
 
Angolszász hatások a 19. századi  magyar népi vallásosságra  Szigeti Jenő  
A felvilágosodás eszmei hatásától ihletett Türelmi rendelet befolyása máig figyelembe veendő nyomokat hagyott az emberek vallásosságán. Ez a val-lásszabadság szempontjából döntő fontosságú rendelet, jelentős hatással volt a népi vallásosság alakulására. Ennek társadalomtörténeti hatására többször utaltam.1 A 19. század közepén a felvilágosodás utáni első szeku-larizációs válságukat élő egyházak puritán értékeit megőrizni és moderni-zálni akaró szándékkal indultak el Magyarországon a belmisszió éppúgy, mint az első szabadegyházi mozgalmak.2 Ezek a régi puritán gyökerű élet-mód megőrzése mellett törtek lándzsát az új, szabadosabb életgyakorlatok-kal szemben. Az volt a legalapvetőbb törekvésük, hogy a vallás a hétközna-pi életmódot szabályozó rendszer maradjon. „Élet-kereszténységről” be-széltek, melynek gyakorlása túlér a templomon és az ünnepnapokon,  magában foglalja az egész életet. Ezért ezeknek az újprotestáns közössé-geknek a hívei nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is, ahonnan elterjedtek az egész világon, nem csupán a vallási intézményrendszereikkel, tanításaikkal kerültek konfliktusba, hanem egy fellazuló, egyre jobban pusztító életmóddal is. Ezért első hithir-dető prédikátoraik nemcsak szigorúan vett hitigazságokat hirdettek, ha-nem egy életmódi reformot is munkáltak a nép között. Így volt ez Magyar-országon is. Hamar kiderült, hogy a kedvezményezett protestáns egyházak organi-zációja egy második államszervezetként gyakorolt szellemi, lelki, olykor politikai uralmat kezdenek gyakorolni híveik fölött, ami a hívek organikus közösségeinek érdekei ellen való volt. Az egyház többé nem a megtért em-berek közössége. Az egyházon belüli hitetlenség leküzdésére jött létre a belmisszió, melynek népi bázisai voltak azok a fennmaradt és egyre értet-lenebbül tolerált, a késő puritanizmusból és a vértelen ellenreformáció idejéből fennmaradt házi bibliás közösségek, amelyeknek történetét keve-sen kutattuk. Ebben a dolgozatban ennek a nagy, sokágú problémának csak egy kis részproblémájához szeretnék néhány adalékot adni. Közismert, hogy az angolszász kegyesség közvetítője a skót misszió volt, melynek történetéről különösen Kovács Ábrahám kutatásai nyomán egyre többet tudunk.3 A skót misszió közreműködésével jutott el a metodis-
                                                   
1  Összefoglalóan: RAJKI ZOLTÁN – SZIGETI JENŐ: Szabadegyházak története 

Magyarországon 1989-ig. Bp., 2012. 29–39. p. (További irodalommal.) 
2  SZIGETI JENŐ: A puritán kegyességi irodalom hatása a népi vallásosságra. In: 

Folklorisztika 2000-ben. Folklór – Irodalom – Szemiotika. Tanulmányok Voigt 
Vilmos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza et al. Bp., 2000. 334–347. p. 

3  KOVÁCS ÁBRAHÁM: Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy 
liberális protestáns zsidó életútjának kezdete. In: Confessio, 2007. 3. sz. 109–125. p.; 
UŐ: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews in Budapest and 
its impact on the Reformed Church of Hungary, 1841–1914. Frankfurt am Main – 
New York – Berlin – Bern – Bruxelles – Oxford, 2006. (Studies in the Intercultural 



 Angolszász hatások a 19. századi magyar népi vallásosságra     23 

 

ta misszió Pest-Budára 1857 őszén.4 A skót misszióval tartott intenzív kap-csolatot az első magyarországi baptista Rottmayer János,5 és ugyanakkor a magyarországi belmisszió kialakulásának csírái is ide vezethetők vissza. Ezt a hatást erősítette Spurgeon magyarországi népszerűsége is.6 Ennek a fo-lyamatosan alakuló kapcsolatnak a nagy áttörése A. N. Somerville magyar-országi evangelizáló körútja volt 1887–88-ban. Az evangélizációs körút Debrecenben csőddel kezdődött, csak azokban az alföldi gyülekezetekben lett sikeres, ahol megmaradtak és virágoztak a házi bibliatanulmányozó csoportok, a házi gyülekezetek (Békés, Gyoma, Mezőtúr, Mezőberény). Ezekben a gyülekezetekben a nagy hideg ellenére is ezrek hallgatják az evangelizáló prédikációkat.7 Ma az egyháztörténeti kutatás számára talán az a legizgalmasabb kér-dés, hogy az Alföldön továbbélő kérő-puritán házi gyülekezetekkel, ecc-lesiolákkal hogyan találkozik a belmisszió. Itt is célszerű a skót misszióval kapcsolatban álló lelkipásztorok munkásságára figyelnünk. Kecskeméti Ferenc (1855- 1916) és Békés városának ezzel kapcsolatos helyzetét több dolgozatomban is megvizsgáltam,8 most ennek a kapcsolatnak egy másik szálát Szalay József (1855-1917) munkássága kapcsán szeretném néhány adalékkal feltárni. Szalayt és Kecskemétit nemcsak az kötötte össze, hogy mindketten egyszerre voltak a skót misszió ösztöndíjasai, hanem az is, hogy egy évben Makón születtek, és együtt jártak iskolába.9 Mindketten belmissziói tárgyú folyóiratot adtak ki, amit később egyesítettek és az egész Alföldön, messze a gyülekezetek határain túl is terjesztették.10 Szalay József volt Somerville tolmácsa az evangelizációs körúton, és ő fordította, illetve adta ki a nagy sikerű evangelizációs énekeit is.11 
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Szalay sokszor idézi munkáiban Spurgeon műveit,12 amit jól ismert és ösztöndíjas korában gondosan tanulmányozott.13 Talán Kecskemétivel együtt, valamikor 1878–80-ban hallgathatta a prédikátorfejedelem igehir-detését. Szalay lefordított egy Spurgeon-igehirdetést, amit egy külön füzet-be ki is adott.14 A kiadvány érdekessége, hogy bár itt, Budapesten a Hor-nyánszky Nyomdában nyomtatták, mégis a hamburgi baptista kiadó jegyzi, mint a maga kiadványát, amivel ezek szerint Szalay kapcsolatban állt. A Keresztyénben található olvasólevelek azt tanúsítják, hogy Szalay terjesz-tette ezt a könyvecskét azok között a református házi gyülekezetek között, ahol a Keresztyént is előfizették. Egy derecskei református parasztasszony, Hegedűs Gáborné 60 példányt, Bíró János egyszerű református paraszt-ember 10-et, Szivák József pedig 5-öt rendelt belőle a megjelenés hírére. Hasonló kapcsolat figyelhető meg az európai adventista misszióval is. A század utolsó évtizedében a magyarországi egyházi sajtóban megszapo-rodtak az adventistákról szóló híradások. A Szabad Egyház című reformá-tus folyóirat 1891. július 16-i számában Kecskeméti Ferenc (1865–1912), akkor már békési református lelkész statisztikát közölt az amerikai adven-tistákról. E szerint 1344 gyülekezetben 775 lelkész működött és 91.769 tagja van az egyháznak.15 A békéscsabai Evangélikus Egyházi Szemlében Szeberényi Lajos Zsigmond tudósít a dániai adventistákról.16 Ugyancsak Szeberényi az, aki a dán H. G. Saabye szektákról írt könyve alapján részle-tes történelmi és teológiai ismertetést ad az adventistákról. Először az an-gol szombatosokat mutatja be, majd William Miller mozgalmáról beszél, de megjegyzi, hogy ez a mozgalom „nem tévesztendő össze a hetedik nap ad-ventistáival”. Preston Rachelt is bemutatja, aki a szombat megünneplése gondolatát közvetítette a hetedik napot ünneplő baptisták felől. Szerinte „a szekta alig 60 éves, de fiatal volta dacára nagy erőfeszítéssel és eredmény-nyel dolgozik”. Végül a cikke beszámol az európai misszióról. Tíz pontban foglalja össze az adventisták jellegzetes tanításait: szom-batnap, Krisztus visszajövetele, a prófétai könyvek jelentősége, a mennyei szentély, a halhatatlanság tagadása, az egész Szentírás és benne a törvény érvényének hirdetése, az egyházi intézmények és hagyományok elvetése, a szeszesitalok és a dohányzás elleni állásfoglalás. Üzenetük lényegének pedig a Jelenések könyve 14,6-11-ben meghirdetett hármas üzenetet tart-ják. A szerző különösen a szombat és a halhatatlanság elvetésének kérdés-ében vitatkozik az adventista tanításokkal.17 
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Az ő segítségével tekinthettem át ezt az anyagot, amelynek helye ma ismeretlen. 
Spurgeon nevével találkoztam az 1878-as Bel- és külmissziói jegyzetek Angliában 
című füzet 119. oldalán, ahol Spurgeon 1876-os két akadémiai felolvasásáról 
(Commenting and commentaries with a Catalogue) beszél. Naplójának 199. oldalán 
szemelvényeket ad Spurgeon beszédéből. 
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 Angolszász hatások a 19. századi magyar népi vallásosságra     25 

 

Európa első, jelentős adventista misszionáriusa Ludwig Richard Con-radi (1856-1939) német misszionárius volt, aki 1886 januárjában érkezett Amerikából.18 Bázelben telepedett le és hamarosan hozzálátott a munká-hoz. Lausanne-ban még ebben az évben gyülekezetet alapított. 1886 júniu-sában megkezdte első missziói utazását. Bécsen, Budapesten keresztül Romániába, Pitestibe utazott, ahol egy kis adventista csoport várta, akik Czechowski munkája nyomán lettek adventisták. Innen Oroszországba látogatott. Ekkor kezdte fordítani Conradi John Nevins Andrews-nak a szombatünneplés történetéről szóló könyvét (History of Sabbath. Battle Creek, 1873), amiben említés történt a 16. századi magyarországi szomba-tosokról. Conradi Budapesten próbált meg adatokat gyűjteni róluk, de nem sok eredménnyel.19 Ezek után az előkészületek után hogyan jelent meg az adventista misszió Magyarországon? Szóljon erről a legilletékesebb L. R. Conradi, aki 1922-ben az egyház Generál Konferenciájának 40. ülésén (San Francisco, május 11-31.) a következőt mondta el: „ Egy ízben egy evangélikus újságban az erdélyi szombatosokról olvastam. Értesültem róla, hogy ezek a keresz-tyén szombatosok valamikor igen tekintélyes számmal voltak Erdélyben képviselve, azonban annyira üldözték és elnyomták őket, hogy kénytelenek voltak hitüket eltagadni és hivatalosan vagy zsidónak, vagy katolikusnak jelentették be magukat. Ezeknek a szombatosoknak a maradványait akar-tam megkeresni. Ezért Erdélybe mentem. Kolozsvárra érkeztem, s ott az unitáriusok szemináriumában egy Kovács nevű tanárral ismerkedtem meg, aki a főiskolán a magyar történelmet tanította. Ez az úr Angolországban is tartózkodott és jól beszélte az angolt. Mikor hallotta tőlem, hogy Ham-burgból jöttem, elvezetett egy német nyelvű ismerőséhez. Ez Rottmayer, a bibliatársulat lerakatának vezetője volt. A professzor magyar nyelven mu-tatott be neki. Láttam, hogy az öregúr részvétteljesen néz rajtam végig. Később beszélgetni kezdtünk, s megkért, hogy jöjjek el hozzá másnap ebéd-re. Meg is jelentem nála. Elmondta, hogy a professzor előtte való nap azt mondta, hogy szombatos vagyok, s azért jöttem Hamburgból Kolozsvárra, hogy én itt unitárius legyek. Azért hívott meg ma délben ebédre, mert na-gyon sajnált, s figyelmeztetni akart, hogy ne kövessem el a veszedelmes lépést. Rottmayer baptista volt. A hamburgi Oncken merítette alá. Kijelen-tettem neki, hogy a tanár csalódott, én nem akarok unitárius lenni. Azután rátértünk a Bibliára, s sok bibliai igazságot ismertettem meg vele, amelyek eddig ismeretlenek voltak előtte. A vége az lett, hogy feleségével együtt elfogadta az igazságot. Könnyes szemekkel mondta, hogy ímé épp a tanár 
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volt eszköz ahhoz, hogy a teljes igazságot megismerhesse. Később lánya is követte a szülők példáját.”20 Conradi könyve szerint 1890 májusában történt a kolozsvári találko-zás Rottmayer János és Conradi között. A közvetítő Kovács János volt, az Unitárius Kollégium tanára, aki angolul és németül kiválóan beszélt.21 A találkozás helye Rottmayer háza volt.22 Az első találkozót több is követte. A kapcsolat fokozatosan mélyült el. Conradi gyakran utazott át Kolozsváron, útban a krimi és konstanzai adventista gyülekezetek felé. Látogatásainak eredménye lassan érlelődött. Rottmayer nem lett azonnal az egyházunk tagja, de az adventista misszió szorgalmas segítője lett. A magyarországi adventista misszió első központja a Rottmayer csa-lád és baráti köre volt. A Conradival való kapcsolat elmélyülése 1892-ben következett be. 1892 végén vagy 1893 elején Rottmayer Mária (1864–1952), Rottmayer János legkisebb leánya a hamburgi adventista kiadóhiva-tal, az Internationale Tractatgeselschaft alkalmazásába került.23 Kisebb füzeteket fordított német és angol nyelvről magyarra. Munkálkodásának emlékeit jól ismerjük. A baptista történészek nemrégen kutattak fel egy levelet, amelyet Rottmayer János 1894. január 29-én írt24 Kolozsvárról Szabó Andrásnak,25 a szervezkedő magyar gyülekezetek vezetőjének. A  függeléke szerint a levélhez „két kicsi traktátust” mellékelt, amelyeket leá-nya fordított. Ezekre szerinte „igen érdemes figyelni, mert nem soká tart a kegyelmi idő”. Arra is kéri Szabó Andrást, hogy „adja tovább a traktátuso-kat Udvarnoki Andrásnak”.26 Mi volt Rottmayer Mária hamburgi fordítói munkájának eredménye? J. N. Loughborough alapvető munkája szerint a hamburgi adventista kiadó 1896-ig egy könyvet, egy röplapsorozatot és öt rövid traktátust adott ki magyar nyelven.27 A röplapsorozat a Bibliai felolvasások című, 31 négyla-pos, kérdés-feleletekben feldolgozott kiadvány volt, amely az Adventista Egyház hitelveit foglalta össze.28 Az öt traktátus 1893 végén vagy 1894 
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elején jelent meg. A füzetecskéket a budapesti Hornyánszky Nyomda nyomtatta. Ez a nyomda állított elő csaknem minden belmissziói irányú iratot, folyóiratot és könyvet. Az első magyar nyelven megjelent adventista könyv E. G. White: Jé-zushoz vezető út című könyve volt, amely 1894-ben jelent meg, két évvel később, mint az angol nyelvű kiadás. A könyvet Szalay József nagybecske-reki református lelkész, a magyar belmisszió első korszakának kiemelkedő alakja fordította angolból magyarra.29 Szalay 1892 és 1899 között Keresz-tyén címen havonta megjelenő folyóiratot adott ki. A lapnak Rottmayer János 1892-től előfizetője volt. Valószínű, hogy Rottmayer János nemcsak Szabó Andrásnak és rajta keresztül Udvarnoki Andrásnak küldte el a leá-nya által fordított füzeteket, hanem Szalay Józsefnek is. Erre abból követ-keztethetünk, hogy a Keresztyén című folyóirat 1893. júniusi számában Közel-e a vég? címmel, a Mt 24,33 alapján írt adventista hangvételű cikket találunk. A cikk alatt nincs feltüntetve a szerző, de a tartalmi elemzés ki-mutatta, hogy a Közeledünk-e a világ végéhez? című, Rottmayer Mária által magyarra fordított adventista traktátus kivonata.30 A további kapcso-lat hátteréhez tartozik, hogy a Keresztyén 1893. júniusi számában Levél a szerkesztőhöz címen egy magyar belmissziói társaság terve látott napvilá-got. Az alapszabály tervezet szerint ennek „tagja lehet mindenki, aki a hit terén egyedül a Bibliát ismeri el szabályozó tekintélyül, s következőleg hiszi, hogy minden ember bűnös, és egyedül Jézus haláláért nyerhet ingyen kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet, szívében meg egy erős elhatáro-zás él, napról napra egy szentebb, Krisztushoz hasonlóbb életet élni”.31 A tervezetnek széles körű visszhangja volt,32 de többen támadták. Tóth József nagyváradi vallástanár a Debreceni Protestáns Lap hasábján titkos baptis-tasággal vádolta Szalayt.33 Ezért csak egy esztendő múlva, 1894. március 18-án alakult meg az „Első Magyar Misszió-társulat” néven az egyesület.34 Az egyesület tervére nagyon hamar reflektált Conradi. A folyóirat kö-vetkező havi számában ezt olvassuk: „Hamburgból egy keresztyén nő írja: A Keresztyén júniusi száma tartalmával megismertettem Conradi urat, a »Levél a szerkesztőhöz« egy helyesen gondolkodó férfi szívéből eredt.”35 A „keresztyén nő” nem lehet más, mint Rottmayer Mária. De Conradi nem-csak nyilatkozott, hanem gyorsan cselekedett. Két és fél héttel a missziótár-saság megszervezését javasló cikk megjelenése után 1893. június 19-én meglátogatta Nagybecskereken Szalayt. Erről így adott hírt a folyóirat:  „Conradi hamburgi misszionárius, mint a Nemzetközi Vallásos Iratokat Terjesztő Egyesület titkára, a múlt hó 19-én Nagybecskerekre érkezett és itt, miután e lapok szerkesztőjével és Popovich Bogdannal magyar és 
                                                   
29  SZIGETI JENŐ: A „Jézushoz vezető út” 11. magyar kiadása. In: Theológiai Szemle, 1970. 

252. p. skk.; UŐ: 75 éves a Jézushoz vezető út. In: Boldog Élet, 1970. 1–5. p. 
30  Keresztyén, 1893. június. 45–46. p. A traktátus anyaga egy előadás, ami német nyel-

ven 1889. június 20-án Berlinben egy lelkészkonferencián hangzott el. 
31  Q: Levél a szerkesztőhöz. In: Keresztyén, 1893. június. 44–45. p. 
32  Keresztyén, 1893. július. 48–50. p.; szeptember. 65. p. stb. 
33  Keresztyén, 1893. 67. p. 
34  Keresztyén, 1894. 31. p.; Keresztyén, 1894. 3. p. 
35  Keresztyén, 1893. július. 56. p. 
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szerb nyelvű vallásos iratok kiadását illetőleg értekezett, a református paplakon egy írásmagyarázatot is tartott. Előadása tárgya az Úr Jézusban lévő gazdagság volt, mely bölcsesség, bűnbocsánat és örök élet. Azután fejtegette, hogy ki az igaz keresztyén. Az – válaszolta –, akiben Krisztus van, s egy ilyen miről ösmerszik meg? A munkáról, amit végez, és a mód-ról, ahogy végzi, mert az Isten országa érdekében való munkát Krisztus-ban bízva, Krisztus által kell az alázatosság, semmiségünk tudata érzeté-ben végezni. Előadása után Vécsey egyházi főgondnok mondott köszönetet Conradi úrnak azon szívességéért, hogy Nagybecskereket meg-látogatta, s itt előadást tartott. Conradi úr innen folytatta útját Romániá-ba, Bulgáriába, Konstantinápolyba, majd onnan július 22-re Schweizba fog menni, s ott egy erre a célra csinált sátorban fog evangéliumi beszéde-ket tartani. Isten áldása a fáradhatatlan buzgó férfiún.”36  Szalay József a Keresztyén 1893. augusztusi számában Missio vallá-sos beszélgetés címen számol be a maga tapasztalatairól. A cikk bevezető-jében ezt írja céljáról; „Hogy hogyan mehet egy ilyen vallásos beszélgetés, annak egy példáját óhajtom bemutatni, mint amit magam végeztem a múlt héten egy vasúti utazás alkalmával.” Conradi nagybecskereki látogatása még friss emlék volt, a beszélgetésekben is nagy szerepet játszott. Így kezdi Szalay a beszámolót:  „Nagybecskerek felől indultam a reggeli vonattal Versecz felé és egy má-sodik osztályú kocsiba szálltam, hol egy századossal találkoztam. A köl-csönös üdvözlés után azonnal beszélgetni kezdtem és pedig Conradi ham-burgi misszionáriusról, és előadtam, hogy milyen praktikusan fogják fel ezek a vallást, mikor arra is megtanítják az embert, hogy hogyan kell élni, hogy az ember egészséges maradjon. És hát, hogy él ő? Kérdé a százados. Hát mondom, semmi szeszes italt nem élvez, nem iszik kávét, tehát csak tejet, kevés húst eszik, és inkább főzelékeket, gyümölcsöt, sajtot eszik. Dohányozni egyáltalán nem dohányzik. De akkor az én életmódom nem igen különbözik Conrádiétól – mondta a százados –, mert magam is ilyen módon élek. Meglepett, hogy egy százados nem dohányzik, szeszes és iz-gató italokat nem élvez. Nem messze van, gondoltam az isten országától.”  De további utazás során is előkerült a Conradival való találkozás emléke. Marillában – Temes megye déli részén fekvő fürdőhelyen – történt az alábbi eset:  „Este vacsora után egy jegyző, doktor, fürdőigazgató és kis húgom ültünk együtt a folyosón. Hamar reá tértem a vallásos beszélgetésre. Conradiról, és az ő vallásfelekezetéről kezdtem újságolni, kik papjaikat már orvosnak is kitanítják, mert elvök az, hogy a papnak nemcsak a lelket, hanem a tes-tet is kell gyógyítani. Jézus is ezt cselekedte. S így jobban is hozzá lehet férni a lélekhez. Az orvos erre elment, pokolba kívánva úgy hiszem az ösz-szes conradistákat, kik az ő kenyerét veszélyeztetik. Én folytattam. Mily áldása van a vallásnak. Mily sok bűntől tartja vissza az embert, amely bűn mind a testet rontja.”37  

                                                   
36  Keresztyén, 1893. július. 56. p. 
37  SZALAY JÓZSEF: Misszió vallásos beszélgetés. In: Keresztyén, 1893. augusztus. 6o–63. p. 



 Angolszász hatások a 19. századi magyar népi vallásosságra     29 

 

A kapcsolópont tehát a Szalay vezette belmissziói mozgalom és az adventis-ta egyház között a mértékletességi reform volt.38 Szalay József kis, belmissziói tárgyú lapja, mely csakhamar egyesült a Békésen kiadásra kerülő Evangélista című lappal, a további évek során is több egészségügyi tárgyú cikket közölt adventista forrásból. Ezek általában a dohányzás káros hatásáról szólnak39 és az egészséges életmód általános elveit40 mutatják be, népszerű módon. Talán erre a különös kapcsolatra utal a Keresztyénnek az a kis híre, melyben Szalay arról értesíti olvasóit, hogy „egy misszionáriusképző intézet, mint az igazgató írja nékem, hajlan-dó a mi társaságunk számára orvos-misszionáriusokat képezni”.41 De hogy is gondolták ezt az orvos-misszionáriusi munkát Szalayék? 1908 májusá-ban Huenergardt János Frigyes (1875–1955)42 az Evangéliumi Munkás című adventista lap első számában rövid cikket írt Orvosi missziónk címen, melyben ezt írta:  „Az Úr azt akarja, hogy az élet és az egészség törvényeiről, továbbá min-den betegség természetes gyógykezeléséről tudást szerezzünk. Ezen cél el-érésére már sok orvosunk van. Szanatóriumokat is építettünk, ahol most ügyes ápolók és ápolónők nyernek kiképzést, akik viszont oktatják és ta-nítják a népet a betegségek kikerülésére és a természetes életmódra. Ná-lunk, Magyarországon jelenleg még csak két testvérnénk működik ezen az áldásos munkában, de meg vagyok győződve, hogy a közeljövőben, e te-kintetben is nagyobb előrehaladást teszünk”43  Az orvos-misszionáriusok olyan ápolók és ápolónők voltak, akik az egész-séges életmódra, a prevencióra tanították az embereket faluról falura járva. A Conradival való kapcsolat útján jutott el E.G. White: Jézushoz veze-tő út című könyvének első kiadása Szalay Józsefhez. Szalay hagyatékából ez a példány a Ráday Könyvtár birtokába került.44 A Keresztyén 1894. június 1-i számában ezt a rövid hírt olvassuk:  „Jézushoz vezető út. E lapok szerkesztője egy nagyon jó könyvet fordított angolból, mit most nyomnak Hornyánszky Viktor könyvnyomtató intéze-tében. A szép nagy könyv (160 lap) díszesen bekötve csak 50 kr. leend, mely összeg egyenesen hozzám, Nagybecskerekre küldendő. – Mondha-
                                                   
38  SZIGETI JENŐ: Az egészséges életmódra nevelés és a 19. századi szabadegyházi moz-

galmak a Kárpát-medencében. In: ATF Szemle, 2005. 1. sz. 64–72. p. 
39  Pl. Hogyan hagyhatjuk el könnyen a dohányzást? In: Keresztyén, 1893. augusztus. 64. 

p.; HEALD, H.G.: Néhány tény a dohányzásról. In: Keresztyén Evangélista, 1909. 131. 
sz.; A dohányzás ártalmas hatása a szervezetre. In: Keresztyén Evangélista, 1910. 
108–109. p. 

40  Pl. Az egészség tízparancsolata. In: Keresztyén, 1896. február. 13. p.; Dr.K.: 
Vigyázzunk egészségünkre. In: Keresztyén Evangélista, 1911. május 1. 67. p. A szerző 
talán: Kellogg, John Harvey (1852–1943). 

41  Keresztyén, 1894. 1. p. 
42  RAJKI ZOLTÁN: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója. John Friederick 

Huenergardt élete és korának adventizmusa. Bp., 2004. (Kisebbségkutatás könyvek.) 
43  Evangéliumi Munkás, 1908. május. 1. sz. 3. p. 
44  Syst 2370. Árokháty Béla (1890–1942) hagyatékából került a példány a könyvtárba, 
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tom, hogy ennél még egy jobb, a lelki életet, az élet-keresztyénséget kime-rítőbben, világosabban tárgyaló munkát még nem olvastam. Ajánlom mindenkinek, mindenkinek ajánlom. Hívő keresztyén társaimnak pedig azt mondom, hogyha másként nem tehetik, adják el kabátjukat és vegyék meg, mert méltó arra. Kinek pedig kabátja nincs, hogy eladja, bírni meg bírni óhajtja, annak a misszió pénztárából megküldöm ingyen.”45  A felhívás nyomán az előfizetők is gyűltek. A könyv végül 1894 októberében megjelent.46 A kinyomtatás után Szalay így mutatja be a könyvet: „Ez az életke-resztyénség nagy hittana.”47 A Szalay vezette belmissziói mozgalommal rokon gondolkodású egyházi sajtó is lelkes szavakkal méltatta a könyvet. A Hajnal48 – bár a fordítást nyelvileg nem a legjobbnak tartja – mégis így ír:  „A mű egyike a külföldi vallásos iratok legmélységesebbikének, Istennek az ember iránti szeretetét rajzolja mindenek előtt, s mintegy azt mondja Isten annyira szeret, hogy érdemes hozzá menni. Kifejti azután, hogy a keresztyén élet miként kezdődik bűnbánattal, mint következik a bűnbá-natra a beismerés, mennyire szükséges, hogy Jézusnak adjuk át magun-kat, s élő hittel ragaszkodjunk hozzá. Végül rámutat arra, hogy a keresz-tyénnek is folyton növekedni kell, s egyszersmind rámutat ama segédeszközökre, amelyek a keresztyént fejlődésében segítik.”  A Kolozsvárott megjelenő Kis Tükör49 ismertetése is figyelemre méltó: „A könyv 13 fejezetben tárgyalja Istennek az ember iránti szeretetét, a bűnös-nek Krisztusra való szorultságát, a bűnbánatot, vallástételt, magunk átadá-sát Istennek, elfogadtatásunkat, az istenfiúság tudatát, a Krisztusban való növekedést, munkát s életet, a keresztyén életre segítő eszközöket, az imádkozást, a kétségeket, s az Úrban való örömöt. Valóban mélyen és szé-pen írja le az utat, amelyet az Úr a bűnös lélek számára Jézushoz készített. Különösen szép részei azok, amelyekben a Krisztushoz menetel akadályait, nehézségeit s azok elhárítását írja le.” Ez az ismertetés részleteket is közöl a könyvből folytatásokban.50 A Békésen megjelenő Evangyélista folyóirat is ajánlja olvasóinak a könyvet.51 Érdekes a Szabad Egyház című folyóirat kritikája. Mivel református lelkész írásának tartja a könyvet, a szemléltető képeket kifogásolja benne a Heidelbergi Káté 98. kérdése alapján.52 

                                                   
45  Keresztyén, 1894. június. 48., 53. p.; Arató, 1900. 2. sz. 68. p.; Arató, 1907. 1. sz. 32. p. 
46  Az Első Magyar Misszió-Társulat első évi jelentésében: „Kiadtunk egy jó könyvet: A 

Jézushoz vezető utat”. Keresztyén, 1894. december. 92. p. 
47  Keresztyén, 1894. december. 96. p. 
48  Hajnal, 1895. április 1. az. 130–131. p. 
49  Kis Tükör, 1895. március 23. 93. p. 
50  Bűnbánat. Mutatvány White E. G.-nek Szalay József nagybecskereki lelkész által 
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51  Evangyélista, 1895. szeptember 15. sz. 14. p. 
52  Szabad Egyház, 1895. január 16. sz. 8. p. 
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De nemcsak az egyházi sajtó fogadta lelkesen a könyvet, hanem az egyszerű bibliás emberek is.53 A Keresztyénben egy derecskei parasztasz-szony, Hegedűs Gáborné ismertette a könyvet, aki maga 31 példányt ren-delt a könyvből. Így írt róla, az íráshoz nem szokott emberek nehézkes stílusában: „A jézusi szent tulajdonok, melyekkel gazdag azon kedves könyv minden lapja, vajha bírnának mindnyájunkat arra, hogy lehetnénk a mi Jézusunknak hű követői, mert azon kedves könyv kimutatja előttünk azon szent nyomokat, amelyek az Isten-ember életét oly gazdaggá, s reánk nézve oly boldogítóvá és méltó követendővé tevék.”54 Derecskén hosszú ideig lelki táplálék volt a könyv. Tanúsítja ezt egy levél is, amelyet 1897. február 10-én Békési Mihály „derecskéi lakos, középosztálybeli, hajlott korú szőlő és földműves írt”. Ebből megtudjuk, hogy a faluban hosszú téli estéken a derecskei bibliás parasztemberek többek között a Jézushoz veze-tő utat olvasgatták.55 Békésen is sokan olvasták a könyvet. Már 1894 októ-berében újabb könyvszállítmányt kér Szalaytól a helyi református lelkész, Kecskeméti Ferenc (1855–1915). Azt írja levelében, hogy egy Liszkai Gábor nevű ember elő akar fizetni a könyvre, „már más is fizetett elő, küldj nekem belőle néhány példányt, vagy ötöt, többen keresték, s négyen várják”. Rek-lamálja, hogy a Szalay vezette Első Magyar Misszió-Társulat Hevesi Ferenc nevű könyvterjesztője nem kapott a könyvből eladásra.56 Szőllősi István békési parasztember levelet írt Szalaynak, melyben többek között ez áll: „A Jézushoz vezető út című munkát átolvastam és igen szívrehatónak talál-tam. Ha tehetségemben fog lenni, rögtön megrendelem és jó barátaimat is megismertetem vele.”57 1896 nyarára elfogyott a könyv első kiadása.58 Még 1898–1899 táján megjelent a könyv második, átdolgozatlan kiadása. E siker arra késztette az adventista kiadót Hamburgban, hogy a Hornyánszky Nyomdában 1896-ban románul is kinyomtassa a könyvet. Befejezésül álljon itt a könyvet ismertető Hegedűs Gábornénak az a verse, amit saját kezűleg jegyzett be saját példányába:  „Óh, áldott jó Atyám, küldd hozzám lelkedet, Amely arra bírja szüntelen szívemet, Hogy szeressem Jézust, ki igazság, élet. Az út, melyen Ő járt, tudom Hozzád vezet. Hadd legyen hát nékem e könyv is segítőm. Óh áldott Jézusom, Tehozzád vezetőm, Hogy míg itt élek, veled utazhassak, És ha majd meghalok, csak Tehozzád jussak. Oda, óh Jézusom, a szép mennyországba, Mit véreden váltál meg híveid számára, Hogy ott Szent Atyáddal és a Szent Lélekkel                                                    
53  Keresztyén, 1894. július. 56. p. (28 példány); Keresztyén, 1894. augusztus. 4. p. (3 

példány) 
54  HEGEDŰS GÁBORNÉ: A Jézushoz vezető út könyv bírálata. In: Keresztyén, 1894. dec-

ember. 94. p. 
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Örökké dicsérlek a sok szent sereggel.”  Az amerikai szerző műve – úgy tűnik – alkalmas volt a késő-puritán ke-gyességi formát követő hívek megszólítására. Ez sikerének titka. A könyvet több mint 130 nyelvre lefordították, a legtöbb európai országban kedvelt olvasmánya lett a belmissziói szellemű, puritán hagyományokat őrző vallá-sos csoportoknak. A bibliás ekklésiolák affinitását az angolszász irodalom felé Milton Elveszett paradicsoma magyarországi fordítástörténetének egy érdekes epizódja is jelzi. Bessenyei Sándor 1796-ban megjelent gyenge prózai fordítása59 nagy karriert futott be. 1778-ban Kassán újra megjelenik, majd 1866-ban és 1874-ben Debrecenben újra nyomtatják, akkor, amikor már volt angolból készült verses fordítás, de úgy tűnik, hogy a vásárokban, a nép között ezt a prózai fordítású könyvet lehetett jól eladni. A vásárlók minden bizonnyal az alföldi házi gyülekezetek hívei voltak.60   
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