
A szentség fogalma az ószövetségben. 

IV. 

Emberek és a nép szentsége. 
Az emberek szentsége is, ahol magában s nem (mint a 

Leviticusban több helyen) Isten szentségével összeköttetés-
ben említtetik, merőben viszony fogalom s e viszonyfogalom-
nak már ösmertetett negativ és positiv oldala képezi közös 
alapját az idevonatkozó ószövetségi kijelentéseknek is. 
Klasszikusan föltünteti az emberek szentségének e két alaki 
oldalát Num- 165,7, Mózes igy szól: „holnap reggel 
tudtul fogja adni Jahve, hogy kicsoda az övé (n"iB>irxi») és 
kicsoda a szent (Β»'Π(3Π ru$]). . . . a férfi, akit Jahve válasz-
taná, az a szent." 

1. Szenteknek neveztetnek mindenekelőtt bizonyos ren-
dek és személyek Izrael népének körén belől, akik a nép 
tömegéből ki vannak választva és Jahvéval különösen 
közeli viszonyban állanak, igy első sorban a papok és a 
léviták (2 Krón. 23 6, Esdr. 8 2 8 ; Zsolt. 106 16 Áronról). Sok 
helyen van szó Áronnak és fiainak íölszenteléséről, pl. Ex. 
29 44 sz. Jahve maga szenteli föl őket, hogy néki papjai 
legyenek Hogy e papszentelés kiválasztásban 
s pedig bizonyos rendeltetésre kiválasztásban, elkülönítés-
ben áll, mutatja egyfelől 1 Krón. 231 3 : „Áron kiválasztatott 

hogy őt fölszenteljék (lB,',1R"7)", másfelől 2 Krón. 
26 18, hol a papok, Áron fiai „a füstölésre fölszentelteknek" 
(~™ρΓ0 ο·>Βήροπ) neveztetnek. Egyedül a papok voltak feljogo-
sítva a „szentek szenté inek nevezett dolgokhoz nyúlni 
(Lev. 6 l n 2 0 ) , ezért nevezi 1 Krón. 63 4 a papok szolgálatát 
„a szentek szentével való foglalkozás-nak &ΊΡ 
A pap' szent személy, „papnak lenni" és „szentnek lenni" 
egy (pl. Lev.öjj = pap legyen! v. ö. még Ézs. 43 28 &ΊΡ 
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= papi fejedelmek) s a pap, mint ^1"1!}, azaz mint Isten 
szolgája, érinthetetlen (Lev. 21 8 ; v. ö. Ézs. 65 5, hol egy, 
a bálványimádásba beavatott személy a be nem avatottnak 
ezt mondja: „ne közelíts hozzám, mert szent vagyok neked" 
— T^.flR —, azaz: megközelíthetetlen, érinthetetlen vagyok 
rád nézve). A papok szentebbek a lővitáknál, mert Jahvéhoz 
közelebb állanak; a léviták csak „szentek", a papok „szentek 
szente" (1 Krón. 23,3). A pap, mint szent, Isten tulajdona 
(Lev. 21 7 : wft*!? «π ^PT ) s ezt az állapotát egyfelől lehetővé 
kell tennie, másfelől pedig ki kell mutatnia, be kell bizo-
nyítania az által, hogy magát tisztán tartja (Lev. 21 x_5), 
amennyiben Isten közelébe semminemű tisztátalanság nem 
férkőzhetik. Midőn tehát Lev. 21 6-ban szentségre szólittat-
nak föl a papok (^lp - Birri^ w α^znp^ akkor dologilag 
erre a magatisztántartásra szólittatnak föl; a fölszélitás 
értelme ez: mutatkozzanak, bizonyuljanak Istenhez tarto-
zóknak, szenteknek.1) — Szent a názír „az ő názírságának 
minden napján" (Num. 6 8 : nvrt mn *πρτ 1hj -o^S) s e z idő 
alatt fejének haját, mint Jahve tulajdonát, olló nem érint-
heti (5 v.). Jerémiás prófétát Jahve fölszentelte (T'Tf^p"), 
azaz tulajdonául, szolgájául (v. ö. Ám. 37) elválasztotta 
még anyja méhében (Jer. 15). Amit föntebb (az előző III. 
szakasz végén) a papszentelésről mondottunk, azt egészítsük 
ki itten 2 Kir. 4 9 összevetésével. Ε helyen a súnémi asszony 
Elizeus prófétát „Isten emberének" és „szent"-nek nevezi, 
szemmel látható parallelismusban; itten tehát a második 
kifejezés az elsőnek megfelelően = Isten szolgálatában 
álló ember. 

2. Ε meghatározott rendek és személyek szentsége 
mellett sző van az ószövetségben bármely egyes izraélitá-
nak vagy az egész népnek bizonyos különös alkalmakra 
vagy alkalmakból való megszenteléséről is. Ε „megszente-
lések" (külső különbségtétel kedvéért jó lesz itt ezzel fordí-
tanunk a mig az 1. pont alatt „fölszentelés"-ről 
beszéltünk) itt mindig vallásos célú megtisztítást jelente-
nek, vagyis olyan megtisztítást, mely képessé tesz népet s 
egyeseket a Jahvóval való érintkezésre; vagy olyan alka-

*) V. ö. a Deut. 231 5-böz mondottakat e dolgozat III. r. Theol. Szaklap 
1911. jun. 2. sz. 112 1. felül. 
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lomból történik ez, midőn Jahvéval való különös érintkezés-
ről van szó, igy Ex. 1910, n : „És monda Jahve Mózesnek: 
eredj a néphez és szenteld meg őket ma ós holnap, és ők 
mossák meg ruháikat s legyenek készen a harmadik napra ; 
mert a harmadik napon fog leszállani Jahve az egész nép 
szemeláttára a Sinai hegyre" ; vagy pedig a Jahvéval való 
rendes istentiszteleti érintkezés lehetővé tétele céljából, 
olyan alkalomból, midőn ezt az érintkezést valami pillanat-
nyi tisztátalanság lehetetlenné tette, pl. Jób 1 5 , hol Jób 
megszenteli fiait (BBflpJ!!), „mert azt mondja vala: talán vét-
keztek fiaim" (lakoma-közben), és 2 Sám. 11 4, hol Bathseba 
„megszenteli vala magát (^"pJ]1?) az ő tisztátalanságától" 
(melybe a Dáviddal való közösülés folytán esett). Az emberek 
ilyen megszentelésén kivül találkozunk az ószövetségben a 
következő kitételekkel is: -"Η*?, ^IP ν. "̂JPT 'Ρ. = gyülekezetet 
szentelni meg = istentiszteleti gyülekezetet hivni össze 
(2 Kir. 10 20, Joel. 21β), '?. = böjtöt szentelni, tartani 
(Joel. 1 14, 21B) és hdiVjo (J0él 4 9 , Mik. 3 5, Jer. 6 4). Ez 
utóbbi kifejezés mindenesetre = megszentelni a háborút az 
azt megnyitó istentiszteleti cselekmények által, miket a 
háborúba indulók végeztek.1) A háborút folytató harcosok 
megszenteleséről (^üp· ^ p " ) szó van Jer. 22 7, 51 2 7 , 2 8 . Zof. 1 7, 
Ézs. 13 3. 

3. Az emberek szentségének eddig tárgyalt eseteitől 
különálló jelenség-képen kell tárgyalnunk Izraélnek, mint 
Jahve népének állandó szentségét. Izraél az ószövetségben 
következő neveken fordul elő: Wlp"2? „a te szent néped" 
(Ézs. 63 18), «HP? inj „a szent mag" (Esdr. 92), ^""P,"^- „szen-
tek népe" (Dán. 824), ^p" 0 « „szent nép" (127), Γ*"!?- „szen-
tek (7 21), n 1 ^ Vlp. „a Magasságos szentei" (722), Π 1 ' ^ 
„a Magasságos szenteinek népe" (727), B'"!p íl,"lr „szent szövet-
ség" (mert Istennel van szövetségben, 11 2g, 30)· J e r · 2 3 sz. 
„Izraél Jahvénak, az ő termési zsengéje". Ebből meg-
tudjuk, hogy mit jelent Izraél szentsége: azt, hogy miként 
a termés zsengéi, a termésből a zsengék, Jahvót illetik, 
azonképen Izraél J thve tulajdona a népek közül. Ezért 
mondja a vers második fele, hogy Izrael megemésztői „vét-

') Baudissin, i. m 28. 6 6 - 6 7 11. 
11* 
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kesek és gonosz jő rajok", mert Jahve tulajdonát emész-
tet ték meg. Jahve tulajdonává akkor lett Izraél, mikor az 
Egyptomból való megváltással megszerezte magának Jahve 
a megváltott néphez való tulajdonjogot. Zsolt. 114 1 ) 2 sz. 
„midőn Izraél Egyptomból kijött . . . . akkor lett Júda az δ 
^Ip-évé, Izraél az δ országává". Ekkor (Ex. 19e-ban) kapja 
meg Izraél a „szent nép" nevezetet, e helyen neveztetik 
először „szenf'-nek.1) Mivel Jahve akarata az, hogy Izraél 
népe a maga egészében az δ kizárólagos tulajdona legyen, 
azért nem szabad Izrael fiainak „idegen isten leányát", azaz 
pogány nőket feleségül venni s ez által Jahve tulajdonába 
idegen, oda nem tartozó elemeket vegyíteni, — ez Jahve 
E'lp-ének a profanálása (Mal. 2 U ) . S a pogány iró is elösmeri, 
hogy Izraél népe „μόνους απάντων ε&νών άκοινωντρονς είναι της 
προς αλλο εΰνος επιμιξίας.2) 

Hogy Izraél szentsége csakugyan nem mást jelent, mint 
azt, hogy e nép Jahve tulajdona, legvilágosabban kifejezi 
Ex. 195 ) 6 : „S most, ha figyelmesen hallgattok az én hangomra 
s megőrzitek szövetségemet, akkor lésztek nékem tulajdonom 
(^39) minden népek közül, mert enyém az egész föld. S ti 
lésztek nékem papi ország és szent nép (^""p,1l3)". A „papi 
ország", tulajdonképen „papok országa" í̂1?*"1) = „pa-
pokból álló ország" analógia, mely azt fejezi ki, hogy miként 
a pap szent, úgy Izraél is szent a maga összességében s 
hogy e szentség mit jelent, azt a mondja meg, mely itt 
Jahve különös, közvetlen tulajdonát jelenti, mert hiszen 
másfelől „az egész föld Jahvéé (e különös tulajdon még a 
drága, becses tulajdon értelmével is bir, v. ö. = „kincs" 
és a föntebb idézett helyen, Mai. 2 n - b e n : i*» Hl,τ tsnp). 
Még egy másik klasszikus helyet is említsünk föl annak 
bizonyítására, hogy ^""P, Izraólről mondva = „Jahve tulaj-
dona". Deut. 75-ben az a parancsolat adatik Izraélnek, hogy 
a bálványoltárokat és bálványképeket törjék össze, vagdalják 
szét s e parancs indokolása a 6. v.-ben ez : „mert szent nép 
vagy te Jahvénak, a te Istenednek ( = Jahvénak . . . . szent 
népe vagy te) ; téged választott ki Jahve, a te Istened, hogy 

») Oehler, i. m. 169 1. 
') Oehler, i. m. 275 1. Diodor. Sic. 
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légy neki tulajdon népévé az összes népek közül, melyek a 
föld színén vannak"; ez indokolás értelme ez: Izraél nem 
adhatja magát tulajdonul bálványoknak, idegen isteneknek, 
mert ő Jahve tulajdona. íme Izraél szentsége is viszony-
fogalom; jelzi e nép helyzetét: a többi népek közül való 
kiválasztottságát (az általánosan ösmert és használt „válasz-
tott nép ' jelzés!) és Jahvéhoz való közvetlen hozzátarto-
zandóságát. Minthogy pedig Izraólnek Jahvéhoz való viszonya, 
melyet a „szentség" fejez ki, e népnek bizonyos minősége 
nélkül elképzelhetetlen, ezért e viszony fennállása bizonyos 
föltételhez van kötve, s e föltétel az, amit már Ex. 195-ben 
kifejezve láttunk : „ha figyelmesen hallgattok az én hangomra 
s megőrzitek szövetségemet", tehát a Jahve iránti engedel-
messég és hűség, melynek nyilvánulása a minden tisztá-
talantól való tartózkodás, a fizikai és erkölcsi tisztaság (de 
túlnyomóan negativ értelemben: őrizkedés a tisztátalan-
ságtól és a bűntől). Ebből megértjük, hogy mit jelent az, 
ha Izraél szentsége nem — mint az eddigiekben láttuk — 
tényképen mondatik ki vagy igértetik meg, hanem (a penta-
teuchosban) követeltetik Izraéltől (tehát nem jelentő, hanem 
parancsoló módban), pl. Lev. 20 7 , 8 : „Szenteljétek meg maga-
tokat s legyetek szentek (B^np, DT"! antp'nprni^ m e r t én Jahve 
vagyok, a ti Istenetek ; s tartsátok meg az én törvényeimet 
s cselekedjétek azokat; én Jahve, a ti megszentelőtök 
(32Βήρο) vagyok"; Izraéltől követelni csak olyasmit lehet, 
aminek a véghezvitele Izraélen áll, Izraéltől függ ; az, hogy 
Izraél az összes népek közül Jahve különös tulajdona, n^?-ja 
legyen, nem Izraéltől, hanem Jahve szabadakaratának ki-
választásától függ; ennek a viszonynak, amelybe Izraélt 
Jahve szabad választása helyezte, a megvalósítását, létre-
hozását Izraéltől követelni képtelenség ; ellenben meg lehet 
követelni e viszony fönnállhatásának föltételét — a Jahve 
iránti engedelmességet s minden tisztátalanságnak távol-
tartását — Izraéltől, mert ez már nem Jahvén, hanem 
Izraélen áll. Ezért az idézett helyen „szenteljétek meg maga-
tokat s legyetek szentek" = „tartsátok meg az én törvé-
nyeimet s cselekedjétek azokat", tehát = engedelmeskedjetek 
Jahve akaratának. A szentség megkövetelésének értelme 
tehát itten is az, amit a papok szentségénél láttunk, hogy 
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t. i. mivel Jahve Izraélt tulajdonává tette, szent néppé tette, 
megszentelte — ez a ^ ^ P í - m e l való megokolás értelme —, 
tehát Izraél a maga részéről mutatkozzék, bizonyuljon Jahve 
tulajdonának, Istenhez tartozó népnek, ahoz az Istenhez 
tartozónak, aki a maga közelében semmiféle tisztátalanságot 
meg nem tűr. Az engedelmesség, a tisztaság nem esik össze 
Izraél szentségével, hanem föltétele s másfelől kimutatása 
annak. 

Hogy a papok szentsége a nép szentségénél fokozatilag 
nagyobb, mutatja a Kórah, Dáthán és Abírám története 
(Num. 16), kiket elnyelt a föld, mert a nép szentségére 
hivatkozva, egyedül a papi szentséget megillető jogokat és 
tisztet kívántak gyakorolni. Hogy a fönnség, dicsőség fogal-
ma a nép szentségében is benne van, mutat ja Deut. 26 1 9 : 
„hogy tegyen téged az összes népek fölött levővé, melyeket 
teremtett, dicséretté, hirré és dicsőséggé, és hogy légy 
Jahvénak, a te Istenednek szent népe, amint megmondotta". 

V. 

Isten szentsége. 
Föntebb (e dolgozat I. és III. részében, Theol. Szaklap 

IX. évf. 1911. junius 2. sz. 103. és 109. 1.) már érintettük, 
hogy téves dolog Isten szentségét úgy tekinteni, mint Isten-
nek egy különös (s épen erkölcsi) tulajdonságát, mert az 
ószövetségben a szentség, Istenről mondva, magát az isteni 
létet (minden nem-istenitől való különbözőségében) jelöli. 
Maga az a körülmény, hogy az ószövetségben nagyon sok-
szor neveztetik „szent"-nek Isten neve (B'lp azaz Isten 
mivolta, lényege, amennyire e lényeg Izraélben kijelentetett, 
arra mutat, hogy a B>'1'"1PI az Izraélben ösmert Isten egész 
lényegének a jelzése, tulajdonságainak, mint isteni tulajdon-
ságoknak, összefoglaló megjelölése. Erre mutat továbbá az 
is, hogy PBhp,— bv^k analógiájára — tulajdonneve gyanánt 
használtatik Istennek, vagyis = •"".τ (Péld. 9 10, 30 3, Hós. 12 
sőt Pi-iR is (Jób. 6 1(,), — anélkül, hogy itten az összefüggés 
szerint bármely különös isteni tulajdonságra célzás történnék. 
Ami Istennel összefügg vagy őtőle származik, az épen ezért 
szent: az ő kar ja (^1PTΓ", Ézs. 5210), igéje ('PT""=7 Zsolt. 105 42), 



A szentség fogalma az ószövetségben. 1 5 9 

lelke ('Ρ,Ο'1 Ézs. 63 í0). A dolognak úgy kell állania, hogy 
az istenségre alkalmazva az ószövetségi — sőt, mindjárt 

meglátjuk, általában a sémita — istenfogalomnak leglénye-
gesebb, legjellemzőbb, öseredeti vonását jelölte, úgyhogy az 
istenségnek e központi jellemvonásával az isteni lét álta-
lában — mely egyéb tulajdonságokat is rej tet t magában — 
minden félreértés nélkül kifejezhető volt. Mindjárt meglátjuk 
azt is, hogy mi volt ez a központi jellemvonás. 

Ha — eltekintve most ettől az öseredeti jelentéstől — 
azt vizsgáljuk, hogy mi a jelentése Isten szentségének az 
ószövetségben, mint leggyakoribb jelentés legelőször tűnik 
szemünkbe a nagyság, hatalom, dicsőség. Ε jelentést főleg 
Ezékiel próféta képviseli, kinél Isten szentsége majdnem 
kizárólag ezt jelenti. Az ő felfogását megösmerhetjük Ez. 
36 20_24-ből. Ε hely szerint Izraél háza a pogányok között 
azáltal profanálta Jahve szent nevét, hogy a pogányok ezt 
mondták róluk : „Jahve népe ezek, s az ő földjéről kijöttek!" 
t. i. e pogányok azt gondolták, hogy Jahve nem volt elég 
hatalmas népét az ő földén megtartani, megvédeni, Izraél 
számkivettetése Jahvét e pogányok előtt gyönge, hatalmatlan 
isten színében tüntette föl s épen ebben állott Jahve szent 
nevének profanáitatása·, tehát itten Jahve szentsége, e 
hatalmatlansággal, tehetetlenséggel ellentétben, Jahve hatal-
mát jelenti. Ezért „szánja meg" Jahve „az ő profanáit szent 
nevét" és „szenteli meg" C^lp]) azt, — ezért „szentelődik 
meg", azaz bizonyítja magát „szent"-nek Izraélen 
Izraél szemeláttára — azáltal, hogy Izraélt a számkivetés-
ből, a pogányok közül földjére visszaviszi s ekképen magát 
hatalmasnak bizonyítja. A 21. v.-ben (meg a 20. és 22.-ben) 
^ 1 P T s a 23. v.-ben bnii egyet jelentvén, világos, hogy 
Ezékielnél a nagyság synonym a szentséggel. Ugyanígy 
Ezék. 38 23-ban ^ W ! és ^«HPí™ (Jahvóról) = „nagynak 
bizonyulni" és „szentnek bizonyulni" synomym. A föntebbi 
értelemben bizonyítja magát „szent"-nek, azaz hatalmasnak 
Jahve Ez. 2041-ben is: „. . . . kihozlak titeket a népek közül 
s összegyűjtelek titeket a földekről, amelyeken szétszórva 
voltatok s megszentelődöm rajtatok a pogányok szeme-
láttára". A hatalom és a nagyság együtt a dicsőséget alkot-
ják ; tehát a szentség további synonymonja Ezékielnél a dicső-
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ség s midőn Jahve magát szentnek bizonyítja, ugyanakkor 
dicsőségesnek bizonyítja magát C*!"!?^.1,= ^^Ip.í)) Ez. 2822 sz.: 
„íme én ellened megyek, Szídon s dicsőségesnek bizonyítom 
magamat közepetted s megtudják, hogy ón Jahve vagyok, 
mikor Ítéletet tartok fölötte és szentnek bizonyítom maga-
mat rajta". De nemcsak Ezókielnél jelent Isten szentsége 
hatalmat, dicsőséget, nagyságot. Num. 2013 sz. a „versengés 
vizéénél Jahve úgy szentelte meg magát Izrael fiain, hogy 
a kősziklából vizet fakasztott ; ezáltal szentnek (^ΊΡ,'.Ι), azaz 
hatalmasnak bizonyította meg magát Izraél fiai közt (D?). 
Hab. 33 sz. „Isten Témánból jő s a Szent a Párán hegyéről; 
. . . . hófödte az eget az ő dicsősége s dicséretével telve a 
föld". Zsolt. 99 2, 3 sz. „a Sionban levő Jahve nagy ós magas-
ságos minden népek felett ; dicsérjék a te nagy és félelmetes 
nevedet: szent az!" A hatalom, a mindenhatóság kifolyása 
és bizonyítéka a csoda, ezért mondja a páskaének (Ex. 15 n , 
legelső hely, ahol Isten szentsége az ószövetségben elő-
fordul;1) időben is nagyon régi hely, a királyság fénykorából 
való, esetleg azonban még régibb időből2) Istennek az Egyp-
tomból való kiszabadítással kapcsolatos nagyságos dolgaira 
célozva : „. . . . kicsoda olyan, mint Te, szentségben dicső 
. . . . csodát cselekvő?" Jahve csodatevő hatalmának, nagy-
ságának elösmerését és elösmertetését jelenti a ^lp," Num. 
2012-ben, hol Mózes és Áron „nem hittek Jahvéban ("), hogy 
megszenteljék őt Izraél fiainak szemei előtt" (ugyan-
ezt a dolgot Deut. 3251-ben ™ fejezi ki). A nagyság, 
a hatalom az emberben a félelem érzését kelti föl, ezért 
kell és illik félni az embernek épen a szent Istent ( = Istentől, 
v. ö. alább, e rész negyedik bekezdésében, „Isten félelmének" 
másik értelmét!); pl. Ézs. 8 1 3 : „a seregek Urát, őt szentel-
jétek meg (1B"1pí>), ő legyen a ti félelmetek és ő legyen a ti 
rettegésetek!" (v. ö. föntebb Zsolt. 99 3 : „.. . , a te nagy és 
félelmetes nevedet: szent az!" és 1119: A 
hatalom képzetével egészen természetesen párosul az ural-
kodás fogalma; ez utóbbi is benne van tehát Isten szentsé-
gének fogalmában, pl. Lev. 2 2 3 l , 3 2 : „s tartsátok meg paran-
csolataimat s cselekedjétek azokat.... s ne profanáijátok 

') Oehler, i. m. 158 - 1 5 9 11. 
2) Baudissin, i. m. 134 1. 
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szent nevemet, hadd szenteltessem meg lzraél fiai között!" 
Mint a 31. v.-beli meghagyás és a „ne profanáijátok szent 
nevemet" (32. v.) közötti parallelismus mutatja, a szent név 
profanálása a parancsolatok áthágása által történnek, tehát 
azáltal, hogy Jahve, az lzraél felett uralkodó király paran-
csoló akaratának föltótlen érvénye nem ösmertetnók el vagy 
nem tartatnék tiszteletben; viszont Jahve megszenteltetése 
O"^'"^]) az ő uralkodói állásának elösmerése, uralkodói 
akaratának tiszteletben tartása lzraél fiai között (v. ö. Máté 
6 9, l 0 : „szenteltessék meg a te neved . . . . legyen meg a te 
akaratod!"). Az uralkodót tisztelet illeti meg, épen azért 
ezen a helyen &ΊΡ,3. = uralkodónak elösmertetni = tisztel-
tetni (ez a fogalom-árnyalat is benne van a kifejezésben).1) 
Ehez hasonlóan a szent Istent dicséret és magasztalás illeti 
meg (Zsolt. 99 3, 5 sz.) 

Isten szentségének eddig tárgyalt jelentésót a fönnség 
általános jelentésében foglalhatjuk össze. Ha ezt a fönnséget 
közelebbről nézzük, úgy találjuk, hogy azzal első sorban 
Istennek égi, földfeletti létezése vagy lakozása van kife-
jezve. És ez a sémita istenfogalomnak az a központi 
jellemvonása, melyet föntebb az istenségre vonatkoztatott 
^"•p, őseredeti jelentésének jeleztünk. Ezért mondja Baudissin 
(i. m. Vorwort): „in dem alttestamentlichen Begriffe der 
Heiligkeit sehe ich eine Fortbildung und Vertiefung der allge-
mein semitischen Vorstellung von der himmlischen, das 
Irdische vernichtenden Erhabenheit der Gottheit". A sémiták 
általában (a hegyek kultusza egyenesen erre mutat) az égi 
világban (az égboltozatban vagy az azon levő csillagokban) lát-
ták az istenit s az alacsony földi világot minden tekintetben, 
létrejövetelében úgy, mint elmúlásában onnét felülről függőnek 
gondolták, (v. ö. Baud. i. m. 131 és 14711.). Az az őseredeti gondo-
lat, hogy Isten magasan a föld felett az égben lakik (v. ö. Isten-

*) V. ö. ezzel Duhm, i. m. 171 1. : „valamint a test szépségében annak 
egészsége és ereje, valamint a fejedelem megjelenésében az δ hatalma 
tükröződik, aképen az izraélita vallás a szentség fogalmában az Isten 
uralkodói hatalmáról s amaz uralkodói viszonyról való nézetét fejezi ki, 
melyben 6 (Isten) Jzraél népéhez áll Innen van, hogy az e nézetnek 
megfelelő hangulat a félelem és tisztelet hangulata (Ézs. 8 13, u a), valamint 
a fönnségnek a csodálat s az örömteljes magasztalás felel meg." 
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nek ez ószövetségi neveit: l^V, .TFÖTFN VRTS DÍ-IÖ *φ* FITO), 

tisztán látható ^ip.-ban Ézs. 5715-ben: „így szól a magas 
és fönnséges az örökkévalóságban lakozó, és „Szent" az 
δ neve: (a) magasságban és (az) égben lakom" (ég = 2'"!pT 
Baud. i. m. 43 1.; tulajdonképen itten = „szenthely, 
szentély", Jahve földfeletti lakása, — a későbbi nyelvhasz-
nálatban főnévileg használva helyett, 1. Baad. i. m. 108, 
130. 1.). A 131 a ία» tfnpj-val párhuzamban azt sejteti ve-
lünk, hogy ^ ip-ban ez a gondolat: „a földi világnak fölötte 
álló" összekapcsolódott ezzel a másikkal: „a földi világ elő-
állásának és elmúlásának, szóval időhöz kötött létezésének 
is fölötte álló, attól független, örökkévaló". Erre enged 
következtetni Hab. 1 1 2 i s : „nem öröktől fogva (=1P?) vagy-e 
te, Jahve, Istenem, Szentem?" Tovább menve, a földtől el-
különzött magasságban, az égben lakó Isten a földi emberre 
nézve megközelíthetetlen s tényleg ez a meghatározás is 
benne van Isten szentségében, ép úgy, mint a dolgok és 
emberek szentségében is láttuk, hogy benne volt. 1 Sám. 
6 1 9 , 2 0 sz. Jahve megveri a béth-semes-belieket, mert meg-
tekintették az δ ládáját s ezek erre ezt mondják: „kicsoda 
állhat meg Jahve előtt, ez előtt a szent Isten előtt?" — 
ez a szent Isten megközelíthetetlen, hozzájárulhatatlan az 
emberre nézve, nem azért, mert a bűnös ember nem léphet 
a bűntelen, a bűnt gyűlölő és megbüntető Isten közelébe 
(ezen a helyen sincs a ^ip-ban, mint az eddig tárgyalt 
helyeken sem volt, semmi ethikai jelentés), hanem egysze-
rűen azért, mert az ember ember, kinek, mint ilyennek 
Jahve megtiltotta a Hozzá közeledést (a szentélyhez nyúlást, 
ahol δ jelen van, amely az δ jelenlétének a symboluma) — 
az arra hivatottakon, a papokon kivűl (v. ö. Uzza esetét 
2. Sám. 66_7). V. ö. Schnitz, i. m. 438. 1.: „az isteni szentség 
a legrégibb időben valószínűleg a sémita isten megemésztő 
dicsőségének a kifejezése volt, annak a rettenetes istenének, 
ki elpusztítja azt, ami hozzá közel megy s megöli azt, amit 
néki szentelnek. . . . A teremtménynek, mint ilyennek δ előtte 
meg kell semmisülnie". Az elkülönzött magasságban „egye-
dül lakozó" (Mik. 7 u ) fönnséges Isten azonban csak akkor 
lesz igazán fönnsógessó, ha nemcsak térbelileg, de minden 
tekintetben is fölötte áll minden rajta kivűl létezőnek, 
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vagyis ha páratlan, összehasonlíthatatlan. Ez a fogalom 
egész határozottan kidomborodik Isten szentségében, pl. Ex. 
15 n : „kicsoda olyan az istenek között, mint te, Jahve? 
Kicsoda olyan, mint te, szentségben dicső, dicséretreméltóan 
félelmetes, csodát cselekvő?" s még inkább 1. Sám. 2 2 : 
„nincsen olyan szent, mint Jahve, mert nincs más rajtad 
kivűl s nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk\u Ε 
vers utolsó fele mutatja, hogy a „nincs más rajtad kivűl" 
nem jelent többet, mint azt, hogy Jahvénál nagyobb és 
hatalmasabb, segítésre, oltalomnyújtásra képesebb nincsen 
(sőt nincs olyan nagy stb. sem, mint ő), — hogy ő az istenek 
között összehasonlithatatlanúl legnagyobb, leghatalmasabb, 
tehát szent. V. ö. még Ézs. 40 25 : „kihez hasonlítotok engemet, 
hogy ahhoz hasonló volnék? mondja a Szent11. 

Isten fönnségónek és égi lakozásának gondolatát, melyet 
eddig Isten szentségében kifejezve találtunk, az ószövetség 
tovább fejleszti s úgy fogja fel, mint fölötte állást nemcsak 
a földi világnak általában, hanem különösebben a Zöldi 
világban levő mindennemű tisztátalanságnak is. Az égben 
lakó (szent) Isten magasan fölötte áll az alacsony földi világ 
„szennyes porának s ködének"1), fizikai és erkölcsi szennyének 
(az ószövetségben, de különösen a törvényben ós Ezókielnél 
fizikai tisztátalanság és bűn nincs egymástól megkülönböz-
tetve), attól messze távol áll, független, elkülönzött, szabad. 
S itt válik el az ószövetség az isteni fönnség általános 
sémita fölfogásától, mely az iszlámban nem igen van 
elmélyítve; itt (az iszlámban) „Istennek, mint szent királynak 
az elnevezése csupán az isteni fönnséget és méltóságot 
jelöli, minélfogva az iszlámban az isteni igazságosság is a 
mindentudó mindenhatóság puszta erőmegnyilvánulásaként 
van felfogva".2) — Azt az ószövetségi szólásmódot, hogy 
Jahve a maga „szentségére" (pl. Ám. 4 2 : i^lp,?) esküszik, 
nem szükséges Isten szentségének ethikai jelentéséből 
magyarázni, hogy t. i. az erkölcsileg tiszta Isten valótlan-
ságot nem állithat vagy Ígérhet, hanem úgy kell érteni, mint 
Isten esküvését „önmagára" (Gen. 22,6), abból az okból, 
hogy a szent Istennél valami nagyobb (1. az előző bekezdés 

') Dicsőfi J., Templomi Gondolatok 138 1. 
') Oehler, i. m. 1 6 6 - 1 6 7 11. 
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végét!), amire esküdni lehetne, nem létezik (Zsid. 613). 
Ellenben határozottan Isten büntelenségét, tisztaságát jelenti 
már a szentség Zsolt. 15,,2-ben: „kicsoda lak-(hat-)ik a te 
szent hegyeden ? Az, aki feddhetetlenül jár és igazságosan 
cselekszik és szivében igazságot szól". A bűnös nem 
közelíthet a szent Isten lakóhelyéhez. Ezért Zsolt. 5 8 sz. is 
a zsoltáros Isten szent templomához Isten „félelmében" 
közeledik, nem a szent = hatalmas Isteníó7 való félósben 
(v. ö. fentebb, e rész 2-dik bekezdésének végefelé), hanem 
abban a nin'1 ^T-ban , mely az ószövetségi nyelvhasználatban 
a gonosz kerülésére, Isten akaratának cselekvésére irányzott 
lelkületet jelent. Erkölcsi jelentése van Isten szentségének 
Ám. 2 7-ben is, mely sz. az az erkölcstelenség, hogy Izráólben 
apa és fiú egy kejleányhoz járnak, profanálja, azaz a szentség 
jellegétől megfosztja Isten szent nevét. Ezeken s az ezekhez 
hasonló helyeken Isten erkölcsi szentségének még inkább 
a negativ oldala domborodik ki, úgy jelenik meg Isten 
szentsége, mint a bűn és tisztátalanság ellen reagáló 
erkölcsi fönnség. Ellenben már a Leviticusban, ahol — és 
csakis itt! — Isten szentsége a nép szentségével kapcsolat-
ban, annak indoka- ós példányképe-ként említtetik, pl. Lev. 
19 2: „szentek legyetek, mert szent vagyok én, Jahve, a ti 
istenetek" — egészen positiv jelentése van Isten szentségének. 
Valami dolog példányképűi csak vele egynemű dolognak 
szolgálhat, tehát itten Isten szentsége és a nép szentsége 
nem lehet különböző jelentésű. Isten szentsége — ennélfogva 
— nem lehet itten földfeletti fönnség; mert ezt a jelentést 
Izraélre — s Izraél szentsége nem lehet Jahvéhoz tarto-
zandóság vagy ennek tisztaság által való kimutatása, mert 
ezt a jelentést Istenre nem lehetne alkalmazni. Legkevésbbó 
lehet Lev. 19 2-t (s a többi, azonos tartalmú leviticus-beli 
helyeket) Diestel-lel1) (a B^fc-t kétoldalú positiv viszony-
fogalomnak') magyarázván) igy fordítani: „legyetek enyémek, 

') Ludwig Diestel (mh. 1879) greifswaldi, jénai és tiibingeni professzor 
az „Isten szentségéről" (Die Heiligkeit Gottes) terjedelmes értekezést irt (1859). 
Az ő nézetét nagyon részletesen ösmerteti s bírálja Baudissin, e tanulmány 
alapvető forrásául szolgáló monográfiájának 11—12, 97—104, 110—120 lapjain. 

') Diestel nézete — egészen röviden — a következő. Alapelvül föl-
állítja, hogy az ószövetségben „a szentség nem anyagi, hanem viszonyfogalom," 
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mert én a tiétek vagyok", mert eltekintve attól, hogy 
sohasem jelenthet „Izraél tulajdonának levést" (1. 11. jegyzet!) 
e fordítás mellett a fölszólitás teljesen tartalmatlan volna 
s másfelöl az oavj^g a után fölösleges, sőt botrányos 
tautologia volna. Hanem igenis, ezeken a leviticus-beli helyeken 
positiv tisztaságot, tökéletes fizikai és erkölcsi szeplőtlen-
séget jelent a szentség Istenre ós a népre alkalmazva egy-
aránt, tökéletes életet (de nem — Diestellel, 1, 11. jegyzet 
— a héber ö,,.ü, mint a halál ellentéte, hanem a héber ΤΠ 
„életfolytatás, erkölcsi magaviselet" értelmében), mely Isten-
ben meglevőnek, Izraél által pedig ez isteni példánykép 
követésében elérendőnek nyilvánittatik, mert csak igy lehet 
méltó hozzátartozója annak a tökéletes Istennek, aki őt a 
népek közül tulajdonául kiválasztotta (Lév. 20 2e; 1· még 
Lév. 11 44, 45). 

ami tökéletesen igaz. Ehez képest szerinte a dolgok és személyek az által 
lesznek szentekké, hogy Istennel viszonyba lépnek, az ő tulajdonaivá tétetnek 
s magában és magáért semmi és senki sem szent, hanem Jahve akarata 
teszi azzá. Meghatározása eddig helyes, csak ezután lesz helytelenné, amen-
nyiben Isten szentségét, mint szintén elsősorban viszonyfogalmat (ez, mint 
láttuk, igaz is) oda magyarázza, hogy az úgy jelöli Istent, mint Izraél népe 
tulajdonát, Izraél istenét, Izraél szövetséges istenét (tehát nem a világtól 
eikülönzöttség negativ, hanem ellenkezőleg az Izraélhez közel állás positiv 
viszonyát jelöli). S minthogy mint viszonyfogalom nem minden helyen 
magyarázható meg (különösen ilyen módon) az ószövetségben a szentség, 
ennélfogva Diestel a szentség alaki fogalmának tartalmáúl az abszolút, töké-
letes élet fogalmát vette föl. Diestel tehát — alaki meghatározásában — 
Izraélnek, mint Istennel szövetségi viszonyban álló népnek szentségéről veszi 
az analógiát Jahve szentségének, mint az δ Izraéllel szövetségi viszonyban 
állása kifejezésének meghatározásához; csakhogy ez az analógia téves, mert 
a szentség korántsem jelent „akárkinek a tulajdonává levést," hanem ki-
zárólag Isten tulajdonává levést s igy, ha ugyan egyáltalában lehetne ebben 
az értelmében Istenre alkalmazni, nem jelölhetné őt úgy, mint „Izraél tulaj-
donát," hanem csak — mint Hofmann, Der Schriftbeweis Bd. I. S. 83 (Baud. 
i. m. 9 1.) érdekesen kifejezi — úgy, mint „saját magának a tulajdonát." De 
meg Diestel alaki meghatározásának Istenre vonatkozó része és az ő tartalmi 
meghatározása lehetetlenné teszik egymást, mert egy melléknév, Ε>Π[5, ha 
élő-1 jelent, nem jelenthet egyszersmind életet adó-1, életet közlő-1 is, 
pedig Diestel szerint Istenről mondva, „élő"-t is (tartalmilag), „önmagát, 

tehát az abszolút, tökéletes életet Izraéllel közlő"-t is (alakilag) tartozik 
jelenteni (v. ö. e dolg. II. r. Th. Sz. L. 1911. 2 sz. 106 1. !) S hogy Diestel 
tartalmi meghatározása sem állja meg a helyét, meggyőzően bebizonyítja 
Baudissin i. m. 97—104 11. Különben Diestel később nézeteit lényegesen 
megváltoztatta (1. Baud. i. m. 12 1. l -ső j egyz) . 
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Még egy kérdésünk van hátra. Mivel — mint az eddigiek-
ből kitetszik — Isten szentsége fogalmának központi alkat-
része, úgyszólván gerince az abszolút, összehasonlíthatatlan, 
páratlan, ekszkluziv fönnség fogalma, azok, akik Jahvénak 
ezt a tulajdonságát, ezt a fönnségót nem ösmerik, arról 
tudomással nem bírnak vagy pedig el nem ösmerik — s 
ilyenek a más isteneket tisztelő pogányok —, azok Jahve 
szentségét meg nem érthetik. A pogányok, mig pogányok, 
nem érthetik meg Jahvénak épen azt a tulajdonságát, 
melynél fogva Jahve az őisteneiknek fölötte áll, mert hiszen 
ennek a tulajdonságnak a megértése egyértelmű volna pogány-
ságuk levetkőzésével, isteneik odahagyásával és Jahvéhoz 
való megtérésükkel. Ezért van az, hogy az ószövetségben 
Isten sohasem neveztetik szentnek a pogányokhoz való 
viszonyában, hanem kizárólag csakis Izraélhez való viszonyá-
ban. Ebben áll Jahve szentségének Izraélre való különös 
vonatkozása (1. e dolg. I. r. Theol. Szaklap 1911. junius 2 sz. 
103 1. alól).1) Isten szent, ^"ζ , lényege szerint, magában 

') De csaJcis ebben, — nem abban, amit Oiestelnél láttunk (10. és 11. 
jegyz.), hogy Isten szentsége egyenesen Istennek Izraelhez való viszonyát 
fejezné ki. úgy jelölné Istent, mint Izraél szövetséges istenét. Nem is abban, 
amit Gottfried Menken (mh. 1831) tanit („Schriften" Bd. III. u. VI., nézete 
ösmertetve s bírálva Baudissin által, i. m. 10, 108—109 11.), ki úgy határozta 
meg Isten szentségét, mint Istennek magaközlését Izraéllel, mint az 6 leeresz-
kedő kegyelmét, magát megalázó szeretetét ( " π ^ tehát E-'Hp synonym lenne 
τρπ -da l ) , melyet ő csak Izraelben jelentett ki. Ε meghatározás egyes (nagyon 
kevés) ószövetségi helyekre (Zsolt. 22 4, 33 a i , 103! kk. 105 s , Hós. 119) 
látszólag illik, de a helyek túlnyomó többségére teljességgel nem s igy 
határozottan téves. Végre nem állhat Jahve szentségének Izraélre való különös 
vonatkozása abban a „magafeltárás"-ban sem, amit Oehler, Schmieder és 
Dillmann (1. Theol. Sz. Lap 1911. 2. sz. 106 1. 2-ik jegyzet) Isten szentségének 
fogalmába belemagyaráznak. Oehler szerint Isten szentsége „Isten kiemel-
kedettsége minden más fölött, szembenállása mindennel, ami nem ő, 
az δ világfeletti fönnsége s aztán egyetlensége (A szent) Isten a maga 
világfölöttiségében s a teremtett dolgoktól való elvontságában saját magának 
a tulajdona (Dies tel ellen), önmagának a teremtményiségtől elvönt létében 
állandóan megőrizője." Az általunk vallott nézettől akkor tér el Oehler, 
midőn azt mondja, hogy „Menken fölfogásában kell lenni egy helyes elemnek 
s ez az, hogy Isten szentségében nemcsak Isten magamegőrzése, hanem Isten 
magaföltárása is benne foglaltatik Isten szentségében mindakettő 
benne van, a világgal való ellentét s más oldalról ez ellentét megszüntetése. 
— Isten szövetségi kegyelmének összes bizonyságai az δ szentségének a ki-
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és magáért (Diestel alaki meghatározásával ellentétben, 
1. 11-dik jegyzet), de ilyennek csakis Izraél ösmeri őt, az 
ő rendkívüli kijelentéséből. Hós. 11 9-ben i fnp^r ipa = „te 
közötted szent" (t. i. Jahve) ezt fejezi ki, valamint Ez. 39 7 
is: „az én szent nevemet megösmertetem az én népemnek, 
Izraélnek közepette . . . és megtudják a pogányok, hogy 
én Jahve vagyok. Izraélben szent."' Tehát Jahve neve szent 
magában véve, tekintet nélkül Izraélre (Diestel ellen), de ezt 
a nevet szentnek csakis Izraélben ösmerik, a pogányok 
pedig csak azokat az érzékelhető tüneményeket, eseményeket 
látják, melyekben Jahve magát szentnek bizonyítja, jelenti 
ki tisztelőinek, Izraélnek (1. Ez. 20 41 magyarázatát e rész 
2-ik bekezd.), mig a pogányok ugyanezen eseményekből csak 
az ő hatalmát ösmerik meg, csak azt bizonyítják előttük 
ez események, hogy Izraél istene hatalmas. Hiszen a földi 
méltóság vagy fönnség is csak arra nézve méltóság vagy 
fönnség, aki iránta tisztelettel viseltetik, másokra nézve 
puszta hatalom. Jahve szentségének Izraélre való vonatko-
zását fejezi ki frappáns rövidséggel az az istennév, mely 

folyásai. — Isten szentsége kijelentést tulajdonság, Isten önelőterjesztése és 
önbizonyságtétele." Schmieder szintén egyfelől „magamegőrzés"-nek (melynél 
fogva Isten minden körülmények közt magával egyenlő marad), másfelől 
magakijelentés- és magaközlés-nek nevezi Isten szentségét, valamint Dillmann 
is, kinek összfelfogása körüíbelől egyezik Oehlerével. Ο egészen helyes meg-
határozást ad Isten szentségéről, mint a) minden közönségestől, köznapitól 
távolállásról vagy elkülönzöttségről, b) ebből kifolyólag, mint minden tökélet-
lenen és bűnösön felűlállásról, — azonban c) δ is azt mondja, hogy Isten 
szentsége nem puszta érinthetetlenség vagy magamegörzés, hanem egyszers-
mind magafeltárás, kijelentési tulajdonság, alapja a szövetségkötésnek is. 
Ez az Oehler, Schmieder és Dillmann által tanított „magafeltárás" egészen 
idegen fogálom belevivése Isten szentségébe, mely a legváltozóbb tartalom 
mellett is zyyet mindig magában foglal, t. i. Istennek az emberektől való 
távolságát, az ő transcendentiáját. B^p.ö (melynek alanya Isten s tárgya 
Izraél) köriilbelől teljesen kifejezi azt az eszmekört, melyet e tudósok a 
„magafeltárás" alatt értenek s az ő nézetük alapja épen az, hogy az Istenről 
állított B^pD és t^Ílp bizonyos meghatározott esetben összeesnek, egyet 
jelentenek (mint Diestel magyarázza Ézs. 1 4 -né l , Baud. i. m. 120 1.) vagy 
legalább is az utóbbi egyenes kifolyása az előbbinek, — holott a kettő egészen 
más, lényegesen különböző fogalomkörbe tartozik, s az emiitett tudósok nézete 
„ugyanazon melléknév — tS*1lpT — passiv és activ jelentésének lehetetlen 
kombinációján alapszik" (Baud. i. m. 120, 1., v. ö. az egésszel e dolg. II. r. 
Theol. Sz. Lap 1911. junius 2 sz. 106 1. felül és l - s ő jegyzet). 
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főleg I-ső és Il-ik Ézsaiásnál, de Jerémiásnál s néhány 
zsoltárban is előfordúl, t. i. = Izraél szentje, mely 
név jelentése ΘΖ ! Izraél által vagy Izraélben ösmert és 
tisztelt Isten, aki szent, azaz egyedül fönnséges" s e név 
Izraél istenének a pogányok isteneitől való különbözőségét, 
másnemüségét fejezi ki, akiket a szentség vagyis az abszolút, 
egyedüli fönnség praedicatuma — a dolog természete szerint 
— nem illet meg. Mivel a szentség Isten valódi mivoltának, 
lényének legközvetetlenebb meghatározása (v. ö. e rész leg-
elejét), épen ezért, akik előtt ez az isteni lényeg ösmeretes 
vagy kijelentetett, azok előtt az isteni szentség is ösmeretes. 
így értjük meg, hogy nemcsak Izraél, Jahve földi ösmerője és 
tisztelője, hanem Ezs. 6 3 sz. a száráfok égi gyülekezete is 
ösmeri és ünnepli, sőt, mint Isten lényének közvetetlen 
ösmerője, elsősorban ő ösmeri és ünnepli a „seregek Jahve-
jának", az égi seregek fölött is uralkodó fönnséges Istennek 
szentségét a maga „trishagion"-ával. Egyszóval: Isten szent-
sége, tekintet nélkül az emberekre, fönnáll és mindenkivel 
szemben — a pogányokkal szemben is — érvényesül, de azt, 
hogy Isten szent, csak azok tudják, akik őt, az ő lényét 
ösmerik, t. i. az ő tisztelői, szolgái.1) 

Az angyalok szentsége (QT1"'P„ ^"pT) azon a rendkívül 
kevés helyen, ahol előfordúl (Zak. 14 5, Dán. 8 13, Zsolt. 89 6 , 8 , 
Jób. 5 j, 1515 ; Dán. 4 1 4 , 4 j0, 2o : ^"P-l „őr és szent", Deut. 332 : 
^ lp [?]), teljesen Isten szentségének analógiájára úgy 
jelöli az angyalokat általában, mint fönnséges, emberfölötti 
lényeket (mint az embereknél Istenhez közelebb álló lények 
^»w? ^.3-nak vagy 'il-nek neveztetnek), közelebbről pedig, 
mint égi, a földi világtól elkülönzött, a földfeletti magas-
ságban Istennél lakó lényeket. 

Szele Miklós. 

') V. ö. Duhm, i. m. 170 1.: „a szentség . . . a fönnségnek azon 
módosulata, mely (egyedül) Isten szolgájára . . . tartozik rá. — Mivel csupán 
Izraél ösmeri Jahvét s szolgál őneki, innen értjük meg, hogy miért neveztetik 
Jahve Izraél szentjé-nek." 



Az őskeresztyénség és a misszió.1) 

Ε fejezetben a három első század missziói munkáját 
ismertetjük. A negyedik századot a középkorhoz számítjuk, 
mert bár az őskeresztyénség tisztább folyamai egyes kiváló 
egyéniségek által e századba is átfolynak, mégis lassanként 
helyt adnak a középkor egyházfogalmának s a térítés és misz-
sziói munka is az eredetitől eltérő, sőt azzal ellenkező elvek 
és eszmék hatása alá kerül. Természetesen a harmadik 
század keresztyénsége is más, mint az apostolok által 
alapított gyülekezeteke s mivel a keresztyénség a harmadik 
században már nagy hatalmas test, világos, hogy több 
betegség is feltűnik rajta, de az is bizonyos, hogy a missziói 
munka alapelvei a három első században ugyanazok, mert 
az eredeti, evangéliomi keresztyén egyházfogalom, bár itt-ott 
elhomályosult is, nem ment teljesen feledésbe. 

Az eredeti, igazi keresztyén felfogás szerint annak, a ki 
az egyházhoz tartozott, képesnek és késznek kellett lennie 
a missziói munka végzésére. Ismernie kellett Istent s Jézust, 
akiben a megváltó kegyelem megjelent. Tudnia kellett, hogy 
csak két út van az ember előtt — ezt nemcsak a bibliai, 
hanem más őskeresztyén iratok is újra meg újra hangsú-
lyozzák — s vennie kellett a Szent Lélek újjászülő és meg-
szentelő hatásait, hogy a széles ösvényről a keskeny útra, 
a halálból, t. i. a lelki halálból, az életre (Ján, 5, 24.) átme-
hessen. Ismernie és szeretnie kellett az Úr parancsolatait, 
hogy az igaz úton előre haladhasson. Az első keresztyének 
mindezt komolyan vették s alázatosan tárták ki lelkeiket 
a kegyelem és irgalom előtt, mely Jézus által belőlük új 
embereket alkotott. Kényszerítésről sző sem lehetett nálok 
s fény vagy gazdaság nem csábíthatta őket, mert hiszen a 
legiszonyúbb düh és harag zúdult azokra, a kik keresztyé-
nekké lettek. Véres üldözések nem mindig voltak, de nem 
kell gondolni, hogy a világ valaha megszűnt volna a Jézus 
Krisztus híveinek háborgatásától. Időnként pedig halálra is 
hurcolták őket. A zsidók, a hol csak lehetett, ellenük inge-
relték a hatóságokat s a római birodalom, mely a legkülön-

*) Dr. Szabó Aladár „Kiilmissziói Kalauz" cimű, sajtó alatt levő s 
Prot. Irodalmi Társaság által kiadandó művéből. 
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bözőbb bölcsészeti nézeteket s vallásos felfogásokat tűrte, a 
keresztyének ellen sokszor intézett irtó hadjáratot, mert a 
keresztyének nem engedtek gúnyt űzni hitükből ós a pogány 
bálványok meg a császárok oltárai előtt nem hajlongtak, 
mint az udvaroncok és a durva tömegek. A keresztyénség 
igazán a legkedvezőtlenebb körülmények közt terjedt és egy 
nagy nehézséget maga támasztott, t. i. azt, hogy az egyének 
életének a Jézus akarata szerinti átalakítását követelte s azt 
a felséges felhívást: Térjetek meg (Máté 4, 17.) első sorban 
az emberek szívére s nem egyedül a szokások megváltoz-
tatására vonatkoztatta. Csakis az isteni segítségnek lehet 
tulajdonítani, hogy a keresztyénség rendkívül hamar elter-
jedt az egész ismert világon. Mind azt, a mit régebbi s 
újabb történetírók a keresztyénség terjedését biztosító külső 
körülményekről kényelmes írószobáikban összeírkáltak, kellő 
értékére kell leszállítani. A görög nyelv és a görög tudo-
mányosság egységessé tette a kultúrát s egy minden művelt 
körben ismeretes nyelvet bocsátott a keresztyénség rendel-
kezésére. Igaz. Csakhogy ez a kultúra mindenestül el akarta 
nyomni a keresztyénséget. A tudósok, bölcsészek gúnyolták, 
félremagyarázták a legszentebb keresztyén gontolatokat. Más-
felől a maga helyén rá fogunk mutatni arra, hogy már az 
őskeresztyénség a görög ós latin nyelveken kívül más nyel-
veket is felhasznált s bizonyára már az őskorban több nyelvet 
felhasznált, mint a hánynak a felhasználásáról tudunk. Azt 
is hangoztatták, hogy a római kard és jog egységes nagy 
birodalmat gyúrt össze a leigázott népekből. Ez is igaz, 
de ez az egységes nagy birodalom, mint a Diognethez írt 
levél mondja, úgy bánt a keresztyénekkel, mintha külföl-
diek lettek volna, bár ők úgy éltek mint hazafiak. Azután 
azt is mondják, hogy az emberi elme Jézus korában s a 
keresztyénség első századaiban a vallási kérdésekre irányult 
s ez igaz, de hogy ez kedvezett volna a keresztyénségnek, 
azt a tények nem igazolják. A vallásos elmék s vallásos 
rendszereket alkotó bölcsészek voltak a legnagyobb ellenségei 
az evangéliomnak, mert saját maguk alkotta képzelődéseiket 
nem akarták feláldozni a gyűlölt Názáreti előtt. 

Az igazság az, hogy a keresztyénség, a mikor pályája 
elején állott, oly jelentéktelennek, oly gyengének látszott, 
hogy sem a tudósok, sem az állami hivatalnokok, sem a 
különböző vallásos mozgalmak vezérei nem kötötték hozzá 
sorsukat. És ha azok, a kik ma a keresztyénség alapítóját 
embernek s a keresztyén egyházat az emberi fejlődós egyik 
termékének tekintik, Jézus és az apostolok korában éltek 
volna, szintén nem kötötték volna és ha őszinték akarnak 
lenni, meg kell vallaniok, hogy a maroknyi keresztyénség 
nagy reménységei az első század közepe táján nevetsóge-
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seknek tűntek volna fel előttük. És mégis ezek a remény-
ségek csudálatos módon megvalósultak. Nyílván nem az 
emberi és külső tényezők biztosították elterjedését, hanem 
az isteniek, az égiek, az örökkévalók. A keresztyénség 
terjedésének igazi tényezőit azért nem a keresztyénségen 
kívül, hanem belül kell keresnünk. 

Első ilyen tényező volt a keresztyén egyén, mint olyan. 
Minden keresztyén, még ha nem nyert is kiváló adományokat, 
misszionárus volt, mert élete Isten kegyelmének alkotása 
volt. (Ef. 2, 10.) Az első keresztyénség nem követelt áldo-
zatot azoktól, a kik a Jézus szeretete és váltsága édességót 
még meg nem ízlelték. A kik pedig megízlelték, azok oly 
nagy kincset, oly nagy boldogságot, oly nagy örömöt nyer-
tek, hogy készek voltak hitükből, a mely új életet biztosí-
tott nekik, a legmesszebbmenő következtetéseket is kivonni. 
Ha nem voltak is mind kiváló szónokok, életfelfogásuk s a 
zsidó és pogány bűnökkel és tévedésekkel szemben való 
állásfoglalásuk: hangosan és ékesszólóan prédikált. Ingerelte, 
de egyúttal érdekelte is az embereket. Az érdeklődésből 
következett a kérdezősködés ós talán sokszor az ellen-
mondás, igen gyakran azonban a hegyeket mozgató hit is. 
Miután pedig minden új hívő megint új misszionárus lett, el 
lehet képzelni, mily gyorsan hatványozódott a keresztyének 
száma. Csak egyetlenegy példát kell felhoznunk, hogy lássuk, 
mily következményei kellett, hogy legyenek az egyéni erő-
teljes bizonyságtételnek. A Cselekedetek könyve 2. r. 9—11. 
versei szerint: párthusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, 
judeaiak, kisázsiaiak, egyiptomiak, libyaiak, rómaiak, krétaiak 
és arabok voltak jelen az első keresztyén pünkösd ünnepén. 
Képviselve volt tehát mind a három világrész : Ázsia, Afrika 
és Európa. A jelenvoltak kétségkívül zsidók voltak legna-
gyobb részben ós a zsidók által megnyert prozeliták is ismer-
ték a zsidó (vagy a zsidóval rokon arám) nyelvet. Nem valami 
ázsiai vagy latin vagy egyiptomi nyelveket értettek tehát , 
a mikor így kiáltottak fel: Halljuk a mi nyelvünkön az 
Istennek nagyságos dolgait! (11. v.) Kitűnik ez abból, hogy 
a 6. vers voltakép így van az eredetinek mefelelőleg: mind-
egyik a maga nyelvjárásán (dialektusán) hallá őket szólni. 
Tehát a pünkösdi csoda nem abban állott, hogy az apostolok 
a világ minden nyelvét megtanulták, hanem abban, hogy a 
Szent Lélek ereje segítette őket s az üdvigazságokat oly 
módon tudták hirdetni, hogy az összesereglett s külön-
böző nyelvjárásokon beszélő zsidók megértették a nagy-
fontosságú üdv igazságokat. A csoda azonban itt nem végző-
dött, hanem folylatása is lett. A hallgatók közül sokan meg-
tértek, Jézust Megváltóul elfogadták s hitük oly igaz, oly 
őszinte, oly meleg hit lett, hogy mikor haza értek, kétség-

12* 
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kívül úti élményeik közül azt a legfontosabbat hangoztatták 
mindenfelé, hogy az üdvöt, hogy Jézust, hogy bűneik bocsá-
natát megtalálták. Mielőtt még egyes kiválóbb egyének: vagy 
maguk az első apostolok vagy mások bejárhatták volna a 
világot, az egyéni bizonyságtétel által mint a három világ-
részbe eljutott a Jézus Krisztus evangélioma. 

A keresztyénség terjedésében azonban nagy része van 
ama kiválóbb s a Szent Lélek adományaival nagyobb mér-
tékben ellátott hivatalos munkásoknak is, valamint a szerve-
zett gyülekezeti életnek. A hivatalos munkásokat illetőleg 
több, nagyon elterjedt tévedést kell eloszlatnunk. 

Első sorban az apostolokra vonatkozólag. A mikor ma-
napság apostolokról beszél valaki, majdnem mindenki azonnal 
a tizenkét férfiúra gondol, a kiket Jézus még földön jártában 
kiválasztott, neveigetett, az evangéliom terjesztésére kisebb 
körbe kiküldött (Máté ev. 10. r.), feltámadása után pedig az 
Isten országának minden népek közötti terjesztésével meg-
bízott. Azt is tudja mindenki, hogy Júdás helyébe Mátyás 
lépett s hogy Pál is az apostolok közé emelkedett. Az apostol 
név így a nagy közönség, sőt még a tudománnyal foglal-
kozók előtt is valami különös kiválóságot jelent s arról, 
hogy az apostolság az őskereszténység életében századokon 
át szervezett intézmény volt, nagyon kevesen tudnak. Az 
általános egyháztörténeti felfogás szerint az apostolok, t. i. 
az első tizenkét apostol után a püspökök ós presbyterek 
vették át a keresztyénség terjesztésének munkáját. Ezzel 
szemben utalnunk kell a következőkre. 

Már a Szent írás szerint is nemcsak a tizenkettő és 
Pál viselték az apostol nevet, hanem mások is, pl. Barnabás 
(I. Kor. 9, h.) vagy Andronikus és Junias (Róm. 16, 7.). Egy 
helyen az írás (Zsid. 3, 1.) még Jézust is apostolnak nevezi 
és méltán, mert hiszen Jézus magát Isten küldöttének nevezte 
és pedig nemcsak a János evangéliomában közölt magasröptű 
beszédek szerint (Ján. 10, 36.), hanem a Máté evangéliomában 
található amaz egyszerű példázat szerint is, a mely a szőlőbe 
küldött munkásokról szól. Ε példázat szerint Isten az utolsó 
eszközt ragadja meg, a mikor sajá t Fiát küldi el. Jézus 
tehát szintén apostol, azaz külflött, Istennek legdicsőbb 
misszionárusa és más apostolok annyiban különböznek tőle, 
hogy azoknak előbb Jézus iskolájába kell járniok, erőt, 
hatalmat kell nyerniök isteni dolgok végzésére (II. Kor. 12,12.) 
és megbízást kell venniök (Róm. 1. 1; 1. 5). A míg tehát 
Jézus öröktől fogva alkalmas az Ο küldetésének végre-
hajtására, az emberek közül választott apostoloknak vagy 
küldötteknek előbb tanítványoknak kell lenniök s Jézus 
erőiben részesülniük, sőt még ekkor is az ő munkájuk bizony-
ságtétel Jézusról, a ki az Úr. (Róm. 1, 3., II. Kor. 4, 5.). Az 
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üdv kincseit Jézus hozza s az apostolok az Úr Jézus sáfárai 
(I. Kor. 4, 1.) Az apostolság azonban sokkal szélesebb körű 
intézmény, mint azt a legtöbben gondolják. Az apostolság 
nem szűnt meg az első apostolok vagy Pál elhunytával s 
még az δ életökben is mindenfelé működtek apostolok, 
azokon kívül is, a kikről a Szent írás említést tesz. Az 
apostol név fennmaradt a II. század végéig, tehát apostolok 
akkor is működtek, a mikor a keresztyénség már ezer meg 
ezer szervezett gyülekezetben élt s a püspök a presbyterek 
közül kiemelkedő hivatalnok lett. Az apostolok bejárták a 
rájok bízott területeket s hirdették az evangéliomot azoknak 
is, a kik a keresztyénségen kivül állottak. Sokáig az ős-
keresztyénség erős törvénye szerint egy helyen nem marad-
hattak s pár napi tartózkodás után tovább kellett menniök. 
Nyilván mégis el kellett hangzania ama nagy parancsnak, 
hogy: Menjetek! (Márk. 26, 15.) Prédikáljatok! hogy oly 
sok ember szakadatlanul járt-kelt századokon át és Jézust 
a sötétségben járókkal megismertette. A ki az apostolok 
közül tovább akart egy helyen maradni, elvesztette hitelét, 
hamis apostolnak tekintették. Még a harmadik században is 
folyt az apostoli munka, csakhogy már akkor e széjjeljáró 
prédikátorokat nem nevezték apostolnak. Origenes azonban 
a III. században is bizonyságot tesz, hogy még akkor is 
voltak sokan, a kik az Istennek igéjét így széjjeljárva hir-
dették s nemcsak városról városra, hanem faluról falura 
vitték az örömhírt, ismertették az evangéliomot és ébresz-
tették a bűnben és hitetlenségben élőket. Az őskeresztyénség 
tehát lelkiismeretesen és hűségesen folytatta a missziói vagy 
apostoli munkát s e munka szervezve volt, a munkások 
pedig körülbelül 200 éven át az apostol nevet viselték. Az 
őskeresztyénség ez apostolai abban különböznek a püspökök-
től, presbyterektől és diákonusoktól, hogy 1. nem egy gyüle-
kezet hivatalnokai, 2. hogy nem a szervezés és gondozás a 
feladatuk, hanem a Lélek által rájuk bizott ébresztés, hivo-
gatás, az alapvetés s az evangéliom ismertetése, szóval az, 
a mit az ősapostolok és Pál is a szeretetmunkánál is (Csel. 6, 2.) 
vagy szertartások végzésénél (I. Kor. 1., 12.) is fontosabbnak 
tartottak t. i. az Isten igéjének szolgálata, az evangéliom 
hirdetése. 

Az őskeresztyénség az Isten igéjének szolgálatára azon-
ban oly súlyt helyezett, hogy az evangéliom ismertetése és 
megértetése végett az apostolokon s az egyes gyülekezetek 
pásztorain vagy püspökein kívül még evangélistákat, prófé-
tákat és tanítókat is alkalmazott. Az evangélisták (Ef. 4, 11., 
Csel. 21, 8., IV. Tim. 4, 5.) is végeztek missziói munkát, de 
apostoli méltósággal nem bírtak s úgy látszik, jobban az 
egyes gyülekezetekhez voltak kötve, mint az apostolok. 
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Fülöpről legalább biztosan tudjuk, hogy egy darabig ugyan 
(Csel. 8, 15—40.) valóságos apostoli úttörő munkát végez, 
de e munka végzése előtt a jeruzsálemi gyülekezetben mint 
diákonus forgolódik, azután pedig Caesareában (a tenger-
mellékiben) telepszik le. 

Különösen érdekes a keresztyén próféták története. 
Szemben azzal a majdnem általános felfogással, hogy Keresz-
telő Jánossal s esetleg még egy-egy az új testamentomban 
említett prófétával (Csel. 11, 27—28.) a próféták sora be-
zárult, hangsúlyoznunk kell, hogy az őskeresztyénség körében 
az ótestamentomi prófétai intézmény megújulva, tovább élt. 
A gyülekezeteknek mindenfelé voltak prófétái s néhol még 
prófétanők is működtek. A keresztyén próféták és prófétanők 
épúgy nem jósok és jövendőmondók, mint az ótestamentomi 
próféták. Ha a jövendőre irányozták is a figyelmet, ez csak 
járuléka volt ama főtevékenységüknek, hogy az Isten akaratát, 
bölcseségét és szeretetét ünnepélyes komolysággal, néha 
komorsággal is buzogtatták, mivel az ihlet lelküket az isteni 
tartalommal színültig töltötte. Az igazságokat képekben és 
hasonlatokban és szent elragadtatással közölték, a hallgatókat 
szinte megrendítették, megdöbbentették, úgy hogy sokan el-
titkolt bűneiket megvallották (I. Kor. 14, 25.) s Jézushoz 
csatlakoztak. Missziótörténeti szempontból az ilyen keresztyén 
prófétáknak az a jelentőségük, hogy gyakran pogányok vagy 
zsidók is hallgatták őket s némelyekre nagyobb hatást 
gyakoroltak, mint az evangóliomi történeteket és igazságokat 
egyszerű nyelven előterjesztő apostolok és evangélisták. A 
keresztyén próféták egyébiránt látomásaikat gyakran le is 
írták, akárcsak az ótestamentomiak s mivel ez iratokat is 
olvasták pogányok is, ezzel is a misszió ügyét szolgálták. 
Az őskeresztyénség egyik legszebb prófécziai műve kétség-
kívül Hermas „Pásztor"-a. Részletes ismertetését, fájdalom, 
mellőznöm kell, de egy felséges gondolatát ízelítőül feljegy-
zem. Hermas előtt ragyogó szép égi tünemény jelent meg. 
Egy nő ifjúsága virágjában. Hermas a nevét kérdezi s a no 
azt feleli: Az én nevem Presbytern (öreg, vén). Hermas 
csodálkozik, hogy a ragyogó szépségű s ifjúsága virágjában 
feltűnő nő neve hogy lehet: öreg, vén? A magyarázat az, 
hogy a nő az Egyház-at jelképezi s az Egyházon, Krisztus 
ragyogó szép menyasszonyán ugyan ifjúi üdeség mutatkozik, 
de a neve mégis Presbytera, mert a világ fundamentumának 
felvettetése előtt megvolt már. Nyilván oly lelkekre, a kik 
a sok baj, változás és veszedelem közt valami maradandót, 
állandót kerestek, az egyházról való ilyen magasztos fel-
fogás rendkívüli hatás kellett, hogy gyakoroljon. Ezek után 
megérthetjük az Ef. 2, 20 versét, a melyet oly soká hely-
telenül magyaráztak s a mely így szól: felépíttettetek az 
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apostolok és próféták fundamentumán, lévén a szegletkő 
maga Jézus Krisztus. Ha e versben a 12 apostolról meg az 
ótestamentomi prófétákról lenne szó, akkor igazán érthetetlen 
lenne, hogy a próféták az apostolok után következnek. A 
fentebbiek alapján azonban egész bátran mondhatjuk, hogy 
itt az őskeresztyén egyház misszionárusairól van szó, tehát 
kiválóbb és egyszerűbb apostolokról meg keresztyén prófé-
tákról, a kik az efezusiakat az evangéliommal megismertették 
s a keresztyén hit titkaiba bevezették. 

Az apostolokon és prófétákon kivűl nevezetes missziói 
munkások voltak az őskeresztyén egyház tanítói is Termé-
szetesen nem kizárólag missziói munkások. A tanítók, a kik 
közül igen sokat, a ma dívó kifejezéseket véve tekintetbe, 
tanárnak és pedig hivő és tudós tbeologiai tanárnak kell 
tekintenünk, rendszerint nem jártak-keltek a pogányok közt. 
Munkájukat valamely keresztyén gyülekezet körében végezték. 
Csakhogy az első századokban a keresztyén gyülekezetek 
pogány városokban munkálkodtak. Még a harmadik század-
ban sem igen volt teljesen keresztyén város. A keresztyén 
tanítókat tehát sok pogány felkereste s általuk a keresztyén 
igazságokat megismerte. A keresztyén tanítók között leg-
kiválóbbak az alexandriai hatalmas katechetikai intézet 
vezetői: Kelemen és Origenes, akik, sok másokkal együtt, 
irodalmi működést is fejtettek ki. Műveik, a melyeket a 
keresztyén próféták Írásaitól eltérőleg, a nyugodtság, a szak-
ismeret s itt-ott a tudós terjengés is jellemez, szintén nagy 
hatást gyakoroltak a művelt pogányságra. Gyakran folytattak 
a tanítók tudós pogányokkal — vagy zsidókkal — nyilvános 
vitákat. Ε viták folytatása vagy nyilvános előadások tartása 
végett némelykor messze földre utaztak, igy ment Origenes 
egyebek közt JuliaMamaea anyacsászárné hívására Antiochiába. 
Szóval abban az időben még a tanárban is volt missziói élénkség 
s még az is fejtett ki missziói tevékenységet. 

Áttérhetünk most már a püspök és presbyterek által 
vezetett gyülekezeti élet ismertetésére. A püspökökről és 
presbyterekről olyan részletesen nem szólhatunk e helyen, 
mint az apostolokról, prófétákról és tanítókról. Nem, mintha 
az ő fontosságukat és értéküket el nem akarnók ismerni. 
Kétségkívül bizonyos azonban, hogy a püspökök és presby-
terek nem missziói munkások voltak s rájuk vonatkozólag 
oly nagy tévedéseket nem kell eloszlatnunk, mint az Isten 
igéjének szolgálatában álló hittérítőkre nézve kellett. Az ma 
már tisztába van hozva, hogy kezdetben a presbyterek 
püspökök is voltak, vagyis felügyelők, tapasztaltabb, idősebb 
gondozói a már megindult keresztyén gyülekezeti életnek s 

gyülekezetben több püspök is volt. Az is bizonyos, 
hogy korán s kétségkívül ínég az első században a püspök 
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nevet csak egy vezetőre kezdték alkalmazni s hogy a II. 
században már nemcsak a híres, nagy hatalmas gyülekezetek, 
de igen sok nagyobbacska gyülekezet is, mely a későbbi 
értelemben püspöki székhely soha sem volt, vezetőjét,pásztorát, 
a presbyterektől megkülönböztetve, püspöknek nevezte, e 
püspök a döntő hatalmat és befolyást gyakorolta s az alá 
voltak rendelve a környékbeli kisebb gyülekezetek is. A 
püspökök e kisebb gyülekezeteket meglátogatták s útjokban 
pogányokkal is találkoztak, viszont a kisebb gyülekezetek 
vezetői, a kik még mindig presbytereknek, vagy később 
falusi püspököknek (chorepiskopoi) neveztettek, fel-felkeresték 
a püspököt. Útjukban ezek is találkoztak pogányokkal és 
hatottak is reájuk s azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 
püspökök folytonos összeköttetésben állottak az apostolokkal 
és ezek által is hatást gyakoroltak a missziói munkára. De 
mégis missziőtörténeti [szemponthól nem az fontos, a mit 
maguk végeztek, hanem mit az általak vezetett gyüle-
kezet végzett. Az első századok püspökei ós presbyterei 
ugyanis valóságos evangóliomi keresztyén életet és tevékeny-
séget szerveztek. Kormányzásuk nem külső dolgok intézése 
volt, hanem a híveknek a szent életben, igaz hitben és 
szeretetben való erősítése. Charismák, kegyelmi ajándékok 
nélkül ők ép úgy nem szűkölködtek, mint az apostolok és 
próféták, s ezért Polykarpot a smyrnai gyülekezet „apostoli 
és prófétai tanító"· elnevezéssel tisztelte meg. Természetesen 
nem minden püspök volt oly kiváló, mint Polykarp vagy 
Ignác, de az bizonyos, hogy azok az I. és II. századbeli 
püspökök erő és hatalom voltak. Teljességgel a Jézus Krisztus-
ban gyökereztek s egynek tudták magukat a gyülekezetekkel, 
a melyek nem voltak az ő gyülekezeteik, hanem az Úr Jézusé 
s ő reájuk csak mint sáfárokra bízattak. Még akkoriban 
zsinatok, nem igen tartattak, t. i. az I. és II. században, ha 
csak egyes vezető egyéniségek fontosabb tanácskozását zsinat-
nak nem nevezzük. Volt azonban sok szeretetteljes érintkezés 
küldöttek és levelek útján s lassanként a keresztyén egyház, 
mint Mezopotámiától Spanyolországig terjedő, minden ellen-
tétet, nemzeti különbséget kibékítő hatalom kezdett feltűnni. 
Milyen hangos és hatalmas prédikáció volt ez a külsőleg 
egységes, de belsőleg szétszaggatott római birodalomban 1 

Azonban nemcsak a keresztyénség egyeteme, hanem az 
egyes gyülekezetek is hangosan prédikáltak. 

Minden gyülekezet, esetleges különbségek mellett is, 
hirdette a pogány sokistenhivóssel, bálványimádással s az 
elhunyt és életben levő császárok kultuszával szemben azt, 
hogy: egy az Isten s Jézus Krisztus a Megváltó. S ettől 
a keresztyénség nem tágított. Itt tűnik ki, mily rettenetes 
nehézségekkel kellett a keresztyénségnek küzdenie. Itt tűnik 



Az őskeresztyénség és a misszió. 1 7 7 

ki, mily hősies volt a küzdelme. Igazán megható: lélekben 
látni a keresztyének ezreit, a mint imádkoznak a császárok-
ért, de nem áldoznak oltáraikon, még ha életüket kell is 
vesziteniök. Itt tűnik ki az is, hogy a keresztyénség nem 
elégedett meg egynéhány kegyes gondolat elfogadtatásával. 
Ki akarta végre irtani a pogányságot s bálványimádást, a 
mi előtt a zsidóság meghúzódott s a mi fölött bölcsészek, 
katonák és politikusok mosolyogtak, de a mivel nem mertek 
szembeszállani. A keresztyén gyülekezetek mertek. Felvették 
az ólet-halálharcot. Nem törekedtek arra, hogy gyorsan 
érjenek el eredményeket engedmények árán. Voltak, a kik 
keményen, szigorúan ostromolták a bálványimádást és a 
császárok kultuszában mutatkozó emberistenítést. Voltak, a 
kiket, a mint mondták, elragadt a Lélek s hangosan helye-
selték a konfesszorok, vallástevők nyilatkozatait a hatóságok 
előtt. Mások tudós, nyugodt fejtegetésekkel igyekezetek ki-
mutatni, hogy mily nagy tévedés a sokistenhívés vagy az 
emberimádás. De, enyhébb vagy szigorúbb hangon, minden 
keresztyén ostromolta a bálványimádást, a pogányságot. A 
politikai hatalom, az állami élet pedig teljesen össze volt 
nőve a sokistenhívéssel. Mily áldozatokat kellett hoznia sok 
hivatalnoknak, katonának vagy mesterembernek is, a ki 
keresztyén akart lenni! Hogy zúdult az államhatalom, ha 
nem is folytonosan, de mindig fokozódó dühvel és pokolibb 
módon a keresztyén gyülekezetek ellen! Még Tr aj an alatt 
csak feljelentés folytán üldözték a keresztyéneket. Decius alatt 
már hivatalból. Valerian püspökeiket, vezetőiket igyekezett 
kiirtani. Diocletian templomaikat romboltatta le, könyveiket 
egettette el s Galerius a legiszonyúbb vérengzéssel akarta 
rábírni a keresztyéneket az áldozásra. Nem lehetett. Az 
üldözések alatt sokan elestek, de az igehirdetés az egy 
Istenről és Jézusról, a Megváltóról mind többekre gyakorolt 
maradandó hatásokat. 

A keresztyén gyülekezetek azonban vonzó hatást gyako-
roltak az által is, hogy szent életre vezették a híveket. A 
szent életet illetőleg is volt enyhébb és szigorúbb irány. De 
a legenyhébb szentségű gyülekezetbe is csak előzetes vizs-
gálás után vették fel a tagokat s mindenhol megvolt az 
egyházfegyelem, melylyel kizárás is járhatott együtt. Hogy 
szabad-e ós mennyiben szabad a színházakat vagy cirkuszo-
kat látogatni, ezt a kérdést különbözőkóp próbálták megol-
dani, de hogy a paráznaság, részegeskedós kerülendő, a 
varázslás helytelen, az általánosan elfogadott felfogás volt 
s a gyakorlatban is megvalósult. Viszont voltak ugyan sokan, 
a kik teljesen tartózkodtak a házas élettől, némelyek még 
a kereskedésben s más földi foglalatoskodásban sem akartak 
részt venni, de azért a keresztyénség óriási nagy többsége 
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az első századokban a házasságot, ha az Isten által megszen-
teltetik, csak dicsérni tudta s e tekintetben még a szigorú 
Tertullián sem kivétel. Az őskeresztyénség a tisztes munkát 
is megbecsülte. A harmadik században sokan kimentek már 
a pusztába, de azért az első századok keresztyénsége, még 
a III-iké is, inkább a világ meggyőzésére, megjavítására 
s átalakítására törekedett s nem a világ kerülésére. Még 
szent Antal remetéi is dolgoztak, hogy jót tehessenek s 
maga a szent életű férfiú üldözések idején felkereste a 
világgal küzködő testvéreit s vigasztalta, bátorította őket. 
A három első században a munkásság lényeges alkotó 
része volt a keresztyén szentségnek. Ha távolból jöt t 
keresztyén, az egy-két nap pihenhetett, de azután munkát 
kellett vállalnia, mert tótlen élősdieket a keresztyén gyüle-
kezetek nem tűrhettek. Az élet szentsége a harmadik század-
ban már némileg alább szállt, de még a III. század vége felé 
is volt ereje a keresztyénségnek, hogy a különben hatalmas, 
hitetlenségre hajló, Jézus Krisztus „mennyei voltát" tagadó 
s könnyelmű Pál antiochiai püspököt letegye, vagy hogy 
Spanyolországban, a mely úgy látszik leggyengébb része 
volt akkor is a keresztyénségnek, a felburjánzó erkölcstelen-
ség ellen erélyes intézkedéseket tegyen. Bajok voltak s bűnök 
felütötték a fejüket a keresztyénség körében is, szinte az 
egyház indulásától kezdve, de a keresztyén fegyelemben volt 
oly hatalmas és biztos mérték, a mely erőt adott a gyüleke-
zeteknek és vonzó hatást gyakorolt ezer meg ezer lélekre. 
Hogy ez így volt, hogy a tiszta levegőt sokan megkívánták 
s a keresztyén szigor nemcsak nevelő eszköz volt a tagokra 
nézve, de misszionáló hatalom is, azt egyebek közt az a körül-
mény is bizonyítja, hogy számos kisebb, úgynevezett eretnek 
egyház közül azok terjedtek el legjobban s egyetemesség 
dolgában azok versenyezhettek a nagy — katholiké, egyete-
mes — egyházzal legjobban, a melyek az egyházi fegyelem 
és az erkölcsi élet tekintetében még szigorúbbak voltak, 
mint a közönséges keresztyén egyház, t. i. a marcioniták, 
montanisták ós novatianusok. 

Leghatalmasabb missziói hódító eszköz volt az őskeresz-
tyénség szeretete, mely erős volt és hatalmas intézményeket 
tudott teremteni abban a kapzsi, élvsovár s gyűlölködő világ-
ban. És pedig minden külső segély nélkül s annak dacára, 
hogy az államhatalom és a városok vezetősége, még mikor 
az üldözések szüneteltek is, hideg, közönyös és ellenséges 
magatartást mutatott a keresztyónsóggel szemben. Állam-
segélyt vagy városi támogatást a keresztyének nem élvez-
tek s mégis az özvegyek és árvák gondját felvették. Még a 
pogányok szegényeit is segítették. Úgy a férfiak, mint a nők 
által végzett betegápolás rendezve volt s érdekes tudni, hogy 
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a gyülekezetek püspökei nemcsak kormányzók és prédiká-
torok voltak, hanem gyakran orvosi ismeretekkel is bírtak 
és orvosi segítséget is nyújtottak. De ha nem voltak is 
orvosok, gondoskodtak arról, hogy a betegek ápolás nélkül 
ne maradjanak. A mikor pestis vagy más ragályos betegség 
tizedelte meg a lakosságot s a pogányok rémülve és iszo-
nyattal hagyták el betegeiket, vagy dobták ki az utcára: a 
keresztyének nyugodtan szedték fel az elhagyott szerencsét-
leneket s félelem nélkül ápolták őket. Nem csoda, ha ilyenkor 
a pogányság tömegesen hagyta el az oltárokat s a keresz-
tyénség Istenéhez kiáltott segedelemért. 

A betegeket és más szűkölködőket pénzsegélylyel is el 
kellett látni s gondoskodni kellett a lelki munkásokról is. 
A hónap minden vasárnapján (I. Kor. 16, 21.), néhol egyszer 
egy hónapban tehát adományokat — nemcsak pénzt, de 
természetbeni adományokat is — hoztak a hivek az isten-
tiszteletre s ezeket a püspök a diakonusok és presbyterek 
tanácsai szerint kiosztotta. Gyakran nagyobb önkéntes ado-
mányokat is juttattak egyesek a gyülekezetnek. így adott 
Marcion a második század közepén 200.000 sestertiust (valami 
40.000 korona) a római gyülekezetnek. Az őskeresztyénség 
teljesen önkéntes adományokból tartotta fenn nemcsak 
magát, hanem az összes szeretetintózményeket is. Ε helyen 
meg kell jegyeznünk azt is, hogy vagyonközösség sehol sem 
volt az őskeresztyénség körében. Még Jeruzsálemben sem 
volt. Igaz, hogy Jeruzsálemben is, máshol is, sokan eladták 
vagyonukat és annak árát a gyülekezetnek adták át. Azon-
ban, hogy ezt tegye valaki, semminemű kényszer súlya rá 
nem nehezedett. Hogy a jeruzsálemi gyülekezet tagjai közül 
többen eladták jószágukat, annak sok esetben az volt az 
oka, hogy az illetők galileaiak voltak, a kik valamikor Jézust 
az első virágvasárnapon a városba kisérték s a kik Jézus 
halála és feltámadása után ott maradtak Jeruzsálemben. 
Hogy vagyonközösség nem volt, azt legékesebben éppen az 
a történet mutatja, a melyből a vagyonközösséget meg-
állapítani szokták, t. i. Ananiás és Safira története (Csel. V. 
1 — 10). A történet kulcsa a 4. vers, a mely szerint Péter 
így szól: „Ha megtartottad volna, nem neked maradt 
volna-e meg s ha eladtad, nem a te hatalmadban volt-e? 
Ananiás és Safira tehát nem abban vétkeztek, hogy a vagyont 
megtartották, sem abban, hogy miután eladták, az árát fel-
használták, hanem abban, hogy az árának egy részét meg-
tartották s mégis úgy tüntették föl a dolgot, mintha az 
egészet átadták volna. Hogy hazudtak ós pedig az Istennek, 
ez volt a bűnük. Hogy ez így van, mutatja az is, hogy a 
jeruzsálemi keresztyének Máriának, Márk anyjának házában 
(Csel. 12, 12) gyűltek össze és sem Filep Kandakó kincs-



1 8 0 Dr. Szabó Aladár. 

tárnokának (Csel. 8, 27.), sem Péter Kornéliusznak (Csel. 10.) 
nem ad a vagyonközösségre vonatkozó tanácsot s hogy 
Péter egynéhány napig Kornéliuszéknál maradt, az is mutatja, 
hogy a vagyonközösségről szó sem lehetett. Hanem, ha 
vagyonközösség nem is volt az őskeresztyén egyházban, meg-
volt és pedig nemcsak mint szép mondás, az, hogy nemcsak 
szívükkel s különösen szájukkal tértek meg, hanem vagyo-
nukat is Isten rendelkezésére bocsátották s az ő akarata 
szerint használták fel. Takarékosak és egyszerűek voltak. 
A fényűzést., pazarlást ós tobzódást kerülték és pedig nem-
csak az egyéni, hanem a társas és gyülekezeti élet körében 
is. Gyülekezési helyük egyszerű terem volt s fényesebb 
templomokat csak a III. század vége fele vagy azután épí-
tettek. Elöljáróik világi zajos mulatozásokban nem vettek 
részt s így kevés igényük volt. A mások iránti szeretet és 
az Úr Jézus adott nekik örömöt és boldogságot. 

De bármily nagy volt is a szeretetök, nem koldusokat 
igyekeztek nevelni. Semmit sem utáltak úgy, mint a rest 
ős tunya életet, meg a bűnt. Hogy csak azokat kell segé-
lyezni, a kik dolgozni nem képesek: ezt következetesen 
fenntartották. Ha valakinek olyan foglalkozása volt, hogy 
megtérése után a közönséges keresztyén felfogás szerint 
nem folytathatta, pl: színősz volt vagy színészeti iskola 
vezetője, akkor az ilyennek másnemű munkát kerestek. Hogy 
azért is kell dolgozni, mert a munka mások segítésére is 
képesít, újra meg újra hangoztatták. 

A szeretetnek rendes nyilvánulásain kivül az őskeresz-
tyénség rendkívüli körülmények közt valósággal hősies vál-
lalkozásokra s áldozatokra volt képes. Üldözések idején a 
keresztyének seregestől jutottak a börtönökbe. Gyakran 
messze vidékekre hurcolták el őket s bányákban végeztettek 
velők súlyos, keserves munkát. A keresztyén szeretet azonban 
legyőzte a legnagyobb akadályokat is. A börtönbe vetetteket 
a diakonusok rendesen látogatták, de mások is felkeresték 
őket, a legtöbb esetben életük kockáztatásával. A bányákba 
hurcoltak sorsát enyhítették. Mikor Numidiában vad törzsek 
a keresztyének közül sokakat fogságba hurcoltak, Cyprián, 
karthagói püspök mintegy 20,000 koronát gyűjt a számukra 
s biztatja a numidiai püspököket, hogy csak forduljanak hozzá, 
ha még baj éri őket. 

Az őskeresztyénség a rabszolgák sorsát is enyhítette. 
A rabszolgaságot, mint intézményt nem törölte el, de a 
keresztyéneknek kötelességévé tette, hogy a rabszolgáikkal 
jól bánjanak, a rabszolganők tisztességét meg ne sértsék, 
keresztyén rabszolgáikat tesvéreikül tekintsék. Egyúttal a 
gyülekezetek vezetői biztatták a hiveket, hogy rabszolgáikat 
szabadítsák fel. A keresztyén rabszolga a gyülekezetnek ép 
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oly tisztelt tagja volt, mint más. Püspök is lehetett, ha arra 
való volt. Pius római püspök rabszolga volt. A vértanuk 
könyvébe sok rabszolga írta be a nevét s a nemes lelkű 
Blandina, a lyoni gyülekezet általános nagy tiszteletnek 
örvendő tagja, a ki később vértanúi halált szenvedett, rab-
szolganő volt A világon nagy volt akkor az elnyomottak 
serege s nem csoda, ha az ilyenek seregestől léptek be oda, 
a hol szeretetet, szabadságot találtak, sőt a személyiséget 
megillető tiszteletet sem vonták meg tőlük. 

Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy a keresztyénség, 
akárcsak az első században is, kizárólag a szegényebb nép-
osztály körében terjedt. Az természetes, hogy a gyülekezetek 
többségét szegény kézművesek vagy kishivatalnokok s esetleg 
rabszolgák vagy felszabadított rabszolgák képezték. Voltak 
azonban már Pál tapasztalata szerint is egyes előkelők, a 
kik megértették az Isten hívő szavát. így pl. Sergius Pál 
proconsul (Csel. 13, 7.) s az aeropagita Dienes (Csel. 17, 34.). 
A thessalonikai előkelő nők közül is nem kevesen csatla-
koztak a keresztyénekhez s később is a nők mindig nagyobb 
számban voltak a keresztyén gyülekezetekben, mint a férfiak 
(Csel. 17, 4.) Bereában sok előkelő nő és férfi lett keresz-
tyénné. A filippibeli keresztyéneket (Fii. 4, 22.) a császári 
udvartartáshoz tartozók is üdvözlik. Claudius főemberének, 
Narcissusnak s Heródes unokájának, Aristobulnak háznépe 
nagy részt szintén keresztyén volt. (Róm. 16, 10 — 11.) 

Az I. század vége felé Titus Flavius Clemens consul és 
felesége Domitilla Domician rokona, keresztyén volt, az Úr 
Jézusért szenvedett is s a l l . század elején Plinius azt jelenti 
a császárnak, hogy Bythiniában sok és pedig „mindenfé le 
rendű és rangú" keresztyén él. Alexander Severus és 
Philippus Arabs császárok udvara tele volt keresztyének-
kel, különben Valeriáné, sőt Diokletiáné is s a mikor e 
két utóbbi császár, az egyik a III. század közepén, a másik 
a végén, illetve a ÍV. század legelején a keresztyének üldö-
zését megkezdte, első dolga volt mindenkinek, hogy udvarát 
a keresztyénektől megtisztítsa. 

De nemcsak társaldalmi előkelőségek léptek be a 
keresztyén egyházba, hanem tudós elmék, nagy gondolkozók 
is. Eltekintve attól, hogy három apostol: Péter, János és Pál 
igazi lángelme volt, csak Justin, Polykarp, Ignác, Irenaus, 
Tertullián, Kelemen (alexandriai) és Origenes neveit kell 
említenünk s a gazdag keresztyén irodalomra utalnunk, 
a mely zsidóság és pogányság ellen vívott küzdelmes és a 
mi a fő, győzelmes tusák egyik főeszköze volt, hogy joggal 
állíthassuk: íme a keresztyén fény a hatalmas értelmi erővel 
bírókat is megragadta és megtöltötte. A keresztyén irodalmi 
termékeket különben buzgón terjesztették is s az evangéliom 
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mint gyűjtemény s a páli levelek gyűjteménye a II. század 
első felében már ismeretes volt a birodalom minden nagyobb 
gyülekezetében. Nyilván nem keletkezhetett tehát János evan-
géliuma a II. század közepén. A III. században már hatalmas 
keresztyén könyvtárak is voltak. A keresztyén vezérférfiak nagy 
szellemi erejét azonban leginkább az mutatja, hogy azokat 
a bibliai gondolatokból s pogány képzelődésekből összegyúrt 
rendszereket, a melyeket gnoszticizmus néven szokás össze-
foglalni : teljes erővel vissza tudták verni. Milyen csábító 
volt Valentin magasröptűsége! Milyen hatalmas Marcion 
metsző kritikája, melyet az ősapostolok ellen intézett! De 
az őskeresztyén püspökök és írok is tudtak összevetni s 
megkülönböztetni és bár egymás közt is különböztek a 
pogány elem megítélésében, — Tertullián kemény ellenzéket 
alkotott vele szemben, Origenes becsülte a görög bölcsé-
szetet —, abban egyek voltak, hogy az evangéliumi alapot 
elhagyni nem szabad. A történelem igazolta is őket. A mar-
cioniták s valentiniánusok szétmállottak, bár egykor nagyon 
hatalmasok voltak; a keresztyén egyház pedig megmaradt. 

Még egy foglalkozásról kell itt megemlékeznünk. A 
katonákról. Az I. században nagyon kevés keresztyén lehetett a 
hadseregben, mert akkor még a keresztyénség nagy erővel 
tiltakozott az esetleges vérontás ellen s a katonatisztnek 
pogány áldozásban kellett részt vennie. Lassanként azonban 
a keresztyénség szélesebb körű lett és sokan azt a gondo-
latot tolták előtérbe, hogy a katonaság védelmet nyújt a 
durva támadások ellen. De a keresztyén katonának nehéz 
helyzete volt mindig a pogány császárok seregébon. A köz-
katonáknak ugyan nem kellett áldozniok, de sokszor olyas-
mit követeltek tőlük, a mi ellen durvább lelkiismeretük is 
mégis fellázadt. A katonák tehát sokszor martyrhalált szen-
vedtek olyan időben is, a mikor más foglalkozású keresz-
tyének egészen háborítatlanul éltek. A martyrok között 
tisztek is voltak pl. Marinas Gallienus uralkodása alatt, 
tehát békés korban. A századosi állás megüresedett s 
Marinas következett a rangsorban. Egyik irigye azonban 
elárulta, hogy keresztyén. A bíró elé hurcolták s az három 
órai gondolkodási időt engedett neki. Ez alatt a püspök elébe 
teszi az evangéliumot és egy kardot. Válasszon! Marinus az 
evangéliumot választotta s amikor a három óra elteilett, a 
bíró előtt keresztyénnek vallotta magát. Azonnal kivégezték. 
Tudjuk különben, hogy üldözések idején az őrtálló katonák 
közül szintén többen lettek keresztyénekké, a mikor a hivők 
hősies bizonyságtételét hallották s együtt haltak meg azokkal, 
a kiket egy darabig érzéketlenül őriztek. Különösen sokat 
szenvedtek a keresztyén katonák, a mikor Dioklétián a 
keresztyének üldözésére elszánta magát. A császár első sorban 
a saját katonái ellen fordult. 
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Befejezésül még pár szót az őskeresztyénség külső 
terjedéséről kell szólanunk. 

Szemlénket amaz országok felett, a melyekben a három 
első században a keresztyénségnek sikerült gyülekezeteket 
alapítania, Palesztinával kezdjük. Minden nevezetesebb s az 
evangéliomokból ismeretes városban volt keresztyén gyüle-
kezet, kivéve Kapernaumot, a hol a vakbuzgó zsidóság nem 
tűrte meg s Nazarethet, a honnan hamarosan kiüldözte. 
Jeruzsálemben az I. században zsidókeresztyén püspökök 
voltak s a keresztyének túlnyomó nagy része zsidókeresztyén 
volt. A mikor a várost Titus ostromolta, a keresztyének a 
Jordánon túli városokba vonultak. Hadrian után görög 
származású keresztyének telepedtek le Aelia Capitolinában, 
a hogy Jeruzsálemet újraépítése után a rómaiak nevezték. 
De itt is, máshol is és ez nagyon fontos és érdekes, az arám 
nyelvnek is helyet engedtek az istentiszteletben. Korszakunk 
végén — a III. ós IV. század határvonalán — legalább 28 
keresztyén gyülekezet volt Palesztinában s keresztyén — 
régebbi értelemben vett — püspök vezette a gyülekezeti 
életet nemcsak Jeruzsálemben, Casareáben, hanem Bethlehem-
ben és Jerikóban is, összesen legalább 18 helyen. 

Syriának egyéb részeiben — mert hiszen a római be-
folyás érvényesülésével Palesztina is Syriához csatoltatott — 
a leghatalmasabb keresztyén gyülekezet Antiochiában volt. 
Ε gyülekezet nagy hatást gyakorolt az egész keletre (és 
még nyugaton Ciliciára) s a harmadik század közepén itt 
tartott zsinaton nemcsak kisázsiai, hanem mesopotámiai és 
egyiptomi püspökök is részt vettek. Egyébiránt az egész 
föníciai tengerpart meg volt rakva keresztyén gyüleke-
zetekkel. Püspöki gyülekezet volt Damascusban, valamint 
Sidonban, Tyrusban, Palmirában is, míg Emesába s Helio-
polisba csak a IV. században vonulhatott be a keresztyénség. 
A emesai püspök a város körül levő faluk keresztyén gyüle-
kezeteinek a püspöke volt. 

Mesopotámiában Edessa volt a keresztyénség főhelye. 
Már a II. század vége felé majdnem kizárólag keresztyén 
város v o l t n t t éltek Tatian és Bardesanes itt irta felséges 
szép költeményeit. Hogy Perzsiában is hatalmas volt a 
keresztyénség már a III. században, bizonyítja a rettenetes 
és sok vérbe kerülő üldözés a IV. században. Indiába is el-
hatott a keresztyénség, ha nem Tamás apostol által is. Arábia 
északi részén számos keresztyén gyülekezet volt, lejebb gyéren 
voltak keresztyének s a bostrai püspököt Origenes meg-
látogatta és szeretetteljes felvilágosításokat adott neki hittani, 
fontos kérdésekben. Különösen hatalmas volt a keresztyénség 
Egyiptomban és a Pentapolisban (Cyrene), a mely egyházi 
tekintetben az egyiptomi keresztyénség befolyása alatt állt. 
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A főhely Alexandria volt, honnan mind lejebb terjedt az 
evangéliom és a görög nyelven kívül kopt nyelven is hir-
dettetett. Korszakunk végén már mintegy 100 püspöki gyüle-
kezet volt. Ázsiában azonban a legjobban a kisázsiai tarto-
mányokban erősödött meg a keresztyénség, nemcsak a tenger 
mellékén, hanem Phrygiában, Galáciában fel egész Bythiniáig 
és Pontusig (Paflagoniát is hozzászámítva), keleten Kappa-
dóciában s a kisázsiai déli tartományokban is. Innen mentek 
misszionáriusok Örményországba, a mely azonban csak a 
IV. században lett teljesen keresztyénné. Á Feketenger északi 
részén is voltak keresztyének s a tauri (most krimi) fél-
szigeten a III. század végén keresztyén püspök működött. 
Akkoriban e tájon már gótok is tanyáztak, de a keresztyén 
gyülekezetek tagjai görögök voltak, bár fogságba hurcolt 
keresztyének már a gótok közt is hirdették az Úr Jézust 
és a tudományát. 

Nyugaton három hatalmas vára volt a keresztyénségnek, 
t. i. Karthago, Róma és Lyon. Mind a három helyen görög 
jellege volt eleinte a keresztyénségnek. Lassanként a második 
század közepe táján latinná lesz előbb Karthago — az első 
latin biblia valószínűleg Északafrikában jelent meg — azután 
Róma. Rendkívül érdekes, hogy az északafrikai gyülekezetek-
ben a pún elem is erősen volt képviselve s még a IV. század-
ban is a püspököknek és más gyülekezeti vezetőknek pún 
nyelven is kellett tudniok. As első északafrikai martyr, a 
kiről tudunk, t. i. Namphamo, pún volt. Az északafrikai 
gyülekezetek közül (ide számítva természetesen Numidiát ós 
Mauretaniát, a mely utóbbi helyen csekély számban voltak 
keresztyének) legalább 150 püspöki vezetés alatt állott. 

A római gyülekezet már az apostoli korszakban oly 
nevezetes, hogy Pál ezt í rhat ja : a ti hiteteknek az egész 
világon híre van. (Róm. 1, 8.) Ezt a jó hírt ós nevet a római 
gyülekezet a három első század folyamán megtartotta. Átlag 
bölcs vezetői voltak, szerény, de alázatos és buzgó presbyter-
püspökök, t. i. olyan püspökök, mint akkoriban a többi 
gyülekezetek püspökei, a kik a presbyterek közül már ki-
emelkedtek, de hogy az egész keresztyénség feletti uralko-
dásra volnának hivatva, arról nem is álmodtak. Még a har-
madik században is a római püspök csak az alsóitáliai püspö-
kökre gyakorolt nagyobb befolyást. A felsőitáliai püspökök 
a Balkán-félsziget felső részében levő keresztyénség befolyása 
alatt álltak. A római gyülekezetnek sok befolyásos tagja is 
volt s a III. században a püspökön kivül 7 diakónusa és 
46 presbytere s valószínűleg ugyanennyi gyülekezési helye. 
A római keresztyének a szeretetben is kitűntek, Ignácz 
szerint elöljárók a szeretetben. Nem volt még a távol keleten 
sem oly keresztyén gyülekezet, a melynek valamely nagy 
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baja, veszedelme a római keresztyének szívét ne érintette 
volna. 

A galliai keresztyénség a II. században alakult, de már 
a második század végén nagy tevékenységet fejt ki és szenved 
is az Úrért. Szintén görög jellegű. Görög gyarmatosok közt 
alakult. Híres püspöke Irenaus a II. század végén azonban 
bizonyságot tesz arról, hogy kelta nyelven is szokott prédi-
kálni. Hatásai különben az itt-ott gyéren feltűnő (Köln, 
Mainz) germán keresztyónségre is kiterjedtek. 

A nevezett országokon kívül a három első században 
nagyobb számban — de nem nagy szellemi erővel — voltak 
még keresztyének Spanyolországban, csekély számban Angliá-
ban, melynek kelta lakossága körében legalább három püspöki 
egyház állott fenn, Rhaetiában (keleti Schweiz, Bajoroszág,) 
Noricumban (Közép-Ausztria), Moesiában (a mai Szerbia, Romá-
nia) és Magyarországon. A Dunántúl (Pannónia) az első keresz-
tyén terület hazánkban. Bizonyos, hogy a III. században már 
hazánkban is volt püspöki vezetés alatt álló gyülekezet és 
hogy Sopron meg Szombathely keresztyén vértanúi hazánkat 
eljegyezték az Úr Jézusnak. 

Mintössze a II. század végén valami 1600 presbyter-
püspök vezetése alatt álló és ezekkel összeköttetésben álló. 
chorepiszkopuszok, presbyterek, sőt itt-ott diakonok által 
kormányzott gyülekezetben Harnack szerint 3—4 millió 
keresztyén élt. Ez azonban hibás becslés. Hiszen Harnack 
is elismeri, hogy már a III. század közepén több keresztyén 
volt mint zsidó, pedig ezek száma szerinte Augusztus halá-
lakor 4 vagy 4'/2 millióra rúgott. Azoknak van hát igazuk, 
a kik szerint a III. és IV. század határvonalán legalább 6 
millióra tehető az összes keresztyének száma. 

Előre tekintve azoktól a felséges időktől el egészen a 
XIX. század és a jelenkor óriási missziói tevékenységéig, 
elmondhatjuk, hogy a keresztyénség a legönzetlenebb, leg-
buzgóbb, a legokosabb s a gyülekezeti életet teljesen az 
egyének hitére alapító ós ezért leggyőzelmesebb missziói 
munkát abban a három első században végezte, a mikor 
olyan megvetett, elhagyatott, üldözött volt és külső segéd-
eszközök nélkül szűkölködött, de Jézus jelenlétének erejét 
oly mértékben megtapasztalta, mint azóta az emberiség 
még sohasem. 

Dr Szabó Aladár. 
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A waldensek Piemont völgyeiben, azok lakóhelyei, 
erkölcsei és szokásai. 

„ B e l s ő t u l a j d o n s á g i n k n a k 
k e l l h o g y az e r k ö l c s l e g y e n 
r u h á j a é s t a k a r ó j a . " 

Schleiermacher. 

Ott ahol a cotti alpok elválasztják a franczia Dófinót 
Piemonttól, ahol Genévre és Yiso hegyei messze emelik föl 
fejeiket és belőlük a Clusone és Pelis folyócskák a Pó felé 
sietnek — ott vannak ama hires vidékek, melyek a mi törté-
nelmünk főszinhelyét ós a waldensek valószínű származási 
helyét képezik.1) 

Ha Turintól, Piemont fővárosától, a délnyugoti irányban 
húzódó országúton elindulunk, akkor egy szép fekvésű város-
ba Pignerolba jutunk, ahol hajdan a szavojai ház fejedelmei 
szókeltek. Itt van a völgyek keleti bejárata. Annak déli 
bejárata pedig Lucerna völgye, igy neveztetve Lucerna hely-
ségtől, amely szintén egy, a Pelisbe ömlő folyócskától nyerte 
a nevét. Kivált a nyugoti rész nagy termékenysége által 
tűnik ki. A Pelis partjain a legkövérebb rétek pompáznak; 
az igen enyhe égalj alatt szőllőt, gyümölcsöt és különféle déli 
gyümölcsöket tenyésztenek; még a selyemtenyésztóst is 
haszonnal űzhetik. St. Jean vagy St. Giovanni helysége 
képezi e völgy virágát ós koronáját. Különféle szőlő és 
gyümölcsfák díszlenek a szomszédos, szelíden emelkedő hal-
mokon, s a biztos jóllét örvendetes nyomaival találkozik a 
vándor tekintete. A legkisebb helység Horas, magas, gesz-
tenyéktől benőtt hegyektől egészen be van zárva, ahol csak 
kevés gabonát lehet tenyészteni. A lakosok szón-, mész- ós 
palakő elárusitásában találják föl legfőbb kereseti forrásukat. 
A hasonló nevű pataktól öntözött Angrogne völgy képezi a 

*) A waldensek legrégibb költeményei, La nobla Leyczon, la Barcs., 
la Payre eternal, la Despreczi dél mont, la növel sermon, la növel confort, 
Vavangéll de li quatre semencz, valamint az 1100 évről való katechizmusok, 
mindezek úgy látszik, hogy inkáhb egy keleti nyelvjáráshoz tartoznak, mint 
a trubadurok vagy a provánsziak többi költeményei. Nevezetesen a három 
előbbi iratok többnyire olasz jellegűek. Vesd össze a nobia Leyczon fogal-
mazványát és az antikrisztusról való értekezését a piemonti völgyekben 
Hahn 66. és 91. lapjain. 
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legnagyobb helységet. Csak két szoros úton lehet az igen 
meredek magaslatoktól egészen bezárt St. Laurent helységet 
elérni. Ettől északra emelkedik az alig csillámló Bachera 
hegy, az úgynevezett Pra del Torno, egy nagy barlanggal, 
amelyhez csak egy keskeny, sziklába vájt ösvényen, az 
Angrogne partja mentében lehet eljutni. Ebben a barlangban 
tartották a régi waldensek prédikátorai (a barbok) az δ 
istentiszteleteiket; itt végezték az if júság oktatását ; itt 
képezték magukat, e csendes rejtekben, s ifjaikat, akiket 
azután kiküldtek, hogy az evangyélium kincseit a messze 
távolba vigyék. Ép oly elrejtett, de még tágasabb az a bar-
lang, amely a La Tour vagy Tőrre helységnél fekvő Vandalin 
hegy által képződik. Ennek hosszú ágában négyszáz ember 
könnyen elrejtőzhet. Egyes sziklahasadékok a nap fényét, 
habár takarékosan is, bebocsátják és egyúttal lehetővé teszik, 
hogy a barlang belsejében mindent észrevegyenek a mi kivűl 
történik. Az egyetlen bejárat egy nyílás, melyen át egy 
ember csak fáradsággal jut keresztül, úgy hogy e föld alatti 
erősségben egyesek hosszú ideig védelmezhetik magukat 
nagy néptömeg ellenében is. La Tour helysége kellemes 
festői hely, amely bort, gabonát és gyümölcsöt szolgáltat. 
Valamivel fentebb fekszik Taillaret. Déli irányban érünk 
innen a borzalmas fekvésű Villarba és egy meglehetős tágas, 
erdőktől koszorúzott völgymedenczén át a Subiasc hegyi 
patak mellett fekvő Bobiba. A vadregényes tájon torony-
szerű sziklacsúcsok emelkednek ki, melyek közül az ősrégi 
gesztenyefák zöldje néz felénk. Iszonyú barlangokba ós hasa-
dékokba szakadtak a hegyek; a természet egész kifejezése 
mélységesen komoly. Alig áthágható, örvények és hegy-
szorosoktól átmetszett és zergéktől lakott hegyek zárják 
be végül a völgyet és választják el Francziaországtól. 

Meredek sziklahegyek állanak Lucerna és St. Martin 
völgye közt. Ez majdnem sehol sem nyújt nagyobb térséget, 
hanem az összes vilagtájak felé a legmeredekebb hegysorok 
tarkítják. Különböző ágakban kígyózik át a Germanasque, 
amely a Clusoneba ömlik. 

A völgy legdélibb és legmagasabb helysége Praly, a 
mely nem messze van az úgynevezett tizenkét tótól, e meg-
lehetős kis tavaktól, melyeket a hó táplál. Innét néhány 
pompás fenyőkkel benőtt magaslaton át Rodoretba jövünk, 
mely egy szűk völgyben fekszik. Innét csak egy rövid óra 
La Salse és Macel, melyeket csak a Germanesque választ 
egymástól el. Ezekhez közel emelkedik a nevezetes La Bal-
sille sziklahegy. Meredek utakon lehet eljutni a keleten 
fekvő Maneglie, Traverse, St. Martin, Chabrand, Ville Seche, 
Fáét, Rinclaret helységekbe. A völgy határán Perousa felé 
fekszenek Bouvil, Envers és a szép, gyümölcsfáktól bezárt 

13* 
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Pomaret. A legkisebb völgy Perousa, melyen délkeleti irány-
ban a Clusone folyik át. Itt találhatók La, Perosa, Villar, 
La Porte, St. Germain, Pramal, Pinache és Chenevixre 
helységek. Ezen völgy és Lucerna közt feküsznek St. Barte-
lomeo, Prarustin és Rocheplatte (Rocca pialta) falucskák. 
Ezek a tájak az ő mély szakadékaikkal és barlangjaikkal, 
az δ útnélküli, iszonyú szikláktól fedett hegyeikkel, a terem-
tés urától mintegy menedékhelyűi alkottattak az üldözött 
emberek részére és az ország e természetes erősségeit 
ismernünk kell, hogy felfoghassuk, hogy a waldensek az δ 
hatalmas elleneiknek miként voltak képesek oly hosszú ideig 
ellentállani és felettök gyakran nem éppen jelentéktelen elő-
nyöket is kivívni. 

A völgyek, mielőtt szavojai uralom alá jutottak volna, 
független államokat képeztek. Piemont hercegei és Lucerna 
grófjai megelégedtek egy egyszerű engedelmességi nyilat-
kozattal és e szorgalmas, békés embereket nem háborgatták. 
Minden völgynek saját alkotmánya és közigazgatása volt. 
Az egyik völgyben p. o. Pragelában egyes ember (major, 
maire) állt az ügyek élén; a másikban a fővezetés egy tanács-
nak, vagy több bíróknak (Rigidors) kezeibe tétetett. De mind-
nyájan újra egy szövetségben egyesültek és minden évben 
gyűlést vagy tárgyalást tartottak Angrogneban, melyre az 
egyes völgyek elküldék követeiket, hogy ott a közös ügyek-
ről tanácskozzanak.1) Földmiveles ós baromtenyésztés voltak 
eleitől fogva a lakosok keresetforrásai. De csak kimondha-
tatlan erőfeszítéssel lehetett a földből megnyerni a legszük-
ségesebb óletfentartási eszközöket. Sok vidék az óv legnagyobb 
részében hóval van fedve ; meredek hegyek tornyosulnak a 
szegényes kunyhók fölött. Csak a sikabb vidéken használhat 
a földmives taligát, vagy egyéb ily járművet. Rendszerint 
sokkal szegényebb, hogysem magának egy lovat vagy egy 
szamarat szerezhetne és így nem marad más hátra, mint 
hogy mindent nagy kosarakban maga vigyen a szántóföldre 
és onnét haza. Mégis kitartó szorgalom által legyőzi a leg-
nagyobb nehézségeket ós tényleg kicsikarja azt a természet-
től, a mit az jószántából megadni nem akar. A legmeredekebb 
hegyek falain kőből csinált terraszokat raknak egymásra, 
melyek sokszor alig tiz láb szólesek ós kis kőfalakkal vannak 
megvédve a viz erejétől. Azon a legnagyobb gonddal, fárad-
hatatlan szorgalommal szőlőt ültetnek, árpát, zabot, búzát 
tenyésztenek és az aratás nem mindig fizeti ki a ráfordított 
fáradságot. A rosszabb földterület a vetőmagnak csak ötszö-
rösét, a jobb legfeljebb a tizenkétszeresét adja vissza; és 
gyakran a földrengések vagy a vizáradások miatt minden 

') „Allgem. Kirchenzeitung", 1846. évfolyam V. füzet 77. sz. 
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remény meghiusul. De mennél terméketlenebb és korlátoltabb 
a föld, annál munkásabbak a lakosok. A waldensi nem saj-
nálja a fáradságot, hogy messziről termőföldet hordjon az δ 
sziklára rakott ültetvényeire; a hegyi folyamok partjait, a 
meredekek széleit kényszeríti arra, hogy neki táplálékot 
ajándékozzon; nem hagy felhasználatlanul a művelésre alkal-
mas egy helyecskét sem. Ε ritka tevékenység dacára a völgy-
lakók mégis gyakran még annyit sem takaríthatnak meg, 
hogy azzal magukat és családjaikat eltarthassák. Ily szük-
ségben a férfiak kényszerítve voltak arra, hogy a csekély 
élelmiszereket az asszonyoknak és gyermekeknek engedjék 
át, maguk pedig idegenben keressenek maguknak életfen-
tartást és keresetet. Mint cipőtisztítók, kéményseprők, kender-
törők, asztalosok ós bodnárok, külföldön vállaltak szolgálatot 
s hűségük és becsületességük által mindenütt megkedvel-
tették magukat. Mások ide-oda vándoroltak marmotákkal, 
pántlikákkal, tűkkel és mindenfele pipere-árúkkal és ha 
valamit szereztek, akkor újra visszatértek a kedves otthon-
ba és abból kifizették az adóikat, nehogy e miatt a könyör-
telen hivatalnokok csekély bútoraikat és kevés marháikat 
elvigyék. Ez üzleti utazást azonban felhasználták hitök ter-
jesztésére is; mert ezért ők annyira buzgólkodtak, hogy 
egykor egy waldensi, a hideg évszakban, éjjel egy folyón 
úszott át, hogy egy embert a római hittől eltérítsen és őt 
az új tanban oktassa. Mint házalók, még a nagyok és elő-
kelők lakásaiba is be tudtak jutni, s egy régi iró1) beszéli, 
hogy az ő térítési kísérleteiknél milyen óvatosak és ügyesek 
voltak. A szobába bebocsátva, az ő természetes szerénysé-
gükkel ezt kérdezték: „Akar-e gyűrűt, nyakkendőt, hímzést 
venni tőlem? Olcsón adom." Ha azután azt kérdezték, hogy 
nincs-e még több eladni valója, ekkor ők igy feleltek: „Igen, 
van még egy sokkal nagyobb drágaságom is ezeknél, kész 
vagyok azt önnel közölni, ha a papoknak el nem fog árulni." 
Ha ezt megígérték, akkor a waldensi tovább folytatta; „Van 
egy drágakövünk, a mely oly tisztán fénylik, hogy az ember 
azon át az Istent megismerheti és a melyből egy olyan tűz 
sugárzik ki, hogy azáltal az Isten szeretete felgyúl annak 
birtokosa szivében. A megbecsülhetetlen kincs, a mit én 
gondolok, az ige, a mi által az Isten az ő akarat ját az 
embereknek kijelenté és a mi által az ő szívok szeretetre 
gerjed iránta." Erre az eladó elővevé zsebéből az ő újtestá-
mentomát, olvasott abból egy vagy több szakaszt ós kivált 
Krisztus jajkiáltását Máté 23-dik fejezetében a zsidó fari-
zeusok ós írástudók ellen, a római egyház papjaira és 
szerzeteseire alkalmazva. 

') Rainerius Sacchoni. 
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„A szükség megtanít imádkozni," ezt mondja egy régi 
igaz példabeszéd. A kinek a föld csak keveset ád, és a kinek 
minden pillanatban el kell ismernie, hogy mennyire szükséges 
az áldás és oltalom onnét felülről, az ilyen ember örömest 
irányozza szivét az ég felé és ott biztos kárpótlást talál 
némely nélkülözésért. így az Istennel való foglalkozásaikban 
a waldensiek eleitől fogva örömüket találták. Az imádság δ 
náluk megelőzi a munkát, a nyugalmat és az élvezetet. 
„Mindazok között, amit mi e földön elővehetünk és tehetünk," 
mondják ők, a Miatyánkról való magyarázataikban,1) „semmi 
sincs tiszteletreméltóbb, nincs hasznosabb s nincs könnyebb, 
mint az Istenhez való imádkozás. Hogyha tisztesség az ránk 
nézve, ha gyakran és bizalmasan beszélhetünk egy földi 
királlyal, mennyivel nagyobb tisztességnek kell lennie annak, 
ha bizalmasan beszélünk az örökkévaló mennyei királlyal ? 
Az ima hasznos, mert Jézus mondja: „bizony mondom néktek, 
amit kértek imátokban — ha hisztek, elveszitek, megadatik 
néktek." Az ima könnyű is, mert mindenütt és minden időben 
lehet az Istenhez fölemelkedni. Ahoz nem sok szó szükséges, 
egy jő gondolat, egy jámbor óhaj már maga is ima." 

Az imát választák a waldensek az ő állandó kísérőjükül. 
Mielőtt szerény lakomáikhoz leültek, a családapa, vagy a 
család legidősebbje imigy szólt: „Az Úr, ki az öt árpakenyeret 
és a két halat a pusztában tanítványai előtt megáldotta, 
áldja meg ezen asztalt is és ami erre tétetett és még tétetni 
fog." A többiek erre így válaszoltak: „Az atyának, a fiának, 
és a szentléleknek nevében. Amen." Evés után így szólott a 
legöregebb: „Dicséret, tisztesség, dicsőség és hatalom legyen 
az Istennek mindörökön örökké. Amen." „Isten fizessen meg 
jó jutalommal mindazoknak, akik velünk jót tesznek. A mint 
6 a testi eledelt megadta nekünk, úgy adja meg a lelki 
életet is. Ο legyen velünk és mi legyünk ő vele mindenkor." 
Erre mindnyájan ezt felelték: Amen! Ily imaformák mégis 
egyáltalában nem voltak szigorúan előírva ; ki-ki szabadon 
imádkozhatott az ő szivéből, ahogy és amikor akart és a 
minden meggondolásnélküli fecsegést, értéktelen és haszon-
talan dolognak tartottak. „Jobb könnyekkel imádkozni, mint 
szavakkal"2) — mondották ők. „Mert az Istent, ki szivünk 
legtitkosabb gondolatait is ismeri, inkább megindíthatjuk egy 
sóhajjal, panasszal vagy könnyel, mint ezer szóval. De sokan 
vannak, a kik pogányokhoz hasonlóan azt hiszik, hogy ha 
sok szót használnak az imáiknál, akkor inkább meghallgatja 
őket az Isten." 

Igen jár tasak voltak a szentírásban, ők azt lelki kenyér-

') Glossa Pater noster Legernél I. kötet 40. lap. Hahn-nál 697. lap. 
') Lásd „Tresor de la foi." Perinnél 201. és 203. lap. 
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nek, a lélek világosságának s méznél édesebb eledelnek 
nevezók.1) Az evangélium volt az ő napi beszédük tárgya, 
azt naponként olvasgatták, úgy hogy senkit sem lehetett 
köztük találni, még a szegény parasztok közt sem, aki a 
biblia nevezetesebb helyeit, sőt egész könyveit is könyv nélkül 
ne tudta volna. Némelyek az egész újtestámentomot is el 
tudták mondani, a nélkül, hogy elakadtak volna. Olyan esetek 
is előfordultak, a midőn a tudatlan katholikus papok a walden-
seket szólították fel, hogy helyettük más eretnekekkel vitat-
kozzanak, mivel azokkal ők maguk, a szentírásban való 
járatlanságuk miatt nem voltak képesek boldogulni. A walden-
sek buzgalma elfogyhatatlan volt. Mindnyájan, férfiak és nők, 
ifjak ós öregek, nappal és éjjel szünet nélkül tanítással és 
tanulással foglalkoztak, mint azt maga egy katholikus író 
bizonyítja róluk.2) A munkás nappal munkája közben a 
munkatársát tanította vagy attól tanult ós éjjel minden ide-
jöket, a mit csak ébren tölthettek, egymás kölcsönös okta-
tására használták föl. A ki hét napon át tanítvány volt, az 
egy másikat keresett föl, a kit abban oktatott, a mit épen ő 
tanult és így a tanítók és a tanítványok mint lánczszemek 
fűződtek egymáshoz. Ha valaki nehéz emlékező tehetségével 
mentegette magát, akkor ezt mondák neki: „Naponként csak 
egy szót tanulj és az év végén már több fejezetet fogsz tudni; 
így folytasd évről-évre és meg lesz az eredménye." A gyer-
mekek szivében a keresztyénség magvát mindjárt elhintették, 
mihelyt annak talaja fogékonnyá vált. A kegyes szülők ezt 
tar to t ták: „Neveld gyermekedet az Úr félelmében és vezesd 
őket az erkölcsnek és a hitnek az útjára. Ne ess kétségbe, 
ha a fegyelemnek ellenszegül és nem javul meg azonnal. A 
földmivelő sem arathatja le mindjárt a gyümölcsöt, a mit el-
vetett, hanem be kell várnia az időt."3) Az anyák elbeszélték 
a szentírás történeteit, az apák az elődök nagy tetteit. A régi 
hitiratokból szép erkölcsi mondatokat igyekeztek az ifjú 
lelkekbe bevésni, hogy az nekik vezércsillagul szolgálhasson 
életútjokon.4) Azt mondák nekik: 

„Mezítelen és szegényül jövünk e világra; mezítelen és 
szegényül hagyjuk el ezt. Az élet kezdete és vége egyenlő 
gazdagnál és szegénynél, úrnál és rabszolgánál."5) 

„A háladatlanság szél, mely az isteni kegyelem forrását 
kiszárítja."6) 

*) „Glossa Pater noster." Legeméi I. kötet, 48. lap. 
2) Reinerius Sacchoni. 
3) La Disciplina Perinnél 231. lap. 
4) Lásd Muston Histoire des Vaudois, 407. lap. 

La Barca Raynouardnál 104. lap. Halmnál. 562. lap. 
e) Glossa Pater noster, Legeméi 1 köt. 47. lap. 
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Kerüld a henyélést.1) 
Vizsgáld figyelmesen lelkiismeretedet.2) 
A jó tett, egy jő ima.3) 
A száj, mely hazudik, megöli a lelket.4) 
Ily magvas mondatok könnyen és mélyen benyomódtak 

az ifjú lélekbe; gyakran ezek képezték a társalgás tárgyát 
és némelykor kísértés óráiban hű barátok voltak. 

Magától értetik, hogy egy ilyen természetes népnél a 
testi ügyességben való gyakorlást sem hanyagolták el. 

A waldensek kitűnő vadászok, nyilazók s parittyázók 
valának. De a miben e nép mindenek fölött kitűnt, a mi a 
történelemben neki sajátságos nagy helyet biztosított, az 
általában az ő vallásos jelleme, Istenben való élete, amely 
ki van fejezve az δ egész fejlődésében, minden szenvedéseiben 
és küzdelmeiben. Ezt az életet minden täohen hű lelki pász-
torok táplálták és ápolták. Ók voltak a családok bizalmasai, 
vitás ügyekben a birái s az erkölcsök őrei. A nép ezeket 
barboknak (Barbes, Barte) vagy bácsiknak nevezé, egy a 
völgyekben honos kifejezéssel, a mivel nagyrabecsülését és 
tiszteletét fejezi ki.5) Ezek az emberek nem tudóskodtak. 
Igen egyszerű és korlátolt volt az ő oktatásuk.6) Ha valamely 
ifjú magát a lelkészi pályára határozta el, akkor egy barbhoz 
fordult azzal a kéréssel, hogy őt arra képezze ki. Ez akkor 
meghagyta neki, hogy az ó- és újtestámentomnak egy részét 
könyv nélkül tanulja meg, ez utóbbiból főként Máté és János 
evangéliumait, úgyszintén az apostoli leveleket igyekezzék 
megismerni, és oktatást adott neki a szent szolgálat vezeté-
sére. Ha a fiatal ember az oktatás ideje alatt nem tanúsított 
kellő képességet, ekkor a barb őt visszaküldte a szülőihez, 
hogy őt tisztességes iparossá nevelhessék. Ha megfelelt a 
várakozásnak, akkor egy szigorú, több völgyi lelkész által 
vezetett vizsgálathoz bocsátották; ha ezt becsülettel kiállotta, 
akkor a gyülekezet őt megválaszthatta ós a lelki főpásztor 
(Moderator) kézföltétellel az ő hivatalára fölszentelte. 

Ezek a régi barbok, a kiket csak szabad lelki vágy és 
hiterő vitt a hivatalukba, igen jámbor ós hű férfiak voltak ; 
hogy mindenük legyenek azoknak, a kik magukat bizalommal 
az ő lelki oltalmuk alá helyezték, ezt ők életük legfőbb és 
legszebb feladatának tekintették. Ők hitsorsosaik élére állottak, 
ha ellenségeik dühe azokat arra kónyszeríté, hogy kezükben 
fegyverrel védelmezzék meg kunyhóikat ós templomaikat; 

4) La Disciplina, Legeméi I. köt. 198. lap. 
•) Glossa Pater noster, ugyanott I. köt. 47. lap. 
s) La Disciplina, ugyanott I. köt. 198. lap. 
4) De la Tribulations, Legernél I. köt. 37. lap 
5) Brez, Histoire des Vaudois. Paris 1796. I. köt. 608. lap. 
·) De Ii Pastor, Perinnél 227. lap. 
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semmi veszélytől nem rettegve, siettek a betegek,1) a szegé-
nyek és szorongatottak védelmére; egy út sem látszott 
előttük messzinek és nehéznek, hogy az evangélium világos-
ságát terjesszék és annak vigaszával a lelkeket megnyug-
tassák; egy börtön sem volt előttük sötét, egy halálnem sem 
borzalmas, ha az Úrról kellett vallást tenni az emberek előtt. 

A régi waldensi lelkészeknek nem volt fizetésük. Az a 
jó nép, a melyet oktattak, önként megadá nekik azt, a mi 
az ő életük fentartására szükséges volt.2) Mint az apostolok 
csaknem állandóan szertejártak, fölkeresték a távoli gyüle-
kezeteket és hitsorsosokat az Alpokban, megerősítették azokat, 
a kik titokban Rómától elszakadtak, megkeresztelték a gyer-
mekeket, kiosztották az Urvacsoráját a felnőtteknek, vigasz-
talták és oktatták mindazokat, a kik azt kívánták.3) Ez 
utazásaikat gyakran még távolabbi országokra is kiterjesz-
tették, mint Német- és Csehországra és természetes, hogy 
azok sok veszéllyel és nehézséggel voltak összekötve. A 
barbnak ritkán jutott az a jótétemény osztályrészéül, hogy 
néhány évig, vagy éppen élethossziglan egy gyülekezetben 
maradjon, ahol jól érezte magát. Semmi nyugalmuk sem volt 
életükben; sorsuk az volt, a mi az őrségen álló katonáé. Ez a 
bizonytalan és mozgalmas élet, ezek a folytonos veszélyek és 
nélkülözések, melyeket hivatásuk hozott magával, mint az 
apostoloknál, úgy náluk is sokszor lehetetlenné tették azt, 
hogy házastárssal szövetségre lépjenek. De semmi esetre 
sem volt a barboknak a házasság eltiltva, a mit a waldensek 
egy szent isteni rendeletnek tartottak és semmi esetre sem 
tulajdonítottak a nőtlenség által maguknak magasabb móltó-
ságot, hanem ebben is csak az a nemes törekvés vezette, hogy 
nehéz hivatásukban semmisem akadályozza őket és akadály-
talanul mehessenek el a legtávolabb fekvő egyházakba is. 
Mégis minden időben voltak közöttük egyesek, a kik házas-
sági kötelékbe léptek. 

Ezek a barbok, a kik oly gazdagok voltak az odaadó, 
önfeláldozó szeretetben, nemcsak lelki segélyt nyújtottak az 
övéiknek; hanem a testi szenvedéseket is igyekeztek enyhí-
teni. Az orvosi és sebészi ismereteket is megszerezték. A 
völgyekben a tulajdonképeni orvosok nagy hiánya miatt ez 
a legnagyobb fontossággal bírt és egyúttal oly jövedelmet is 
biztosított a számukra, mellyel az ő vószteljes ós nehéz 
utazásuk kiadásait legalább részben fedezhették. 

') A betegek látogatásáról sok szépet olvashatni róluk Perrin „Almanach 
spirituer"-jében, 219. lap s következő. Ezt a barbok legszentebb kötelességüknek 
tartották. 

') De Ii Pastor Perinnél 227. lap. 
') A hitsorsosok lakásait bizonyos jelekről ismerték föl, melyek az 

ajtókon és a háztetőkön voltak. 
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Az ő egyházalkotmányukban és egyházfegyelmükben 
a régi waldensek az apostoli korhoz közeledtek. Az első 
keresztyén püspökökhöz hasonlóan egy felvigyázó-moderátor 
állt az összes völgyi egyházak ólén és az δ mellérendelt-
jével vagy segítőjével (moderateur adjoint) gyakorolta a 
főfelügyeletet a hitsorsosok összes gyülekezetei fölött. Minden 
gyülekezetnek voltak legöregebbjeiL) és diakonjai (diakres), 
kik a helybeli lelkészekkel együtt az egyháztanácsot vagy a 
konzisztoriumot2) alkották és erkölcsei fölött őrködtek. A 
diakonok főkép a szegények ápolásáról gondoskodtak s úgy 
nekik, mint a legöregebbeknek, feddhetettlen élet által kellett 
kitűnniök. Minden évben az összes völgyi lelkészek, valamint 
minden gyülekezet képviselői zsinatra3) gyűltek össze. A 
képviselőknek megbízó levelet adtak, melyben a gyülekezet 
lelkészének a magaviseletét Ítélték meg s az általak meg-
választottnak a megerősítését kérték, hogyha az minden kívá-
nalomnak megfelelt, vagy egy új lelkipásztor kinevezését 
kérelmezték, ha az eddigi bosszúságra adott alkalmat. A 
zsinaton a völgyi egyházak minden ügyeit megtárgyalták, a 
gyülekezet által választott és javasolt papokat megerősítették 
és a méltatlan szolgákat letették, a nagyobb egyházi bünte-
téseket kirótták és a viszálykodásokat utolsó fokon elintézték. 

A lelkészek ós az egyház legöregebbjei minden hónapban 
közös értekezletre vagy colloquiumra4) jöttek össze és az ez 
alkalommal tartott prédikáció a lelkészek, legöregebbek és 
az egész nép Ítéletének volt alávetve. Ε havi értekezletnek 
főtárgyát a hitsorsosok közt netalán fennforgó viszálykodás 
elintézése képezte. Nevezetesen igen közel fekvő okokból a 
waldenseknek szigorúan meg volt tiltva hogy bármi pörük-
ben világi bírákhoz forduljanak, a kik mind a római egyházhoz 
tartoztak. Egészen eltekintve attól, hogy ott egy waldensi 
bajosan találhatott volna igazságot, főkép ha panaszát egy 
katholikus ellen intézte, akkor az ily egyenetlenséget az 
ellenei igen könnyen a völgylakók romlására használhatták 
volna föl. Ha egy waldensi azt hitte, hogy őt más megsértette 
vagy valami módon megkárosította, akkor ügyét előbb gyüle-
kezete legvénebbjei elé vitte. Ha ezeknek nem sikerült a 
viszálykodókat egymással kibékíteni, akkor a konzisztorium-
hoz fordult. Ez arra kényszeritó mind a két felet, hogy béke-
birákat válasszanak és ha ily módon sem sikerült a békét 
helyreállítani, akkor az ügy a legközelebbi értekezletre s ha 
ez sem já r t sikerrel, a legközelebbi zsinatra vitetett, mely 
az utolsó, döntő szót mondá ki. A pörök különben a leg-

') Perrinnél 233. lap. 
») Brez I. köt. 197. lap. 
8) Brez I. köt. 102. lap. 
4) Brez I. köt. 198. lap. 
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nagyobb ritkaságok közé tartoztak, ezt még elleneiknek is 
ismételten be kellett vallaniok és Thuanus, a gyakran nevezett 
történetíró biztosit arról, hogy az első pör a völgyekben csak 
a tizenhatodik évszázadban fordult elő. A waldensi birák 
bölcsességében és becsületességében vetett bizalom oly nagy 
volt, hogy még maguk a katholikusok is nem ritkán hozzájuk 
fordultak a saját felsőségük helyett, ha valamely völgylakóval 
viszályba keveredtek. 

Az egyházfegyelmeV) a régi waldenseknél igen szigo-
rúan kezelték és a rendeleteket húsvét előtt minden vasár-
nap az összes templomokban felolvasták. A moderátor köte-
les volt az ő segédével ós egy legöregebbel minden évben a 
völgyek összes egyházait fölkeresni2) és azok állapotáról, 
valamint a különböző lelkészek magaviseletéről a legköze-
lebbi zsinaton jelentést tenni. Hasonló módon kellett minden 
lelkésznek évenként egyszer vagy kétszer az ő gyülekezetét 
megvizsgálni. A szószékről hirdette ki a látogatás minden 
napját. Ugyanakkor a falu összes lakói, vagy ha a község 
nagy volt, az összes lakósok, férfiak, nők, gyermekek, szol-
gák és szolgálók egy meghatározott szállásra, a legöregebb-
jük házába mentek be. Ha valakinek panasza volt más ellen, 
elmondá azt a lelkésznek és ez igyekezett az ügyet kiegyen-
líteni. Erre minden egybegyültet kikérdezett a kathekizmus-
ból és mindenki nagy sérelemnek tartotta azt magára nézve, 
ha ennél őt tévedésből elmellőztók. Maguk az egyháztanács 
tagjai is szigorú vizsgálatot tartottak egymás között. Egy 
meghatározott napon összejöttek. A pap előbb a legöregeb-
beket kórdezé ki, őket a hibákra figyelmeztette s azután 
szelíden megdorgálta. Erre ő kiment ós a mikor visszahívták, 
az első legöregebb szabadon és nyiltan tudtára adta neki, 
a mi benne dicséretre és megfeddésre való volt. Az összes 
legöregebbek és diakónok fölött is épp úgy mondtak ítéletet. 
Azért hogy mindenkor igazságosan és szelíden jár janak el, 
mielőtt a vizsgálat elkezdődött volna, kiki Istenhez emeló 
föl kezeit és fogadalmat tett, hogy csak a keresztyén szeretet 
parancsai szerint fog cselekedni, s hallgatni fog ós senkit 
sem fog feljelenteni, ki lelkiismerete végett egy másik ellen 
feddést mondott ki. 

Ha egy waldensi durvább bűnöket követett el, ha valaki 
makacs volt és ellenszegült az egyház rendeleteinek és az 
egyházi fegyelemnek, akkor azt hosszabb vagy rövidebb időre 
az úrvacsorájától és a prédikációtól eltiltották, vagy kiközö-
sítették.3) Ez a kiközösítés némely jogok elvesztésével volt 
összekötve. A kit ezzel sújtottak, az nem lehetett kereszt-

') De la Disciplina Perinnél 225. lap. 
ή Brez 1. köt. 92. lap 
3) De Texcommunication Perrinnél 232. lap. Breznél 93. lap. 
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szülő, nem köthetett házasságot s nem lehetett tanú. De ha 
az igy kizárt hosszú idő alatt kétségtelen jelét adta igaz 
bűnbánatának, akkor őt újra fölvették az egyházi közösségbe. 
Ez a visszavétel a következőképpen történt; a kiközösitett-
nek három egymásután következő vasárnap, az egybegyűlt 
gyülekezet előtt, a templomban egy külön arra a célra ki-
jelölt helyen kellett maradnia az egész prédikáció alatt. 
Ennek végeztével és az áldás előtt a pap kihirdette a népnek, 
hogy az itt jelenlevő és e vagy ama hiba miatt kiközösített 
egyént nyilvános vezeklésre bocsátják. A vezeklő ekkor 
letérdelt és ebben a helyzetben hallgatta a lelkész dorgálá-
lását. Az első vasárnapon az felmutatta neki az ő bűnének 
az utálatosságát; a másodikon az igazi bűnbánat szükséges-
séget és gyümölcseit tárta föl; végre a harmadik vasárnapon 
maga a vezeklő kérte Istennek és az egyháznak bocsánatát 
és megígérte, hogy jövőre a törvény minden áthágásától 
óvakodni fog. Erre a lelkész tudtára adá Isten nevében 
bűnei bocsánatát és az egyház kebelébe való visszavételét. 
Egy hathatós intés a néphez és egy ima zárta be a mélyen 
megható ünnepélyt. 

A korcsmák látogatását1) — melyekből a völgyekben a 
nélkül sem volt egy sem - a waldenseknek, mint „az ördög 
műhelyébe" való bemenetelt szigorúan eltiltották. „Isten 
megmutatja az ő erejét ós az ő csudáját az egyházban", 
mondja a régi egyházi rendezet; ő ott a vakokat látókká, 
a sántákat járókká, a némákat szólókká, a siketeket hallókká 
teszi. Az ördög a korcsmákban épp az ellenkezőt cselekszi. 
Ha ugyanis a dobzódó a korcsmába megy, oda fölemelt fővel 
ós egyenesen megy; de ha onnét kijő, akkor már nem tudja 
magát tartani többé és mintegy a látását, hallását, beszédét, 
érzését, eszét és az emlékezetet is elveszíti". A szerencse-
játékok mindenféle nemeit, a kártyát és a kockát mind 
száműzték a völgyekből és a kit ilyennél értek, annak 
kemény elégtételt kellett adnia. Kiváló bűnnek tartották 
még a táncot is.2) „A ki táncolni megy", mondja a régi 
waldensi egyházrendezet, „az az ördögnek ad kíséretet. 
Táncnál az ördög a vezető, az eszköz ós a cél. A mily gyak-
ran fölemeli az ember a táncnál lábait, oly gyakran tesz egy 
ugrást a pokolba. A tánc az ördög miséje. Ε misénél az 
énekesnő mintegy az ördög papnője; azok, kik annak felel-
nek, a misénél szolgáló lelkészek; a néző közönséget a pap-
gyermekek szolgáltatják; a sipok és hegedűk a harangok 
és a zenészek az ördög segédei. Az ékszerek, a miket az 
asszonyok viselnek, azok a kövek, a melyeken az ördög az 

l) De la Taverna Perrinnél 238. lap. 
') Del Bal Perrinnél 240. lap. 
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ő kardját élesíti". Megtörtént, hogy egy barb nejének nyil-
vános templomi vezeklés alá kellett magát vetnie azért, mivel 
egy katholikus táncmulatságot csak megnézett, ahová vélet-
lenül ment be. 

Habár a régi waldensek nagyon is szigorúak voltak, 
tanításaikban és életükben egy valódi keresztyén, evangelikus 
népnek a képét tüntetik föl mielőttünk. Az δ vendégszere-
tetük, hűségük és becsületességük közmondásos volt. Pie-
montban a katholikusok azon igyekeztek, hogy a völgyekből 
kapjanak cselédeket; háborús időkben a waldensek oltalmára 
bizták gyermekeiket ós azokra néha hálából vagyonuk egy 
részét hagyományozták. Az egyszerűséget és mértékletes-
séget a völgylakóknak már az ő szegénységük parancsolta; 
de ők abban az igazi apostoli életmód ismertető jeleit is 
látták. Az δ jámbor honfitársai iránt való büszke szeretetéből 
azért mondja Leger a történetíró és híres főpásztor ezeket a 
szavakat : ' ) „A minden jó adományok szerzőjének a dicső-
ségére igazán azt állithatom, hogy általában és oly sok 
előttem ismert református népekkel összehasonlítva, egy 
sincs, mely az Isten igéje iránti igaz buzgóságában, annak 
megvallásában való szent állhatatosságban, az egyszerű és 
ártatlan társalgásban, a mértékletes életmódban, a fáradha-
tatlan munkálkodásban, a játékok minden nemeitől, a kár-
tyától ós kockától való tartózkodásban őket felülmúlná; 
vagy ha nem az én hazámról lenne szó, úgy azt mondhat-
nám, hogy egy sincs, a mely velők fölérne. Egy egész év-
századig lehet élni köztük, a nélkül, hogy egy esküvést 
hallanánk; megvetik a táncot, az ivást, az élvezetet, általá-
ban minden kirívó bűnt és ha netalán egy elesik közöttük, 
akkor azt mint becstelent megvetik." Még a waldensek némely 
ellenségei sem tagadhatták meg tőlök azt a bizonyságot, 
hogy ők csendes, jámbor, erkölcsös életet folytatnak s buz-
gón igyekeznek az Isten parancsait teljesíteni ós a szent-
írásban kiváló jártassággal bírnak. Reinerius Sacchoni, a 
híres eretnekbiró, ki a tizenharmadik évszázad közepe körül 
a katholikus egyháztól elszakadt pártokról ír,2) s ki korábban 
maga is egy ilyenhez tartozott, azt mondja a mi walden-
seinkről: „A waldensiek felekezete egyáltalában különbözik 
a többi felekezetektől, melyek azoknál, kik az ő gyalázatos 
tanaikat hallgatják, mindjárt undort gerjesztenek az ő iszonyú 
káromlásaik által, a melyeket kiejtenek. Ez a felekezet ellen-
ben elcsábítja az embereket a kegyességnek egy bizonyos 
látszata által. A waldensek becsületes életmódot folytatnak 

Lásd ugyanott I. k. 198. lap. 
') Lásd: „Maxima bibliotheca veterum Patrum et antiqüorum scripto-

rum ecclesiasticorum. Lugd. 1677. Τ. XXV. Lásd 262. lap. Vesd össze Pet. 
de Pilichdorf, contra haeresin Waldensium tractatus ugyanott 277. lap. 



1 9 8 Czékus László. 

az emberek előtt és ők az Istenre való tekintettel mindent 
hisznek, a mit hinni kell. Ok az apostoli hitnek minden 
cikkét elfogadják * csak a római egyházat és annak a pap-
ságát szidalmazzák. Szokásaikban illedelmesek és szerények, 
ruháikon semmi ékszer nincs; a legtöbben közülök nagyon 
szegényesen járnak. Beérik a legszükségesebbel, nem járnak 
korcsmákba, sem nyilvános táncokra; soha nem lehet rajtok 
látni azt, hogy haragudnának. Asszonyaik szerénység által 
tűnnek ki, kerülik a pletykálkodást, a könnyelmű és bolond 
beszédeket ós az átkozódást; az δ beszédük igen vagy nem. 
A waldensek tudják az egész új-testámentomot ós az ó-testá-
mentom legnagyobb részét könyv nélkül. Nem akarják, hogy 
nekik valami mást prédikáljanak; mert azt mondják, hogy 
minden, a mit a prédikátorok előadnak, a nélkül, hogy azt 
az ó- és új-testámentomból bebizonyíthatnák, nem egyéb 
mint hazugság". Ily tanúbizonyságok után azt kérdezzük, 
hogy mi volt a wakiensek eretneksége ? Felelet: az ő igazi 
keresztyénségük. Ők jobbak és felvilágosultabbak valának, 
mint az δ koruk, s volt bátorságuk annak a hibái ellen 
küzdeni. Ezért váltak az δ csendes völgyeik iszonyú üldöz-
tetések véres színhelyeivé. Mily fájdalommal s egyszersmind 
mily fölemelő érzettel tekintünk mi ezekre a hiterő ós haza-
szeretet által felavatott és megszentelt völgyekre! Mily hatal-
masan szólnak hozzánk e sziklák, melyek a martirok vérót 
i t ták! Isten templomaivá dicsőülnek előttünk e mély barlan-
gok, e borzasztó föld alatti folyosók, melyekbe a jámbor 
barbok, gyakran a harci zajok közt, a béke evangyóliumát 
hirdették és a szeretet szent lakomáját kiosztották. 

Binder Ferdinánd műve nyomán 

Czékus László. 



A skót vallásos nevelés története a reformáció óta. 
(Vázlat). 

„Az ú g y n e v e z e t t k e r e s z -
t y é n s é g p u s z t á n t r a d i c i o n á l i s 
ú t j a i t ö k é l e t e s e n c s ő d ö t v a l -
l o t t a k . " 

Dr. Norman Macleod. 

A skót reformáció úgy szellemében, mint történeti ese-
ményeit véve tekintetbe egészen egyedüli jelenség az európai 
történelemben. Másutt a reformáció proklamálása kezdete 
volt egy hosszú harcnak az eszmék elterjedéséért, itt e 
proklamálás már befejezését jelentette a reformált szellem 
vezető körökben és a nép nagy részében történt elterjedésének. 
Ennek okát háromban talál juk: 1. Politikai szempontok. 
Nagy volt az elkeseredés a francia uralom ellen, melyet 
Mária királynő kegyelt, úgy Angliában, mint Skóciában. Mialatt 
Knox agitációs körútjait járja, s nyomában a katholikus 
régi műemlékek, szobrok, templomok vandálokat megszégye-
nítő pusztítása foly, az udvarban annyira kiélesedik a dolog, 
hogy a franciaellenes főurak sereget gyűjtenek s a királynét 
(Guise Mária) csak gyors betegsége óvja meg a dethronizál-
tatástól. Akik halálos ágya köre gyűlnek s hallgatják alázatos 
bocsánatkérését, protestáns főurak, valamint azok is, akik 
kilenc napig hagyták temetetlen, mert Knox nem engedte 
meg, hogy „babonás ceremóniákat" tartsanak fölötte. A szó 
szoros értelmében el kellett lopni, hogy francia földre (Rheims-
be) vihessék. A gyűlölt francia befolyás igy a katholikus 
egyházat is gyűlöltté tette. 2. Skócia és Angolország viszonya. 
Világosan kimutathatók az anglikán hatások már Knox előtt. 
VI. Eduard Prayer Bookja közkézen forog, mikor pedig a 
francia uralom erejében van, az ellenzéki nemzeti párt Ang-
liába fordul segítségért. Ezenkívül a nagyobb és szellemileg 
is erőteljesebb Anglia mindig érezteti hatását a skótokkal. 

Ε kérdés látszólagos nehézségét képezi az a feszült viszony, 
mely később is, ekkor is egy pár ponton megállapítható a 
két ország között (1558—9-ben egy Erzsébet ellen indítandó 
háborúról is volt szó). A megoldás Erzsébet királynő és Knox 
személyes ellentéteiből magyarázható, valamint Skócia 
félelméből, hogy függetlenségét kell föláldoznia az angol 
segítségért. 3. Kálvini hatások. Már az 1549-i zsinat vádolja 
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a papokat, hogy tudatlanságuk miatt terjed az eretnekség. 
Angolországból és Németországból sokan jönnek Skóciába 
terjeszteni az új eszméket. Mindez azonban csak apró, elszórt 
jelenség, mig Knox föl nem lép 1546-ban. Száműzetése után 
is érintkezésben marad itteni híveivel különösen, mikor 
Genfbejut, s onnan Kálvin kátéját elküldi lefordítva. Hason-
lókép el volt terjedve a genfi angol egyház rendtartása 
„approbáltatva ama híres és tanult ember, Kálvin János 
által". A katholikus egyház 1551-ben Hamilton St.-andrewsi 
érsek által már ekkor készen állott kátét elfogadja. Az egész 
káténak alapgondolata, ami jeligéje i s : „contra rationem, 
nemo sobrius, contra scripturam, nemo christianus, contra 
ecclesiam nemo pacificus senserit". (Augustinus). Különös 
nevezetessége, hogy félreismerhetetlenül kálvini gondolatokat 
tartalmaz, amilyenek: a prologus kiemeli, hogy az egész 
keresztyénség alapja belátni az embernek a maga nyomorú-
ságos állapotát, s hogy ebből egyedül Isten szabadíthat ki; 
a kereszt és ereklyék, valamint Máriatisztelet szellemi fölfo-
gása, illetőleg az utóbbi teljes hiánya; a predestináció gondo-
lata („egyedül Istenbe vetem bizodalmamat és üdvösségem 
reménységét, mert δ atyám, ki gondot visel; kétség nélkül 
vagyok bármi sors között, mert δ beteljesíti ra j tam az δ 
kegyelmének igéretőt, hisz az egész világot, azért teremtette, 
hogy az én üdvösségemet mozdítsa elő"); az úrvacsoráról a 
következő gondolat: a kenyér ős bor példázzák (signify) a 
Jézus testét és vérőt, hogy valamint a kenyér sok buzaszemból 
van, a hívek is építessenek egy házzá, (a transsubstantiót 
azért elfogadja). 

Ε példa is bizonyítja, hogy a katholikus egyház némely 
emberei határozottan igen magas műveltségi fokon álltak. 

Ε lassú átformálódás két dolgot eredményezett : 1. a 
nép lassanként elhidegült a papoktól és kath. egyháztól, 2. 
az új, már szervezkedni kezdő egyház pedig erősen hozzá-
látott, hogy a nagy számban hozzája sereglő népet belsőleg 
is áthassa a reformáció gondolataival. 

Az újonnan föl-fölmerülő politikai viták, majd egyház-
politikai krizis nehezítette ezt lépten nyomon, s így csak 
lassan haladhat előre. Ennek a munkának története képezi 
e vázlatos dolgozat tárgyát. 

I. Vallásos nevelés a reformációtól a Westminsteri 
Confessióig. 

A vallásos nevelést itt, mint a többi korszakban is, három 
téren fogjuk vizsgálni: a családban, az egyház által végzett 
intézményes nevelést és azokat a kátékat, melyek haszná-
latban voltak, vagyis az anyagot, mit a nevelésben átadtak. 
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Az egyháznak megalakulásától, illetőleg a parlament 
által való proklamáitatásától a westminsteri zsinatig (1648) 
tartó időszaka a reformált szellem meggyökeresedésónek 
kora. Lassú folyamat volt ez, mert láttuk, hogy külső okok 
voltak a reformáció közvetlen megindítói. Mindamellett, hogy 
az uj egyház disciplinája igen szigorú volt és polgári ügyekre 
is kiterjedt, a nép maga sok régi szokást őrzött meg, míg 
erős kézzel nem fogtak kiirtásukhoz. Ε korszak általános 
jellemét a vasszigorúsággal keresztül vitt disciplina képezi. 

1. A család, különösebben a családfő kötelességót a 
vallásos nevelés terén először törvényileg a „First Book of 
Discipline" (1560) rendeli el (XI. fej.) mondván : „minden gazda 
és családfő tanítsa, vagy taníttassa gyermekeit, cselédeit, 
családját a ker. vallás princípiumaiban, melyek tudása nélkül 
senki se bocsáttathatik az Úr asztalához". Ugyan e fejezet 
rendeli el a családi istentiszteletek tartását egy imádságnak 
„a legtiszteletreméltóbb" egyén által való elmondásával. 
Hogy e rendeletnek milyen erős érvényt tudtak szerezni, 
mutatja, hogy magára a királyra is ráerőszakolták, bár 
maga sohsem vett részt bennük szívesen. 

Melville így írja le a családi istentiszteletek rendjét : 
„evés idején mindig beszélgetés volt komoly dolgokról 
(reasoning upon good subjects) nevezetesen kézenfekvő dol-
gokról, aztán komoly és hosszú ima; azután olvastunk egy 
fejezetet (a bibliából) s mindenki megmondta rá megjegyzé-
seit és megfigyeléseit, akkor énekeltünk egy zsoltárt, melyet 
megbeszélés követett közelfekvő dolgokról, este pedig lefekvés 
előtt komoly és buzgó ima az ügyek állapota szerint". Az 
egész családi vallásosságot egy bizonyos fanatizmus hatja 
át, erre meglepő bizonyítékokat találunk Knox, Melville stb. 
naplóiban. Már itt kezdődik az egyháznak a családi és 
politikai életbe való olyan erős befolyása, hogy a második 
időszakban aztán minden más socialis categoria elveszti 
jelentőségét s az egyház lesz minden, mindenekben. 

2. A vallástanítás két oldalról is folyt. Az egyház 
mint egyház kötelességévé tet te a papnak, hogy híveit 
tanítsa nyilvánosan is amellett, hogy privátim figyelmezteti 
(Book of Common Order Geneva. 1556. I. fej. 1. b.). Továbbá 
kötelességévé teszi, hogy a pap az egyház többi tisztviselőivel 
minden csütörtökön gyűljön össze, számon venni, jó rend 
van-e a gyülekezetben, s figyelemmel kisérjék a pap műkö-
dését is, valamint kiemeli, hogy a pap tartson írásmagyará-
zatot a nép előtt hetenként egyszer. Ezt csak az a különös meg-
jegyzése iktatja ide, mely ekkor a hallgatóság tagjainak is meg-
engedi elmondását annak „ami a szívén fekszik". (V.-VI. fej.) Az 
egyháznak ilyen nevelői tevékenysége az egyházi disciplináról 
szóló törvényen alapúi, mely már az első időkben igen kate-

Theol. Szaklap. IX. évf. 1 4 
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gorikusan előtérben áll. (B. o. C. 0. Geneva. VII.) A „First 
Book of Discipline" idejében már a kettő elválik, az egyik lesz 
az egyházfegyelem, mely az erkölcsi állapotokra ügyel föl, 
a másik az az inkább tanító tevékenység, melyet azonban 
még mindig a pap végez. Az előbbit illetőleg látjuk a bűnösök 
számára megszabott hosszú vezeklési folyamatot, a büntetés 
fokozatait az egyszerű megfeddéstől (rebuke) az excoinmu-
nicatió körüli eljárásig. Az utóbbiról elrendeli, hogy a pap 
vasárnap délután gyűjtse össze a gyermekeket és vizsgálja 
meg a kátéból „a nép hallatára, igen szorgalmasan járván 
el a dologban, hogy értesse meg a néppel a kérdéseket, mint 
a feleleteket". Nyilvánvaló, hogy az intézkedés kettős célt 
szolgál; a családatyák ott megtanulják amit gyermekeiknek 
otthon tanítsanak és nem kell külön, rendszeres tanítást 
tartani, a nép oktatására. A II. B. o. D. egyházkormányzati 
jelentőséggel bírván, inkább csak a papok kötelességei között 
emeli ki erősen az egyházi fegyelem gyakorlását, „mert ő 
herald Isten és ember között". A pap által az egyház nevében 
végzett nevelői functió tehát kétoldalú volt: egyházfegyelem 
és tanítói munka a káté magyarázatára. Ez utóbbi későbben 
mindinkább az úrvacsorát megelőző s arra képesítő vizsgá-
lattá lesz. 

Emellett azonban a tanító is végzett vallásos nevelői 
tevékenységet az iskolákban. A parochiális iskolák ekkor 
még nem voltak meg, de folytonos a felső presszió, hogy 
minden egyház állítson iskolát magának. Maga a tanítói állás 
is igen érdekes változásokon ment át. Itt csak annyit, hogy 
rendes „reader" volt, vagyis istentiszteleteken ő olvasta a 
lectiókat s ő mondott előtte és utána imát (reader's service). 
A B. o. C. 0. Geneva IV. fejezete a papok (ministeris) sorába 
osztja be, nevük „teacheris or doctors", kötelességük „tanitni 
az evangeliumi tiszta tant az iskolában, hogy az egyház ne 
hagyassók „barren and waste" az utókorra". Emellett azonban 
„mivel az emberek nem haladnak elő jól ebben a tudomány-
ban, ha nem nyernek oktatást először a nyelvekben ós em-
beri tudományokban (mert Isten ma már nem csodák által 
kormányoz) ', szükséges, hogy Collegiumok állíttassanak föl. 
(Az „emberi tudományokból" itt nyert oktatás rendjót előadja 
Melville naplója). A I. B. o. D. részletes utasításokat tar-
talmaz az oktatás és iskolaügy körül, mely utasítások ér-
dekes képet rajzolnak az iskolaügy akkori állapotáról. Sajnos 
itt az egészet ismertetni nincs hely, csak vázlatosan rajzoljuk 
meg a vallásoktatás számára fölállított ideálját. Miután 
(IV. 4.) buzdítja a tanítókat (readers), hogy képesíttessék ma-
gukat a papságra az ott elsorolt vizsgálatok kiállásával, az 
iskolákról szóló fejezetében (Vll.j kötelességükké teszi, hogy 
vagy ők, vagy a pap gondoskodjék a gyermekek tanításáról 
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„in the first rudiments especialiy in the Catechisme" (ekkor 
még (1560) csak a Kálvin genfi kátéjáról lehetett szó). Szer-
vezni kiván a rudimentális iskolán (grammar school) kivül 
egy magasabbat logika és rethorika tanítására, és „nagy is-
kolákat (great schools) úgynevezett egyetemeket", hol a 
szegények gyermekeit ha ,,the spirit of Docility" találtatik 
bennük, ingyen taníttassák. Legelső tárgyúl a vallástant 
ajánlja „azaz: Isten törvényei ós parancsolatai, hittótelek, 
helyes imádkozás, sacramentumok tana, száma és jelentése, 
Jézus tudománya, személyisége". Az olvasás-irás, valamint a 
káté megtanulására szánt összes idő két év. (VII. e.) Hasonló, 
de sokkal bővebb anyagbeosztást ad az egyetemekről szóló 
fejezetben. Természetes, hogy ezeket már nem mind a „reader" 
tanítná, neki véget érne kötelessége az első kurzus (2 év) 
tanításában. 

Melville pótolja ki a képet az által, hogyan folyt ez a 
tanítás a gyakorlatban. ,.Igen nagy száma a derék emberek 
gyermekeinek, úgy nőtt fel istenfóleleinben, nemes játékok 
között. Tanultuk olvasni a kátét, imádságokat, a bibliát; a 
kátét, és imádságokat könyv nélkül, egyes részleteket a bib-
liából szintén, miután elolvastuk". Emellett francia ós latin 
nyelvet, utóbbiból Vergiliust, Horatiust, Cicerót is. A testi 
nevelésre is volt gond fordítva, futottak, úsztak, víttak, 
minden fiúnak meg volt a maga ellenfele, kivel rendesen bir-
kozott és nyíllal lőni tanultak. „A happie and golden tyme" 
kiált föl Melville. A zenét (egyházi éneket a reformáció egy 
bizonyos mértékben itt elnyomta) és énektanítást VI. Jakab 
egy rendeletében hangoztatja (1579). 

Általában tehát (és az itt elmondottakhoz tekintetbe 
kell venni a lelkiismeretes pásztorációt) az egyház ra j ta 
volt, hogy a maga nevelői hivatásánál úgy a hittótelek ós 
káté tanítása, mint az erkölcs fegyelem fentartása szempont-
jából megfeleljen Ez azonban csak formai dolog, fő, hogy 
mit tanítottak. 

3. Legelső, ami a vallásos tanítás kézikönyvéül szolgáit, 
Kálvin genfi kátéja volt, mely a Book of Common Order 
Genevan-nal egy időben jelent meg (1560) angol nyelven. 
Hivatkozás is történik rá (XI. fej.) ós tanítását elrendelik a 
I. Book of Discipline-ben. Emellett, mely állandó tanítás 
tárgya volt, szükséges volt egy másik, melyből úrvacsora-
osztás előtt megvizsgálják a népet. (L. a I. B. o. D. XI. fe-
jezetét, hol az „instructio" meg van különböztetve a „sharp 
examination"-tól). Ugyanaz a fejezet megmondja mit kellett 
tudni úrvacsora előtt : Uri imát, Credót, a törvény summáját, 
a sacramentumok értelmét és hasznát. Ezen kis vezérfonal 
úgy látszik egészen házilag készült. Bonar, munkájában 
(Catechisms of scottith Reformation) egész sereget sorolt 

15* 
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föl, bár más vélemény szerint nem volt mind használatban. 
Legtöbb a Kálviné után készült, de nagyon kevés eredeti 
gondolattal, dilettantismust és tudományosság hiányát árulván 
el. A legelsők közül való egy névtelenül megjelent tizenhat 
kérdésből álló füzetke („Litth Catechism") melyet termé-
szetesen a papnak kellett kiegészítenie : „A manner to exa-
mine Children beforc the Lord's supper." Ez volt használatban 
egész 1592-ig, mikor a Craig kátéja kiszorította. A Craig 
kátéját 1591-iki zsinat (sessio 12 és 17) majd az 1592-iki 
(sessio 10.) fogadta el egyetemes használatra, melyből maga 
készített egy kivonatot: „Ane forme of Examination before 
the Communion" címmel. Ekkorra már rendeződik a sokféle 
,,katechizálás" kérdése is s ez egyet használják a maga két 
formájában mindkét célra. Még egy kis káté van bevéve a 
Douloup-féle kiadásba (A collection of Confessions of 
Faith . . . Edinb. 1719.) „Summula catechismi; ad piam 
iuniorum educationem apprime utilis", címmel, körülbelől az 
1500-as évek végéről keletkezve. 

Ha most az itt elsorolt vagy nem elsorolt kátékat bí-
rálat alá vesszük, kevéssé van okunk örülni a gazdag tenyé-
szeten. Az, hogy Kálvin után haladnak, még nem érdem, 
mert amit azután maguknak kellene csinálni, az annál ke-
vésbbé kálvini. Például az említettek közül az első a követ-
kező gondolatmenettel bír : először elmondatja a credót, 
aztán rátér, hogy a törvényt magunk nem vagyunk képesek 
betölteni még a szentlélek segítségével sem, mivel pedig 
megszegőire átok vár, a Jézus engesztelő áldozatához for-
dulunk. Ekkor áttér a sacramentumokra, elmondja értel-
müket, s végzi avval, hogy a hit által elfogadót az Isten lelke 
bizonyossá teszi Isten ígéretei felöl. — Vagy vegyük röviden 
a Craige-ét melyről azt halljuk, hogy a Kálviné után készült 
(Milovy: A skót egyház tana ; Story: Church of Scotland. 
IV. k.): A bűnbeesésről átmegy a Jézus váltsághalála fejte-
getésére, mely mysteriumban való hit adja a Krisztus érde-
mében való részesedést. A szentlélek az igehirdetés által 
nyomja lelkünkbe a hitet s a ker. élet drámája utján el-
jutunk arra, hogy Isten képmásai legyünk. A bűnt és igaz-
ságtalanságot a törvény által ismerjük föl. Hangoztatja az 
ige fontosságát és a sacramentumok jelentőségét. A keresz-
tyén szabadság célja, hogy Istent szolgáljuk; ezt azonban 
nem tölthetjük be tökéletesen a törvény szerint, mert újjá-
születésünk nem tökéletes. A test a lélek ellen lázad, mit a 
törvény átkoz, de Jézus eleget tett a törvénynek. A benne 
hivők „ igazak lesznek benne, de bűnösök magukban.'·'· Ezen 
állandó hit és bűnbánat segít. A tudatból, hogy Krisztus el-
vette bűneinket, jön a lélek békessége, mely a sacramentu-
mokhoz készít. Itt elsorolja a sacramentumokat, jelentésüket, 
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egy többe kevésbbé zavaros résszel toldván meg, melyben 
még egyszer elmondja az elmondottakat az úrvacsoráról és 
ker. életről, az előbbit úgy határozván meg, hogy „nem áldo-
zatot mutatunk be, hanem Krisztus egyszer tett áldozatát 
esszük és isszuk" (!) (XI.) végre egy rövid, de kevéssé si-
került összefoglalás. 

A harmadik kátét, melynek korát nem tudjuk már 
sokkal nagyobb joggal lehet Kálvininak tartani. A bűnesetből 
rávezet a kegyelemre, mely Jézusban jelent meg. Ő meg-
szabadítja mindazokat, kik hittel őt felkarolják. Mi a hit ? 
„Cum mihi persuadeo Deum me omnesque sanctos amare, 
nobisque Christum cum omnibus suis bonis gratis donare". 
Elmondatja a credót. Ε hitet munkálja a szentlélek az ige 
és a sacramentumok által ; Az ige („minden, mit az ó és uj 
szövetség tartalmaz") két részből áll: törvény („doctrina 
Dei debitum a nobis exigens et quia non sumus solvendo, 
damnans") és evangelium (doctrina Christum.. . nobis ofer-
rens, debitumque nostrum ab eo solutum nosque liberos esse 
proclamans) A sacramentum sigilla Dei, hogy a szentlélek 
ajándékát vesszük (amor Dei, spiritus sanctus, unio cum 
Christo), keresztség : Krisztussal való egyesülés, beleplántál-
tatás (insitio), úrvacsora: meghalunk a bűnnek, vele lelkünk 
tápláltatik. Ez igaz hitnek gyümölcsei a jó cselekedetek 
(dekalog) összefoglalja a szeretet parancsába. Kötelességünk 
vigyázni és imádkozni (uri ima) s szolgálni Istent. Első pilla-
natra kitűnik ez utolsó fölénye, bár kellemetlenül érint ben-
nünket, hogy a vége már nincs oly jól kidolgozva, mint a 
többi rész. Gondolatmenete: kegyelemből — hit által — ke-
gyelmi eszközök — ker. élet, a leglogikusabb kálvini gondolat, 
bár az, hogy az evangelium „doctrina", kicsit ront a hatás-
ból. Nagy előnye azonban, mit a másik kettőnél nem találunk, 
hogy a subjectiv oldalról vezeti le a gondolatokat. 

Sajnos azonban, az általános forma nem ez, de amazok, 
s így azok szerint foglaljuk össze az ekkori vallástanítás 
anyagát vagyis azt a vallásos tudatot, mely mint a jövő 
nemzedéknek átadandó kulturkincs szerepelt. 1. a vallá-
sosság fanatikus, a vallás szinte az egész terére kiterjesz-
kedik a szellemi tevékenységeknek, mint az egyház a socia-
lisnak; 2. a dögmákhoz ragaszkodnak, de ez nem a Kálvini 
logikus és tudományos dogmatizmus, bár kálvini hatások 
vezetnek; 3. az egész hittudat egy bizonyos ószövetségi 
színt kezd fölvenni és ennyiben egyenesen szembehelyezkedik 
Kálvinnal. 

A vallásos nevelés módszerére nézve pedig e korból 
megjegyezhetjük a következőket: 1. az iskolában és a pap 
által tartott katechizációkon a didaktikus vonás van elő-
térben, mint az természetes az orthodoxia olyan korában, 
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mint az volt; 2. de a családban ezt kipótolja egy rendszeres, 
alapos személyi hatásokon alapuló nevelés, melynek ka-
tonai szigorúsága ismét a kor jellemében nyeri magyarázatát. 

II. A Westminsterigyűléstől az oktatás államosításáig (1872). 

Ezt a két és negyedszázadnyi időt az egyházi dogma-
tizmus középkorának nevezhetjük. A continensen ez időre 
esnek a kálvini és lutheri orthodoxia sivár kora, de erre a 
modern vallásos szellem ébredése is. Míg ott, nem lehetne e 
hosszú korszakot egy füst alatt tárgyalni, hiszen különböző 
eszmeáramlatok apróbb részekre osztják, itt lehet, mert 
Skócia fölött minden nyom nélkül suhant el a modern filo-
zófia megujulása, mint a francia forradalom, vagy az uj hu-
manizmus, csak mindössze is arra ösztönözte, hogy még 
szorosabbra vonja a hálót a hívek feje fölött és ujabb tör-
vényeket hozzon a papok orthodoxiájának szigorú megvizs-
gálása tárgyában (1696 act. XXII. 1697 act. III. 1705 act. XVI. 
1735 act. VI. stb.). A forradalom és Cromwell csak kegyet-
lenebbé és szigorúbbá teszi a rendet s megerősíti állásában 
az egyházat, mely politikai jelentőségre jut. Ami az előbbi 
korszakban kezdődött, itt teljességre ju t ; az egyházban olvad 
föl minden sociális kategória, mely egyedüli hatalom lesz 
égen és földön. A szigorú dogmatizmushoz a protestereknél 
vad fanatizmus járul, mely a saját lángjában való elégetéssel 
fenyegeti az országot. Szerencse, hogy a politikai viszonyok 
jobbra fordulta (III. Vilmos) enyhité e tüzet, és csak kevés 
helyen marad meg a fanatizmus olyan mértékben. Megmarad 
azonban az orthodoxia, s különösen a külföldi hatások reak-
ciójaként éles szemmel őrködik a theologiai tanárok véle-
ményei fölött, s minden téren megtartja az egyházi suvere-
nitást. Az uj szellem angol ós külföldi befolyások nyomán 
mindinkább döngeti az egyház kapuit, míg 1779-ben a katho-
likusok fölszabadítását is ki tudják vinni. Teljes megujulás 
azonban, melytől a vallásos nevelés újjászületését lehet várni 
Skóciában, hosszú vajúdás után, a 19. század 70-es éveiben 
áll elő. 

1. Az egyház csak egyetlen egy sociális kategóriát 
ismer el magán kivül: a családot. Nemcsak, de ennek pozí-
cióját, jelentőségét minden erejével ápolja és erősíti. A zsi-
natok erős határozatokat hoznak a család szentségének, álta-
lában a közerkölcsiségnek ilyen téren való ápolására (1638. 
sess. XXIII-XXIV. act. 3.) 1708. X. sessio végzése részletes 
utasításokat tartalmaz a pap lelkipásztori látogatására 13 
pontban. Az egyh. disciplina különösen a családi élet tiszta-
ságát védi, s a szigorú rend érdekében nem riadnak vissza 
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attól sem, hogy kósza „rumour" után indítsanak vizsgálatot 
és mondjanak ítéletet. A „hír"-re az egyháztanács megbízott 
egy tagot a vizsgálattal, mely mindig titokban folyt. („Alex. 
Baxter, eider was appointed to enquire if the woman that 
eived with Bryce Allan was Iiis wife or not". 1697. mauchline 
c. s. jkvből). A papnak látogatni kellett évenként egyszer, 
a presbyterek között felosztatván a falu, 6k látogattak 
havonként. 1648 ass. végzés kiadja a bizonyságlevelekről 
rendeletét, mellyel mindenkinek bírnia kellett. Enólkül sehol 
sem telepedhetett le, mert ez bizonyította azt, hogy tisztes-
séges ügyben járó ember. Az egyháztanács hetenként és 
havonként maga is összegyűlt komoly elmélkedésre és vizs-
gálatra („privy censures"). Igy elérték azt, hogy egész falu 
egy szigorú mindent meglátó szárszemű intézmény alá volt 
vetve, mely ott trónolt fölöttük, elérhetetlen magasban, mint 
maga a testet öltött ítélet, s törvényt hozott holtak és elevenek 
fölött. Burns, kinek szintén volt baja vele, inquisitiónak ne-
vezi eljárásukat ós közel jár az igazsághoz. Meg kell azon-
ban fontolni, hogy akkor ez egészen más megítélésben része-
sült mint ma. Ε rettenetes hatalmasság alatt a családi szen-
tély falai is nyitva voltak. A még a mult korszakban el-
rendelt családi istentiszteleket most még erősebben követelik, 
különösen, mióta a zsinat ki is adta 14 pontból álló erre 
vonatkozó directióját (1648). Ez érdekes kortörténeti em-
léknek csak igen vázlatos ismertetésére van itt helyünk. 
Szabályozza lefolyásukat: legyen hálaadó imádság, olvasás 
az Írásból, rövid „istenes beszélgetéssel" egybekötve. Hang-
súlyozza, hogy ez a család ünnepe, tehát idegenek ne le-
gyenek jelen. Vasárnap emellett közös istentiszteletben is 
vegyenek részt, mert ez által nevelődnek a hitben. Ezeken 
kivül semmi más gyűléseket, melyek a gyülekezeti istentisz-
telet, a lelkipásztor és egyház megvetésére vezethetnek, nem 
enged meg. Nyilvánvaló ebből, hogy ösztönszerűleg meg-
érezték a skótok, milyen fontos a családi viszonyban az, 
hogy szeretetközösség és hit közösség legyen, s hogy az 
egyház milyen erős támaszt talál nevelői munkájához a 
családban. Ezért már régebben ezek is be voltak véve az 
egyház ellenőrzése alá (1. 1639. mauchline c, s. jkv), az említett 
zsinati rendelet (1708. X.) a pásztori látogatásfeladatai közé 
beiktatja, hogy a lelkipásztor házi istentiszteletet tartson a 
látogatás alkalmával. 

Ε szigorú felügyeletnek meg is volt az eredménye, a 
tiszta családi élet. Az előfordult botrányokért kegyetlenül 
bűnhődtek a bűnösök, lettek légyen bár az egyháztanács 
tagjai közül valók. A kémszolgálatra alapított eme pászto-
ráció azonban természetszerűleg sokszor okozott nagy tragé-
diákat, irigységből, vagy bosszúból származó följelentés stb. 
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folytán, s ez burkolta az egész gyülekezetet egy állandó ret-
tegésbe, és vonta fejére az egymás elleni bizalmatlanság 
sötét föllegét. A gyülekezet nyugalma, erkölcsi színvonala 
biztosítva volt. De milyen áron ! Összefoglalás gyanánt e kor 
családi neveléséről két tapasztalatot tehetünk. 1. a családi 
élet szentsége a legvégsőkig meg volt óva, biztosítva volt 
az a környezet, melyben a gyermeki lélek tisztán fejlőd-
hetett ; 2. de ez az erkölcsi tisztaság nem a keresztyén 
motívumokon alapult, nem azon hogy szentlélek temploma, 
isten gyermekei vagyunk, hanem zsidó erkölcstan motívu-
main, a külső törvény, a felettük csüngő büntető kard 
okozta folytonos rettegésen. A nevelés tehát komoly volt, 
és szigorú és erkölcsös, de nem — keresztyén. 

2. Az egyház nevelői hatását két pontban érezteti leg-
jobban : az egyházi disciplinában és a „katechizálás" néven 
ismert kátótanításban. Az egyházi disciplináról az előző 
korszakban vázoltak itt még sokkal inkább állanak, sőt az 
egyház hatalmának terjeszkedését mutatják. A fegyelem-
gyakorló hatalom most is az egyháztanács („Kirk sessíon"; 
azért nem nevezem presbyteriumnak, mert ez más intézmény 
számára van lefoglalva), s ezt tagjai által gyakorolja. Az 
ellenőrzés annyira megy, hogy a presbyterek Galstonban 
köteleztetnek a sörházak látogatására, s bejelentésére annak, 
aki esteli harangszó után (9—10 óra) még iszik. Az egyli. 
tanács e célra kinevezett tagjait „cívillisers"-nek hívták. A 
kor felfogását különösen jellemzi a következő eset. Mauch-
lineben 1708-ban két letett presbyter kérést ad he, hogy 
helyezzék vissza őket hivatalukba, mert az asszony aki vá-
dolta őket, néhány nappal azután meghalt, s a nép azt 
mondja, hogy a „hamis vád ölte meg". Úgy látszik azonban 
a szigorú felügyelet nem tudta megelőzni a nép romlottságát 
Egykorú történetíró beszéli (Lamont. 1650), hogy Edinburgh-
ban keresztre feszítettek egy embert, akinek hót (7) felesége 
volt; ugyanaz beszól egy nemes lordról, ki ugyan agglegény 
volt, de halála után 67 gyermeke maradt. Ha végig nézzük 
az e korbeli egyházi jegyzőkönyveket, világos képet nyerünk 
a nép erkölcsi állapotáról Itt csak röviden egy pár vonást. 
Kisebb bűnök között szerepel a rágalom ós gyalázkodás a 
pap, vagy egyháztanács tagjai ellen, ami mutatja, hogy nem 
állottak épen közkedveltségben. Súlyosabb beszámítás alá 
jön az esküdözés, átkozódás, házastársak civódása, mely utóbbi 
speciális esetek többnyire arról szólnak, hogy az asszony verte 
meg hol a férjét, hol az anyósát. A lopás kevés esetben 
fordul elő. Ünneprontás azonban nagy számmal és nyilvános 
bűnvallomással büntettetik. A gyilkosság statáriális úton 
toroltatik meg. Nagy százalékot mutat a boszorkánypör, 
olyan alakjában is, hogy valaki az ördög egészségére iszik. 
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(Egy ilyet Mauchline-ban 1681-ben nyelve és arcai kiége-
tésével s a megyéből való kitiltással büntetnek). Az Erskine-
féle szakadás alatt a szakadárok avval vádalják az egy-
házat, hogy kedveznek a boszorkányoknak. (Judicial-Testi-
mony). Erre körülbelől az a konkrét eset adhatott okot, 
hogy mikor egy ember bepanaszol egy leányt, ki szerinte 
„késő éjjel az ördöggel találkozott" erős dorgálásban részesül 
s komolyan megintik, hogy ne hazudozzék (fabricating of 
lies). A szülők átkozása nagy büntetésben részesült. „Minden 
16 éven felüli, ha átkozza szüleit, halálra vitessék irgalom 
nélkül" (1661). Heresist alig találunk, olyat, mely az egy-
háztól való elválásra vezetne tanbeli különbségek miatt, 
alig egyet. 

Az egyház maga azonban nemcsak megítélte és meg-
vizsgálta a bűneseteket, de büntetéseket is hozott és hajtott 
végre. A bíráskodás csaknem teljesen az egyház kezében 
van, kivéve pl. halálbüntetést, melyet a polgári hatóság 
mondott ki. Ennélfogva a büntetés nemei is inkább egyházi 
jellegűek. A zsinat — a régi erre vonatkozó törvényeket 
összefoglalva — 1707. XI. törv. cikkben szabályozza a bűn-
ügyi eljárást (Form of Process) A munkálat áll kilenc 
fejezetből, a következő fejezetcímekkel: I. Egyházkormányzat, 
disciplina, bűnök és büntetések általában; II. bevezető 
eljárás, felek megidézése, tanúk, szökevények ; III. Esküdözés 
átkozódás, ünneprontás, iszákosság ós más hasonnemű bűnök 
esetében követendő eljárásról; IV. Adulteria, formicatió és 
erre irányuló merényletek bűnesetei; V. Fölebbezések az egy-
háztanácstól (kirk session) az egyházmegyéhez (presbyterium). 
VI. Eljárásokról, melyeket a „kirk session" megkezd, de be 
nem fejezhet. VII. Papok ellen indítandó eljárásokról. VIII. 
Eljárás a nagyobb excommunicatió esetén. IX. Az absolutió 
lefolyásáról. 

A legkisebb büntetés volt a megdorgálás, ennek három 
fokozata lévén 1. az egyháztanács előtt; 2. egyháztanács 
előtt, de a gyülekezetnek való utólagos bejelentéssel ; 3. 
gyülekezet előtt. (Burns az utóbbiban részesült, de avval a 
kedvezménnyel, hogy a saját székében ülve hallgathatta 
végig) Az utolsó fok alkalmazásánál a bűnös egy a tem-
plomban e célra föl 1 állított székbe ültettetett (repentance 
stool). Nagyobb bűnök esetén szőrruhában (sackcloth) való 
megjelenésre is kötelezték. Hogy e nyilvános megdorgálást 
elkerülje, sok esetben nyilvános bűnvallomásnak vetette 
alá magát a hívő, mely vagy az egyháztanács, vagy a gyüle-
kezet előtt megy végbe fokozatosan. (Fenwickben egy „bűn-
bánó" asszony a „repentance stool"-ról ünnepnapon az egész 
egyháztanácsot leböcsmérelte bűnbánat fejében. 1645). Az ilyen 
kellemetlen, sokszor kínos jelenetek miatt hamar kimegy a 
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divatból. A súlyosabb büntetés az excommunicatió, melynek 
két formája van kisebb és nagyobb. Az utóbbit ritkán alkal-
mazták, csak egyházmegyei (presb.) jóváhagyással, bejelen-
teni a kisebbet is be kellett. Csak megrögzöttsóg esetében 
alkalmazták. Az excommunicatióhoz átvezető fokozat volt, 
hogy a bűnöst a templomajtóban bizonyos számú vasár-
napokon át állani kényszerítették. Az így eltöltendő vasár-
napok száma a bűn nagyságához volt mérve, s vannak 
konkrét adataink rá, hogy évekig eltartott néha az ilyen 
penitencia. 

A kisebb excommunicatió főjelentősége volt az egyházi 
functiókban való részesedésből kizárás. Ezek közé számí-
tot ták elsősorban az úrvacsorát (a communióra bocsáthatók 
nóvsora mindig meg volt a pap kezében, a hívő pedig egy 
kerek pénzforma fémlap ellenében kapta az úrvacsorát, mely 
lapokat a pap osztotta ki a communióra bocsáthatóknak), 
a keresztséget és esketóst (temetés egészen a XIX. sz. ele-
jéig egyházi szertartás nélkül történt). Emellett a szószékről 
kihirdették, minden vasárnap külön könyörögvén a bűnös 
megjavulásáért, három vasárnapon keresztül. Minden egyes 
vasárnapi imádságról, visszatérésre való fölszólitásról és 
ennek eredménytelenségéről külön jelentést kellett tenni a 
presbyteriumhoz, ezek után foganatosítani lehetett az excom-
municatiót (nagyobb), óván mindenkit ezentúl a vele való 
érintkezéstől (családja és felesége kivételt képez). A kisebb 
excommunicatió csak az egyházi-functiók megtagadásából 
állott s egyszerre foganatosította az egyháztanács utólagos 
jelentés mellett. 

Az excommunicatió legnagyobb formája a Maranthana 
(elátkozás a Krisztus második eljöveteléig), mely azonban 
nem fordul elő a skót egyháztörténelemben kivéve egyetlen-
egy esetet, mikor II. Károlyt átkozzák ki 1680-ban a camero-
nianusok óriási tömeg jelenlétében megtartott gyűlésen. Maga 
a nagyobb excommunicatió sem volt beiktatva az egyházi 
rendtartásba, csak Rutherford kezdeményezésére (1600—1661). 

Amily könnyen, de hosszú processus után történt az 
excommunicatió, époly „sine die" történt az absolutió. Minden 
szigorúsága mellett sem ismer a Form of Process (1707) 
olyan bűnt, melyet absolválni ne lehetne. Érdekes változáson 
megyen át az absolutió fogalma, mert már igen hamar ki-
emelkedik a gondolat, hogy a bűnös a gyülekezetnek tegyen 
eleget és annak bocsánatát kérje. Ezért a bűnvallomás után a 
pap megkérdi: „if they judged anie further to be required for 
their satisfaction and reconciltation of their brother", s Knox 
ezért engedi meg az excommunicatiót csakis az „egyház" 
(gyülekezet), jóváhagyásával. Tehát a gyülekezet erkölcsi 
színvonalán esett folt, a gyülekezetnek, mint Isten gyermekei 
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közösségének szeretetére bizonyította érdemtelennek magát 
a bűnös. Ennélfogva a gyülekezet a bocsánat birtokosa és 
adója. Csak így érthető — bár így is indokolatlan — hogy 
az absolutió teljessé lettekor a pap kijelenti, hogy az illető 
bűnei megbocsáttattak „nemcsak a földön, de a mennyben 
is", ha ezt mint az örök bocsánat megnyilatkozását vesszük. 
Az absolutió ceremonája első időkben egyszerű declarálása 
a ténynek, később (Form of Process. III. §.) a következő le-
folyás állapíttatik meg: Imádság után, melyet a pap tart s 
melyben kéri Istent, hogy segítse a megtérő bűnöst, a pap 
kijelenti, hogy az illető „receaved again to the societie of 
Jesus Christ, to his bodie the church, to the participation 
of his sacraments and to fruition of all his beneflts". Ezután 
,.a pap szóljon hozzá, mint testvérhez, buzdítván őt, hogy 
vigyázzon és imádkozzék és vigasztalván, ha szükség van 
rá. A presbyterek öleljék meg, s az egész gyülekezet tartsa 
fent a közösséget vele, mint közülükvalóval, és az absolutió 
hirdettessék ki mindenhol, ahol az excommunicatió kihirdet-
tetett". (Order of Public rep. and abs. 1567. ós Form, of 
Process. III. §. 1707.) Amilyen általános gyász az excommuni-
catió, olyan általános örömünnep az absolutió. 

Meg kell említeni, hogy ezek mellett a büntetések mellett 
az egyház másokat alig alkalmazott, bizonyos korokban 
azonban igen (pénzbüntetés). A bíráskodást csaknem egészen 
δ bonyolítván le, a büntetések később elvesztették erkölcsi 
javító jelentőségüket és megengedtetett „megváltásuk" pénz-
értékben. Mondani sem kell, hogy úgy ez, mint az egyháznak 
polgári ügyekben való bíráskodó hatalma nagy károkat 
okozott erkölcsi szempontból, mire az egyház nagyobb vezetői 
e korban rá is mutattak. (Baillie.) 

Az egyház e disciplinaris tevékenységén kívül a hívők 
didaktikus irányú vallásoktatása is folyt a pap által végez-
tetve. Csak természetes, hogy mikor a legnagyobb bűnök 
között említtetik a heresis, mikor a keresztyénségnek mint 
tannak felfogása uralkodó,, ennek inkább tanitó, mint nevelői 
jelentősége helyeztetik előtérbe. Erről azonban később, most 
lássuk magát az intézményes vallástanítást. Ide lehet számí-
tani a zsinatnak azon rendelkezését, hogy a papok kötelesek 
„a közönséges katechizálás mellett catechetical doctrine"-t 
prédikálni" vagyis bizonyos napokon a prédikáció keretében 
a keresztyénség dogmáit fejtegetni. (1695. XVIII. act ; 1720. 
VIII. act.) A tulajdonkópeni vallástanítást azonban a katechi-
zálás néven szorgalmasan végzett tovókenység merító ki. 
Maga ez az intézmény eredetében az előbbi periódusra megy 
vissza, de ott még bizonytalan céllal jelentkezik. Tulajdon-
képen bibliamagyarázat, melyet ebben az alakban nem tűrt 
a nép. Irvinben Dickson azt léptette életbe, hogy vasárnap 
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este összegyűjtötte a híveit s elbeszélgetett velük, meghall-
gatta a véleményüket, válaszolt kérdéseikre. Igy fejlődött 
aztán ki ebből a katechizálás, mely csatlakozott a vasárnapi 
gyermekkatechizációhoz, s így lesz hetenként kétszer, vasár-
nap a gyermekeké hétköznap mindenkié. 1747-ben már mind-
kettő „repeating the catechism." (Ayr presb. jkve.) Törvé-
nyileg már 1639-ben elrendelik (sess. XXII.), kijelentvén, 
hogy ez egész éven át folyjék, félbenhagyatván azonban 
„egy kevéssel a communio előtt". Tíz óv inulva kötelezik a 
papot a hiányzók számbavételére s annak szemmeltartására, 
hogy ezeknek legyen alkalmuk megtanulni a „megváltó 
tudomány főpontjait". 1649 jul. 30.) (A communió előtt azért 
kellett „félben hagyni" (put off), mert azt közvetlenül nagy 
előkészület előzte meg, melyek egyike vizsgálat volt.) 

Az iskolában végzett vallásos nevelést illetőleg itt az 
a különbség fedezhető fel a mult periódussal szemben, hogy 
az állam és az egyház együttesen tar t ják fent az iskolákat, 
míg előbb csak az utóbbi egyedül. Ez azt is eredményezi, 
hogy kevesebb lesz az eset, mikor a pap maga tanító és 
kántor is egyúttal. Állami törvény szabályozza a tanítói 
fizetést és rendeli el iskolák állítását minden egyházköz-
ségben (parochial schol-system), mely azonban egy cséppel 
sem épült hamarabb, mintha az egyház rendelte volna el. 
(Még 1752-ben is részesülnek egyházmegyék megrovásban 
iskolahiány miatt.) A nyomorúságos állapotok legmagasabb 
foka található Heriotban, honnan 1795-ben jelentik : „a tanító 
egyszersmind egyháztanácsi jegyző, kántor, egyházfi és sír-
ásó, s összes jövedelme még sem több 8 jg'-nál per annum."1) 
Tény azonban, hogy az egyház folytonosan sürgeti ős kor-
holja érte az egyházmegyéket. A tanítók theologiát végzett 
emberek voltak, kik a papság előtt bizonyos időt így töl-
töttek el. Fölhatalmazásukat az egyházmegyéről (presbité-
rium) kapták, s ha jónak nem bizonyultak, rövid úton 
kitették őket az egyházból. (Dunbarton Burgh. 1670.) Mind-
egyik előzetes vizsgálatot volt köteles kiállani, melyet a pap 
és egyháztanák előtt szenvedett el. (1692. mauchline k. s. 
jkv.) Altalános képesítést az egyházmegye ad, vizsgálat és 
a confessió aláírása után. (1597. ayr. presb. jkv.) A felügyelet 
teljesen az egyház kezében volt, mégis elég panasz van az 
iskolai vallásos nevelés ellen. A zsinat folytonosan hangoz-
tatja, hogy a tanító nézzen utána, járnak-e a gyermekek a 
katechizálásra. A 18. század második felében jön be a vasár-

*) Ez persze nem mindenütt volt így. Ajándékokat fogadott el különösen 
újévkor, ehhez mérvén a tanulók helyét. Egy „half a crown" 2.5 shilling) 
után „vivát", korona (5 sh.) után „floreat", arany után .glóriát·1 járt, a leg-
bőkezűbb fiú és leány az osztály királyának és királynőjének neveztetett ki. 
Ezenkívül az újévi kakasviadalok alkalmával volt szép bevétele. 
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napi iskola systemája. Az egyháztól függetlenül keletkezett 
és gyors elterjedést vett, mit az egyház nem jó szemmel 
nézett. Irvine presbyterium ez ügyben felír a zsinathoz (1798) 
ez elrendeli a vasárnapi iskolában tanítók szigorú megvizs-
gálását, melyet igen szigorúan hajtottak végre. A vizsgálatnak 
négy pontja volt: 1. aláveti-e magát a törvényesen szente-
sített egyházi tannak ós fegyelemnek (az iskolák nagy részben 
camervuianus szakadások által állíttattak); 2. kész-e esküt 
tenni a kormánynak és iskoláját a megye (county) hatósága 
alá bocsátani felügyelet céljából (ez a külföldiek ellen); 3. 
fogad-e el fizetést tanítványaitól, vagy mástól ; 4. áll-e bár-
nemű összeköttetésben valami missziói társasággal vagy vala-
mely más egyesülettel a sajá t egyházközségének határain 
kívül. Általában tény, hogy a szekták használták föl, mert 
az egyház a rendes iskolát tartotta kezei között ós vitte be 
oda a saját tanát. 

Az egész vallásos nevelés céljául, úgy az egyház, mint 
a család és iskola munkájában az úrvacsora látszik lenni. 
Ez az a szertartás, mely legnagyobb ünnepélyességgel végez-
tetik, melyre előkészület gyanánt hosszú istentiszteleteket, 
böjtök, tanítások tartattak. A fegyelem első eszköze az ettől 
való eltiltás, tudatlanokat, bűnösöket szigorúan tartanak 
viszsa. Mégis nem tudjuk megmagyarázni, miért kellett a nép 
oktatását folytonosan végezni, ha nem vesszük fel azt, hogy 
az úrvacsorára s úgy a keresztyén elet legmagasabb fokára 
nem a vallásos élet, az Istennel való szellemi közösség 
képesített, hanem bizonyos tételek, dogmák tudása és elhívé-
se. Erről tisztán megfogunk győződni, ha a vallásos nevelés 
anyagát vesszük a következő pontban vizsgálat alá. Most 
foglaljuk össze az egyház nevelői tevékenységéről mondan-
dóinkat a következőkben: 

A politikai viszonyok még nagyobb befolyást engedtek 
az egyháznak a hívők életére. A korszak első felét a leg-
merevebb szigorúság, valóságos kegyetlenség jellemzi, második 
felében már a politikai viszonyok szelídítik fanatizmusát. 
Föltótlen tiszteletünkre méltó az egyház, mely annyira 
gondoskodik hivei lelkéről, és olyan szilárd erkölcsi alapon 
álló kort teremt. Még nagyobb tisztelettel adóznánk azonban 
neki, ha ezt nem vasvesszővel, hanem a benne lakó erkölcsi 
és szellemi értékekkel tudná kivinni. Elitélni azonban úgy 
is elhamarkodottság volna, hiszen csak a kor szelleme az, 
mely itt kifejezést nyer. A korszak vége már nagy átalakulást 
sejtet, az egyház már itt érez egy kis nyomást az állam 
részéről, de a nevelés és oktatás ügyében még ennek mindig 
mandatáriusa. 

3. Ha magát azt a vallásos szellemet vizsgáljuk, 
melyben a nevelés történt itt is először az egyházi irott 
confessziókat és kátékat kell tekintetbe vennünk. 
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A legelső, amit tapasztalunk, hogy ez időtől kezdve az 
angol befolyás határozottan jelentős szerepet játszik a skót 
szellem fejlődésében. Mikor e befolyás némi tekintetben 
alakit a skót közszellemen, egyúttal az események azon 
véletlen esélye folytán, hogy e kor ép a puritánok kora volt 
— nem nyíltabbá, de még szigorúbbá teszi azt. Mikor tehát 
a Kálvin befolyását az anglikán váltja föl — egy részben —, 
másrészt ez anglikán befolyás akkor szigorúan kálvini. Ez 
eredményre jutunk, ha a kor vallásos termékeit nézzük. 

Az 1638-iki zsinat már nagy idők szelét érzi. Eretnek-
ségek fölött mondja ki az anathemát, melyek enyhíteni 
akartak a szigorú orthodoxián. Nemkülönben állást foglal 
az episcopalizmus ellen, melyet a király minden áron be 
akart vinni Skóciába. Az ellenállás, melyet Anglia hasonérzelmű 
emberei támogatnak, abban nyilvánul passive, hogy megal-
kotják a nemzeti szövetséget („National Covenant"), később 
(1641) megújítják „Solemn League and Covenant" néven. 
A hatalom ekkor már Cromwell kezében van és e perctől 
kezdve a puritánizmus az, mely a „Szövetség" aláírására 
kötelezvén minden jó hazafit, souverain uralmat gyakorol az 
egyesült királyság fölött. A „Solemn League and Covenant" 
az előbbi szövetséget is magában foglalja és a következő 
pontokból á l l : „Solemn League and Covenant for Refuge 
and Defence of Religion the Honour and Happiness of the 
King and the Peace and Safety of the three Kingdoms of 
Scotland, England and Irland". Esküsznek, hogy I. úgy Skó-
ciában, mint Angliában és Irlandban a reformált egyházat 
annak kormányzatát, tanát, kultuszát az Isten igéjével meg-
egyező módon fentartják s a három ország a legszorosabb 
kapcsolatban (in the nearest conjunction and uniformity) 
és egyformaságban fog tartatni; II. kiirtanak (extirpate) 
minden pápaságot és főpapságot, babonaságot, eretnekséget, 
szakadást, gazságot (profaneness) s bármit, ami ellenkezőnek 
fog találtatni az igaz (sound) tannal s istenfélelemmel ; III. 
fentartják a parlament és király tekintélyét; IV. megsemmi-
sítnek mindent, ami a király ós nép közé fúrja magát ; V. a 
bókét megtar t ják; VI. ezeknek mindenképen érvényt szerez-
nek. A munka vége szigorú eskü és komoly ígéret a rossz 
tűzzel-vassal leendő kiirtására. Ez Íratott és elfogadtatott 
két évvel azelőtt, hogy Cromwell egy hosszú háború kegyet-
lenségei végén a király lefejeztetésóvel pecsételte meg szerep-
lését. A skótok keményen megbánhatták, hogy belementek 
a játékba, mert Cromwell valósággal interdictum alá vetette 
az országot. Már az ő befolyása alatt kezdte meg gyűléseit 
a Westminster Assembly (1643—1648), mely a három ország 
egyházkormányzati és tanbeli uniformizálását végrehajtotta. 
Ε zsinatnak köszönhetjük azokat a kátékat ós confessziókat 
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melyek ma is uralkodnak (legalább is papiroson) ezért méltán 
nevezik e kort második reformációnak. Ε symbolikus iratok-
kal, munkánk kereteihez mért rövidségben ugyan, de meg 
kell ismerkednünk. A Westminsteri Confesszió csodálatosan 
egyesíti az analytikus és synthetikus fejtegetési formát. 
Az írásról (I.) adott véleménye után, mely sokkal szigorúbb, 
mint a Knox-féle confesszióó, inspiráltnak jelzi az eredeti 
zsidó ós görög szöveget, mit Kálvin sohsem vallott, de meg-
tart ja bár természetesen igy minden jelentőség nélkül, az 
„interna testimonium spiritus sancti"-t. az istenfogalmat fej-
tegeti a régi dogmatikus állítások elsorolásával (II.) Az örök 
isteni decretumot Kálvin értelmében, a reprobatióval együtt, 
hangsúlyozván, hogy mindezt Isten saját dicsőségére teszi 
(III.) A teremtésről, (IV.) bűnbeesésről (V.) esetről (VI.) az 
ismert dogmákat, utóbbiban a bűn fogalmát mint a törvény 
áthágását határozza meg. Isten két szövetséget kötött ; a 
cselekedetekét ós evangéliumét. Kiemeli az utóbbi tökéletes-
ségét, de a kettő közötti ellentétről, az előbbi abrogálta-
tásáról, az útóbbiról mint szeretet szövetségéről nem tud. 
(VII.) Krisztusról szólva kiemeli, hogy vásárolt (purchase), 
de enyhíti az, hogy szerinte a kibékülést és örökséget vásá-
rolta meg. (VIII.) A szabad akaratról Luther szerint, hogy 
minden képesség elveszett a jóra (IX.); az elhívásról Kálvin 
értelmében, (a kis gyermekek ha kereszteletlenül halnak el, 
de egyébként elhívottak, üdvözülnek). (X.) Megigazulásról 
csak az ó ós ujszöv. keretében tud, de ott a kettő értéke 
egyenlő. (XI.) A bűnbánat kegyelem, mely a bánat őszinte-
ségéről függ. Nincs oly kicsiny bűn, mely kárhozatra érdemessé 
ne tehetne, de nincs oly nagy, hogy meg ne bocsáttathatnék. 
(Kálvin.) (XV.) A jó cselekedetekben a hívő személye fogad-
tatik el, bármely szegények legyenek is azok magukban, 
(XVI.) A kegyelem, melyben részesülünk bizonyossá teszi 
magát lelkünkben „amily igazán hiszünk Jézus Krisztusban, 
és szeretjük őt őszintén, igyekezvén jó lelkiismerettel járni 
előtte, ez életben bizonyosak lehetünk a felől, hogy a kegyelem 
állapotában vagyunk, s reménykedhetünk a Jézus Krisztusban, 
mely reménység soha meg nem szégyenít". Aki így a maga 
üdvösségéről szilárdan meg van győződve e belső bizonyos-
ság által, azt tenni el nem szakítja az Isten szeretetétől és 
üdvözítésétől. (Kálvin.) (XVIII.) A törvény Jézus által való 
betöltöttségéről semmit sem tud, csak mint Isten akaratának 
vezérfonaláról. (XIX.) A szabadságot Krisztus kiszélesítette 
a szertartási törvényektől való szabadság által. (Itt a Kálvin 
gondolata teljesen ellaposodik.) (XX) A vasárnap erősen 
kiemelve (XXI.) Szabályozza az eskü és fogadások (!) körüli 
eljárást. (XXII.) Hangoztatja a polgári hatóság suprematiáját 
az egyházi fölött, mely még a tanbeli megállapodásra is ki-
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terjed. (XXIII.) Óv a pápistákkal való házasságtól, közöl 
egy igen homályos meghatározást a látható és láthatatlan 
egyházról, melyben aligha ismerhető föl a Kálvin gondolatának 
töredéke (XXIV—XXVII.) A keresztelést és úrvacsorát kálvini 
értelemben a Zwinglié és Lutheré ellen. (XXIX.) A zsinatokról: 
ezek döntenek az egyház minden ügyében. Tévedésük nincs 
kizárva, ezért határozataik „nem a hitnek és gyakorlatnak 
zsinórmértékei, hanem csak segítségül szolgálnak (an Help) 
mindkettőben." (Az ellenmondás nyilvánvaló, a gyakorlat, 
mellyel a heresitek üldözését a zsinatok végezték, az utóbbi 
elv ellen szól.) Utolsó paragraphusai (XXXII—XXXIII.) a 
föltámadásról és utolsó Ítéletről, a hagyományos tant tar-
talmazzák. 

Nem sok bölcsesség kell annak belátásához, hogy a 
konfesszió bár kálvini vonásokat tartalmaz, sem koncepció-
jában, sem egyes részleteiben kálvininak nem mondható. 
Az ami leginkább, de óriásilag megkülönbözteti ezt Kálvintól, 
az a latitudinárizmus, mely szerzőjét gyönge dogmatikusnak 
árulja el, és az a módszer, hogy mind e tantételeket objective 
állítja föl, holott Kálvin mind szubjective szokta levezetni. 
Mert hiszen Kálvinnak nem az az érdeme, hogy dogmatikus 
volt, ehez kevés tehetség kell, hanem az, hogy világosan 
látta a dogmák vallásos tartalmát, és arról az oldalról igye-
kezett kifejezni őket. Az előbbihez csak egy kis szűkkeblűség 
és orthodoxia kell, utóbbihoz komoly mély vallásos lélek és 
nagy rendszerező képesség. Ez volt, ami Kálvin ós a west-
minsteri theologusak között a különbséget tette. 

A puritanus hatás a korszak minden vallásos művén 
meglátszik. Sajnálatunkra nem foglalkozhatunk azokkal a 
kísérletekkel, melyek a két zsinaton megállapított káténak 
előfutáraiként nagy számmal keletkeztek a kor legkiválóbb 
embereinek teü^.bó1

 ΝΑΠΙ engedi meg e vázlatos terv, melyhez 
ragaszkodnunk kell, itt csak utalunk Mitchelnek kiváló 
szorgalommal összegyűjtött adataira Catechisms of the 
second Reformation), hol az angol és skót e korbeli káték 
pontosan össze vannak gyűjtve. Ehelyett azonban, magának 
a „Standard"-nak a Kis káténak (Shorter Catechism.), ismer-
tetéséhez kezdünk. (A Nagy Káté gondolatmenetben, tanban 
egykép megegyezik a kicsivel, sőt az utóbbi sokkal sike-
rültebb. Azért vesszük csak ezt tárgyalás alá.) 

Gondolatmenete a következő : az első kérdés után „mi 
az ember főcélja? hogy dicsőítsük Istent, áttér arra, hogy Isten 
erre az Írásban adta meg a zsinórmértéket, mely megtanít 
Istenről és a tőlünk megkövetelt dolgokról tudnivalóinkra. 
Ezután tárgyalja Istent, tulajdonságait, a szentháromságot, 
s hogy Isten decretumait a teremtés és gondviselés munká-
jában hajt ja végre. így eljut a teremtés és bűneset történeté-
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hez, s hogy ebben teljesen megromlott az ember, s így 
szüksége van Isten ingyen kegyelmére. Evégre választotta 
és küldte Isten Jézust, kinek lényegét, megváltói működését 
három hivatalában mint próféta (hirdeti Isten lelkét ós akaratát) 
mint főpap (magát áldozza föl, hogy az isteni igazságszolgál-
tatásnak eleget tegyen) és király (véd és vezet benünket) 
sorolja föl. A megváltás elsajátítását a szentlélekről szóló 
fejezetben, mint kegyelmet, mint elhívást, megigazulást, 
adoptiót és megszentelődést adja elő, ide csatlakozik a meg-
váltás gyümölcseiről (Isten szeretetében való bizonyosság, 
a lelkiismeret békessége, öröm a szentlélekben, a kegyelem 
megnövekedése és kitartás abban a halálig) szóló kérdés. 
Most egy laza kapcsolattal (mi az a kötelesség, melyet Isten 
vár az embertől? — engedelmesség); átcsap a dekalogra és 
ezt magyarázza végig. Azután: ezeket nem tarthatjuk meg, 
tehát szükségünk van a hitre, hogy a megérdemelt átkot 
kikerüljük, valamint bűnbánatra és a megváltás eszközeinek 
(means of Redemption) használatára, milyenek az ige, a 
sacramentumok és az imádság. Az ige hű és igaz hallgatása 
ós a sacramentumok használata, melyek lényegét és értelmét 
megmagyarázza; végre szól az imádságról („a mi vágyaink 
fölajánlása Istennek olyan dolgokra, melyek kedvesek ő előtte 
s megegyezők akaratával a Jézus nevében, bűnvallomás és 
hálaadás kíséretében") az Uri imádságot, mint ennek szabályo-
zóját fejtegetvén. 

Ami a káté koncepcióját illeti határozottan észlelhető 
benne egy kis bizonytalanság. Ugy látszik a credo nyomán 
indúl, s ezért jó gondolat, hogy a szentlélekről szóló részben 
fejtegeti a praedistinációt (mely azonban sokkal tökéletesebben 
van kiemelve a konfesszióban), de később letér az eredeti 
útról, mikor látja, hogy ide sem a törvényt, sem az bri 
imát még nem osztotta be, holott ezek nélkül káté nincs. 
Ezért, mint már megjegyeztük, a törvényre, de ezentúl is az 
Úri imára és a sacramentumokra való átmenetek labilisak, 
az egész egy bizonyos befejezetlenséget mutat, mert pl. az 
egyházról szóló tant egészen elhagyja, nem is említve a föl-
támadásról szólót, mely igen lázán és rossz helyen tárgyal-
tatik. A Kálvin koncepciójának elhagyásával tehát nem sokat 
nyertek. Nem lehet eltagadni egyes kálvini tanok erős ki-
emelését, de azt sem, hogy ezek közül pl. a praedestinációó 
nagyon erőtlenül van interpretálva. Általában inkább tanokat, 
mint vallásos élményeket hangsúlyoz, melyet úgy látszik 
sohsem fognak megtanulni Kálvintól. Ezért van, hogy a 
módszere szigorúan dogmatikus, célja a magyarázat, az intel-
lektuális fölvilágosítás, nem az építés. Megszületésében minden-
esetre a kor legkiválóbb theologusai működtek közre, kik távol 
voltak az ősi hitben való minden ragaszkodásuk mellett is 
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a kor vallásos fanatizmusától s így ez alig nyilatkozik meg 
a munkában. 

A „communió előtti rövid vizsgálat" céljaira ez időkben 
jelent meg egy kis munkálat állítólag (Wodrow szerint) Durham 
és Dickson keze alól. „A megváltó tudomány summája" 
címen. Már az említett zsinati végzés (1649. jul. 30) sürgeti, 
hogy a népnek a keresztyénség főpontjait kell tanítni, s e 
füzet (megjel. 1650) valósággal hiányt pótolt akkor. Célja 
nem más, minthogy a lehető legrövidebb összefoglalását 
nyújtsa a keresztyén „tannak". Négy pontból áll: 1. kifejti 
milyen nyomorúságos a mi helyzetünk, miután a cselekedet 
szövetségét megtörtük; 2. előadja az orvosságát, a Krisztus 
váltsághalálát, melyet Isten a „Szentháromság örök tanácsá-
ban" (counsell of Trinity) elhatározott, 3. az elsajátítás külső 
eszközeit, melyek közé ő egy negyediket az egyházkormány-
zatot is beveszi, végre 4. felsorolja az áldásokat, melyek e 
kegyelem nyomán fakadnak. Mindamellett, hogy rövid és a 
„Shorter Catechism" hibáiban bővölködik, nem lehet eltagadni 
tőle a rendszerességet és pontosságot. Hasonló jellegű iratok, 
mint „A megváltó tudomány gyakorlati használata", „Motívu-
mok a hitre" (warrant s to believe); „Az igaz hit bizonyságai" 
bár kortörténeti szempontból igen érdekesek volnának, e 
rövid cikk keretében nem ismertethetők. A Westminster 
Assembly-nek a családi istentiszteletekre vonatkozó szabályait 
már ismertettük. 

Mindez iratok, mint mondánk, nem tükrözik vissza 
teljesen a kort, melyben Íródtak. Ha igazán látni akarjuk 
azt, a néphez, ennek vezetőihez kell fordúlnunk. Ha azok 
életrajzát, leveleit lapozgatjuk valami rettenetes, szilaj két-
ségbeesés ég ki belőlük, egyesülve a világ legisszonyatosabb 
kevélységével más nép iránt. Hiszen ők voltak a választott 
nép, az egyedüli igaz keresztyén ország. A zsidó nép exclu-
sivitása és büszkesége alázatos szerénység ezekéhez képest, 
mely az ószövetségi szellem föltétlen uralmát hirdette. A 
szószékről politikai eseményeket vitattak meg, két-háromórás 
beszédeik lázító beszédek voltak, valósággal tombolt az egész 
ország a vallásos és politikai rajongásban. Méltán nevezi 
Milroy „vallásos erotiká"-nak e kor termékeit, melyeknek 
Rutherford levelei a kiváló typusát mutatják. Hadd álljon 
itt belőle néhány mondat, melyet fogságából írt gyülekezeté-
nek óván őket az uj liturgiától (1637. jul. 14.) . . . Ne enge-
delmeskedjetek a bitang (bastard) kánonoknak, törvények-
nek, istenkáromlók, babonások azok, utasítsatok vissza minden 
ceremóniát, mely az antikrisztus bolond méhéből (foul womb) 
származik, a paráználkodás amaz ős szülőjének a római egy-
háznak portékáit". Aztán a gyülekezet bűnöseire: „lezárom 
(arrest) testüket és lelküket a mi összemérettetésünk 
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nagy napjára; örök kárhozatuk megvan pecsételve és alá 
van irva az égben a holtak és elevenek nagy Birájának 
kezevonásával és én kész vagyok fölállni ellenük mint 
prédikáló tanúbizonyság, szemtől szembe, ós áment mondani 
kárhozatukra. Az evangelium boszúja (vengeance) keményebb 
(heavy) mint a törvénye, a közvetítő átka és boszúja kettős 
boszú s az ilyen boszú illő sorsa az ilyeneknek". Milyen 
rettenetes Ítélet, a maga tisztaságának tudatában milyen 
irtózatos átok az elesettek ellen, annak a nevében, aki amilyen 
nemesen tiszta jellem volt, époly szeretettel tudta magához 
ölelni és fölemelni az elbukottakat! 

Ez a vad és elkeseredett szellem azonban nem marad 
meg végig. Orániai Vilmos behívásával helyreállott a béke 
s az egyház többsége elhagyta ezt a fanatizmust. Akik ezen-
túl is űzték a szakadárok voltak, kik nem akarták az 
egyház fölötti állami protektorátust elismerni, ezért árulóknak, 
vallássértőknek híttagadóknak tekintették a hivatalos egyház 
hiveit (ép mint kétszáz év múlva a „Szabad Egyház"). 
Lényegében ugyanazon úton haladnak, melyen haladt eddig 
a hivatalos egyház, így részletes ismertetésüket mellőzhetjük. 

Annál érdekesebb maga a fejlődés, melyet az egyház 
szelleme tesz a következő időkben egészen a mult század 
közepéig. Nem lehet mondani, hogy az egyház bármit is 
engedett volna orthodoxiájából és formalizmusából, hogy 
egy percre is elismerte volna a szabad kutatás és vizsgálódás 
jogait, de bizonyos az, hogy csak ezen az úton helyezkedett 
vissza arra az alapra, melyet confessziójában és kátéiban 
megvetett. Hiszen láttuk, hogy azok egyáltalában nem tar-
talmazzák a sanctiót ahoz a magaviselethez, melyet az egyház 
mutat a politikai zavarok e nehéz korában. Ez időtől kezdve 
az egyház ezek alapjára helyezkedik. Ennek következménye 
az, hogy erősebben sürgeti a symbolikus könyvek elfogadását 
és aláírását. A presbyteriumokat sürgetik a censura végre-
hajtására (1707. act. VII.); a szószékbe csak azt eresztik föl, 
aki aláirt a confessziónak (1704. XII.); megtiltatik, „véleményt 
mondani a konfesszió artikulusairól, hacsak nem egyezőt 
avval" (1710. act. XII.); eltiltja újítások behozatalát (1707. 
act. XV.); ezt és a confessziónak való aláírást az ordináció 
előtti kérdésekbe fölveszik (1711. act. X.). Akik akár az 
egyházból kiléptek, akár más egyházhoz tartoznak (különösen 
pápisták) szigorú rendszabállyal fosztatnak meg szabadságuk-
tól, mert a kor dogmatikája úgy értelmezi a keresztyén 
szabadságot, hogy erre csak azok méltók, kik aláírták a 
konfessziót, mert természetesen csak azok az igazi keresztyé-
nek. A szakadárok ellen azért intik a papokat, a népet és 
a presbyteriumok büntető ítéletét hivják föl fejükre (1704. 
act. XVIII.; 1708. act. VIII.), a katholikusok emancipációjáró 
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van ugyan szó, de állandóan protestál ellene az egyház s 
fölhívja a népet a tőlük való óvakodásra. (1708. IX; 1714. 
XI; 1719. IV. stb.). 

Már ez a nagy buzgóság, melyet az egységes hit fen-
tartása közül kifejtenek, sejteti, hogy baj van. Hiszen a 
protesterek idejében nem volt szükség ilyen törvényekre. 
Most bizonyosan megszakadt az egység, a világ ós sátán 
csábítgatni kezdik az örök élet gyermekeit, az egyház tehát 
minden befolyását latba veti a tévelygések ellen. És csak-
ugyan. Mihelyt az egyház nyugodt fejlődéséhez kezd, azonnal 
föllépnek az eretnekségek és egymást éri a sok vizsgálat. 
Nincs itt hely fölsorolni őket egytől egyig, de röviden meg-
említhetjük, hogy bizony a legtöbb közülök a német és 
francia fölvilágosodás és deizmus eszméit akarta propagálni. 
A kálvinizmus legszigorúbb dogmáit kezdették ki ós az 
inkriminált eretnekségek között találjuk a következőket: A 
megváltás egyetemes; a hit lényege a bizalom; a teljes szent-
ség nem szükséges az üdvösséghez (azaz: érezheti magát az 
üdvösség birtokában az ember földi életében is); a büntetés-
től való félelem és a jutalom reménye nem igazi motívumai 
a hivő engedelmességének; a hivő ember nincs a törvény 
alatt. (Marrow of modern Divinity. Eltiltották 1720.) Azután 
Simpson glasgowi tanár állítja, hogy a pogányok Krisztus 
előtt is jutottak valami halvány ismeretére Istennek, s hogy 
a gyermekek, kik kereszteletlenül halnak el, nem jutnak 
kárhozatra. A zsinat 1717. kimondja, hogy a kereszteletlenül 
elhaltak elkárhoznak, s a biblia (nem is Krisztus!) nélkül 
nincs üdvösség. Simpsont még egyszer, most már arianizmus-
sal, meggyanúsítják, de okul annyit az előbbi példából, hogy 
kétségbeesetten tagad, azonban hiába, irgalom nélkül fel-
függesztik. Hasonló eszközt használ Leechmann professzor 
kit az imádság ügyében mondott véleményéért vettek vizsgálat 
alá, s ennek van is haszna a védekezésből, mert fölmentik1). 

A kor szellemének egyik igen hű kifejezése az az 
esemény, amit „Cambuslangi ébredés" néven ismer az egyház-
történet. Eredete homályos, csak ott terelődött rá a köz-
figyelem, mikor már az egész környék vallásos rajongásban 
égett. Érdekes lenne hosszabban ismertetni a történteket, de 
itt csak röviden annyit, hogy az egész egy egyszerű, s korlátolt 
pap (M'Culloch) kezdeményezésére törtónt, aki Ésa. 53 : 1 versét 

*) Hogy ez a mentegetőzés milyen általános volt, mutatja a James Ramsay 
esete, kit szintén vád alá fogtak valami szerencsétlen nyilatkozatáért. Az igen 
gyönge theologus és félénk Ramsay néhány fiatal papot kért meg, hogy 
csináljanak neki egy hitvallást, mit ott felolvasson. De alig végezte el a 
fölolvasást, minden oldalról fölhangzott a rettenetes kiáltás: „heresis, heresis!" 
Ramsay, ki nem vágyott a martirkoszorúra, a legnagyobb nyugalommal tette 
le az irást, kijelentvén: „ha heresis, akkor visszavonom!" 
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idézvén beszédében „fölkiáltott, mint aki nagy fájdalomban 
van". Ettől kezdve rettenetes görcsök, nyavalyatörések, 
vérzések lepték meg a gyülekezetet és ég és pokol megnyílt 
a szemeik előtt. Kedvezett a dolognak, hogy Whitefield ép 
ekkortájban jött át Skóciába és azonnal a csoda helyére 
sietett ott prédikálni és úrvacsorát osztani. Legkülönösebb 
a dologban az, mely egyúttal kóros jelenség voltát is mutatja, 
hogy öt hónap múlva, amily hirtelen jött, úgy elment az 
egész; a nép visszatért rendes munkájához szó sem esett a 
dologról többé. Megjegyzendő, hogy mig a szakadárok 
Whitefield által elidegeníttetve ellene nyilatkoznak az eset-
nek, a hivatalos egyház egyáltalában nem nyilvánít véleményt 
fölötte. 

A minduntalan előforduló kisebb-nagyobb eretnekségek 
között még csak egy nevezetesebb van a Campbell Macleod-é, 
kinek vallásos felfogása a következő : Istenből a természeti 
világ csak hatalmát tükrözi vissza. Igazi lényegét Jézus 
jelentette ki. Ha nézzük a Jézus életét, látjuk, hogy az egész 
élete és főképen halála hozzánk való szeretetének bizonyítéka. 
Mivel pedig ez a legfölségesebb, mit el tudunk képzelni ezért 
mondjuk, hogy Jézusban Isten jelent meg, benne az ő arcát, 
lényegét szemléljük, mely eszerint a szeretet. Ez a szeretet 
irántunk emberek iránt először arra bír, hogy le igyekezzünk 
küzdeni bűneinket s így a szeretetre méltók legyünk, másod-
szor bizalommal tölt el, hogy e törekvésünk nem hiábavaló, 
inert amennyiben mi nem tudnánk teljesen leküzdeni, Isten 
végtelen szeretete elfedezi azokat. Természetesen Campbellt 
letették, mert akkor mindent szabad volt hirdetni, csak azt 
nem, hogy Isten szereti az embert. És mikor idáig eljutottunk, 
már ideje rámutatni, hogy az ilyen heresisek mind gyakoribbak 
voltak, s már nem is állottak egészen védtelenül a zsinatokon. 
Az egyik („moderate") egyházi párt magában egyesité azokat 
a férfiakat, kik a szabadelvűség még alig-alig emelkedő kis 
zászlója alá sorakoztak. Nemsokára eljön az alkalom, hogy 
ezt a zászlót magasabban is lobogtassák, habár nem is a 
győzelem, de legalább az észrevétetés reménységével. Már 
az előbbiekből — melyekben nem az egyházi tan e korbeli 
történetét, csakis a szellemi főbb mozgalmakat volt szándékunk 
vázolni, — kitűnik két dolog: 1. már maga a heresisek föl-
merülése arra mutat, hogy a gondolkozásra jogot igényel 
magának a tudós, ha ez a jog ellentétbe hozza is az egyház 
hitével; 2. a gondolatok azonban, melyek fölmerülnek bár 
határozott szabadelvűsóget árulnak el még ki nem forrottak 
és ami fő, egyházi gyakorlati reformok alakjában nem mer-
nek föllépni. A következő félszázad, vagy 60 év, ezt hozza meg. 

A „mérsékelt párt" folyton nő, s activ föllépésre határozza 
el magát, mikor Robertson a párt feje egyházi elnökségre 
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jut. Az első kérdés, mit fölvet, hogy azokat, kik nem egyez-
nek meg mindenben aWestminsteri Confesszióval, ne kötelezzék 
ennek aláírására. Az indítvány leszavaztatott ugyan, de 
figyelemreméltó módon avval az indokolással, hogy „kell 
lenni valaminek, melyben az egyház tanát kifejezi", mely 
nyilván mutatja, hogy aconfesszió már nagyon sokat vesztett 
tekintélyéből. A másik kérdés sem megy keresztül ebben az 
első esetben, de nem is csoda, mikor olyan dolgot bolygatott 
meg, ami gyökerében érinti az egyház alkotmányát. A kérdés 
a katholikusok emancipációja volt és fölvettetett 1776-ban. 
Hosszú és kegyetlen harc után, a főllázított nép folytonos 
zavargása, a zsinat átkozódása és protestációja (1779. act. VII). 
dacára is a hőslelkű Robertson kieszközli ezt, s a parlament 
törvény be is iktat ja 1779. év végén. Óriási jelentőségű volt 
ez a törvény Skóciára sőt az egész brit királyságra nézve, 
világosan mutatván, hogy a dogmatizmus és orthodoxia 
korlátai, ha ebben az egyetlenegy kérdésben is és csak egy 
pillanatra, de áttörettek. Ε hatalmas, inkább belsőleg, mint 
külsőleg erőteljes mozgalomnak vezetői, akkor az egyház 
legkiválóbb emberei lerakták az alapot és biztosították azt 
a reneszánszot, mely azonban, sajnos, csak ötven évvel 
később kezdődhetett meg, fölmerülvén épen ekkor a skót 
egyház régi átka, az egyházkormányzati háborúság. Evvel 
már nekünk semi dolgunk, csak annak a konstatálása, hogy 
ezen idő alatt a régi szellem nyomult megint előtérbe. A 
skótoknak megvan az a szerencsétlen tulajdonságuk, hogy 
egyházkormányzati, vagy még jelentéktelenebb (itt a patronusí 
jog és lelkészválasztás) kérdéseket dogmatikai kérdésekké 
tesznek, s a szerint átkoznak el vagy áldanak, bocsátnak 
be a mennyországba, vagy zárnak ki onnan embereket, amint 
hozzájuk csatlakoznak, vagy nem. Azt pedig tudjuk, hogy 
ha egyházkormányzati kérdéseket el is lehetne higgadtan 
intézni, hittani kérdéseket sohasem lehet, ennélfogva ők is 
ökölre mentek ezen. Minden liberalizmus, minden szeretet, 
minden vallás belefuladt a patronátus, majd később az állam 
és egyház viszonyának kérdésébe. Mikor pedig ennek egy 
szakadással vége lett, (1843-ban) az egész egyház ott volt, 
ahol azelőtt, sivár, kietlen orthodoxiában, most még fanatizmus 
hiján is, minden dogmájukat, egész vallásos világnézetüket 
ebbe a két jelszóba foglalván össze; szabad egyház — állain 
egyház. A nép pedig, melyet az egyház vezetői hűségesen 
hurcoltak magukkal ennek a vitának minden zavarába, még 
szegényebb volt, mint valaha, mert vallás, erkölcs, egyszóval 
élet helyett kapott két jelszót, melyek közül választania 
kellett, és e választás döntött igazhitűsége vagy pogánysága 
fölött. Ebben a szomorú, sivár helyzetben találta az egyházat 
a reneszánsz, mely lassú előkészítés folytán 1860-as években 
teremtette azt ujjá. 
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Foglaljuk össze most e korszak vallásos kultürkincsé-
nek alapvonásait a következőkben: a kort általában a dog-
matizmus korának nevezhetjük; a vallástanítás tárgya még 
mindig a hittételek és nem vallásos élet. A fanatizmus, 
mely a korszak elején predominál, később megszűnik, de 
csakis az egyház tudósainál ad helyet szabadabb szellem-
nek, a nép maradván régi felfogása mellett, mely orthodox 
és dogmatikus amellett, hogy határozott judaista. 

A vallásos nevelés módszeréről: a nevelés támpontjáúl 
igen helyesen van elismerve a család\ úgy, hogy az egyházi 
hatásokat is — bizonyos körig — a család közvetíti. Magá-
nak az egyháznak nevelése rigorisztikus, nem keresztyéni, 
amellett, hogy szigorú erkölcsiséget biztosít, ezt zsidó indo-
kolással teszi. Bár nagy súly esik a tanítás oldalára, még 
sem annyi, mint ezt a múlt korszakban láttuk. 

III. Vallásos nevelés a jelenkorban. 

Ez a kor határozottan óriási változást mutat a mult 
korszakhoz képest. Ε változást két ok készítette elő. Az 
egyik, külső ok volt a megnövekedő angol befolyás, mely 
politikai és társadalmi kérdésekben egyformán érezteti a 
hatását. Az angol egyház ép különös középútat követő hitta-
nánál fogva, sohasem volt dogmatikus egyház. Ennek meg-
volt a maga rossz oldala, mert (eltekintve természeti tulajdon-
ságoktól) mindenütt azt látjuk, hogy a filozofáló gondolkozás 
a vallásos elmélkedésből indul ki, épúgy, mint ahogy a biblia 
volt minden tudománynak első tútora, onnan meríti a nép 
minden tudományát. Megvolt azonban a haszna is, mert a 
gondolkozás történetében eljön az idő, mikor szükségkép 
bekövetkezik a dogmáktól való különbség, s az egyház, mely 
a dogmákhoz ragaszkodik, vaskézzel szőrit vissza minden 
ilyen véleményt. Ez a vaskéz, hiányzott az anglikán egy-
házban, vele járt, hogy vallási üldözésben a tudomány ott 
nem is részesült, vagy legalább is elenyésző csekély mértékben. 
Ez a szabadabb levegő csak jó hatást gyakorolt Skócia ortho-
doxiájára. Legvilágosabban észlelhető ez ott, mikor a Lee-
féle kultuszreform ügyben a nép minden rétege Lee mellé áll 
úgy, hogy a zsinat engedni kénytelen velük szemben. A 
második előkészítő ok maga a skót egyház schismája volt. 
Ép az, hogy az egyházpolitikai kérdéseket hittani kérdésekké 
szélesítették ki, az, hogy mindenki tudta, hogy itt a kérdés 
fölött két ellenkező szellem áll szemben egymással, kény-
szerítette a legegyszerűbb embert is, hogy az alternatívát 
maga fontolja meg ós saját szelleme szerint csatlakozzék 
egyikhez, vagy a másikhoz. A világnézetbeli különbségek 
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ugyan, mint előbb mondtuk, tulajdonkép egyházjogi különb-
ségek voltak, de a kiélezésnek megvolt az a hatása, hogy 
mindenki személyesen foglalkozni kezdett az üggyel, mely 
előtte volt. A változás ezek folytán a következő : az angol 
szabadabb szellem elterjedt a nép között, lassan, de folyto-
nosan, s aszerint, a mint a régi orthodoxus emberek cseré-
lődtek ki a népből fölkerültekkel az egyházban, vagy azon 
kivül, hódított ott is tért az a szellem. Az egyház tehát, 
amint az első reformáció alkalmával úgy a második és a 
harmadik reformációban a népből ujait meg. Míg a liberaliz-
mus előbb nem képes hódítást tenni, mint rámutattunk azért, 
mert csak egyes emberek és nem a nép maga liberális, az 
u j szellem áttöri a régi korlátokat. 

Mindamellett meg kell jegyezni egy dolgot, mely a Skót 
egyház fejlődése folyamán mindig észrevehető. Állandóan egy 
bizonyos kooperáció áll fent a nép és a vezetők között. A refor-
mációkor a nép eljutott odáig, hogy letörte a katholicismust, 
némely protestáns eszméket átvett, de ez nem volt elég. 
Kellett Knox, Craig, Melville, hogy ezt tovább fejlesszék ós 
egész következetesen keresztülvigyék. így van most is. A nép 
elkészült a szabadabb szellem határaira, nem állott ellene 
neki, eltűrte a művészetet a kultuszban, merészebb nyilatkoza-
tokat dogmatikai kérdésekben, s most a vezetőkön van a 
sor, hogy ne álljanak meg itt, hanem emeljék föl a népet a 
keresztyén, vallásos szabadságnak igazi protestáns színvona-
lára. Erre látunk is határozott, de még igen gyér törekvéseket. 

A szellem ilyen megváltozásával megváltozik a vallásos 
nevelés is, habár nem teljesen és úgy mint kellene. 

1. Az előbbi két korszaknak az volt a különös jellem-
vonása, hogy az egyház központi helyet foglalt el a nevelés 
folyamán, az államot teljesen fölolvasztván magában, a csa-
ládot ugyan nem, de teljesen meghatározván annak szellemét. 
A hatalmas tevékenység, mely e reformációval az egyházban 
társadalmi téren megkezdődött, avval járt , hogy az államot 
és a családot e másik két sociális kategóriát bizonyos mór-
tékig ki kellett eresztenie kezei alól. Az állam teljesen elvált 
az egyház szellemi uralmától, a család részben. Ennek követ-
kezménye volt a családra nézve az, hogy a család vallásos 
nevelése egyéni és változatos lett. A családi istentiszteletek 
hűségesen megtartatnak ugyan legtöbb háznál, de már nincs 
az egyház törvényhozó hatalma alatt, csak a lelkipásztor 
jóakaratú figyelmeztetését és nem ekklézsiakövetést ered-
ményez elhanyagolásuk. Ez az egyéni és változatos nevelés 
megszüntette azt az egyformaságot, mellyel az egyház souve-
rain hatalma ölte ki az egyéni sajátságokat. így történik, 
hogy épen a család utján kezd kihalni a régi szüklátkörű 
dogmatizinus, és ad helyet egy világnézetnek, mely nem 



A sl<ót vallásos nevelés története a reformáció óta. 2 2 5 

tagadhatólag orthodoxus ugyan még, de ez orthodoxia csak 
tradíció és nem jár avval, hogy élők ós holtak fölött elkár-
hoztató Ítéletet vonjon arra, aki más véleménnyel van. A 
családi nevelés egy igen fontos indulatra alapíttatik: a szere-
tetre. Ott megtanulja a gyermek tisztelni a mások meggyőző-
dését és megérteni azt, hogy a saját egyházához való törhe-
tetlen ragaszkodás (mely a gyülekezeti istentiszteletek szor-
galmas látogatásával éretik el) nem követeli meg a gyűlöletet 
más felekezetek iránt, sőt szeretetet parancsol mindenkivel 
szemben. Őszinte örömmel konstatálhatjuk a keresztyón 
szellem e fölóledését a skót családokban. Lehet, sőt bizonyos, 
hogy a diadalra alig fog jutni rövid idő alatt, de minden 
megtett lépése út egy biztos diadal felé. Mert ami vélemé-
nyünk az, hogy a skót családi nevelés nem akkor volt leg-
keresztyénibb, mikor legjobbban ragaszkodott a dogmákhoz, 
s mikor csaknem teljesen kimerült a káté és konfesszió 
otthoni betaníttatásában, mert lebet valaki buzgó hívője a 
dogmának és káténak anélkül, hogy jó keresztyén lenne 
lélekben; de legkeresztyénibb akkor lesz, ha rá tud nevelni 
egy benső, nemes szeretettől eltelt és szabad keresztyén 
személyiségre, ós akkor be fog telni mindaz, amit a régiek 
kátékérdezéssel ós disciplinával el akartak érni; mert nem 
ez az ú t : a dogmáktól a keresztyénsóghez, hanem fordítva : 
a keresztyénségről a dogmákhoz. Akkor könnyen fog menni 
a vallástanítás, mert a dogmák vallásos tartalma, ha alakja 
nem is, világossá lesz e keresztyén személyiség lelkében, 
a megértő és munkás szeretet által, melyről Jézus is azt 
mondja: „ez a törvény és a próféták/" 

2. Ami az egyháznak híveire gyakorolt hatását illeti, 
két motívumot kell figyelembe vennünk: 1. az egyháztagok 
részéről, ők távolabb érzik magukat az egyháztól, mint 
régebben. Ujabb eszmék jönnek fölszinre, különösen az utolsó 
félszáz évben végig zúg Anglián a kor minden divatos jel-
szava, kezdve az egyházi socializmustól a materalizmus 
agnosticismusáig. Még abban az esetben is, ha tényleg közel 
állnának az egyházhoz (mint legtöbb helyen ez is az eset), 
az egyház úgysem fordíthatna elég gondot régi befolyásának 
megőrzésére, hogy megakadályozza a „terjeszkedő atheis-
mus"-t, s kevesbítse azok számát „akik egyáltalában nem 
tartoznak egyházhoz". 2. az egyháznak a maga szempontjából 
sokkal intenzivebb munkát kell kifejteni. Miért ? Mert ezelőtt 
elég volt, ha az igaz egyház ós hitetlen pápizmus, vagy oda-
hajló episcopalizmus között vonja meg és feni élesre a 
különbséget. Most van három egyház, melyek tanban (nagy-
jából), kormányzatban, kulturban megegyeznek, csak némely 
jelentéktelen, de szembeszökő kérdésben térnek el. Most tehát 
az egyház kénytelen annyira kiélezni e különbséget, hogy a 
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felekezeti és egyházi öntudatot ilyen messzemenőleg biztosítsa. 
Az első pont a mai egyházi nevelés formai, a második: 
tartalmi elvét határozza meg. Itt e pont keretében az egyik, 
a következőben a másik jön vizsgálat alá. 

Az 1872-iki „Education Act" mindenféle oktatást kivett 
az egyház kezéből. Magániskolákat tar that fent, de csakis 
állami protektorátussal és még néhány helyen szerződésszerű-
leg biztosíthatta a vallástanítást pár heti órán, de ez ele-
nyésző. Ennek következtében az egyháznak néznie kellett 
más eszköz után, mellyel gyermekei nevelését végrehajthatja, 
így vezette be a már régen meglevő, de most uj szervezetet 
kapott vasárnapi iskolát. Erre vonatkozólag jegyezzük meg 
a következőket: a vasárnapi iskola az egyház vallástanítói 
functióját egyedül végzi egy bizonyos korban, ezért nem 
műkedvelői institúció, melyben otthon idejüket megunt, és 
bizonyos vallásos többlettel rendelkező hölgyek ezt a pluszt 
magukból kiadják, hanem lelkiismeretes, előkészülettel el-
látott, obligatorikus intézmény. A kötelezés ugyan törvénybe 
iktatva nincs, de a lelkipásztorok által szigorúan ellenőriztetik. 
Tanítási anyaga pontosan meg van állapítva, egységesítését 
egy zsinati bizottság ellenőrzi. Ez a tananyag, bizonyos 
bibliai hely elolvasása, magyarázata, bibliai citátum meg-
tanulása, azután következik a „kis káté" egyes, párhuzamosan 
fölhagyott kérdéseinek számonkérése. Evvel azonban a 
nevelésnek nincs vége. A vasárnapi iskolából kikerülteket 
különféle egyesületek jobban mondva ez egyesületek által 
az egyház veszi munkába, vagy a „Boy's brigádé" vagy a 
„céhek" különböző (Women's Guild, Men's Guild) faja. Mind-
ezekben intézményes és szervezett nevelés történik. Sőt 
bizonyos értelemben ez folytatódik azokban a társadalmi, 
jótékonysági, közművelődési egyesületekben, melyeket ismét 
csak az egyház tart fent és vezet. Az egyház ilyen tevékeny-
ségei még folytonosan fejlődőben vannak, ezért nem is lehet 
mindent elsorolni, hiszen számtalan különféle gyűlés, össze-
jövetel, felolvasás van, melyeknek célja, hogy ne csak a hivő 
érezze az egyház folytonos befolyását, szellemét, hanem az 
egyház se veszítsen el egy igen fontos erőforrást azáltal, 
hogy tagjainak véleményért, javaslatait meg sem hallgatja. 
A „fellowship meeting"-eknek, hol a hallgatóság tagjai mind 
hozzá szólhatnak a fölvetett egyházi kérdéshez, ezért van 
nagy jövőjük ott, mert a papot nemcsak bibliamagyarázní 
hallják, de komoly és elvi kérdésekről is hallhatják véle 
ményét, viszont a lelkipásztor is kitudhatja hivei fölfogását. 
Mindezekben két alapgondolatot látunk kiemelkedni: 1. e 
kornak kezdetével eltűnik az egyház disciplináris hatalma, 
sőt jogi befolyásának nagy része is. 2. a mód, melyet az 
egyház ennek pótlására választ az, hogy tagjait sociális uton 
vonja magához közelebb. 
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3. És itt még egy dolog van hátra, hogy beszámoljunk 
arról a szellemről, melyben a vallásos nevelés megy. 

Legérdekesebb tanúságot szolgáltatja e célra az a tudó-
sítás, mely az első „Egyházi Értekezlet" közgyűléséről (1899.) 
számol be. Egyik tárgy volt „Az egyház ós kötelességei az 
ifjúság körül." Az első felolvasó J. Crawford volt, ki a követ-
kezőket mondja. Megfigyeli, hogy az iskola úgy ott, mint a 
kontinensen egyházellenes, vagy legalább is independens 
törekvést mutat. Az egyház sectarius megoszlásának tulaj-
donítja, hogy az 1894-iki jelentésben, melyet a „Royal Com-
mission, on Secondary Education" (középiskola) adott ki, a 
vallástanítás meg sem említtetik. A vallástanítás (education) 
célját így határozza meg: „előkészítni a gyermeket, aki 
már az egyház tagja, az abba való beletaglalódásra élő és 
hűséges hit által". Két mozzanatot talál, melyek döntőleg 
határozzák meg azt, egy igazi (genuin) vallásos reneszánsz, 
(„de nem modern hysterikus utánzat"), milyen volt Luther, 
a pietizmus, a jezsuitizmus. A másik ilyen a paedagogia el-
méletének fölujulása, hol Herbart leverte a deista irányú 
Pestallozzit. Hangoztatja, hogy a születéstől adott dispositiót 
kell feloldani (unfold) és ezt ő „a lélek megváltásáénak 
nevezi. Végre kiemeli, hogy a vasárnapi iskolák a lelki-
pásztor kezébe adassanak, s kevesebb geográfiát és történetet, 
s több vallást adjanak. — Világos, hogy Crawford alapelveiben 
helyesen határozza meg a szellemet, melyben a vallásos 
nevelés történjék. (A paedagogiáról mondott véleménye fölött 
lehet vitatkozni, ez azonban nem tartozik ide). Jobban ki-
fejezi ezt Sir J. N. Cuthbertson, mikor kiemeli, hogy a 
gyermek természettől vallásos, tehát a vallástanításnak alap-
jai vannak. Mr. Colin G. Macrae négy pontban látja a 
vallásos nevelés feladatát: 1. a gyermekek adequate ismerete 
az írás történeti tényeiről; 2. a ker. tan generális tételei; 3. 
keresztyenekhez illő magaviselet alapjai ; 4. könyvnélkül 
megtanulandók az írás egyes részei. Hangoztatja, hogy a 
jellem kiformálódása (melyet ő körülbelől az elsorolt négy tétel-
ről vár) a rendes iskolában nem érhető el anyira. Rev. John 
Smith abban a véleményben van, hogy a jelen vallástanítás 
túlságosan pragmatikus és elveszti a gyermek lelkét. Ellen-
szerül a biblia fokozottabb magyarázatát, olvastatását ajánlja, 
ettől várván, hogy fölkelti a kötelességérzetet, alázatosságot, 
szeretetet, lelkesít a tökéletesség fele haladni, miket ő a 
vallásos nevelés cóljáúl ismer föl. Rev. Prof. Robertson az 
ószövetség használatát hangoztatja, azt a régi kort rajzolván 
példaképen, mikor „az emberek avval űzték el álmatlan éjeik 
hosszúságát, hogy a Dávid zsoltárait ismételgették órahosszat," 
és fél, hogy ez a nemzedék már elmúlt. (Magunk részéről 
egyáltalában nem tartjuk ez eljárást követendő példának.) 
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Összefoglalva a mondottakat, azt találjuk, hogy az 
említett férfiak mind abban találják a vallásos nevelés célját, 
hogy az egyház, mint a vallásos kulturkincs hivatott hordo-
zója átéléssé magát a gyermekekkel, azaz ezt a kulturkincset 
személyes, benső tulajdonná tegye és ezáltal egy bizonyos 
nemesebb jellemet alakítson. Ami mármost ennek a módszerét 
illeti, két dolog jön tekintetbe: a gyermek egyénisége, dis-
posítiója, és a vallásos élettartalom, mit adnunk kell. Az 
előbbit vajmi kevéssé hallottuk hangsúlyozni, kivéve az egy 
Cuthbertsont, de ez sem mondta meg mit ért alatta és miben 
látja ez alapokat Az utóbbiról annál bővebben adja elő 
mindenik a maga véleményét, bár ami az egész dologban 
legfontosabb volna, egy kész tervezettel egyik sem áll elő. 
A Maccrae által fölsorolt négy pont oda megy ki, hogy tanítni 
kell bibliai történetet, hittant, erkölcstant ós végre be kell 
tanítni bizonyos lokusokat. Ez azonban vajmi kevés, mert 
ötletszerű felsorolásnál egyébnek alig vehető. Ha összevetjük 
a többiekkel, kik majdnem kivétel nélkül a biblia olvasta-
tását, tanítását hangsúlyozzák, annyira kétségtelenül elég, hogy 
megállapítsuk belőle azt az ingadozást, melyet a vallásos 
nevelés módszerének kérdésében a skót egyház ma mutat. 
A régi dogmatikus nevelésnek egy bizonyos maradványa még 
nem engedi, hogy teljesen uj útra lépjen, másrészt azonban 
már határozott emelkedés észlelhető az előbbi hagyományos 
vallástanítás fölé. 

Sokkal határozottabb irányt mutat az a nevelés, mit 
az egyház az egyesületekben végez tagjai között, kik a 
gyermekkorból már kinőttek. A „céhek"-ben (Guild) nemcsak 
sociális nevelés, de ennek alapjáúl intellektuális tanítás is 
van fölállítva. A kézikönyvek („Guild-libray") rövid, compen-
diumszerű összefoglalásban tartalmaznak vallástörténetet 
(összehasonlító), bibliai és egyháztörténetet, egyes könyvek 
magyarázatát a bibliából, egyszóval a vallást és egyházat 
illető mindenféle tárgyakat. Ezek tervszerűen adatnak elő 
és bizonyos könnyű vizsga bizonyítványa előnyben részesít, 
ha vasárnapi iskolában óhajt az illető tanítni, vagy az egy-
ház más ilyen nevelői egyesületében (Boys brigádé stb.) 
működni akar. A munka itt sokkal világosabb, mint a még 
sok helyen idegen kézben levő és nem egységesített vasár-
napi iskolánál, valamint világos az egész nevelés célja: az 
egyház maga számára olyan tagokat neveljen, akik az ő 
vallásos tartalmát teljesen átélve, tevékeny részt vegyenek 
az egyház építésében. Minden egyesület, kör, bizottság az 
egyháznak ez egyetemes, nagy célja előmozdítására törekszik, 
hogy a saját tagjai komoly és buzgó munkája által ujuljon meg. 

Még egy fontos ágáról kell megemlékeznünk az egyház 
nevelői munkásságának, s ez a sajtó. A vallásos irodalom 
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az utóbbi félszázad alatt óriási mérvet öltött az egész egyesült 
királyságban. Erre a nagy munkálkodásra ösztönszerűleg 
az vezette rá az egyházat, hogy terjedni kezdtek az ujabb 
socialistikus ós materialista filozófiának eszméi ép a sajtó 
útján. Az ujraéledett egyháznak első dolga volt, hogy ezt 
visszaszorítsa. Ε buzgalmában azonban tovább ment a kellet-
ténél, mert tudományos színezetű könyveket is akart 
„termelni", hogy azokkal a tudományos eszmék („sceptikus 
filozófia") terjedését meggátolja. Sajnos azonban, nem voltak, 
még most sincsenek olyan emberei, akik mással, mint a 
dogmák és közfelfogás régi, de már kicsorbult fegyverével 
menjenek neki Spencernek, Haeckelnek, vagy más ilyen 
„destruktiv" filozófusnak. A tudomány ilyen dogmatikus, 
haszon szempontjából való értékelése igen kedves ós két-
ségtelen hogy másik módszerével együtt, mely nem más, 
mint a tudományos jelszavak eltulajdonítása és fölhasználása 
(Drummond : Natural law), igen sikeresen működik mindenütt, 
ahol arról van szó, hogy valaki kétségeit oszlassa el a biblia 
egyik vagy másik helye felől. Emellett megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesznek a kisebb-nagyobb, de egytől egyig vallásos 
motívumokkal ellátott ifjúsági regények, elbeszélések. 

Ami tehát a jelenkori vallásos nevelést illeti Skóciában 
a következő képet nyertük róla: 1. a vallásos szellem, mely 
az oktatás alapját képezi, nyíltabb, a dogmákhoz ragaszkodik 
ugyan, s nem tagadható benne egy bizonyos tradicionalizmus, 
de közelebb áll az igazi keresztyén vallásos szellemhez, 
mint valaha. A dogmák még most is nagy tekintélyben 
állanak, jelentőségük nem is fog megtagadtatni Skóciában 
sohasem, ha a nép jelleméből következtetni lehet. De a vallás 
szempontjából ez teljesen közönbös, akár orthodoxus valaki, 
akár liberális. A vallásos nevelés szempontjából mindennél 
nagyobb, sőt egyedüli jelentőségű azonban, ha el tudjuk 
érni azt, hogy az emberek épolyan szemmel néznek arra, 
aki másként vélekedik a vallás kérdéseiről, mint arra, aki 
egy meggyőződésen van velük. Mert olyan idő sohasem lesz 
a földön, mikor mindenki liberális, vagy mindenki orthodox 
legyen és nem is ez az ideálja sem a keresztyénségének, 
sem a vallásnak, s ameddig az orthodox részről épúgy mint 
a szabadelvűek táborából anathemát kiáltanak át a másik 
részre, addig még igen messze vagyunk a keresztyénség 
eszméjétől. Sokkal mélyebben, egy világnézet, egy természet-
től adott dispositió mélyeiben rejlenek a liberalizmus és 
orthodoxia kérdésének nehézségei. Ha azonban mindakét 
fél megtanulja tisztelni egymásban a meggyőződést, méltá-
nyolni a különbségeket, akkor mondhatjuk, hogy közel 
vagyunk a célhoz. — 2. Ami a nevelés módszerét illeti, a 
skót egyház határozottan jó irányban halad. Az egyháznak 
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első kötelessége, hogy a maga erkölcsi és vallásos értékeit 
tagjaiban munkává változtassa át. Az egyház keletkezése 
óta már igen sok hivatást töltött be, volt tudományos intéz-
mény, biró, gazdasági institúció a racionalizmus, inquisitor 
az orthodoxia, misszionáriusképző a pietizmus korában, ma 
hol szakszervezetet akarnak csinálni belőle, hol meg azt 
akarják, hogy elpusztuljon, de mindebben igazi hivatását 
meg nem kapta. Az egyház nevelői intézmény ós célja, hogy 
az a szeretetközösség, mely tagjait összefűzi, munkaközös-
séggé változzék át a sociális téren. Lehet, hogy az idő 
már kevés teret hagyott, ahol e munkáját végrehajtsa, de 
amit hagyott, meg kell ragadnia ott, ahol lehet. A munkára 
pedig elő kell készíteni tagjait gyermekségüktől kezdve. Az 
iskolából ide s tova ki kell vonulnunk. Jaj nekünk, ha nem 
gondoskodunk róla, hogy szellemi kötelékekkel vonjuk 
magunkhoz a tagjainkat. Az inkvizíció, eretnekítós kora le-
járt , még Skóciában is, ez nem fogja többé a kezünk alatt 
tartani az embereket, s talán jobb is így. Talán kegyesebb 
lesz hozzánk a sorsunk fölött itélő jövő nemzedék. 

* 
* * 

Elmondtuk azt is, amit befejezéseül szántunk e vázlatos 
dolgozatnak. A skót egyház történetében voltak sötét idők, 
de kétségtelen, hogy ma a haladás biztos jeleit tünteti föl. 
Helyzete igaz, más, talán könnyebb, mint a mienk, de a 
helyzetet megértette, előnyeit kihasználja, hátrányai ellen 
védekezni kész. A feladatot, mely előtte van, fölismerte és 
tudja, hogy mivöl sokat aludt a múltban, sokat kell dolgoznia 
a jövőben. Hát mi, kik nem telünk be ősi multunk emlegeté-
sével, kik még most is főórvül használjuk hibáink védelmére 
az üldözéseket és evvel még jobban mélyítjük a szakadékot, 
vagyunk-e annyira, hogy látnók a feladatot legalább, mely 
előttünk van és ha a jelen bizonytalan, nehéz, gondoskod-
nánk róla, hogy biztosítsuk — a jövőt?! 

I f j . Imre Lajos. 
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Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft und die Kunde des 
Urchristentums. D. Erwin Preuschen. Glessen 1911. Harnack-Heft. 
Ebben az évben az egész protestáns theol. világ megünnepelte a 
kiváló tudósnak, az ó'skeresztyénség legalaposabb ismerőjének, 
Harnack Adolf berlini egyetemi tanárnak 60. születésnapját. Jelen 
tartalmas füzet is neki van ajánlva, benne a következő német 
nyelvű értekezések olvashatók: 

Die täglichen Gebetsstunden im Judentum und Urchristentum. 
Von 0. Holtamann in Glessen. A zsidók régi szokás szerint 
háromszor imádkoztak napjában s a rendes imádság mind-
háromszor a Schmone Esre volt. A „Schma"-nak mint hitvallásnak 
a szokásos imádságtól függetlenül való elmondása reggel és este 
Philo tanúskodása alapján a 40-es évek előtt még ismeretlen volt 
az alexandriai zsidók előtt, szokássá Palaestinában vált a 30—50 
évek között, amint Josephusból megállapítható s innen terjedt 
el lassan a diasporában is. A Mischna idejében ez a hitvallás 
imádsággal is bővült. Holtzmann Drewssel tartva s a Schürerrel 
ellentétben az imádkozás időpontját nem reggelre, délutánra és 
estére teszi, hanem a reggeli áldozat, a déli áldozati munka meg-
kezdésének s az estvóli áldozatnak idejére. A zsidó szokásnak 
megfelelően a keresztyének is háromszor imádkoztak, még pedig 
Tertullian és a Szentírás tanúbizonysága szerint 3, 6 és 9 órakor, 
vagyis a mi időszámításunkban reggel 9, délben 12 és délután 
3 órakor. Harnack azt véli, hogy mindháromszor a Miatyánkot 
mondották el, Holtzmann azonban kimutatja, hogy a reggeli és 
esti imádság nem lehetett a Miatyánk. Ugyancsak Tertullian 
szerint a keresztyének is mondottak naponként valamely hit-
vallást függetlenül a rendes imádságoktól. A jeruzsálemi templom 
elpusztulása után a zsidók imádkozási ideje megváltozott, a 
keresztyének azonban megmaradtak a 3—6—9, azaz 9—12 és 
d. u. 3 órai idő mellett. 

Die Oden Salomes. Von S. Α. Fries in Stockholm. Az angol 
Harris által nem rég feltalált „Salamon ódái" egymás után szólal-
tatják meg a legkülönbözőbb szempontból a theologusokat ezen 
folyóirat hasábjain is. Fries a szerzőség kérdésével foglalkozik s 
Harnackkal és Spittával polemizálva arra a meggyőződésre jut, 
hogy e dalok nem zsidó, de ker. montanista talajon keletkeztek 
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s igazolja azt e körben is ismeretes és az ódákban is előforduló 
tbeol. fogalmakkal és képzetekkel (az Isten teje, a tökéletes sziiz, 
a parakletos, a szentháromság tana. az exstatikus prefetismus, a 
martyromság dicsérete, a böjt és házasság). A dalok valószínű 
szerzőjének magát Montanust tartja, innen, hogy szerinte e dalok 
igen értékesek, mert belőlük ismerhető meg igazán a montanismus 
lényege. Harnackkal szemben, aki szerint e dalok keresztyén kezek 
által interportálva vannak, Fries azok eredetiségét vitatja nagy 
ügyességgel és sok sikerrel. 

Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu nach den vier 
Evangelisten. Von Lic. Dr. Hans Windisch in Leipzig. Cikkíró 
sorra veszi az evangéliumokat s vizsgálja bennük Jézus műkö-
désének időtartamát s a következő eredményekre jut. Mk. alapján 
Jézus nyilvános működésének időtartama 18 hőt, 472 hónap. Igy 
azonban a felvenni szokott egy év sehogysem jöhet ki, azért 
talán az időközök lehettek hosszabbak, vagy pedig Jézus több-
ször ismételte volna beszédeit és tanait (?) Mk. csak a typikusokat 
gyűjtötte össze a nép szájáról s amikor a rendelkezésre álló 
anyag együtt volt, ugy amint tudta, egy egyöntetű képet alkotott 
belőle, igy azonban az időhatároknak természetszerűleg bizony-
talanoknak kellett lenniök. Mt.-nál Jézus működésének időtartama 
5 hónap, az 6 chronologiája azonban még ingadozóbb mint Mk.-é, 
fixpont ő nála az aratási idő megemlítése és a templomadóról 
szóló elbeszélése, de a pascha idejével való együttes számításban 
az adatok is megbízhatatlanok, mivel nem a maguk helyén vannak 
az események sorozatába beállítva. Lkcs.-nál Jézus nyilvános 
működésének időtartama 6V2 hónap. Ami az aratási idő elhelye-
zését illeti, Lkcs. jár legközelebb az igazsághoz, amennyiben mig 
Mk. 3, Mt. 2—3, addig Lkcs. 5 hónapra teszi a végkifej lés előtt, 
másrészt azonban az utazási sorrend nála sem chronologikus. 
Sajátságos, hogy a synoptikusok ugy csoportosították a beszédeket 
s az eseményeket, hogy azok igy beállítva körülbelül egy félév 
alatt lejátszódhattak volna, holott legalább egy évig kellett tar-
tamok. János evangeliuma a legszéleskörübb, — benne Jézus 
működése pontosan 2 évig tart — és mégis a leghézagosabb. 
Jézus működése az ünnepek keretében történik, az ünneptelen 
időben alig szorítkozik egy-két eseményre, szóval kevesebbet 
mond el hosszabb időhatárok között mint a synoptikusok, amit 
tényleg közöl, egymásutánban 2 hónap alatt lejátszódhatott volna. 
Windisch ez alapon nagy merészséggel hajlandó az 5. és 6. caputot 
megcserélni, ami magával hozná a 4. és 6. caputban emiitett 
galileai események összevonását az 5. és 7. caputban foglalt 
ünnepi tartózkodások egyesítését. Ε hypothesisek kedvéért törli 
végül a 64-ben jelzett ünnepi dátumot is; igy természetesen Jézus 
nyilvános működése csupán egy évre terjedne ki, kezdődnék a 
pascha ünneppel Jerusalemben (?) s végződnék ugyanazzal ugyan-
ott. Windisch vizsgálódásai alapján a következő eredményre jut: 
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1. a synoptikusok szerint Jézus nyilvános működése 4—6 hónapra 
terjed ugyan, de a spatiumok kiterjesztésével bátran tehetó' 12 
hónapra. 2. Jánosnál pontosan egy évre lehet rekonstruálni Jézus 
működését, annyival is inkább, mert 3. Mk. 113, 146, l 3 , 14, Mt. 
213, 26g, 18; Lkcs. 193i, 2137, 22 n ; Mt. 2337, 39, Lkcs. 1337 szöv. 
1942 sk. nem Jézus többszöri jeruzsálemi utazásait, hanem egy 
huzamosabb ottani idó'zését bizonyítják. (Teljes joggal ép ugy 
bizonyíthatják az ellenkezőt is!) Végül állást foglal a mellett, 
hogy János nem ismerte és nem használta a synoptikusokat. 
Fejtegetése érdekes, a synoptikusokra vonatkozólag kétségkívül 
megáll, de János evangéliumával oly merészen és minden el-
fogadható okodatolás nélkül oly erőszakosan bánik, — fejezeteket 
cserél meg, neki nem tetsző adatokat egyszerűen töröl, esztendők 
eseményeit egybevonja, — hogy vizsgálódásainak ezen eredményét 
nem sikerült kísérletnél egyébbnek nem fogadhatjuk el. 

Μιστηριον und sacramentom in den ersten zwei Jahrhunderten 
der Kirche. Von H. von Soden in Steglitz bei Berlin. Α μιστηριον 
szó csak a synoptikusokban fordul elő (Jánosnál nem) s ott is 
csak egyszer Mk. 4 n , Mt. 13u , Lk. 8 )0. Jézus tanítása a mennyek 
országáról: μιστηριον, nem részleteiben, hanem magán valójában 
mint egész. A mennyek országáról szóló ige hirdetésre nézve a 
μιστηριον ezen Charaktere eschatologikus, a keresztyénség maga 
is μιστηριον, amennyiben jövendölés tárgya. A jövendölés egyik 
formája viszont a parabolákban való beszéd. — A páli levelekben 
21-szer fordul elő, alapjelentésében I. Kor. 12i sk. s Kol. 22, 43; 
mindenütt Krisztusra vonatkozik eschatologikus értelemben. Aki 
a μνστηριον-ba, be van avatva, azzal nem történhetik semmi 
változás, ami nincs, nem érti és nem ismeri meg ha eljő, amint 
meg nem értette az előjeleket sem, az ilyenre nézve halál és 
halált hoz, ami amarra nézve élet és életet hoz. Ezért a jövendő 
megismerése valóságos előny és reális erő. A „μιστηριον" való-
színűleg zsidó-keresztyén terminus technikus. Az 0. T.-ban gyakran 
előfordul s különböző titkokat jelent, az apostoli atyáknál igen 
ritka, háromszor találhatjuk meg Ignatiusnál s egyszer a όιδαχη-
ban, tartalmi jelentése a christologia. Az apologetáknál ugy a ker. 
mint a pogány „vallást" jelentette, majd gnostikus terminussá 
válik s jelenti az exoterikust és titkosat az exoterikus s közönsé-
gessel, a pneumatikust a psychikussal s a hylozvismussal ellen-
tétben. Amily ritkán fordul elő a μιστηριον a görög egyházi iroda-
lomban, ép oly gyakori a sacramentum az egykori latin irodalomban. 
Tertulliannál jelenti egyebek között a keresztyénség typusát az 
ó. T.-ban, a gnostikus mysteriumokat, majd a formulázott hit-
tételt, igy a keresztséget, úrvacsorát s más rítusokat is. A μνσ-
τηριον-nak sakramentummal, szentséggel való fordítása az ő révén 
lett általánossá; jóllehet már előtte a rómaiak is igy fordították 
s a sacramentumnak ők is bizonyos vallásos jelleget adtak: 
jelentette a katonai szolgálatra való ünnepélyes lekötelezettséget, 
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a katonai esküt, innen a zsoldot is. Ez alapon cikkiró szerint e 
szó a profán latinságban eredetileg a zálog fogalmát fedi, mely 
a zálogadó és vevő között kölcsönös kötelezettséget hoz létre. A 
szentségi képzetek és theoriák tehát nem a μνστηριον és sacra-
mentum szavakhoz fűződnek, hanem a cultus-cselekményekhez, 
melyek eredetileg egyáltalában nem, később is nem formájuk 
miatt neveztettek igy. A terminológia a gyakorlathoz csak utó-
lagosan és igen lassan alkalmazkodott. A latin bibliafordítások 
sem mindig sacramentummal adják vissza a μιστηριον-t, többször 
a latinizált mysteriummal és arcanummal s mutatják a patri-
stikus latin fejlődés nyomait, amely e két szó definitiojára vezetett 
s amely Augusztinusnál találóan igy hangzik: mysteria sunt 
sacramentorum signacula. 

Die Petrusapokalypse und der zweite Petrusbrief. Von Friedrich 
Spitta in Strasslurg i. Ε. Ε két irat közötti párhuzam az akhmimi 
töredék feltalálása után azonnal nyilvánvalóvá lett s különböző 
nézetekre provokálta a theologusokat. Spitta a párhuzamosnak 
tartott helyeket vizsgálat alá véve arra az eredményre jut, hogy 
a levél semmi esetre sem függ az apocalipsistől, ellenkezőleg 
egyes részek Ap. Pt. 1—7 Π. Pét. 1]6—2s-ra utalnak s igy Péter 
második levele öregebb az apocalypsisnél. 

Eine altkirchliche antimarcionitische Schrift unter dem Namen 
Ephrams. Von D. Erwin Preuschen. Ε cikkben Preuschen a figyelmet 
egy a syr Ephram műveinek 1836-iki velencei kiadásában levő 
iratokra hivja fel, mely örményre syr fordításból ültethetett át e 
cimen: „Az evangelium magyarázata, melyet Mar Ephram szerzett, 
a nagytudományu syr." Ez irat a marcioniták ellen küzdve idézi 
az Ó. T.-t, különösen pedig Jézus szavait az evangéliumokból, 
tehát akkor keletkezett, amikor az ev.-ok már készen és hozzá-
férhetők voltak. A levelek közül csak a páliakat idézi közöttük 
a héber levelet is. Pál leveleit azonban nem tartja egyenrangúak-
nak az Ó. T. könyveivel s az ev.-okkal. Minthogy a héber levél 
eredeti az iratban, kétségkívül délkeleten keletkezett, mivel ott 
a 2. C-ban eredetinek tartották, mig a nyugat nem ismerte el 
annak s minthogy a szerző előtt a katholikus egyház fogalma 
még ismeretlen, az irat valószínűleg a 2. C. végéről való, talán 
azonos az Eusebius által említett s antiochiai Theophilus által 
Marcion ellen szerzett iratával. 

Das Messiastum Jesu. Von Ferdinand Kattenbusch in Halle. 
Ha Jézus történileg messiás volt, csakis a prófétákon keresztül 
lehetett az, sőt ő egyenesen azok alapján „tudta magát" a tör-
vény betöltőjének. Jézus tehát nem „készült" a messiánitásra, 
nem „határozta el", hogy mint messiás lép fel, hanem kezdettől 
fogva meg volt győződve megváltói hivatásáról. Reményeiben 
csalatkozott, mert fellépése csak kevesek előtt volt érthető s 
mert messiástypusa váratlan volt. Különösen Jesajas és Daniel 
prófétákra hivatkozott a legszívesebben, az előbbi jövendöléseinek 
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valóban meg is felelt, de mikor Dánielből az „ember fia" kifejezést 
vette magára, az a gondolat, hogy az ember fiának (eredeti érte-
lemben: emberhez hasonló) szenvedni és meghalni kell, ellen-
kezésbe jutott a prófétával, sőt még azon a téren is, mintha az 
ember fiának feladata volna a földön, mielőtt a „hatalom, dicsőség 
és birodalom" birtokába jutna. Jézusnak tehát emberi lélekkel, 
érzelemmel és akarattal kellett felruháznia a Daniel „ember fiát", 
hogy a két próféta messiástypusa között az ellentétet elsimítsa. 
— Jézus messiánitásában bizonyos titokszerűség észlelhető, de 
nem is jelenhetett meg a messiás másként, mint megfejthetetlen 
rejtély. Személyének ezen titokszerűségét János ev. igyekezett 
megrögzíteni, mert enélkül a ker.-ség az idővel keletkező traditiók 
révén vagy eltávolodott volna messiánitásának gondolatától, vagy 
a fantázia erejével a groteskig fokozta volna fel azt. Jézus valóban 
messiásnak tudta magát, mert merte hinni, hogy senki sem 
ismeri a fiút, hanem csak az Atya, ebben a meggyőződésében 
hihetett személyének földöntúli, mennyei örök hátterében. Ön-
magára nézve ő valóban az, „aki eljövendő vala," a „megjövendölt", 
aki „nem e világból való", hanem onnan „felülről" szállott alá. 

Ezen ismertetett tanulmányokon kivül még a következő 
francia illetőleg angol értekezések olvashatók a füzetben: La 
mention du temple dans les Odes de Solomon. Par Alfred Loisy, 
Paris·, The old Georgián Version of Acts. By Fred C. Conybenre, 
Oxford; Date and Habitae of the Eiders of Papias. By Benj. W. 
Bacon. D. D., Yale TJniversity; Tur Notes on the Philocalia. By 
C. H. Turner, Oxford. 

A Miszeken rovatban H. Boehmer (Bonn): Hat Benedikt von 
Narsia die Widache gekannt? é s Erich Klostermann·. Zur Mathaeus-
erklärung des Origenes u. des Petrus v. Laudiceo cimen tesz néhány 
apró megjegyzést. 

Közli: Törteli Lajos. 
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Könyvismertetés. 
A biblia széllemtani megvilágításban. Összeállította Bata Mór. 

Budapest 1911. Ujabban nem ritkák azok a művek, melyek a 
spiritismus és Okkultismus homályos tételeinek s jelenségeinek 
igazolására egyenesen a bibliára mint megdönthetetlen tekintélyre 
hivatkoznak. Épen nem lehetnek azért ránk protestánsokra nézve 
közönbösek ezek a törekvések, kik a biblia igazságaival állunk 
vagy esünk; ez az oka, amikor jelen füzettel értékénél nagyobb 
terjedelemben foglalkozunk, 

Szerző a bevezetésben mondja ki alaptételét: „á biblia . . . 
bizonyító tanú a szellemtan igazságai mellett, . . . . a jelenkor 
szellemtana sem egyéb, mint az ó- és ujtestamentombeli idők 
folytonosan ismétlődő jelei és csodáinak tana", ha tehát, — úgy-
mond — a bibliai elbeszéléseket úgy vesszük, amint írva vannak 
s a jelenkori mediumi jelenségekkel összehasonlítjuk, közöttük 
semmi eltérést nem fogunk észlelhetni, amiért is, aki a szellemi 
jelenségeket el nem fogadja, az nem értheti meg teljességében a 
biblia tartalmát sem, ellenben a spiritismusban járatosak valóban 
hiszik és értik is a biblia tanításait, mert ez utóbbiban leirt 
jelenségek mindenikének valódiságáról meggyőződhettek a spiri-
tista seanceokon. — Ez alaptétel elejétől végig hamis és a biblia 
szellemének és igazságainak meg nem értésén alapszik. Mindenek-
előtt a bibliai főkép az ótestamentomi képek, kifejezések elbeszé-
lések semmikép sem veendők szolgai módon ugy amint betű 
szerint „le vannak irva," mert azokban, mint lefejthető burokban 
rejlik az igazság, amit viszont a héber psyche, a héber kifejezési 
módon, szóval a szigorú, de józan, — ám a szerző előtt absolute 
ismeretlen — bibliai kritika alapján ismerhetünk fel. Vegyük 
már most a csodákat, a könnyebb összehasonlítás kedvéért ugy, 
amint „irva vannak", ha ezeket mind utánozni lehet a seance-
nokon, kérdem, hány halottat támasztottak fel a spiritisták? ha 
pedig csak a csodálatosról van a szó, talán mégis van külömbség 
a lánglelkű próféták, az isteni bölcseséggel teljes Jézus Krisztus 
lelki s erkölcsi erejének megnyilvánulásai s egy-egy idegroncsolt 
medium álomban történő reflex mozgásai s az autoszuggestió 
hatása alatt extatikus állapotban öntudatlanul véghez vitt cseleke-
detei s kijelentései között? Ε kettőt egy kalap alá vonni valóságos 
vakmerőség! A bibliai vallásosság lényege különben is nem a 
lelki abnormitások és a csodák, hanem a merőben uj, istenszerű 
élet és igy lehet, hogy a spiritista, mert kedvezni látszik tételei-
nek, elhiszi a biblia minden mondatát, de hogy a biblia szellemét 
meg nem érti, az bizonyos. Ezzel a füzet lényegével tisztában 
volnánk, de csupa érdeklődésből egyik-másik következtetésére 
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még reflektálunk. A spiritisták azt hiszik, hogy amikor egy rég 
hiába keresett gondolat hirtelen az ember eszébe ötlik, az valami 
szellemtől származik, holott ez a jelenség az agynak elemi func-
tiói közé tartozik, erre a jelenségre alapítja a spiritismus a médi-
umok ihletségét, de minthogy a médiumok de facto sokszor badar 
dolgokat is beszélnek össze, kénytelenek engedményeket tenni 
olyképen, hogy a médiumok sokszor korlátolt képességeit s lelki 
fogyatkozásaik miatt nem adhatják vissza tökéletesen a sugal-
mazás által nyert szellemi közleményeket, vagy pedig a mediumi 
nyilatkozatok alantas, tudatlan és rosszindulatú szellemektől 
erednek. Természetesen ezzel a kényelmes kibúvóval mindent 
meg lehet magyarázni. Hogy a bibliai „ihlés" egészen más valami, 
azt nem kell itt bővebben fejtegetnünk. — Igen sajátságos nézete 
a szerzőnek (21. 1.), hogy mielőtt az ember megszületnék, lelke 
szabad akaratánál fogva egész földi élete felett szabadon határozhat; 
kíváncsi volnék, hogy magyarázza meg ez alapon a nyomort, 
fegyházakat és tébolydákat? A próféták az isteni akarat hordozói-
nak tudták magukat s amit szóltak, irtak és cselekedtek, azt az 
ő akarataként vitték végbe s természetes, hogy az „Úr szava"-
féle kifejezéseken nem phisikai hangot kell érteni, de hogy e 
bibliai kifejezés teljesen fedezi a szellemvilág lakói által mediumi 
uton leadott gondolatátvitel, befolyás, sugallás, látomány vagy 
álom utján létrejött kijelentések fogalmát" oly képtelenség, a 
melyre megadtuk már a feleletet, amikor a próféták s az exta-
tikus álomba merült idegroncsolt médiumok közötti különbségről 
szóltunk. Amikor a medium nem várt dolgokat vagy értelmet-
lenül beszél, — mondja a füzet, — akkor alantas, rossz szellemek 
behatása alatt áll, amiért ilyenektől óvakodni kell s szinte döntőnek 
hozza fel erre nézve az I. Ján. 4,-bői erőszakosan kiszakított 
mondatot: „megpróbáljátok a lelkeket, ha Istentől vagynak-e," 
ha az ember tovább olvassa a verseket, azonnal látja, hogy itt 
nem holmi jó és rossz szellemekről, hanem kifejezetten álprófé-
tákról és hitetlenekről van szó. Ez a hely is mutatja, hogy a 
füzet összeállítója mily gyerekesen bánik a szenirással, egész 
csokrot lehetne azonban kötni hasonlólag téves ős sokszor a leg-
képtelenebb módon alkalmazott idézeteiből, amikor a spiritismus 
jelenségeit a bibliai jelenségekkel s eseményekkel rokonoknak, 
sőt azonosoknak akarja föltüntetni. Szerző — céljával ellentétben 
— bebizonyította, hogy a bibliát mindenféle szempontból lehet 
vizsgálni és értékesíteni, csupán „szellemtani megvilágításban" 
nem. Senkit hitében nem bántunk, senkinek jóhiszeműségét 
kétségbe nem vonjuk, — távol legyen, — de Bata Mór meg lehet 
győződve, hogy a biblia örök igazságainak érvényre juttatásában 
a spiritismus segítségére nincs szükségünk, mert az ilyen segítség, 
a bibliának ilyen gyarló módon való kezelése és alkalmazása az 
igaz ügynek többet árt, mint használ. 

Czegléd. Törteli Lajos. 
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Dalton Η. Aus dem Tagebuche eines Seelsorgers. Gütersloh 
(Bertelsmann) 1907. 206 lap. Ára kötve 3 márka. 

Szerző évtizedeken át német ref. lelkész volt az orosz fő-
városban s az oroszorsz. német Protestantismus egyik legalaposabb 
ismerője és avatott irója. Jelen művében rendkívül érdekes és 
vonzó képeket ád a lelkipásztorkodás köréből, a melyek, a mint 
az előszóban bővebben is kifejti, azt igazolják, hogy az evangelium 
a külföldi diasporában isten üdvözítő erejének és hatalmának 
bizonyul a hivők üdvösségére s hogy az evang. lelkipásztorkodás 
gyakorlatát máig is óhajtják a megfáradottak és lelkiismeretükben 
megterheltek. Ε naplótöredékek olvasásánál egy szentélyben képzeli 
magát az olvasó, a melynek lelkipásztori útja a Krisztus valódi 
követésének az útja most és mindenkoron. 

Igy mindjárt az első lelkipásztori képben megrázó s mégis 
hitépítő és erősítő vonásokkal egy anyát mutat be, kinek beteg 
gyermeke egészségeért szóló hő imáját meghallgatta az Úr kegyelme. 
Majd egy eltévelyedett ifjúnak szibériai útját írja le, ki Augusztinus 
példájára hosszas és rendkívül keserves bolyongásaiból megtért 
s az Úr valódi követőjének bizonyult. A szibériai szenvedések 
kálváriájából nyerünk itt hajmeresztő hiteles adatokat s bepillantást 
engednek az orosz igazságszolgáltatás szövevényes hálózatába. 
Aztán egy örjöngős leányon mutatja be az evangelium lelkipásztori 
igéinek megtartó, megmentő és üdvözítő erejét, a melyből máig 
sem mitsem érez az orosz egyház a maga mereven ceremoniális 
hivatalos apparátusával vagy a hatalmas pápás egyház a maga 
mágikus szertartásaival. 

Egy további naplótöredékben egy a folyam partján álló 
kétségbeesett öngyilkos ifjúnak adja vissza az életet az evan-
gelium megtartó ereje s azt az igazságot szemlélteti, hogy egyedül 
a Krisztus a mi életünk ős igazságunk. De különösen szomorúan 
érdekesek azok a napló jegyzetek, a melyek 2 bűnbánó Magdolnának 
lelkébe és életébe vezetik be az olvasót, a melynek lelkipásztori 
ápolása és megmentése az evang. vigasz egyik legnagyobb ereje. 
Itt mélyebb betekintést nyerhetünk az orosz leánykereskedés 
hatóságilag engedélyezett bűnös világába. Az iszákosság példái 
is megrázók s lelkipásztori gondozásuk művénél mégis lélekemelők. 
Hisz az iszákosság egyik eredendő bűne és jellegzetes sajátsága 
az orosz népéletnek, a melylyel szemben az orosz államegyház 
tehetetlenül szemléli annak naponkénti rettenetes áldozatait. Az 
utolsó kép az orosz vallási és lelki szabadság fátyolát deríti föl, 
mely oly kimondhatatlan sok családi békételenségnek okozója a 
cár birodalmában. Itt betekintést nyerhetünk a rettegett Pobje-
donescev prokurátornak hírhedt fanátikus és türelmetlen egyház-
politikájába. Ez a lelki zsarnok már Isten ítélőszéke előtt ad számot 
a maga sáfárkodásáról. 

Szerzőnk naplótöredékei rendkívül becses és tanulságos 
adalékok a cura pastorális gazdag világához. Oly közvetlenséggel 
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még Büchsei „emlékezései" sincsenek megírva „egy falusi lelkésznek 
világából." Azokból megtudjuk, hogy mily gazdagok az evangelium 
életvonatkozásai s mily terhes, de áldásos az ev. lelkész szolgálata 
a diasporában. Nálunk is e téren a mi számos sociális bajunk 
mellett még nagyon sok a tenni valónk. Ideje volt, hogy Csiky 
Lajos barátunk egy lelkipásztorkodás! vezérfonallal ajándékozta 
meg hazai prot. irodalmunkat. Manapság kevésbé a prédikálás, 
mint inkább a cura pastorális terén van a lelkész feladata. 

Sz. M. 
Baltzer 0., Weltanschauungsfragen. Tübingen. (Mohr) 1910 

75 lap. Ára nincs megjelölve. 
Szerző műve 3 rendkívül tartalmas, korszerű és tanulságos 

előadást tartalmaz, a melynek elseje „a világfelfogás útjáról," 
másika „az élet céljáról" s harmadika „a személyiségről s annak 
életfelfogásáról" szól. 

Az elsőben azt fejtegeti, hogy világfelfogások és életnézletek 
hatalmas szellemi akaraterőt feltételeznek. Minden kornak meg 
van a maga élet és világfelfogása, mely viszont egyénileg véve 
a hivatás, környezet, foglalkozás, vérmérséklet és jellem nevelő 
hatása alatt áll. A nagy tömegnek nincsen világfelfogása és élet-
bölcsessége, mivel rendszertelenül és ötletszerűleg lelkesedik hol 
Zeppelin vagy Köpenick, és Nietzsche, Goethe vagy Häckel iránt. 
Egy szilárd világnézet erős munkát igényel. A munka az ember 
feladata a földön. Minden valódi munkában van valami isteni, sőt 
Carlyle, a munka énekese szerint az igazi munka vallás. Találóan 
mondották a régi szerzetesek, hogy laborare est orare. „A szellemi 
foglalkozás is munka", sőt a legnemesebb munka egy szilárd 
világnézetnek megalkotása, a melynek vágya korunk életütere s 
fentartó eleme a vallásos hit. A hit igazságában és erejében való 
kételkedés korunk legnagyobb baja, azért nincs életünkben és 
világfelfogásunkban kellő egység és harmónia. A Hackel-féle 
monismus természettud. alapon igyekszik egységes világfelfogásra. 
Substantia-törvénye azonban nem oldja meg a világtalányt. Az 
anyag és az erő megtartásának és átvitelének problémája csak 
a hatást, nem pedig a lényeget irja le. A világ nemcsak termé-
szetből, hanem szellemből is áll, s utóbbi annak igazi lényege, úgy 
azonban, hogy mindenkettő a kölcsönös egymásra való hatás 
viszonyában van egymással. A szellemi életnek is megvan a maga 
természeti törvénye, a melynek hordozója a személyes Én. Ez az 
Én eszközli az egységet és a harmóniát a természet és a szellem 
világa között s korántsem a kettőnek sajátos lényegót nivelláló 
Hackel-féle monismus. 

Második felolvasásában a tudós szerző „az élet célját" ismerteti. 
A természettudomány leírhatja az életet, de annak valódi lényege 
előtte ismeretlen. Az élet ideálokból táplálkozik, a melyek viszont 
korunk művelődésének szellemi tükörképei. Értékének zsinór-
mértéke a lelkiismeret, a melynek fóruma előtt elnémul a 
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Dubois Reymond-féle Ignoramus. A lelkiismeret pedig az erkölcsi 
világrend fenségére utal, a melynek nélkülözhetlen feltétele a 
tudattal és akarattal biró személyiség. Az ideálok világa a való-
ságok világa, mi mellett a Goethe-féle „2 lélek" s a szégyenérzet 
is bizonyít az emberben. Minden egészséges világfelfogás a vallásos 
hitre sőt végső elemzésében a személyes Istenre utal. Csak a 
vallásos, istenhívő embernek van egységes világnézete. Ő kölcsönöz 
célokat a világnak és ád értelmet az életnek. 

Az utolsó előadás „a személyiségről és világnézetéről" szól. 
Találóan indul ki Goethe ismeretes mondásából: „Höchstes Glück 
der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit," mert ebben rejlik 
az élet mélyebb értelme és értéke. A személyiséget jól kell meg-
különböztetnünk a természeti egyéniségtől. Személyiségünkért 
dolgoznunk és küzdenünk kell az élet iskolájában. Minden kulturális 
haladás és fejlődés az erős személyiségek: a Carlyle-féle „hősök" 
műve, a melyek kialakulására befoly az egyház, az iskola és a 
társadalom. Legjobb nevelője a személyes vallásosság, legnagyobb 
ellensége az u. n. korrektség, mely konventionális hazugsággá 
változtatta át a modern kulturát. Személyiséget csak személyiség 
nevelhet, a melynek éltető eleme az egyoldalú intellectuális kultú-
rával szemben az erős vallásos és hazafias (szerző szerint német) 
érzület. Az erős személyiség kifejlődésének igen nagy akadálya a 
szomorúság, a félelem és a gond, vagyis a Spinoza-féle szenvedőleges 
afektusok egész sorozata. Életünk személyes jellegében rejlik annak 
örökkévalósága s ezzel az élet valódi értéke és értelme. Valódi élet 
nincs bátorság, nincs akaraterő nélkül, — épazért erős karu és 
akaratú személyiségekre van szüksége a mi korunknak. Erre 
legalkalmasabb világ- és életfelfogás a minden izében evolucionista 
keresztyénség most és mindenkoron. Az istenfiuság által munkált 
istenországában van a személyes erkölcsi tökéletesedésnek vég-
célja megadva. A pesszimismus keresztyénellenes dolog. Erő és 
bátorság kell az élet küzdelmeihez s mélységes hit a világ és 
az emberiség haladásában és fejlődésében. 

íme ilyen mélységes gondolatokat fejteget a szerző a maga 
művében, a melyeknek erős meggyőződésteljes hangja valóban 
imponálólag hat a művelt olvasóra. 

Sz. M. 


