hadak kíméletet nem ismertek ós a jezsuiták 
kezére dolgozni mindig készek voltak. Jóllehet az ev. lel-
készek elüzetóse, elfogatása és bántalmazása 1676 után már 
nem volt oly gyakori: az ág. hitv. ev. isteni tisztelet a leg-
népesebb egyházakban is csak titokban vagy magánházban 
volt megtartható. 

Az esperesi hivatal e korszakban csak névleg állott 
fenn. A kevés megmaradt lelkész között az összeköttetés 
teljesen megszakadt; kiki magával volt elfoglalva és szeren-
csésnek érezte magát, ha életét megmenthette, kétszeresen 
szerencsésnek, ha titokban kedves hivatalát is megtarthatta. 

Legnagyobb baj volt meg, hogy esperességünk a bujdo-
sóktól is hiába kért és várt segítséget! ezek ugyanis nagyobbára 
kálvinisták voltak, kiknek a gömöri lutheránusokat pártolni 
semmiféle okuk nem volt. Az úrvacsoráról 1550 óta szaka-
datlanúl folyt mérges vita, a két testvéregyház között át-
hidalhatlan mélységet teremtett, a kettő gyűlölte és üldözte 
egymást ós könnyítette ez által a közös ellenség pokoli 
munkáját. Esperességünk is szelet vetett és most vihart 
aratott. Jobb napjaiban maga mellett versenytársat nem 
tűrvén és minden jogot csak magának igényelvén mintegy 
kényszerítette a kálvinistákat, hogy neki hasonlót hasonlóval 
fizessenek. 

De a gömöri ág. hitv. ev. esperesség szívós élettel bírt;. 
a vihar még tombolt, midőn már is elhagyta rejtekhelyeit, 
már is felegyenesedett, már is hangosan követelte az elfoglalt 
egyházak visszaállítását és azon volt, hogy a tört hajó 
maradványaiból egy újat építsen. így alapíttatott 1680. január 
4-én a pádári egyház, miről következő okmány állíttatott k i : 

„Én Pádárban lakozó Simon András és Perjésben lakozó 
Kovács Péter, kik az megnevezett böcsületes két falutól 
küldettünk esperest urunkhoz a végre, hogy alkalmas időtől 
fogvást, lelki tanító nélkül lévén, nein különben mint a juhok 



A gömöri ág. liitv. evang. esperesség története. 227 

pásztor nélkül, ő kegyelmétől lelkünk igazgatására illendő 
személyt kérnénk és kívánnánk; az minthogy kívánságunkat 
megtekintvén δ kegyelme, az maga böcsületes oskolamesterét 
Magyar András urunkat, az elmúlt új esztendő napjára 
közinkben is küldötte próbával. Kinek az szentírással egyező 
tanítását hallván és értvén, mindnyájunknak kicsinytől fogva 
nagyig megtetszett. Ugy hogy az időtől fogva mind addig, 
míg istennek tetszendik, az mi lelkünknek hivséges pász-
torának akarjuk és fogjuk is esmerni ő kegyelmét, az mint-
hogy esperest urunk előtt az felül megnevezett két falunak 
előnkbe adatott instructiója szerint meg is alkudtunk ő 
kegyelmével ilyen conditiók alat t : 

1. Hogy isten ő felsége az kikeleti időt adván érnünk, 
az parochiát minden halogatás nélkül megépítjük, úgy hogy 
tanulóház. cselódház, pitvar, kamara, pince, marhának való 
ól és csűr legyen rajta. 

2. ígértünk és rendeltünk ő kegyelmének és azután is 
leendő prédikátoroknak két falujúl, rimaszombati 80 szapu 
búzát, az melynek kiszedésére egyházfiakat rendelünk. 

3. Pádáriak esztendőnként négy szapu búzát három 
szántásban és négy szapu tavasz (i)-t bevetünk ő kegyelme 
számára az maga magvából, Perjésiek is hasonlóképen annyit. 

4. Bizonyos réteket is mutatunk ő kegyelmének mind 
az két faluban. 

5. Minden esztendőnként viszünk 20 szekér fát. 
6. Az egyéb jövedelmek úgy fognak kiszolgáltatni mint 

az szent gyülekezet (t. i. az esperesség könyvében be vadnak 
írva az balogi eklézsia szerint. 

Mindezeknek nagyobb bizonyságára adtuk esperest urunk 
pecsétivei megerősített levelünket (minthogy magunknak 
nincsen) és kezünk kereszt vonyásával. Actum in parochia 
Sajó Gömöriensi die Januarii Anno 1680. Simon András keze 
vonyása. Kovács Péter keze vonyása Coram me Jacobo Regio 
Ecclesice Sajo Gömöriensis pastore et Contubernii ejusdem 
Comitatus seniore. L. S. (Peceli 163. 1.) 

A tanítók osztották a lelkészek szomorú sorsát, ezek 
is jobbra-balra menekültek, midőn az üldözés beköszöntött; 
a hívek állapotára pedig a folytonos harc, az általános zavar, 
a tengődés lét és nem lét között, következtetni enged1). 

Közli: Kovács Sándor. 

*) Ezen korszakból igen kevés emlék maradt reánk: az 1683 március 
9-én Jolsván tartott espereseégi gyűlés jegyzőkönyve is „feleslegesnek tar t ja 
az ismeretes nyomorúságot, zaklatást és üldözést", mely „több év óta az ág. 
hitv. ev. egyházat érte és ma is éri" leírni és felsorolni. Szentkereszti 21. 1. 

14* 



Könyvismertetés. 

(Haering Τ., Der christliche Glaube. Dogmatik. 2. Auflage. 
Cahr Stuttgart (Vereinsbuchhandlung) 1912. 734 lap. Ára kötve 
11 márka). 

A nagyhírű tübingai theológus e testes művében evang. 
egyházunk hittani rendszerét építi föl. Az első kiadással szemben 
(1907) lényegesen javított és bővített kiadással van dolgunk. 100 
lappal megnagyobbodott, s az „előszó" szerint nincs is művének 
olyan lapja, a melyet főleg tárgyilag az apologétikai részben nem 
javított volna. Uj benne a gazdag irodalomtörténeti függelék. 
Különben Ritschl követője, és Reischle és Hochenschmidt szellemi 
rokona. 

Szerzőnk a dogmatika és az ethika elkülönített tárgyalásá-
nak s a vallásos hit és tudás egységének a hive. Azt vitatja, 
hogy „a hitigazságok nem demonstrálható benső vallásos élet-
tapasztalatok," de másrészt „a tudás túllépi a maga határait, ha 
azt véli, hogy megcáfolhatja a hitbeli meggyőződést." Csupán a 
tudás nem vezet egységes élet- és világfelfogásra, mert ehhez a 
vallás is szükséges. Keresztyén hit ős modern öntudat kívánják 
egymást. Csak az evangelium örök, a dogmatikai rendszerek 
változók. A „hitbeli egység" az eltőrő dogmatikai felfogás mellett 
is lehetséges. Klasszikus példa rá szerző és a jénai Wendt, Lipsius 
tanszéke örökösének igazán „jó" dogmatikája. Az is meggyőzően 
hat e mű olvasásánál, hogy irónikus módon ős Ritschl theológiája 
szellemében folytonosan a keresztyénység centumára : az Istennek 
a Krisztusban való teljes történeti kijelentősőre fekteti a fősúlyt, 
hogy továbbá a ker. vallásnak társas közössőgi jellegét hangsú-
lyozza s hogy szerves kapcsolatba hozza a dogmatikát az egy-
házzal. Azért művében a krisztolőgiai ős soteriológiai érdekek 
lépnek előtérbe. Jellemző az ő állásfoglalása is a keresztyőnsőg-
nek a természet- és történettudományokhoz való viszonyában. 
Gondosan megkülönbözteti az exakt kutatás vívmányait s a 
modern természetbölcselet változó elméleteit. Ezzel apologétikai 
alapot nyert a csuda fogalmára, az objektiv isteni kijelentésre s 
annak természeti világrendhez való viszonyára s a személyiség 
fogalmára. S a tört. tudományhoz való viszonyt tekintve szerzőnk 
az objektiv történeti kijelentés mellett hangsúlyozza „a vallásos 
tapasztalatból" eredő istenismeretet is. Mert hát a kijelentés 
objektiv jellege mellett fontos annak subjektiv oldala is, ami 
nem más, mint „az istennel, istenért és istenben való élet," 
vagyis az egyéni vallásosság. A kijelentés pedig nemcsak Izrael-
nek, hanem minden népnek szól. S mégis „csak a Krisztusban 
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van az üdv", sőt a Szentlélek adománya csak a keresztyénség 
sajátos tulajdona". 

A mi már most magát a rendszert illeti, úgy szerzőnk 
dogmatikája egy elvi, alapvető és egy rendszeres kifejtő részre 
oszlik. Az elsőt „a ker. hit és annak ellenei" s a másikat „a 
ker. hit a maga benső összefüggésében" alatt tárgyalja. Az első-
ben közelebbről apologétikailag a ker. vallás lényege és igazsága 
s a ker. hittan alapozása van tárgyalva. Itt foglalkozik behatóbban 
„a ker. hitismeret" s „a hit és tudás" kérdésével. A kifejtő rész, 
vagyis maga a dogmatikai rendszer Kálvin, Schweitzer és Kah-
nishoz hasonlóan az apostoli hitvallás hármas hitigazsága alá 
van foglalva. Maga a trinitás tana azonban az aeschatológiába 
van utalva. 

Csak megemlítjük, hogy a műnek egyik gyöngye mindkét 
részben annak praktikus apologétikai ereje. Szinte imponáló annak 
mély ker. vallásossága és erős hitbizonyossága. így a ker. isten-
fogalom tárgyalásánál Häckel naturalista monizmusát „erőszak-
nak" minősíti „a szellemi erkölcsi életen," s azt vallja, hogy „az 
egész világegyetem állandó eszköz a transcendens és imanens 
életet élő isten örök üdvakaratának." Továbbá vitatja a bűn 
erkölcsi eredetét, személyes felelősségét és szociális jellegét. A 
krisztológiában a praktikus vallásos igazságokat domborítja ki, 
és meggyőzően kapcsolja össze Jézus központi üdvtörténeti jelen-
tőségű személyiségében annak isteni és emberi oldalát s a ki-
engesztelés és megváltás kérdésénél annak objektiv alapját és 
subjektiv hatását. Végűi találóan különíti el az egyház fogalmánál 
annak jogi-, szervezeti, ethikai és dogmatikai oldalát, hangsúlyozza 
az ige és a sákrámentomok azonos kegyelmi hatását, a kegyelem 
és a szabadság szoros összetartozását, a ker. tanításnál „a ker. 
üdvismeret összefoglaló bizonyságát" s az eschatológiában a ker. 
remény és üdvtelj esség vallásos erkölcsi gondolatát. Meggyőzően 
mondja, hogy „a hit épúgy az isteni kegyelem műve az evangé-
lium" által, mint másrészt „hívő lélek szabad személyes cselekvő-
sége," vagyis személyes üdvtapasztalat. Más úton maga Pál apostol 
sem jutott el a krisztusi üdv ismeretére és egyéni élvezetére. 

A legmelegebben ajánljuk e mélységes gondolatokban gazdag 
legújabb dogmatikát lelkészeink és theológusaink szives figyel-
mébe. Sokat tanulhatunk belőle. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Törteli Lajos. A halotthamvasztás jogosultságáról! Budapest, 
Scholtz testvérek, 1914. 39 oldal. Ára 80 fillér. 

Ε kis füzet teljes képét nyújtja a halotthamvasztás körül 
felmerült amaz eszmecseréknek, amelyek az utolsó félszázad folya-
mán a magyar közvéleményt is foglalkoztatták. Az író a kérdést 
minden oldalról megvilágítja és kimutatja, hogy a halotthamvasz-
tás ellen sem közegészségügyi, sem jogi, sem esztetikai, sem 
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kegyeletes, sem közgazdasági, sem vallásos szempontból komoly 
kifogást emelni nem lehet. Fejtegetésében mindenütt a legnagyobb 
elismerésre méltó tárgyilagosságra törekszik. A nálunk e kérdés-
ben megjelent kisebb-nagyobb terjedelmű fejtegetések és ismer-
tetések között Törteli Lajosé kétségtelenül a legkiválóbbak közé 
tartozik, mert nemcsak alapos és komoly tanulmány, hanem 
élvezetes és meggyőző olvasmány is. A kis füzetet igen melegen 
ajánlom az érdeklődők figyelmébe és pártolásába. 

B. S. 

A Fontes Berum Transylvanicarum I—III. kötete,1) 
Huszonöt év fáradhatatlan gyűjtő szorgalmának s még 

a legönzetlenebb tudós világban is ritka áldozatkészségének 
érett, gazdag gyümölcseit kezdi most közjóra adni a címben 
említett nagyszabású történelmi vállalatban Veress Endre, 
a nagy tudományú, páratlan nyelvi s egyéb készségekkel 
felruházott, közönségesen ismert nevű gyűjtő és történetíró. 
Ötven hatalmas (átlag 300 lapos nyolcadrétű) kötetre tervezi 
immár készen álló anyagának kiadását. Ez az anyag a leg-
különbözőbb hazai és külföldi levéltárakból való s Erdély-
nek s egyben az anyaországnak a Báthory-korszakbeli moz-
galmas, véres történetére vet a legkülönbözőbb szempontok-
ból eddig hiányzott s még csak el sem képzelt erős világos-
ságot. A két haza diplomáciai összeköttetéseinek, vallás-
ügyének, politikai viszontagságainak s általában egyetemes 
művelődésének történetírása — nagyítás nélkül szólva — a 
felfrissülésnek és a meggazdagodásnak egyedülálló lehető-
sége előtt áll, ha majd módjában lesz kiaknáznia mind-
az 50 kötet kincseit. S amellett, hogy tartalmi gazdag-
ságuk nélkülözhetetlenekké teszi e kiadványokat minden 
magyar történelemmel foglalkozó szakember számára, köz-
léseik mintaszerű, a legkényesebb tudós követeléseket is 
kielégítő pontossága, valamint Ízléses, önmagát ajánló kül-
sejük kezelésük könnyű, gyors, szinte élvezetes módját is 
biztosítja. 

A hazai és a külföldi tudós világ egyhangú és teljesen 
megérdemelt örömmel, dicsérettel s a további köteteket 
illető nagy várakozással üdvözölte az eddig megjelent első 
három kötetet. Ebből az örömből, dicséretből, várakozásból 
magyar protestáns egyháztörténetírásunknak is ki kell ven-
nie a maga tisztes részét. Nemcsak abból a jóleső, de tisz-
tán személyi okból pedig, hogy a nagyérdemű s immár 

*) Epistolae et acta jesuitarum Transylvaniae temporibus principum. Bá-
thory I— Ili. — Ant. Possevini 6' J. Transilvania. — Gyűjtötte és kiadta 
Dr. Veress Endre. Budapest 1911 és 1913. Athenaeum és Stephaneum. XVI -)-
325 1. — VIII. - f 316 1. XXII. + 297 1. Á r a kötetenként 10 korona. 
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európai hírű kutató maga is protestáns vallású (kálvinista 
papunoka) és a protestáns tudományos szellem neveltje. 
Hanem legfőképen azért, mert a vállalat 50 kötete közül a 
közzétett tervezet szerint legalább 10—12 legnagyobb részé-
ben az erdélyi vallásügy történetére világot vető ismeretlen 
adatok rengetegét fogja tartalmazni; majdnem kizárólag 
katholikus forrásból és elsősorban katholikus érdekkel ugyan, 
de a protestáns egyházak történetére nézve sem csekély fon-
tossággal. Az egyháztörtónelmi anyagunkban eddig sajnosan 
tapasztalt nagy hiányok egész sorát fogja bizonyára betöl-
teni a kitűnő kiadvány-sorozat a maga idevonatkoó adataival. 

A már megjelent három kötet a legteljesebb mértékben 
feljogosít bennünket e várakozásunkra, amennyiben a leg-
főbb érdekességük ezeknek is épen egyháztörténeti: jezsuita-
rend erdélyi hódítóhadjárata első éveinek szemléltetése eddig 
nem is remélt nagyszámú és a legaprólékosabb részleteket 
is megvilágító új adatokkal. Ez a legélesebben kidomboruló 
főtárgy azonban a politikai cselszövények, vallási eszme-
harcok és pártviszályok, társadalmi életképek, műveltség- ós 
gazdaságtörténeti vonatkozások oly gazdag és sok színű 
milieujótől környezetten jelenik meg a szürke adatok töm-
kelegében, hogy ennek a inilieunek vonzó és plasztikus 
képei sokszor szinte magát a főtárgyat is elfeledtetik velünk. 

Az 1571-ben János Zsigmond utódjaként erdélyi feje-
delemmé választott nagyeszű és vasmarkú magyar államférfl, 
Báthory István politikai bölcseségből nem akarta alapjaiban 
megbontani a négy recepta religiónak megszilárdúlni kezdő 
rendszerét; ám buzgón katholikus vallásos lelke indítására, 
az állami közérdek s a politikai helyzet szabta, meglehetősen 
szűk korlátok között, mégis csak minden lehetőt megtett a 
római katholicizmusnak Erdélyország földén újból való fel-
virágoztatására. Ε célja elérésére legkitűnőbb eszközül a 
jezsuita-rendet szemelte ki, mely akkor, habár alig három 
évtizedes múltra tekinthetett csupán vissza, máris verseny-
társ nélkül való katonasága volt a tridenti zsinaton restau-
rálódott, s a nagy összeomlásból megmaradt minden szellemi 
és anyagi erejét összeszedő ós tömörítő pápaságnak. Már a 
fejedelemségét megelőző időkben (1567) gondolt Báthory arra, 
hogy e megfélemlíthetetlen harcosok behívásával kellene 
munkálkodni „a régi egyház prófétai ós apostoli hagyomá-
nyon alapúlő s e vidéken majdnem teljesen összeomlott igaz 
istentiszteletének teljes épségében való helyreállításán". (I. k. 
15. 1.) Mikor pedig Erdély trónjára kerül, teljes eréllyel kezdi 
szorgalmazni s különböző akadályok leküzdésével, nyolc esz-
tendei sürgetés ós várakozás után, 1579-ben, már mint lengyel 
király, meg is éri a páterek betelepítését. Ettőlfogva úgy ő 
(aki a fejedelemségnek lengyel király létére is igazában 
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k o r m á n y z ó j a m a r a d t ) , mint testvére, a f e j e d e l m i akaratának 
csak eszközeként tekinthető Kristóf v a j d a a jóakaratú támo-
gatásnak m i n d e n kézzelfogható jelével elhalmozták a Kolozs-
várott és Gyulafehérvárott meggyökerező, m a j d (később) 
Nagyváradon is kiágazó missziót: anyagi javakkal busásan 
e l l á t j á k , az igehirdetésnek, a társadalom minden rétegére 
való hatásuknak legszélesebb lehetőségeit teremtik meg s a 
fejedelmi kegy minden más nyilatkozatával is e l á r a s z t j á k ; 
ezeknek koronájaképen István k i r á l y Kolozsvárott valóságos 
egyetem-jellegű főiskolát „ S t u d i u m universale"-t alapít a 
részükre. Ezekben az erősségekben méltán bízva, a páterek 
a legfigyelmesebb körültekintéssel s a legnagyobb energiá-
val fognak hozzá munkájukhoz. Ennek három mezején, a 
prédikáció, a lelkipásztori (főkép gyóntató) tevékenység és 
a nevelés-oktatás terén ( a rend, tudjuk, m i n d a háromban 
jeleskedett) csakhamar olyan sikereket érnek el, amilyenek 
csak az addigi elhanyagolt, lazúlt, sőt egyenesen züllött 
katholikus hitéleti állapotokat felváltó katonai szervezettség-
ből és harcias öntudatosságból fakadhattak. Működésük nyo-
mán azonban nagyon természetesen annyira kiélesednek a 
még alig letompúlt vallási ellentétek s a három protestáns 
egyház papi ós világi főinek féltékenysége nemes és kevésbbé 
nemes indító okokból annyira fölzúdúl ellenük, hogy Kristóf 
vajda halála (1581) óta, a gyermek Zsigmond helyett kor-
mányzó regensség alatt, mindjobban bele kell kapaszkodniok 
az ország jogi fejének, a hatalmas lengyel királynak híven 
ós állhatatosan oltalmazó palástjába. Mikor pedig ez az erős 
oltalom 1586 végén, Báthory István váratlan halálával, egy-
szerre kiszakad a kezükből: akkor a különben is pesis — 
tizedelte atyákra gyors léptekben következik el a már rég-
óta sejtett katasztrófa: 1588 karácsonyán, neveltjüknek, a 
korán érett gyermekifjú Báthory Zsigmondnak határozott 
akarata ellenére örökre száműzi őket a medgyesi ország-
gyűlés. Az „örökre" ugyan még egy esztendeig sem tartott, 
mert az ugyanezen gyűlésen nagykorúsított Zsigmond majd-
nem másfél évtizedes szomorú emlékű uralkodása alatt 
könnyű szerrel szállingózhattak vissza s folytathatták évről-
évre zavarosabbá váló politikai viszonyok között hódító 
munkájukat, rendjüknek és egyházuknak — ha nem egyszers-
mind a tépett testű ós lelkű, szerencsétlen országnak is — 
nagyobb javára és dicsőségére. 

Eddigelé is ismertük ugyan már az erdélyi jezsuiták 
első korszakának ez itt vázolt legfőbb kereteit; azonban 
részletes ós mindenoldalú (bár több-kevesebb időre terjedő 
hézagokat még mindig hagyó) kitöltésüket csak most hozták 
meg, a szóbanlévő nagy adattárnak egyelőre 1571-től 1588-ig, 
a kiűzetés esztendejéig terjedő, eddigelé óriási nagy részük-
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ben ismeretlen kútfői, amelyeket Veress több hazai és kül-
földi (krakói, római) levéltárból, némelyeket — a teljesség 
kedvéért, igen helyesen már kinyomtatott, de kevésbbé 
hozzáférhető forrásmunkákból szedett hangyamunkával össze. 

Mostanáig pl. a rend bejövetelét előkészítő tárgyalások-
ról alig tudott valamit történetírásunk; a Fontes jóvoltából 
egész sereg érdekesnél-érdekesebb levél oszlatja el ennek a 
nyolc esztendőnek eddigi homályát (az 1573-ik esztendő kivé-
telével, ahonnan bár még a Veress szerencsés keze sem tudott 
találni egyetlenegy levelet. Azután csak most, ezeknek a 
leveleknek beszédes rajzaiból állnak elénk igazi élő alakok-
ként a rend erdélyi út törői: a lengyel, olasz, osztrák, német 
idegen atyák, akik bizony itteni életmódjukkal és forgoló-
dásukkal nem hoztak sok dicsőséget rendjüknek már akkor 
európai nevére; a misszió szervezésével megbízott közvetlen 
felsőbb hatóság, a lengyel provinciális, úgylátszik, nem sok 
jót várt az első kísérletezéstől s próba-szerencseképen a 
rendelkezésére állott anyagnak a legalját szabadította rá 
(kevés tiszteletreméltó kivétellel) Erdély szűz földére; maga 
az első kolozsvári rector, a lengyel Wajek (Vangrodicius) 
Jakab páter vezetett a gonosz példaadásban, a gondatlan 
kormányzásban és gazdálkodásban, bő és fényelgő életben, 
garázda önkénykedésben. A sok mihaszna jött-ment között 
annál vigasztalóbb és rokonszenvesebb jelenség a két leg-
kiválóbb magyar páternek : Szántó (Arator) Istvánnak és 
Leleszi Jánosnak jelleme és munkássága. Amaz, a megelő-
zőleg Bécsben és Rómában működött, jeles theologiai és filo-
zófiai képzettségű, hathatós szavú dunántúli származású 
páter, (Pázmány Péter nevelője) szívvel-lélekkel ragaszkodott 
ugyan rendjéhez s fáradhatatlan hévvel harcolt az „eretne-
kek" ellen; de a nemzetközi rendi köntös alatt nemes magyar 
érzés dobogtatta szívót s becsületes puritán lelke nem tűr-
hette, hogy a szerinte hazája legfőbb javára, nemzete lelki 
üdvére zúdult missziót épen saját munkásainak, s még hozzá 
az idegenből szalasztottaknak, móltatlansága már a kezdet 
kezdetén tönkre tegye. Azok a hosszú levelek, (I. 154 sk., 
203 sk., 228 sk. 11.) amelyekben a lengyel rector dísztelen 
viselt dolgait, hivatalos (consultori) kötelességénél fogva, de 
őszinte fölháborodásának indítására is, elpanaszolja Aquaviva 
generálisnak, élénk ós józan világot vetnek nemcsak a rend 
benső, mindennapi életére s arra, hogy az emberi gyarlósá-
gok miként folytatják fölforgató, bókebontó munkájukat 
bizony még ama szentelt falak és korlátok mögött is; hanem 
világot vetnek, kedves és rokonszenves világot, magának 
írójuknak, a kicsit bőbeszédű, kicsit dicsekvő, de jóízű, 
kemény és egyenes lelkű, a gonoszt és tisztátalant gyűlölő, 
hitéért bármikor halni kész magyar barát lelkületére is. 
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Bármennyire nem osztozunk eszményeiben s törekvéseiben, 
lehetetlen meghatottság nélkül olvasnunk, mikor Nagyváradon, 
a felzendült nóptömegektől körülólálkodott házban „örven-
dezve várja halálát" s szinte bánkódik, amikor a támadás 
mégis elmarad : „Ego a ütem nihil magis ex animo deside-
rabam. Sed non fai adhuc dignus Martyrio(I. 226. 1.) — 
Méltó munkatársa, Leleszi páter, nincs akkora térítő talen-
tum, mint ő, de szintén jeles és a jövendőre nézve végzetesen 
fontos munkakörben foglalatos: ő a nevelője az ifjú Báthory 
Zsigmondnak; amellett vezetője az ország kormányán lévő 
főurak ellenszenvét legközvetlenebbül tapasztaló gyulafehér-
vári háznak, amely állásában az alája rendelt méltatlan rend-
tagokkal rengeteg sok baja és szégyene van: „inkább disz-
nókat őriznék . . . " fakad ki, türelme szakadtán nyers ma-
gyar szókimondásával. (II. 105. 1.) Báthory Kristóf porai fölött 
tartott, csonkán megőrzött halotti beszéde (I. 310. skk. 1.), 
igazi typusa a kor s a rend Ízlésének megfelelő ékes pane-
gyriseknek, s a jezsuitizmus vallási és ethikai gondolkozását 
is több pontban igen jellemzően tükrözi. 

A legkülönbféle forrásokból eredő — s egyes, érthető 
túlzásaik lefaragása után, egészben véve bizonyára hitelre-
méltó tudósításokkal szolgál e két gazdag kötet azokról 
a valláserkölcsi és egyházi állapotokról, amelyek a jezsuiták 
bejövetele idején Erdély népe között uralkodtak. A lakósság 
óriási tömegei éltek évek, évtizedek óta lelki gondozás, 
vigasz, tanítás nélkül; húsz—harminc éves férfiak és nők 
voltak kereszteletlenek; a kath. egyházi szervezet teljesen 
fel volt bomolva; ahol itt-ott lézengett egy-egy kath. pap, 
annak sem életében, sem tudományában, sem dologtevósóben 
nem volt sok köszönet; a protestánsok önerejüket hittani 
széthúzásokkal, fóltékenykedósekkel fogyasztották s amellett 
a közös ellenséget letiportnak tudván, maguk is lankadni 
kezdettek a biztosnak vált nyugalom s a viszonylagos jóllét 
párnáin. Ezek a rendkívül sok apróbb-nagyobb fénnyel meg-
világított, érdekfeszítő szemlóletességgel színezett körülmé-
nyek érthetővé teszik azt, hogy a jezsuiták erdélyi működó-
sósének megkezdésére a lehető legalkalmasabban volt az 
időpont megválasztva. És ők azzal a bámulatos éleslátással, 
mely rendjüknek kezdettől fogva ináig sajátja, hamarosan 
meg is találják a nép eletében ós lelki világában működésük 
legbiztosabb kapcsolópontját: sűrűn tar t ják istentiszteleteiket, 
nemzeti nyelven prédikálnak, minden alkalmat megragadnak 

- a prot. prédikátorokba való belékötósre, amiből — akár 
tudásuk és dialektikai ügyességük fölénye, akár vakmerősé-
gük nagyobb mértéke miatt — mindig hírük és tekintélyük 
emelkedése származik; mindenekfölött pedig, ami különösen 
jellemző vonása mindenkori működésüknek, nagy ügyességgel 
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aknázzák ki a sokféle vallási és háborús viszontagságtól 
amúgy is felzaklatott lelkű nép erős liiszékenységót a cso-
dák és jelek dolgában. Szászfenesen ördögöt űznek egy 
„megtért" lutheránus öregből; Monostoron is a jezsuitákhoz 
hű katholikus asszonyok imádsága szabadít meg egy (előbb 
szép férfiúi alakban megjelent) ördögöktől megszállott nőt; 
(II. 41. skk. 1.) országnak-világnak hírűi adják, hogy míg az 
„istentelen" Hunyadi Demeter, az „arianus" püspök, nyilván, 
templomi szószékből hirdetné a Krisztus istenségének tagadá-
sát, ime háromszor egymásután villám csap bele a tem-
plomba s maga a prédikátor, már a második ütésre, fejét 
vesztve szaladt ki, még pedig — ime az isteni igazság — 
Jesu Cliriste miserere nostri kiáltással (II. 163—164. 1.); mi 
több, tudnak az új Gergely-naptár megerősítésére adatott 
chronológiai csodákról is (II. 45—46. 1.); mikor pedig a rendek 
határozatából el kell hagyniok az országot, nagy szélvihar, 
majd legfőbb ellenségüknek, Géczy (Giczy) János kormányzó-
nak néhány nap múlva bekövetkező nyomorúlt halála adja 
tudtúl Isten haragját kedvelt szolgáinak üldöztetése miatt, 
amin egyébiránt még a nem katholikusoknak is annyira 
megesik a szivök, hogy csak magában Kolozsvár városában 
körülbelül negyvenen térnek elbúsúltokban a kath. hitre, a 
nép pedig ostromolja prédikációikat és gyóntatószékeiket. 
(II. 261. ós 264. 1.) És se szeri, se száma az efféle jellegzetes 
vonásoknak. Rendkívül eleven, sokoldalú betekintést nyerünk 
amellett a rend életének minden más mozzanatába is : apróra 
előttünk áll gazdasági politikájuk, vagyonügyük, oktatás-
ügyük kezdeteihez egyebek mellett tanúlságos adalékot 
szolgáltatnak kolozsvári főiskolájuk thezisei (I. 91. I.), tömör 
képét nyújtva a jezsuitizmus XVI. századbeli tudományos 
szellemének és törekvéseinek; lépésről-lépésre kísérhetjük 
politikai befolyás szerzésére tet t sokféle kísérleteiket; min-
den körülménnyel számot vető opportunizmusuk fényes 
példája világlik ki az ausztriai provinciának ama javaslatá-
ból, hogy az erdélyi missziót a lengyel provinciára kell 
bízni nem őrájuk : „postquam enim Ungaria in plures ditiones 
est divisa, Semper Austria et Ungaria sunt sibi invicem 
suspectae." (I. 57. I.); és a mai ultramontán politikai gondol-
kozás minden hajthatatlan merevsége ós minden vakmerő 
követelőzése ott van már azokban a rendkívül talpraesetten 
és sok erővel megszerkesztett tiltakozó iratokban, melyek a 
vallásszabadságnak (azóta is sokszor hol elővett, hol el-
kárhoztatott) jelszavára hivatkozva („numquid deteriores 
sumus nos Arianis, novis Iudaeis addo etiam AEgyp-
tis sive Cigrinis, ut illis liceat pacifice in regno vivere, nobis 
antem non liceat etc." II. 248) igyekeznek megakadályozni 
a fejük felett lebegő számkivetést, amelynek — meggyőző-



236 ICönyvismertetés. 236 

désük szerint — igazi oka egyfelől a kormányzónak s má-
soknak a rend javaira való áhitozása, másfelől pedig az 
eretnek „szekták" félelme a végpusztulástól (II. 262.) A nagyon 
közeli jövő igazolta fenyegető, önérzettel teljes nyilatkozatu-
kat : „quia Societas nostra non temere admittit et suscipit 
collegia, ita semel suscepta non facilo deserit: et quia huc 
legitime vocati et missi fuimus, ideo stationem nobis a Deo 
per supremos magistratus commendatum neque deserere 
volumus, neque possumus . . ." (II. 243. 1.) íme, az örök „non 
possumus !" 

A minket legközelóbb érdeklő protestáns egyházi viszo-
nyokról természetesen szintén szép számmal találunk bennök 
erős elfogultságukban is érdekes megfigyeléseket, tudósítá-
sokat. Részletes híradások foglalkoznak az unitáriusok belső 
viszályaival, többek közt a non-adorantista vitával, (I. 75. 1.) 
melynek szörnyű tárgya azonban annyira megborzasztotta a 
jó pápai Tőrös György pátert, hogy a vita lefolyását tartal-
mazó iratot „propter blasphemias" a kezébe sem merte venni, 
nemhogy átolvasta volna. Szántó István páter fölöttébb érdekes 
és a kiválóságokat — a maga módján — el nem hallgató 
jellemzést ád a rendje bemenetele előtt nem sokkal elhalt 
Dávid Ferencről, erről az „óleseszű, erős emlékező tehetségű" 
nagy emberről, akinek „kisujjában volt az ó- és új testa-
mentum" s akinek elve volt „scripturas per scripturas 
explicare" ; dicséri vitatkozási ügyességét s felemlegeti, hogy 
a jezsuiták bejövetelétől előre tartván, papjait szorgalmasabb 
tanulmányozásra intette, de azok nem nagyon hajtottak a 
szavára. Természetesen Dávid szerinte „frenesi correptus" 
hal meg s utána gyors egymásutánban három papja pusztúl 
el nyomorúltul: az egyik megőrül és „in barba Blandratae 
et confusione Coelorum" képzeli magát, végűi kardba dől; 
a másik tüzet hány; a harmadiknak nyelve és egész arca 
rothad el, „quemadmodum testantur, qui viderunt." (I. 185. sk. 1.) 
— Dávid halála után kétszeresen nagy a rémület az anti-
trinitáriusok, de a másik két prot. „secta" hívei között is 
a jezsuiták miatt; félnek a tudományuktól, egyik-másik az 
áttérésre is késznek nyilatkozik, sőt van olyan is, aki ügyük 
bukását előre látva, az ekeszarvához akar nyúlni; a kolozs-
vári ref. püspök pedig, több más papokkal egyben, el-ellátogat 
a jezsuita prédikációkra s a püspök maga (Marosvásárhelyi 
Göcsi Máté) az egyik ilyen prédikációról „sápadtan és le-
horgasztott fővel" indúl hazafelé (I. 187. 1.) — Még az öreg 
főfő-eretnek, az udvari orvosi tisztében még mindig meg-
tartott Blandrata György is „többek jelenlétében" Krisztus 
igaz istenségét elösmerő nyilatkozatokat tesz Campanus páter 
előtt a fejedelmi udvarban (II. 53. 1.) — Csak természetes, 
ha Szántónak hamarosan sikerűi betömnie a tudatlan váradi 



ICönyvismertetés. 237 

kálvinista papság száját is (II. 81. sk. és 222 sk. 1.) — Annál 
nagyobb értéke van ezek után annak a mégis csak el-elejtett 
kénytelen beismerésnek, hogy legalább a városi prot. papság 
„in literis humanioribus non male sunt versati" (I. 187. 1) 
s hogy általában a „Sátán eme szolgáinak" még életük sem 
drága az evangéliumért; olyan végvárakba eljárnak a katonák-
nak prédikálni, ahová a kath. pap, a török portyázó csapatok-
tól féltében be sem meri tenni a lábát. (I. 14. 1.) — Magok 
az „eretnek „erdólyországi lakósok Szántó szerint, „longe-
mitioris sunt naturne, quam Galli aut Germani" (I. 177. 1.) 
s a nép általában elvadúlt, de nem romlott erkölcsű; sem 
istenkáromlás, sem paráználkodás nem hallatszik közötte 
botrányosabb mórtékben; csak két főbűnét, az eretnekséget 
és a rószegességet kellene kiirtani, s akkor aztán,, sanctissimus 
esset totus populus." (I. 182. 1.) 

A harmadik előttünk lévő kötet érdekessége egyház-
történelmi szempontból a két elsőhöz képest csekélyebb; 
azonban, ha vallásügyi ós egyházi viszonyokról egyáltalában 
nem is szólana, figyelmüket még akkor is nagyban lekötné 
írójának, a mantovai születésű nagytehetségű diplomata-
jezsuitának, Possevino Antalnak személyisége s a műben 
megnyilvánuló, typikusan jezsuita gondolkozása. Ez a világ-
látott ós nem közönséges diplomatiai sikereket elért szerény, 
művelt, élénk szellemű olasz páter 1583-ban került Erdélybe, 
hogy Báthory Istvánnak, nagy pártfogójának megbízásából 
az ottani jezsuiták ügyeit rendezze s különösen megalapítsa 
számukra a kolozsvári főiskolájuk mellé a lengyel király 
és a pápa együttes költségén emelendő szemináriumot. Mind-
össze 47 napot töltött Erdélyben, de ez az idő a kitűnő meg-
figyelő tehetségű s történelmi és néprajzi tanulmányokkal 
amúgy is szívesen foglalkozó íróembernek elég volt arra, 
hogy ösztönzést nyerjen egy Erdély történetéről s akkori 
állapotáról szóló munka megírására, amellyel a pápának 
akart kedveskedni „hogy missziói tevékenységének legalább 
valamelyes gyümölcsét lássa a jövő és hasznosítsa azt a 
keleti végeken." Még magyarországi (kassai) tartózkodása 
alatt elkészült öt könyvből álló derék műve (olasz nyelven), 
mely csakhamar megjárta a curiai censura különböző foko-
zatait; de bár egészben véve még a pápa részéről is igen 
elismerő fogadtatásra talált, sajtó alá nem kerülhetett sem 
szerzője életében, sern halála után, egész mostanig, Veress 
Endre gondozta kitűnő, bő magyar kivonattal is kiegészített 
kiadásáig. A mű részben gondos első- ós másodrangú forrás-
tanulmányok, részben eredeti tapasztalatok ós megfigyelések 
alapján íródott; az első négy könyv Erdély föld- és nép-
rajzi ismertetését, valamint egészen az író koráig röviden 
levezetett (leginkább vallásügyi) történelmét adja s mint ilyen, 
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első részletesebb földrajzi ós történelmi leírása a kis ország-
nak, amelynek történetére vonatkozólag — János Zsigmond 
és Báthory István korából semmi egykorú krónika vagy 
összefoglaló munka nem maradván fenn — bizonyos pontok-
ban egyenesen elsőrangú forrás értéke van s így előnyösen 
tölti ki a Brutas és a Szamosközi művei között eddig meg-
volt hézagot. Az V. könyv aztán a múlt s a jelen után a 
jövőre veti tekintetét s a pápának, XIII. Gergelynek szóló 
emlékirat formájában részletesen meghányja-veti azokat a 
módokat, amelyek Erdélyben a katholikus egyházat meg-
szilárdítani s általában Erdélyen „segíteni" lehetne. Az „Isten 
dicsőségét" minden eszközzel munkáló jezsuita buzgalma s 
az avatott diplomata éleslátása egyesül e pompás gyakorlati 
érzékre és szervező tehetségre való megfigyelésekben és 
javaslatokban, amelyek a püspökség visszaállítására épúgy 
kiterjednek, mint a nemes ifjaknak (persze szigorúan katholikus 
szellemű) katonás nevelésére (255 1.); a szász egyetemi hall-
gatók között űzendő külföldi propagandára épúgy (258. 1.) 
mint oláh ifjaknak „szolgálatba fogadás örve alatt vagy más 
gyanút nem keltő módon" szüleiktől való elvonására (267 1.) 
telepítési és várerődítési tervekkel (úgy a gazdasági fellen-
dülés és az országvédelem, mint a kath. egyház erősítése 
érdekében) épúgy foglalkoznak (252 sk. 1.), mint a prot. 
főurak lekenyerezésének gondolatával (t. i. megtarthatják a 
birtokukba jutott egyházi jószágokat továbbra is, ha haj-
landók a „megtérésre" s így, mondja, „betömhetnők a szá-
jokat ilyen konccal", 256. sk. 1.). Magukra a protestáns egy-
házi viszonyokra nézve újat nem mond; de érdekes, hogy a 
magyar (lutheri) reformáció kezdetei az δ tudomása szerint 
az anyaországban Sztárai Mihály, Erdélyben pedig Dévay 
Mátyás nevéhez fűződnek. (227. 1.) (Az bizonyos, hogy a 
Stöckel-féle ingatag, hallomáson alapúló hagyomány szerint 
is Dévay ugyanakkortájt jár és prédikál Erdélyben „egészen 
Brassóig", amikor 1543 körül, a szászok reformációja az első 
nagyobb hullámokat veti). Egri Lukácsot azonban tévesen 
tartja kolozsvári kálvinista prédikátornak s Stancarust a 
Blandrata munkatársának. (230. 1.) 

Úgyhiszem, ebből a nagyon vázlatos ismertetésből is 
kitűnik legalább annyi, hogy a magyar protestáns egyház-
történeti kutatás és irodalom nevében csak csatlakoznunk 
lehet ahhoz a hálás elismeréshez, mely Veress Endrét e 
kiadványaiért a XVI. század második felének történetével 
foglalkozó szakemberek részéről általában megilleti ós éri. 
Ily lelkiismeretes és hozzáértő gyűjtőnél magától értetődik 
a formai csinosság és gond, a latin és olasz eredeti szövegeket 
magyarázó regesták, kivonatok, fordítások, jegyzetek pontos-
sága ós hűsége, szóval mindama kellékek meglétele, amelyek 
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fölött elsiklik a szemünk, ha hiánytalanul megvannak, de 
rögtön észrevesszük, mihelyt hiányzik közülök valamelyik. 
A saját áldozatkészségéből s részben derék kath. főpapi 
maecenásainak (a II. köteté dr. Hirschler kolozsvári kanonok-
plébános, a III.-é dr. Csernoch hercegprímás) bőkezűségéből 
a szemnek is tetszetős alakban jelenhettek meg művei = 
hasonmásokkal, a Transylvania meg épen a tárgyszerűen 
összeválogatott kitűnő, tanulságos illusztrációk egész seregé-
vel. A kiadványok értékét és hasznavehetőségét nagyban 
emelik a tudás szerkesztőnek az egyes kötetek elé írt jelesül 
tájékoztató történelmi és szövegkritikai bevezetései. Egyszerű 
elnézésnek tulajdonítjuk csupán, hogy a regesták szövege 
egy pár helyt (pl. a „haereticus" vagy „impius" jelző alkal-
mazásával II. kötet 254 és 159 1.) a szövegírók vallási állás-
pontjával azonosítja magát; még nagyobb mértékben szembe-
tűnik ez a Szittyái páter készítette, különben igen jól hasz-
nálható Possevino kivonatban, de itt enyhíti az, hogy maga 
a kivonat is első személyben, tehát az író nevében beszél. 
Ezek azonban (egy-két igazán ritkaságszámba menő sajtó-
hibával együtt) oly lényegtelen szépséghibák, hogy csak a 
mű szokatlanul nagy és maradandó érdemének tartoztunk a 
felemiítésükkel. A legnagyobb érdeklődéssel várjuk a többi 
egyháztörténeti vonatkozású kötetet is. 

Révész Imre. 

Ismeretlen evangélium a keresztyénség kitagadott Krisztusá-
nak hamisítatlan életéről és haláláról. Arad, 1914. 120 oldal. 
Ára 2 50 kor. Kapható György Jánosnál Aradon. 

Szerző nem nyomatta ugyan ki nevét a könyvre, de nyil-
vánvaló, hogy u. a. dr. György János az, aki már eddig is több 
mélyen járó exegetikai tanulmánnyal gazdagította szegényes 
irodalmunkat. Ezúttal a Notovitch La vie inconnu de Jésus-
Christ, Paris 1899 című indiai evangéliom közzétételével kivánt 
szolgálatot tenni a tudományos theologiai kutatásnak. A munka 
lefordítása és közzététele mindenesetre nyereség még akkor is, 
ha annak megközelítőleg sem tulajdonítunk akkora jelentőséget, 
mint a hogyan azt a szerző cselekszi. Nem is értjük a különben 
igazán éleslátású és kiválóan képzett György Jánost, hogy az 
apokrifus irodalom általános színvonalán és gondolatkörén sem-
mivel fölül nem emelkedő ez ismeretlen evangéliomot oly döntő 
jelentőségűnek tartja, hogy annak alapján az összes kanonikus 
evangéliomokat értéktelen pártiratoknak hajlandó minősíteni. 
Pedig könnyű belátni, hogy ha Jézus csakugyan Indiában töltötte 
volna ifjúságát, akkor tanításaiban ennek valamelyes nyomát, 
bizonyságát, jelét fel kellene találnunk s viszont, ha Jézus Indiá-
ban éveken át tanított volna, akkor róla ott is tettek volna fel-
jegyzéseket különösen, ha olyan nagy ós egyetemes mozgalmat 
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keltett ottani működése, mint amilyenről az indus evangéliom 
beszél. György János azonban ezt az evangéliomot s ennek Jézus-
képét kiválóan nagy jelentőségűnek tekinti s annak nyomán a 
történeti keresztyénség egész Krisztustheologiáját tendenciózus 
ferdítésnek minősíti. Hogy mi érdek vezethette ebben az ős-
keresztyénsóget, az a részletes fejtegetés dacára is érthetetlen 
marad. Úgy látszik, hogy György Jánost fejtegetéseiben és követ-
keztetéseiben egy előre elfoglalt theologiai álláspont vezette. 
Mégis nagy szolgálatot tett György János a theologiai irodalom-
nak, azért művét a szakemberek figyelmébe melegen ajánlom. 
Ajánlom pedig nemcsak érdekes megfigyelései és történelmi s 
exegetikai fejtegetései miatt, hanem még túlzásai miatt is, 
amelyekből a vitatott álláspont igazsága csak annál világosabban 
kidomborodik. S amely könyv akár positive, akár negative egy-
egy helyes álláspontot erősíteni képes, megtette hivatását és 
méltó a kellő méltánylásra. György János fejtegetései pedig 
nagyon sok anyagot és indítást adnak a komoly elmélkedésre. 
Annál inkább is, mert György János munkája végén maga is 
bevallja, hogy nem vitatja mindenáron a budhista evangéliom 
történeti hitelességét, hanem csak annak kimutatását tekinti 
feladatának, hogy Jézus alakja és életfelfogása abban sokkalta 
jobban megfelel a történeti valóságnak, mint amilyennek a 
kanonikus evangéliomok alapján az egyház megrajzolja. Hogy 
ennek kimutatása mennyire sikerült, azt minden olvasó maga 
bírálja el. 

Ürmösi József. A socializmus és a vallás. Homoródalmás, 
1914. 84. 1. Ára 1 kor. Kapható Kókai Lajosnál, Budapesten. 

Szerző a munka célját a következőkép jelöli meg: „Célom 
a socialismuznak, sociáldemokrátizmusnak és különböző árnya-
latainak a vallással szemben való magatartását ismertetni". El-
sőbb is a socializmus meghatározását adja és pedig hazai lapok, 
folyóiratok és munkák kijelentései alapján, s a vallásra vonat-
kozó socialista nézetek szempontjából. Majd e nézetek bírálata 
után az egyes hazai egyházaknak a socializmussal szemben el-
foglalt álláspontját vázolja. Itt is csak néhány általa ismert 
prédikációra vagy újságcikkre támaszkodik s különösen az evang. 
egyház idevágó irodalmát felejtette el felkutatni. Azután a socia-
lizmusnak az iskolai vallástanításhoz, a nemzetköziséghez, az 
agrár törekvésekhez való viszonyát ismertetve végül a vallásnak 
és a természettudományoknak, valamint összefoglaló módon is-
mét a socializmusnak és a vallásnak a problémájával foglalkozik. 
A rövid munka kellemes olvasmány s hézagossága dacára is 
szerepet tölt be. Szerzőnek megvan a tehetsége arra, hogy újabb 
anyag gyűjtése után részletesebben ismertesse meg a vallás és 
a socializmus viszonyát s a protestantizmus e téren való feladatait. 

R. S. 





«L 
Wigand Κ. F. könyvnyomdája, Pozsonyban. 

a) 


