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Minthogy ο nagy munkának néhai W,irga Lajostól 
megirt részleteiben az előzetes határozatok szerint nem volt 
szabad érvényesítni a tudományos kutatásoknak újabb, a 
mö keletkezése óta megállapított vívmányait és csupán a 
már megírásakor is hibásaknak tekinthető állítások kijaví-
tására kellett szorítkoznia az átnózőnek: tekintettel a tudo-
mánynak megakaszthatatlanu! előbbre törő fejlődésére, az is 
határozatba ment egyúttal, hogy „az egész munkához füg-
gelékül adandó annak a fejlődésnek a rajza, amely az 
egyháztörténelmi ismeretek terén a mű első kiadása óta 
észlelhető, de csupán leglényegesebb mozzanataiban." Az a 
hivatás vár tehát erre a fejezetre, hogy amit a legélénkebb 
vágyakozás mellett sem lehetett az egyes részleteknél elvé-
gezni, velo pótoltassék, habár itt is csak a főbb vonásaiban. 

Belébocsátkozva immár az ezt célozó tárgyalásba, minden 
előtt az bir fontossággal a magyar íróra és olvasóra, hogy 
azt a haladást vegye szemügyre, ami a magyar P r o t e s t a n -
tismus történetében tapasztalható a 19. század nyolcvanas 
éveinek elejétől fogva. Ám ha teljesen jogosult eljárás ez 
már csak hazai szempontból is, épen olyan jogosult általános 
szempontból, mert ezen a téren aránylag sokkal nagyobb a 
haladás, mint az egyetemes egyháztörténet torén, bármily 
csodálatosnak és meglepőnek tűnjék is ez fel némelyok előtt. 
Egészen nagyarányú lendületnek indult azóta a magyar 
Protestantismus története, s inig Révész Imrének, a magyar 
egyházi irodalom ez akkori nagy alakjának ily irányú mun-

*) Néhai Warga Lajosnak „A keresztyén egyház történelme" című nagy 
munkájából (Uj kiadás 3 k. 1 9 0 5 - 1 0 0 8 . ) közöljük e fejezetet, mely a munka 
áínéz6jének és kiegészítőjének, Zoványi Jenőnek a tollából a könyv Függelé-
kéül nyomatott volt ki, de amelyet Caivinról szóló részlete miatt egészben 
kimetszetett a könyvből kiadója: a tiszáninneni ref. egyházknrülel. 

Azért (ártottuk szükségesnek e részlet közlését, hogy Szaklapunk olvasói 
egész terjedelmében láthassák maguk előtt azt a tanulmányt, a mely miatt 
szerzője ma törvényes eljárás alatt áll. Minthogy ez a kérdés nemcsak 
Zoványinak, nem is csak a sárospataki theologiának vagy a tiszáninneni 
ref. egyházkerületnek, hanem az egész protestáns tudományos világnak kérdése, 
ezért e cikk közlésével szolgálatot kívánunk tenni a közérdeknek és a kölcsönös 
megértésnek. 

Szerkesztőség. 
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kássága versenytárs nélkül magaslott ki a maga korában : 
addig azok, akik már az 5 idejében megkezdették műkö-
désüket, egyesülve az azóta egymásután előlépett újabb ós 
újabb munkásokkal, az ő halálát követő negyedszázad folya-
mán oly nagy eredményt értek el egyfelől a régi adatok ós 
állitások tisztázásában, másfelől új adatok ós felfogások 
napfényre hozatalában, hogy egészen megváltozottiiak mond-
ható a magyar egyháztörténelmi és a protestáns irodalom-
történeti ismeretek összképe*). 

Nagyot változott ismereteinkben mindjárt a reformáció 
kifejlésének számos mozzanata, úgy a mohácsi vész előtti 
időből, mint az azutáni évtizedekből, még pedig nemcsak 
protestáns, hanem katholikus íróknak is a munkássága 
folytán. Sok lóvos és helytelon vélemény és állítás tűnt le 
a tudomány színteréről, amit eddig kedvvel hirdettek még a 
legkiválóbb történetírók is. Egyúttal a reformáció némely 
nevesebb szereplőjének az életfolyamata sem annyira halvány 
és elmosódó vonásokban áll előttünk ma, mint régebben, 
habár magától érthetőieg sok fáradozás és talán jóval több 
szerencse kell ínég hozzá, hogy csak meglehetős hűséggel 
is megrajzolhassuk egynémelyikök munkásságának a képét. 

Hasonlíthatatlanul tisztultabb ismereteink vannak immár 
a magyarországi protestáns felekezetek különválásának egyes 
eseményeiről s a velők kapcsolatos irodalmi és tanfejlődési 
mozzanatokról, valamint elterjedésök szinteréről és szűkebbre 
szorulásukról, avagy szélesebb körre jutásukról. Egyház-
alkotmányi szervezkedésüknek legjelentékenyebb körülmé-
nyei, kivált egyetemesen jellemző sajátságai szintén meglehetős 
hűséggel állanak a mai tudós olőtt, szervezett hatóságaik 
kifejlődése ós a körülötte kezdetben és időnként felmerült 
nehézségek és akadályok jóformán ismeretesekké vállak 
újabban. Általában véve kellő gonddal és megfelelő sikerrel 
végzett tanulmányozásnak a tárgya az egyház belső története, 
és nagyrószben felülhaladta történetírásunk azt a fokot, 
amelyen a protestáns egyháznak csak az államhoz való 
viszonya, és a katholikusoktól szenvedett iildöztotóse és 
elnyomatása szolgáltatta számára az anyagot, annyira, hogy 
a mai történetíró azt is ineg meri már írni, hogy a protes-
tánsok hasonlóképen visszaadták a kölcsönt alkalomadtán. 

Ez különben már a történetírói pártatlanságnak f'és 
annak az emelkedettebb gondolkozásnak is eredménye, moly 

*) Az ily irányban munkálkodók sorából a 42. cikkben még nem em-
iiteltek közül kitűntek jeles irói képességeikkel: Horváth Cyrill, Dézsi Lajos, 
Payr Sándor, Kovács Sándor, Pokoly József, Rácz Kálmán; szorgalmasan 
dolgozik még Barcsa János és Földváry László. Alkalmilag megemlíthető, 
hogy az egyházi irodalom többi ágában meg különö-en Erőss Lajos, Raffay 
Sándor, Stromp László é i Szabó Aladár szerzett azóta hírnevet. 
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nagy részben túl van immár azon a régebbi mohos állás-
ponton is, hogy azokat a történelmi alakokat, akik elégedet-
lenek voltak a fenforgó viszonyokkal, — akik megfélemlit-
hetetlonül küzdöttek a hatalomnak oly gyakran ismétlődő, 
talán soha meg nem szűnő viszzaélései ellen, — akik még 
külső és belső nyugalmuk feláldozásával, erkölcsi és anyagi 
érdekeik félretolásával is nyíltan merték hangoztatni a 
megismert igazságot s a magok meggyőződését, — akik nem 
az elvileg ostromolt tekintély-elv gyakorlati kisajátításában 
az egyetértést hangoztató meghunyászkodásban, a békesség 
leple alá bujtatott tespedésben keresték a Protestantismus 
szellemét és találták meg hivatását: izgágáknak és férkőz-
hetetleneknek, rendbontóknak és gyűlölködést szítóknak, az 
érdéin és kegyelet meggázolására törőknek stb. tekintsük s 
jogosultnak és helyeslendőnok tartsuk az ellenök csak kivé-
telesen nem gyakorolt és sokszor eltiprásukat célozó zsar-
nokoskodást, véleményük szabadságának és nyilvánítását 
illető joguknak a féltett önérdek és hatalmi téboly minden 
elképzelhető fegyverével való megsemmisítését. Az igazi 
protestáns szellemű történetírás a protestantismus kebelében 
is pápás jellegűeknek tekinti a hagyomány és tekintély 
cultusát, s maradiságnak az értök való, olykor fanatikus 
harcot, amivel szemben az örök haladás és szakadatlan 
fejlődés munkálását tartja a reformáció céljának és az „ecc-
lesia semper reformari debet" elvénél fogva a legtágabb tért 
kívánva juttatni az egyéniség érvényesülésének, ebből a 
szempontból tárgyalja akár a régmúltnak, akár a közel-
múltnak idevágó jelenségeit és eseményeit. A hivatalos egyház 
a mai történetírónál, amint jobbára Wargánál is, egyáltalában 
nem valami érinthetetlen szentség, hanem épen ellenkezőleg 
a legméltóbb kritika tárgya, mint amely ismételten útjába 
került a. haladásnak, az igazságnak és szabadságnak, és 
ezeknek az ellenségeinél látja minduntalan azt a követelést, 
hogy raj ta kívül vagy épen ellenére ne nyilvánulhasson az 
egyházi ós vallásos életnek semmiféle jelensége. 

Természetes ebből folyólag, hogy az ilyen történetírás 
meleg részvéttel és igaz rokonszenvvel fordul az intrikák 
által megbuktatott hitvalló Dávid Ferenc és Egri Lukács, 
valamint a calvini fanatismus áldozatául esett vértanú, Alvinczi 
György felé, — szinto érthetetlennek talá'ja azt a végletekig 
menő üldözést, amit ki kellett állania jogos elvéért és a 
püspöki hatalmaskodás elleni kikeléséért a maradandó érdemű 
Szilvásujfalvi Imrének, — megbotránkozással fordul el a 
szombatosokkal szemben gyakorolt szégyenletes, vérlázító 
eljárástól és hatalmi visszaélésnek tekinti az unitáriusokon 
való erőszakoskodást, — teljes méltánylással adózik Tolnai 
Dali Jánosnak, a honabeli kortársait évtizedekkel megelőző, 
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nagy szellemű, önzetlen és még magára hagyatva is kitar-
tóan küzdő, nemes bajnoknak, — fájdalommal áll meg a 
még nemrégiben is férközhetetetlonnek nyilvánított Apáczai 
Cseri János szenvedő alakjánál és a kegyelet soha el nem 
égő fáklyájával vet fényt kora sírjából kitörő nagy emlékére, 
— kellő elégtételt ad a meggyőződésükért hivatalos eljárás 
alá vett és durva elbánásban részesített coccejanus és car-
tesianus tanároknak, — s bármennyi hibát talál is az ifj. 
Csécsi János dolgaiban, azt az egyet semmiesetre se róvja 
meg benne, hogy a Roell követője volt, egyebekben pedig 
enyhítő körülményül tudja be neki a kollégiumi kormányzat 
rettenetes gyarlóságait, és hogy függetlenné akarta volna 
tenni tőlök a kollégiumot,— kulturális fejlődésünk legkiválóbb 
alakjai közé sorozza a nyomdászszá lett theologust, Tót-
falusi Kis Miklóst, akit világhírűvé tett volt művészete, de 
méltó panaszok közt fejezte be személyes irigykedéstől és 
hatalmi gőgtől megkeserített életét, — nem mer pálczát 
törni az alapos képzettségű, úttörő munkásságú Huszti András 
felett, akit inkább magánérdekek és a confessionális reactio 
üldözöttjének lát, mint végső kényszerűségből tet t téves 
lépések és szomorú sorsa közben kifejlődött gyarlóságok 
áldozatának, és moghajtja végül zászlaját az erős lelkű, 
szédítő tudású, önfeláldozó Sinai Miklós előtt, s az akkori 
viszonyok tekintetbe vételével indokoltnak és mindenesetre 
jogában állónak találja állásfoglalását, ínég ha esetleg nem 
is osztozik nézetében. És elismeri mindenikről a feltétlen 
egyéni tisztességet, sőt a legtöbbnél az átlagosnál magasabb 
rendű erkölcsiségnek megfelelő életet, amit nem mindig talál 
meg a világ szerint nagyoknál, és a szűk látkörű kortársak 
felmagasztaitjainál. És ha emezeknek a diadalmas ügyében 
gyönyörködnek is talán a pogány istenek: velők szemben 
Catóhoz csatlakozik a modern történetírás ós hervadhatatlan 
koszorút fon az igazságért elbukottak halántékára. 

Változott az elfogulatlan újabb történetírás véleménye 
a reformátorok nagyságának mértékéről is, úgy önmagukban 
véve, mint egymáshoz viszonyítva őket. Luthernek és Zvving-
linek majd Melanchtonnak a négyszázados születési emlék-
ünnepe egy egész irodalmat hozott létre a reformáció korá-
nak történetéről, mely sok olyan mozzanatot tárt fel, ami 
addig jó részben el volt rejtve a köztudat elől. Ennek az 
alapján minden előtt megállapítható, hogy az ebben a könyv-
ben is legnagyobb reformátorként dicsőitett Calvin még nem 
is tekinthető a szó szokott értelmében vett reformátornak. 
Mert hiszen hol lejtett ő ki refortnátori működést? Sehol! 
Egészen készre ment Genfbe s ottani működése nem is volt 
egyéb szervezésnél ős rendezésnél. De még a reformátor 
névre máskiilönbon is alig szolgálhat rá, aki nem több egy-
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felől mint közvetítő, másfelől mint eklektikus. Ennél valamivel 
magasabb jelentőségű munkásságnak kell egy nagy reformátor 
fogalmához fűződnie. A reformátor egy új világot teremt, az 
előbbivel ellentétben állót, de feltétlenül jobbat és különbet 
a réginél; szembeszáll egy egész társadalomnak a hivatalos, 
de romlott közfelfogásával ós ha bárha épen kora forrongó ós 
lappangó vágyakozásának ad hangot a legtöbbször, harcra 
keltével mégis ellene tör a fennálló rendnek és uralkodó 
szellemnek. Ha Calvin akart is vagy tett is Genfben valami 
ilyesfélét, az csak igen szűk kö r t : egy várost vagy egy 
cantont ölelt fel és nein is az előhaladás, hanem a vissza-
fejlődés érdekét munkálta, mert első sorban a zwinglianismus 
ellen volt intézve. Ennek a hivei voltak ott ugyanis az ο 
állandó és később a vallás mezejéről más térre is átcsapó 
ellenfelei, akiket később libertinus nóv alá foglalt az elfogult-
ság tévedése s tisztán ez szülte a veszett híröket is. Tönkre-
tevésök nem volt igazi reformátori munkásság, bármily fontos 
is lett következményeiben a Zwingli irányának háttérbe 
szorulása. 

Igenis, Luther volt „világ reformátor", nem pedig — 
mint e könyv illető helyén elő van adva — Calvin. A Luther 
munkássága nélkül Calvin valószínűleg sohasem gondolt 
volna az egyház javítására, annyival inkább nem, mert hiszen 
nem is volt meg benne az az önfejáldozó bátorság, ami 
jellemző vonása egy reformátornak. Ο kétszer is elmenekült 
Párisból, mit egyébiránt a közönséges józanész szerint nem 
is tett helytelenül, de minő eszményi magaslaton áll hozzá 
képest az a Luther, aki akkor is elment volna Wormsba, 
ha „annyi ördög lett volna benne, mint amennyi cserép a 
háztetőkön' ós akit csak erőszakkal lehetett elragadni az 
akkori időben annyira rettenetes birodalmi számkivetés követ-
kezményei elől! Ez volt a most már általános vélekedés 
szerint megközelíthetetlen nagyságú alakja a reformáció tör-
ténetének, az, aki társak nélkül, egymaga, nem bízhatva 
előlegesen semmi hatalom ós befolyás pártfogásában, kitéve 
magát akár a rögtöni elnyomatásnak, akár egy végzetes 
üldöztetésnek, oda merte kiáltani egy egész világ vele szem-
ben álló minden hatalmának, hogy „ne tovább!" És feltéve, 
hogy a külső siker is mérvadója az egyéni nagyság-
nak, hát lehet-e nagyobb siker az övénél, aki magával 
ragadta a korabeli művelt világ nagy részét ? Az a körül-
mény, hogy később különféle viszonyok hatása alatt sokfelé 
helyet adott az ő iránya a Calvin-fólónek, nem vesz el sem-
mit az ő csodálatos nagyságából, mert hiszen nem is akart 
ő egy minden további haladást elzáró gát, egy végső határkő 
lenni; és az szintén egyenesen az ő munkásságának érdeme, 
hogy fej'iődósro képes volt a reformáció. 
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A fejlődés útján egy állomást képezett a Calvin-féle 
alakzat is, melyet azonban az ő csekélyebb lelkülete már a 
végsőnek akart tekintetni, pedig nem volt több, mint köz-
vetítője a Luther-féle conservativabb ós a tőle hamar eltávo-
lodott Zwingli-fóle radicalisabb iránynak. A közvetítő irányok, 
mint az ellentétek kibékülései, mindig népszerűek szoktak 
lenni és ebben keresendő a fő oka annak, hogy bár módo-
sított alakban, annyira elterjedt a Calvin iránya, nemcsak 
saját hatása alatt, hanem még e közvetítésében egyetértő 
társának, Melanchtonnak az útján is. Mint a közvetítők álta-
lában, Calvin sem volt teremtő lélek, alkotó tehetség. Csupán 
eklektikus. Rendszerének jellemző sajátságai mind máshonnan 
vannak kölcsönözve: praedestinatió-tana Augustinustól, ille-
tőleg Pál apostoltól, úrvacsora! tana Durandus Vilmostól és 
Wessel Jánostól, presbyteri egyházkormányzata Bucertől, 
illetőleg a straszburgi egyháztól, szertartási radicalismusa 
pedig Zwinglitől. 

Mindez természetszerűleg rovására esik nagyságának, 
de még hátrányosabb befolyást gyakorol a pártatlan törté-
netírás ítéletére egyházi fegyelmének hirhedt eredménye: a 
genfi rémuralom. Egyáltalában nem ellenségeinek rágalma 
hanem hiteles adatok nyomán protestáns történetíróktól is 
elfogadott tény, hogy szörnyű kegyetlenségek egész sorában 
nyilatkozott meg Calvinnak a legvadabb türelmetlenséggé 
fajult erkölcsi szigora. És ezt már ma hiába mentegetnők a 
korszellemmel, mert hiszen ugyanabban a korszellemben ólt 
Melanchton is, ugyanabban ólt Zwingli is, ugyanabban maga 
Luther is ós még igen-igen sokan, akiknek omlókén nem 
ejtett foltot egyetlen ellenfelök kivégzésének értelmi szer-
zősége sem. 

Ugyancsak a reformáció történetére vonatkozó nagy-
arányú búvárlatok változtattak bizonyos tekintetben a Luther 
és Zwingli munkálkodása közti viszony felfogásán. Ma már 
túlhaladott álláspont, hogy Zwingli hamarabb lépett volna 
fel reformátorként Luthernél. Erasmusi szellemben igenis 
kifejezést adogatott hosszabb időn át a maga humanista — 
biblikus meggyőződésének, mint annyi más, de csak a Luther 
iratainak hatása alatt fejlődött ki a határozott reformáció 
bajnokává. Szabadabb szelleme ós következetesebb gondol-
kozása pár óv alatt aztán tovább vitte a lutheri álláspontnál 
úgy az úrvacsorája tana, mint a szertartások egyszerűsítése 
tekintetében, amelyek felől nagyjában egyetértett az eddig 
túlságosan kárhoztatott, de mostanában több tekintetben 
tisztázott Karlstadttal. Ujabban, a Zwingli hatásának tanul-
mányozása közben fordúlt némi figyelem arra az érdekes 
körülményre is, hogy Magyarországon kivfll Koleti-Frizország 
volt az egyetlen, mely az egy vidéken tömörült svájci és 
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délnémet zwinglianusoktól messze távolban nagyobb tömegben 
tudta felmutatni követőiket, amint nyilvánvalóvá teszi az 
ottani lelkészek 1528-iki hitvallása. 

A Protestantismus kezdő korszaka mellett legnagyobb 
mértékben a keresztyénség kezdő korszakáról gyarapodtak 
a most múlt évtizedek alatt az egyháztörténelmi ismeretek, 
de természetes, hogy mig amott csak évtizedeket, emitt 
évszázadokat kell a kezdő korszak forgalma alá venni. Az 
ujabb kutatások rendkívül sok kérdésnek a tisztázására 
adtak alkalmat, és az ebből az időből való történeti anyag, 
kivált az irodalomra vonatkozó oly nagy mértékű gyarapo-
dásnak örvend, hogy az első bárom századot illető esemé-
nyeket az anyagnak egészen más, sokkal inkább részletekbe 
menő boosztásával szokták újabban tárgyalni, mint három 
évtizeddel ezelőtt s igy a kezünk közt levő műben is. Ez a 
részletezőbb felosztás kiterjed úgy a belső fejlődésre, mint 
a külső viszonyokra és természetesen együtt jár vele, hogy 
az előbb ismertnél sokkal világosabb képét nyújtja annak 
a kornak. 

A felosztás különben jóformán elavúltnak mondható 
egészben véve is ennél a műnél. Ma már Nagy-Konstantinnak 
az uralkodását nem tokintik olyan nagyfontosságú elhatároló 
vonalnak, mint régebben, amikor kettes vagy hármas felosz-
tásban szerepeltették a reformáció előtti egyháztörténetben, 
holott a korát megelőző időről eddig ismert csekély anyag 
felette aránytalanná is tette az igy nyert első korszakot. 
Úgyszintén a Nagy Károly császárrá létét se tar t ják oly 
döntő fontosságú egyháztörténelmi tényezőnek, hogy kor-
szakot kezdjen és végezzen. Némelyek a Pippin-féle aján-
dékozást, mely egybeesett a katholikus egyház térítési 
működéséből egy óriási jelentőségű actiónak : a Bonifatiusénak 
a bevégződésével és némileg a keleti és nyugati egyház 
egymástól való elidegenedésével, sokkal jelentékenyebbnek 
és inkább korszakalkotónak tüntetik fel, mig mások a Nagy 
Gergely korával, mint a római birodalombeli pogányság teljes 
eltűnésével egyidejű és a pápát hivatalosan az összes papok 
fölé emelő időszakkal szeretnek korszakot befejezni és újat 
kezdeni. Van még más, kevésbbé jelentékeny felfogás is, sőt 
akad olyan is, amely az egész egyháztörténelem kettős 
felosztásában nem a reformáció tényét veszi korszakot alko-
tónak, hanem a hozzá bevezetésül szolgáló humanismus 
felvirágzási korát: a 15. század közepe táját. 

Ez a felfogás azonban nem bir érvényre jutni s a 
reformációtól még eddig nem sikerült elvitatni az őt ebben 
az irányban is méltán megillető helyet. Az azóta lefolyt 
majdnem négy század beosztásában viszont ma már még a 
német irók egynémelyikénél sincs oly nagy jelentőséggel 
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felruházva a westfaliai békekötés, mint régebben, jóllehet a 
német íróktól nem lehet rossz néven venni, ha ezt a magok 
történetében igazán nagyszabású eseményt némi önzéssel az 
egész protestantismus történetére nézve korszakalkotónak 
igyekeznek feltolni, holott még a németek közül is az osztrák 
örökös tartományokban lakóknak és a svájciaknak az egyházi 
viszonyaira épen nem birt befolyással. Az ezen könyv folyamán 
s másutt is, de csak elvétve korszakok elhatárolójául fölvett 
bécsi congressus pedig teljesen kimaradt újabban még a 
csekélyebb terjedelmű egyháztörténeti időszakocskák határ-
kövei közül is, ami egészen helyesen történt, mert hiszen 
kétségtelenül megállapítható, hogy nem is válik be ilyennek 
sehogysem. 

A reformáció óta lefolyt nevezetes korszak eseményeinek 
tudományos felosztása közben érvényesülő többféle újabb 
felfogás közül valószínűleg az hatol leginkább a kérdés 
mélyére, amely egy kettős felosztásban az ellenreformáció 
küzdelmeinek részben győzelemmel, részben visszaveretéssel 
végződő háttérbe szorulásáig és a nagy hitviták utáni vallási 
kimerültség közben megindúlt felvilágosodás korának kü-
szöbéig terjeszti ki az első korszakot. Ez tehát nem évhez 
kötöt t pontossággal megállapítható időben, hanem hozzáve-
tőleg a 17. század utólsóelőtti évtizedében fejezi be az egyiket 
illetőleg nyitja meg a másikat. Az ellenreformációnak fran-
ciaországi 1685-iki és magyarországi 1687-iki diadala egyfelől, 
angolországi 1689-iki teljes bukása másfelöl, a harcok zaja 
után végre csendet teremtett részben a protestáns, részben 
a kathoiikus egyháznak a másik fél hatalmába való teljes 
kiszolgáltatása árán. A protestáns államokban a Protestan-
tismus hatalma, a kathoiikus államokban a katholicismus 
hatalma ekkor ju to t t a legmagasabb fokáig. De már meg-
előzőleg megindúlt egy áramlat, mely az egyik félnek eme 
külső győzelme s a másiknak az elnyomása ellenében jogot 
követelt az egyén vallásának, jogot az uralkodó vallással 
szemben is, de jogot a saját egyházának hivatalos vallásával 
szemben is. Cartesiusnak, Spinozának, a deismusnak a szel-
leme fejlődött itt tovább és terjedt el részben Bayle Péternek 
a hatása alatt mind szélesebb körökre. Ez a protestantismus 
lényegét: a lelkiismeret és gondolkozás szabadságát érvényre 
jut tatni kívánó törekvés erős támaszt nyert az első korszak 
végén abban, hogy a nagy választófejedelem hivatalosan 
proclamálta a vallási türelmességet és Németalföld némely 
reactionarius törekvések egyidejű leküzdésével továbbra is 
hazája maradt egy csomó különféle vallásfelekezetnek ós 
vallási iránynak 

Ami már most az egyes részletekre vonatkozó előhala-
dását illeti e tudománynak, ennek ismertetésében természe-
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tesen nem lehetséges minden jelentéktelen aprólékosságot 
felsorolni,kivált mikor „csupán leglényegesebb mozzanataiban" 
kell az idevágó ismereteknek átlag negyedszázados gyara-
podását méltatni. 

Meg kell azonban mindenesetre említeni, még pedig az 
idői sorrend szem előtt tartásával, hogy a zsidósághoz tér-
teknek a bibliában „istenfélők" néven előforduló csoportjába 
tartozókat tévesen mondották ezelőtt „kapu proselytáinak" 
(I. k. 38. 1.). Meg kell azt is, hogy az „Apostoli atyák" 
(I. k. 104. 1) szellemi termékei közé tartozó művekhez oda 
kell még sorozni a roppant értékű Didachét, azaz a „Tizen-
két apostol tanítását", a „hamis feliratú művekhez" (I. k. 
120. 1.) pedig főképen a Péter apostol neve a!á jutott iratok 
közül szintén újabban felfedezetteket, p. o. az állítólagos 
prédikációját, vándorlásait, evangéliumát és apokalypsisét, 
melyek 1892-től kezdve többször közzé is tétettek. 

Igen érdekes az ősi katholicismus kialakulása felől 
újabban majdnem egyetemesen elfogadott Ritschl-féie nézet, 
mely eltérőleg az eddig annyira elterjedt Baur-félétől, nem a 
pogánykeresztyénség és zsidó-keresztyénség közti közvetítés 
eredményének gondolja a katholicismust,, hanem egyedül az 
előbbiből tovább fejlődött iránynak. Az ujabb kutatások 
egyre jobban megerősítik ezt a nézetet, mivel a zsidó-keresz-
tyénség sokkal csekélyebb befolyásának és elterjedettségűnek 
mutatkozik, semhogy rá lett volna utalva a vele való pac-
tumra a pogány-keresztyénség. 

A ζ egyetemek fejlődés-történetében, ma már meg van 
állapítva, hogy nem „universitates literarum" voltak eleinte, 
hanem „universitates inagistrorum et scholarium" és hogy 
később nem „az egyetemek" oszlottak nemzetiség szerint 
több testületre, hanem csak a tanulók, viszont a tanárok 
fakultásokká kezdettek különválni (I. k. 380—381. 1.). 

A humanismus úttörői közül ujabban alapos tanulmá-
nyokon nyugvó okadatolással ki szokták hagyni az ilyenül 
eddig rendszerint emlegetett Dantét (I. k. 512. 1.). 

Bizonyos aztán, hogy a cseh testvérek nevezetes 
felekezete nem a taboriták között alakult, hanem a husziták 
másik csoportjában, az utraquistákéban (I. k. 539-540. 1.). 
Ellenben meg van ingatva a hitele annak az elbeszélésnek, 
mely ebben a könyvben is okául van adva a német egyetemi 
hallgatók Prágából Lipcsébe való távozásának (I. k. 533. 1.). 
Ma már nem bizonyos felőle a történetírás, hogy miért történt 
ez, csak annyi tudható, hogy nemzetiségi jellegű indokból. 

A Luther éietébőí nagyfontosságú az az újabb adat, 
hogy 1509-nek valószínűleg őszétől Erfurtban tartózkodott, 
ahol talán szintén foglalkozott egyetemi tanítással, de az 
meg kétségtelen, hogy a rendjében kitört viszály miatt kellett 
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odamennie, és résztvennie a béketárgyalásokban, míg az 
1511 —1512-iki télen (nem pedig 1510 ben) ugyanebben az 
ügyben volt kénytelen megtennie római útját is, honnan 
aztán egyenesen Wittenbergbe tért vissza (II. k. 12—13. 1.). 

A Calvin életéből pedig azt fontos tudni, hogy nemcsak 
a wormsi ós regensburgi colloquiumokon volt jelen, hanem 
a megelőző hagenauin is ós pedig nem Strassburg, hanem 
Lüneburg részéről, és nem Wormsban ismerkedett meg 
Melanchthonnal személyesen, hanem már az 1539-iki u. n. 
frankfurti halasztást létrehozó értekezleten Majna Frankfurt-
ban (II. k. 125. 1.). Az úrvacsora felől vele ezidőben egyet-
értésre jutott Melanchtonnak az életéből viszont érdekes 
az, hogy kétszer állott azon a ponton, hogy visszatérjen a 
pápás egyházba: az 1530-iki augsburgi gyűlés alkalmával 
és a tridenti zsinat második ülésszakára való elindulásakor. 

Az az állítás, hogy „a helvét hitvallás a legáltalánosabb 
tekintélyre emelkedett" (II. k. 136. 1.), csupán abban az értel-
mezésben felel meg a valóságnak, hogy mindenütt a kellő 
elismeréssel és méltánylással nyilatkoztak róla, de symbolumi 
érvényre a svájciakon kivül mindössze a magyar és újabban 
az osztrák reformátusoknál tett szert. A legszélesebb körbon 
elterjedt református hitvallás épen ennélfogva nem is ez, 
mint sokan gondolják, hanem a westminsteri. Mindamellett 
terjedelmesebb tárgyalást érdemel öt sornál még a leg-
kevésbbé confessionális gondolkozású történetírótól is. 

Nagyobb jelentőséget tulajdonít az újabb történetírás a 
Comenius Arnos János egyéniségének és munkásságának, 
mint még e könyv irója tulajdonított neki, aki teljesen 
mellőzé az egyetemes egyháztörténet keretében, habár szel-
leme jókora befolyást gyakorolt a protestantismus belső fej-
lődésére. 

Az az aránylag beható tárgyalás, mely Coccejusról és 
irányáról szól (II. k. 749—750 1.), jórészt csak abban szorúl 
kiegészítésre, hogy Coccejusnak előadott elvei voltakópen 
felújítói a reformáció alaki alapelvének, melyet időközben 
elhomályosított és elnyomott a protestáns scliolasticismus. 
Kijavítást igényel benne most már az is, hogy Coccejus „tette 
le az úgynevezett frigytheologia alapját ; ', mert nem ő volt 
az első frigytheologus, hanem Bullinger, aki után egy egész 
sor tudós fogadta el a frigy eszméjét, de Coccejus fejtette 
ki aztán a legrészletesebben és legalaposabban. 

A pietismus történetében ma már nemcsak a Spener-féle 
lutheránus pietismusra fordítanak kiváló figyelmet, hanem 
mindenütt külön fejezetet képez a méltán kimerítő fejtegetést 
igénylő református pietismus is, ha nem is lehet vele annyira 
túlságba menni, mint ment volt Ritschl, aki némely theolo-
gusnak egyes elejtett nyilatkozataiból szinte megdöbbentően 
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sokat tudott ilyféle gondolkozásra következtetni. Bizonyos 
azonban, hogy az ily irányú, számbavehető mozgalmak közül 
az angol puritanusoké volt időrendben a legelső, amely nem 
mulasztotta volt el hatását éreztetni sem szűkebb, sem tágabb 
körökben. 

Igen sok, többé-kevésbé jelentékeny adat merült még 
felszinre az ujabb kutatások közben, de miután lehet, hogy 
máris túlterjeszkedtek az előadottak a „leglényegesebb mozza-
natokon', nem szabad immár tovább menni a részletekbe, 
így is kellőleg igazolva van az az állásfoglalás, ami most 
már csak abban az óhajtásban nyilvánulhat meg, hogy vajha 
minél előbb követné e munkát egy olyan másik, mely eredeti 
alakjában is a tudomány egykorú fejlettségéhez mérten fog 
megjelenhetni az olvasóközönség előtt, miként ez megjelent 
volt a maga keletkezése idején I 

Sárospatak. 
Zoványi Jenő. 




