
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-
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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 
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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. 
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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. 
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