
A vallástanítás története. 
Irta: Benczédi Pál. 

(Folytatás.) 

b) Vallástanítás a ref. egyházban. 
A sviáij'ci reformáció is megteremtette mindjár t a imaigia 

hitvallásait. így a,z egyetemes műveltségű Zwii'ng'li 1523-ban 
szerkesztett 67 tételt és azokat magyarázta. Ebből készült 
az úgynevezett berni »ti'z cikkely«. Ugyancsak Helvéciár 
ban keletkezett a. »confessio tetropolitana« (1530), vala-
min t az Oecolamdapiius által készített »báseli hitvallása. 
1536-ban Buüinger, Erynáus és Myikonius bázeli lelké-
szek készítették az »első helvét hitvalláist«, melynek1 siker-
telen célja a luthíeirii jéjs ref. egyház t ana i kiözött fennálló 
ellentétek kieglyenlítlélse volt. 

Nevezetes miég a Kálvin János kátéja, melyet a genfi 
reformátor 15264)an, 1538. és 1545-ben adott ki. Az? utób-
b inak tar talma a következő: A négy nélsizire oszlott mű 
szól: 1. hitről, 2. tölrvényről, 3. imádságról, 4. a szentő-
ségekről. 

A kátéit azzal a kléirdéssel vezeti be, hogy mj az em-
ber i létet főcélja s feleletül Isten megismerését állítja fel 
s ugyancsak alzlt tar t ja a legfőbb jónak! is. Majd rá t é r 
az apostoli hit f o r m ára és annak négy főrésze szerint a 
hitről szóló fejezetet is mégy részre osztva, tanít az atya 
Istenről, a Jéizus Krisztusról, a szentlélekről s végül az 
anyaszentegyházról. Ezekben a részekben karakteriszti-
kusan ki vannak fejtve az ismert kálvini tanok, Második 
részben a törvényt magyarázza, még pedig a tiz paran-
csolatot két fő részre osztva. Az imiáidsájgról szóló rész-
ben az uri innának adja magyarázatát , a szentségekről 
szóló részben pedig az úrvacsoráról és a keresztségről 
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tanít. Ezt a Icáiét inkább Svájcban és Franciaor sz ágiblan 
használták, de hamar kiszorították azokat más, a kór 
viszonyainak és az általános lelki vágyaknak megfelelőbb 
káték. 

Legáltalánosabb elterjedésnek örvendett az 1566-ban 
Bui linger Henrik által készített »tnásodi k helvét hitval-
lása, »mely minden más hasonló rendeltetésű műnél meg-
felelőbb, kitűnőbb, kiválóan alkalmas szimbolikus könyv, 
az egyetemes református kereszténységnek egyik legelter-
jedtebb éíS legnagyobb fontosságú alapokmánya«, — így 
ír róla Erdős, a mű kiváló magyar fordítója. Ezen nagy-
ion to sŝ íigu mű 30 részre oszlik. Aíz első: rléisizl szol »A szent-
írásról, Isten igaz beszédeiről.« E részben hangsúlyozza 
az írás teljes ihlettséígé't, amely Istennek »tulajdon igaz 
beszéde«. »Magla az Isten szólott az atyákhoz, a próféták-
hoz, apostolokhoz és hozzánk is szól a szent iratok által.« 
Különbséget tesZ az ószövetsíéíg kanonikus és apokrifus 
iratai klözött, mely utóbbiból hitigaZsáig nem bizonyítható 
be. A második rcislzben a szentírás magyaráizatáró 1, az 
atyáikról, egyháizi gyűlésekről íés hagy oinány ok'ró 1 tárgyal. 
Egyedüli tekintélynek csak a bibliában kijelentett Isten 
szavát ismeri el s ezzel szemben, ahol egymással nem 
egyeznek meg, elveti az egyházi latyak' véleményét és la 
zsinatok határozatait. A szentháromságot (3. rész) a Zsi-
nati határozatok értelmébe]!, az apostoli hitvallás szélle-
mében vallja lés kárhoztatja azokfát, akik annak ellen t-
mondanak. A szentek tiszteletéit, Istennek1, Krisztusnak ké-
pekben, szobrokban való kiábrázőlását, mint pogány szo-
kásra emlékeztető babonákat elveti, csak az Isten imád-
ható iés hívható segütségűl, még pedig a Jézus Krisztus 
által (5. rész). Majd szól az isteni gondviselésről (6. r.), 
a viliág teremtéséiről, az első bűn esetről, még pedig Augusz-
tinus íéis Kálvin tanításai értelmében, mély szerint az em-
beriség teljesen megiromlott, a jóra képtelen. Ezután a 
szabiaidákaratlíal és a predesztináció tanával foglalkozik, 
mely szerint az emberek egy része kárhozatna, a másik 
része pedig üdvösisíégre jut Istennek ingyen kegyelméből 
(7., 8. iés 9. r.). Továbbá tárgyalja Jézus Krisztusnak Isten 
és ember voltát, különbséget tesz Isten és ember volta 
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között (11. r.), aztán rátér az Isten törvényére (12. rí.), 
Jézus Krisztus evangel in már a, a lélekre és a betűre (13. 
ír.), a bűnbánatra éís ember megtéréséire, a bűnök való-
ságos megigazuLásara, a hitre és jó cselekedetekre, az em-
ber érdemeire (14—16. r.), az egyeltemles egyházra és fe-
jére (17 r.), az egyliájz szolgáira és kötelességeire (18. r.), 
Krisztus egyhlálziára és a szákra men lu í n o kr a (19. r ) . A 
hátralevő tíz ilészbén tanít még!: a keresztségről, urvaeso-
ráról, a szent és egyházi gyülekezetekről, az egyházi kö-
nyörgésekről, éneklésekről és kánoni órákról, ünnepekről, 
böjtökről, az i f júság Vallásoktatásáról, a betegek látoga-
tásáról, ia hivők el temetéséiről, a tisztító I (ízről, a lelkek 
megjelenésiéről, aZ istentiszteleti szertartásokról, vallásos 
szokásokról, az egyház javairól, nőtlenségről, házasság-
ról, háztartásról, és végül a hát óságokról. 

Ajz egiéisz művet szelíd, türelmes hang jellemzi, ami 
nem valami bőven fellátható jelenség a 16. szíáziadi pole-
mikus tartalmú műveknél. Az ifjúság vallásoktatásáról 
következő helyes utasítást adja: »Mivel az evangéliumi lés 
apostoli illatokból vil,á)g|os, hogy az Isten az ő új szövetség-
beli népére lis nem (kevésbé ügyel, amiként nyilván bi-
zony Ságot teste erről, eképpen szólván: »Eügedj!étck ión 
hozzíám jönni a kjisdédeket, mert ilyenekéi a mennyeknek 
orsziáiga«, tehát igen helyesen cselekszenek1 az egyházak 
lelki píásztorali, akik aiz i f jú nemzedéket korán és szorgal-
masan oktatják, lerakván a hit első alapját és híven tanít-
ván vallásunk elemeit, megmagyarázván az Isten tíz1 pa-
rancsolatát, az apostoli hitvalláist, url imádságot, a szák-
rámentumok léínyelglét és Vallásunk más ilynemű alapel-
veit éiS főbb hi ttételeiit. Az egyhíálz bizonyítsa hé e rész-
ben is hitét, buzgóságát azzal, hogy gyermekei helyes ne-
velésben ríéjslzíestülndk.« 

rA' reform[átu sokínak igazai nagy jelentő siélgü kátéíja a 
III. Frigyes ípfalzi választófejedelem megbízása alapján 
Ursinus Ziakariás lés Oleviánus Gá'spár hittudósok állal 
szerkesztett »Heidelbérg!i kláték, mely először 1563-ban je-
lent meg. Célja az volt, hogy a r'eforndátus tanokat helye-
sen körül ír ja éís megtanítsa. A káté három' főrészre osz-
lik. Az első ré'slz! sfziol az ember nyomorúságáról, második 
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az ember megVjájltásáról, harmadik rész pedig az ember 
báládiatosságáról. E felosztáson nagyon meglátszik a ró-
mai levél (hatáJsa. A káté második fele a szákrámentu-
mokról íkeresztségrrí 1 és úrvacsoráról) tanít. Később a 
Heidelbergi klátét vasárnapok szerint 52 részre és 129 
kérdésne osztották fjöl. Ez a mű mlár sok helyen erősebb 
hangú a »Helvét hilvallásnák, különösen elítéli a misét, 
gyónást, még pedig oly határozott hangon, hogy az a 
katholikusok rlésiziéről nemcsak sok kifiogásbían részesült, 
hanem a katholikus kormányok több országban k;i akar-
ták hagyatni a kátéiból 'a rajok nézve sérelmesnek vélt 
helyeket. A Heidclbérjgii kátéi tek,Mélye oly nagy a re-
formátus hívek klöizíött, hogy mindén nyelvre lefordítot-
ták, ahol a református hitnek hívei Vannak. 

Részletesebb tartalma a következő : 
Az I. részben az ember nyomorult voltát tárgyalja. Az 

ember jónak születeti, de első szülőink, Ádám1 és Éva bűne 
folytán az emberi természet annyira megbomlott, hogy 
mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk. Még pe-
dig oly nagyon megiriomlottunk, hogjy a jóra alkalmat-
lanok, a go no szír a pedig hajlamoslak vaglyuhk1 s ezen nem1 

valami dicső haj landóságunkbán meg is maradunk. ha 
csak ú j r a nem sizíületünk1. Az ember megbüntetéséit Isten 
irgalmassága sem fordí that ja el, mert Isten nemcsak irgal-
mas, hanem jó is;. Az igazság értelmében a bűnös emberi-
ségnek bűnhődnie kell. Az emberiségnek azonban még 
sem kell elvesznie. A maga erejéből megszabadulni nem 
tud, de azfért van mód, anii által megsizabtidulhat. Erről 
számol be a II. rész. Az ember bűnéért elégtételt kell 
adni, de a!z elégtételadó csak olyan lehet, akii Isten is, 
ember is, Ez a Jélzus Krisztus. Az Ádámban vétkezők a 
Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözülhetnek. Az igaz 
hittel pedig meg lehet ismerkedni az evangéliumból. Az 
evangeliumbeli hitnek pedig sumniája az? apostoli hitfor-
ma. Most már az1 apostoli hi t forma három része szerint 
haladunk tovább, tárgyalván elősztöír az atyla Istenről és 
a mi teremtésünkről, másodszor a fiúról éis a válságunk-
ról, harmadszor a szentlélekről és a mii megszentel töl-
tésünkről. Az Isten a káté meghatározása szerint három 
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személy: atya, fiu és íszen tiétek, de miindazonáItal egy 
örökkévaló Istein. A fiúból lés a szentlélekről is az ismert 
kálvinista tételeket adja. A hit, mely egyedül üdvözít, az 
evangéliumitól származik lés a szákrámentumokkal való 
élés által erősödik megi bennünk. A s!z!ákr ámen t uinok az 
evanígléliumli ígéretnek jegyéi és pecsétéi. Száikrámenlum 
csak kettő van, a íkleiríesztség1 éis az úrvacsorfa. Többről nem 
tud az újtestamentum. 

Az ember Isten kegyelméből való megszabadulásáért o < ~ 
Istennek hálával tartozik s így a Heidelberg! káté III. 
részében ezzel foglalkozik. A háládalosság a megtérésben 
és az Isten törvénye (szerint való életben áll, valamint 
Isten segítségül hívásában és a Krisztus imádsága sze-
rint való szorgalmatos könyörgésben áll. Előbbi a tiz 
parancsolat megtartás'a, második az úri imának szorgal-
matos gyakorlása. A tiz parancsolatot két részre osztja, 
az (első részben az Isten i ránt való, második részben 
(5—10 parancsolat) önmagunk és ember társa ink iránt 
való kötelességeket foglalja össze. A Heidelbergi káté ezen 
részében is, mint éppen a Luther kátéjában, igen sok 
hasznos útmutatás van az életre, az erkölcsre. Küzd ezen 
részben a babonaság lellen. 

Az embernek a maga háládatosságát nemcsak Isten 
parancsolatainak megtartásával, liánéin könyörgéssel is 
ki kell fejeznie, mer t a könyörgés »fő és kiváltképen való 
része tannak a Iiáládatossághak, amelyet Isten tőlünk kí-
ván, éis Isten csak azoknak a d j a az ő kegyelmét és Szent 
Lelkiét, akik ezeket igaz, és valóságos fohászkodásokkal 
szüntelen kérik és ezekért ő neki hálákat adnák«. Ebben 
a részben a Jézustól 'tanult imát, mint az imádságok 
mintaképét á l l í t ja elénk, bőven megmagyarázván min-
den tételét, nem hagyva kommentár nélkül még az ámen 
szócskát sem. ; 1 

£ Antitrinitárius (unitárius) káték. 

A' fiöint tárgyalt káték közös jellemvonása, hogy az 
emberiségnek az Ádám Vétke miatt valló, teljes megrom-
lását, jóra való képtelenségét, Krisztus helyettesítő elég-
tételét hirdető tant és a szentháromságot vallási igaz-
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ságna'k fogadják el. A reformáció élő fá jának harmadik 
haj tása már a szentháromságot és Ádám vétkének az 
emberiségre Való átszármazását sem tudja összeegyeztetni 
a biblia tanításlávfal s így a reformáció alapelveivel, mi-
inek klövfetkezlében ez az irányzat önállóan lép fel a re-
formációban, magáVal vonva nemcsák a pápás egyház, 
hanehi a protestáns egyházak kemény és kitartó üldö-
zését. Ezen irányzat na!: igen sok jeles munkása volt, de 
az áíntitrinitáriuis tanok hivei egyházat csak Lengyelor-
szágban és az akkor különálló Erdélyben s Magyarország-
nak számos helyén tudtak alakítani. A magyarországi uni-
tárius egyházakat halmar elmosta a türelmetlenség és sok-
féle viszály, meg az országot ért csapás zivatara, a len-
gyelek is a 17. században áldozatul estek a Vakbuzgó 
türelmetlenségnek', csupán az erdélyi unitáriusok bírták 
ki sok századinak vérzivatarát s 1848-ban már nemcsak 
Erdélyben, hanem Magyarországon is »bevett valtás« az 
un'itárizinUíj. 

Legelső, eddig ismert á'ntitrinitárius káté a M filler 
Ádám által Shomán Györgynek tulajdonított Chelmiüs 
Márton müve.12 Ezen káté bevezetésében a keresztény 
vallást a következő hat pont szerint tárgyalja: 1. Az Isten 
természete és az ő fia, Jézus Krisztus'. 2. Megigazulást 
3. Fegyelem. 4. Imádsjág. 5. Kereszltelíéís. 6. Úrvacsora. 
Mindenik tételt kérdésekben és feleletekben boncolja s 
szentírásbeli helyek idézésével igazolja állításait. A könyv 
»Economia Christiana, sen Pastoratus Domes!icirs« című 
fejezettel végződik, mely a családfőknek helyes tanácso-
kat ad s reggeli, estéli és más alkalomra való könyör-
gés ek'ct t ar talmaz.13 

Legfontosabb és legnevezetesebb a még eléggé nem 
méltányolt reformátornak, Smolc Bálintnak »Rakowi ká-
téja^ E müvet némelyek még ma is a magyar, illetve 
erdélyi unitárizmus szimbolikus könyvének lártják, ami 
a régi idők sok zaklatásainak következménye, de nem 
valóság. Az erdélyi unitárizmus önállóan fejlődött Id s 

12 De unitariorum Catechesi et Confessione fidei omnium prima. 
13 Wallace: Antitrinitarian Biography. Vol. II. 208—209. 
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sokkalta előbb meg volt, mint mikor a különben igen 
nagy értékű » R a k o w i k á t é « napvilágot látott. E mű-
vöm Wallace följegyzése alapján Socinus és Statorius is 
dolgozott és Smolc tudósításai szerint nem ő egyedül, 
hanem Statoriussal, Moscoviussal és' Yolkelliussal készí-
tették.14 1608-b'an Smolc lefordítja német nyelvre e lká-
tól a kö vetkező cim'mel: Der klei ne Catechism us, zur 
Uebuing der Kinder in clem Christlichen Gottesdi'enste« 
és a witteimbergi egy eleimnek ajánlja, de igen hűvös fo-
gadtatásban, sőt Lám adásban is részegült, ami különben 
egészen érthető is.16 1629-bíetn készítettek róla latin for-
dítást ;is. 

Tartalmát a Wallace által eszközölt kivonat alapján 
a következőkben adjuk: 

1. A keresztény vallás az ó- és újszövetségen nyug-
szik. Pontosabb azonban az utóbbi. Az írások hitelessége 
kétségen kívüli s megtalálható bennük minden, ami az 
üdvösségre szükséges. Ezt mindenki megértheti, aki Isten 
segítségét keresi az írásokban. 

2. x\z embernek mteg kell halnia; az ember egyetlen 
utat sem isíner, melynek segítségével megszabadulhatna 
a haláltól, de az Isten az üdvösségnek1 útját felfedezte, 
ami melm áll egyébben, mint az Isten és az általa elkül-
dött Jézus Krisztus ismeretében. 

8. Az Isten ismerete az ő természetének és akaratá-
nak ismeretében áll. Tudnunk kell, hogy Isten van, hogy 
ő egyedüli, örökkévaló, tökéletesen igazságos, bölcs és 
hatalmas, teljesen szabad, mindenütt jelen van, végtele-
nül jó, végtelenül boldog. Az egy Isten egy személy, aki 
ama Jézus Krisztusnak1 atyja, istensége szellemi (spiri-
tuális) és láthatatlan. 

4. Jézus Krisztusra vonatkozóan a kereszténynek is-
mernie kell személyét, természetét és hivatását. Termé-
szetére nézve valódi ember, de nem közönséges ember, 

14 Coepimus Catechesin componere, Ego, Statorius, Moscovius et Vol-
kellius (Zeltneri Hist. Crypto-Svein. Altorf. Suppl. 1179. 1.) V. ö. Wallace i. m. 
478. I. 

15 Wallace i. m. 479. 1. 
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mivel Istennek egyedül szülőit fia, mivel ő megszentel-
tetett és az atyától küldetett a világra; Isten támasztotta 
fel a halálból és így másodszor is született és1 mivel 
az ő tisztségénél fogva és mindenek fölött való leg-
főbb hivatala folytán hasonlóvá, vagy egyenlővé lett az 
Istennel. De nincs a Krisztusban isteni, vagy emberi ter-
mészet, vagy fszuhstáncia, habár a benne lakó szentlé-
lek felbonthatatlanul egyesült emberi természetével. Az 
írások nem tart ják őt örökkévalónak. 

5. Krisztus hivatala áll próféta, voltában, az újszö-
vetség létesüléséért váló. közbenjárásában, főpap és király 
voltában. Mint próféta kijelentet tie Isten akaratát, mely 
az újszövetségben van kifejezve, melylet Isten a közben-
járó Jézussal kötött. Ez magában foglalja Isten minden 
parancsát és igéretét. Isten parancsai azok', melyeket Isten 
az ószövetségben Mózes útján jelentett ki s melyeket 
Krisztus és apostolai kibővítettek és amelyeket kizáró-
lag Krisztus és az apostolok tanították. Az előbbi a 10 
parancsolatban van kifejezve, melyet Krisztus kibővített, 
és melyek részint bizonyos részletekre vonatkoznak', ré-
szint pedig általánosak. Krisztus parancsolatai kétfélék: 
egy része erkölcsi, benső, másik része külső vallásos té-
nyekre, vagyis ceremóniákra vonatkozik. 

A vallásos szer tartások között a keresztséget, melyet 
csak felnőtték részére Valónak tart és az úrvacsorát em-
líti. Az utóbbi a Jézus halálára való emlékezés és nem 
misztérium. 

Krisztus legnagyobb Ígéretei: az örökélet, melyben 
bellfoglaltatik a bűnbocsánat és a szentlélek ajándéka. 

A szentlélek az istenségnek nem egyik személye, ha-
nem az Istentől származó erő, energia, amely minden 
embert áthat lés amelylelt nemcsak1 egyszer lehetett meg-
nyerni, hanem megnyerheti minden hivő minden időben. 

Jézus az isteni akaratot ártatlan életével, sok csu-
dáival és h alálával erősítette meg. Érdekes az a fel fo-
gás. melyet a káté la Jézus szenvedéseiről és haláláról 
tartalmaz. Jézus halálának és az azt megelőző számtalan 
szeinvedésneík be kellett következnie az isteni akarat foly-
tán. Az, hogy ő alávetette magát a szenvedéseknek és 
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a vértes halálnak: engesztelő áldozat és ezért azok is, 
akiket megmentett, szintén alá vannak vetve a halálnak. 
Az üdvösség dolgában azonban nagyobb fontosságú az 
ő feltámadása, mint halála, mert Krisztus nem azért halt 
meg, liogiy megvásárolja az üdvösséget, hogy bűneinkért 
az adósságot lerój ja. Nemcsak az írások nem tudnak 
ezen »hamis, tévelygő és rendkívül veszedelmes tanrók, 
hanem a józan ész is visszautasítja. Ezt a felfogájsil, 
mely a józan észt is szóhoz juttatja a hit dolgaiban, né-
melyek szeretik rációnál izmusnak nevezni, föllitulálván 
»hideg«, »kegyellcin« jelzőkkel. Ez azonban egyáltalán nem 
áll. Ezen irányzatnak semmi köze a filozófiában ráció-
nál izmusnak ismert mozgalomhoz. Az autitrinitárilzmus 
egészen a biblián alapszik, mint maga a reformáció s a 
rácionálizmus nevet onnan kapta, mert a protestánliz-
mus alapelvét logikusabban alkalmazta, mint mások, az 
úgynevezett rácionálizmustól hüledező k'. 

Ádám bűnét nem származtatja át az emberiségre, ha-
nem azt mondja, hogy az az egyetlen esel még az Ádám 
természetéit sem tette tönkre, annál kevésbé ronthatta 
meg az egész emberiséget. Elveti a predesztináció tanát 
is, amely a szabad akarattal ellenkezik. A megigazulásra 
vonatkozóan azt tanítja, hogy a Krisztusba vetett hit által 
lehet megigazulni. Ez azonban csak Krisztus megjele-
nése után értendő, mert akik a Krisztust nem ismerték, 
azok az Istenbe vetélt hit által igazultak meg. 

6. Krisztus papi hivatalát abban tátja, hogy Krisztus 
földi életében nemcsak imádkozott, hanem föláldozta ma-
gát a íni bűneinkért és miután a halálból Isten föltá-
masztotta s a mennyekbe ment, folytonosan közbe lép 
érettünk. 

7. Királyi hiv'atalát két szempont szerint csoporto-
sí t ja: először királysága éis másodszor népe, vagy alatt-
valói szerint. Krisztus klríályslága abban áll, hogy taz atya 
fölemelte a mennyekbe, hol ül Istennek jobbján és ha-
talma van az égen, a földön, hogv kormányozzon és 
megmentse azokat, akik hisznek benne. Krisztus népe, 
vagyis az alattvalója nem más, mint az egyház, amely 
vagy látható, vagy láthatatlan. A látható és a láthatatlan 
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egyházról való meglhiatározással fejeződik be ez, a 1(5. 
századnak egyik kétségtelenül legfontosabb és legfigyei-
lemre méltóbb szimbolikus könyve. 

Megemlíthető még Socinus Faustus kátéja (Rövid ta-
nítások a keresztény vallásról), melyet 1593-ban kezdett 
volt í r n i a szerző s Statoriussal együtt folytatott később. 
De be nem fiejezte s így csak töredékben maradt reánk. 

A nem protestáns egyházak kátéi. 
A reformáció gyors és fenyegető hódítása a katho-

licizmus! is gondolkodóba ejtette s ők is siettek a val-
lástanítás terén is álláspontjukat, egyházukat megvédel-
mezni. Ezen a téren különösen a jézsniták tűntek ki. Leg-
nevezetesebb munkák a következők: Canisius Péter (1521 
— 1591) »Summa dbctrinae Christianae« cimű műve, mely 
a hitoktatók részére készült, de készített egy kisebb ká-
tét a tanulók részére is. Nevezetes még Bellármin Róbert 
Capua érsekének ezirányű munkássága, aki szintén kis 
és nagy kátéval munkál ta felekezete érdekeit. A 16. szá-
zadban az egyház javítását »in capite et membris« célzó 
egyetemes zsinatok szükségesnek tartották egy, az egy-
ház által elfogadoll káténak készítését, mely törekvés 
nem is volt hiábavaló, mert 1566-ban meg is jelent a 
négy részből álló »Római káté«, mélyet az erre a célra 
kiküldött bizottság nagy gonddal szerkesztett. A római 
katholikusok azt tartják, hogy ez a mii tárgyalja leg-
tökléletesebbien a katholikus tanokat. Ez a mű a hitoIr-
ta lók számára készült, a tanulók számára Lüttiehi Fab-
ricius András kérdésekre és feleletek're osztotta. 

Említést érdemelnek még Gropper János (1501—1599) 
kátéja, Dictcnbergier János dominikánus barát , Helding 
Mihály merseburgi herceg-érsek és Vicelius György káté-
kizmusa, melyek azonban messzi mögötte maradnak a 
fönt eb 1) em lile Iteknek.16 

A gíörög egyháznak legnevezetesebb kátéja a Magilas 
Péter kievi pátri árklui által 1542-ben és az egyháza állal 
1572-ben elfogadott »Az igazhitű apostoli keleti keres/.-

lfi Sípos Antal: Katholikus hitoktatástan 22. I. 
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tén}r egyház vallástétele.« Görög és latin nyelven jeílent 
meg s több más nyelvre is lefordították1. Másik nevezetes 
mű Geinnadius érseknek Konstant inápoly bevétele al-
kalmával a török szultánnak bemutatott szimbolikus műve. 
Ugyancsak ily fontosságú imű a Platón moszkvai pát-
r i á rcha »Igazhitű tudományai. A két részre osztott mű 
először is a természeti, aztán a kijelentett vallással fog-
lalkozik. A káték azonban nemcsak a keresztényeknél, 
hanem a zsidóknál is előfordulnak. Nevezetes zsidó káté 
a Majnionides 13 cikke a hitről, mely a 12. században 
és Rabbi Levinek a 13. században a nevelésről szóló 
könyve,17 

A káté i rodalomnak s így a ValláStanílásnak lendü-
letet mégis csak a 16. századi reformáció adott. Mint-
egy versenyre keltek különböző felekezetek, hogy Val-
lásuk1 igazságait megismertessék. A felsorolt kátékban két 
szempont érvényesül: egyik egyházi, a másik pedagógiai. 
Jobban Sikerült az első, min t a második, mert a felso-
rolt mii vek legnagyobb része szimbolikus könyv is. Azon-
ban a középkori vallástanítással szemben föltétlenül ha-
ladást jelent, noha a szigorú krit ika az itt található mód-
szert is szükköirünek látja. 

A magyar reformáció és a kátéirodalom. 
Jó ideje eldöntött kérdés az, hogy a magyar cin-

be r józan gondolkozása nem veszi be a misztikus hit-
nek rajongó elveit, nem néz a túlvilág kiszínezett ké-
peire, akkor, midőn az élet zajló hul lámain teltre keli! 
fölemelnie erős kézét. Valóban a ra jongók, az oszlop-
szentek, a Krisztus után vágyódó menyasszonyok, a csu-
pasz deszkán alvó Sienai szent Katalinok s más ra jon-
gók nem Magyarországon keletkeztek. Itt ha volt is ilyen 
»kancsalul festett egekbe néző« túlzott vallásos széliéin, 
az oly kivételesen fordul elő, hogy midőn a magyar-
ságnak általános goudöIkozásinódját kell jellemeznünk, 
attól bátran eltekinthetünk. így a magyar ember szelle-
mével, világfelfogásával nagyon is megefg'yezetl a refor-

17 V. ö. Enciclopedia Britanica: Catechism. 
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máció n agy mozgalma. Teh;át a ref ormációnak Magyar-
országom történt gyors térfoglalását nem tulaj doni tli al-
juk csupán — amint azt némely katholikus író teszi — 
az 1526-ban Mohácsnál az országol ért szerencsétlen csa-
pásnak, midőn a főpapságnak nagy része ott maradott 
a csatatéren s így nem fejthettek ki nagyobb ellentállást 
a reformáció tanaival szemben, hanem a magyar szellem 
függetlenségre törekvő erejének kell tulajdonítanunk. A' 
reformáció bajnokai között nem egy van, aki korábban 
a katholikus egyháznak volt papja s lelkiismerete a pro-
te stánlizm us zászlója ialá állította. A protestantizmusnak1 

volt elég ákadálya ia katholikus klérus meggyengülésével 
is. De nagyobb volt a magyarban a világos', tiszta látás 
után való Vágyódás, minthogy ezekkel az akadályokkal 
ne tudott volna megküzdeni. Hiszen a renaissance és hu-
mánizmus lelket tápláló iáramlata Mátyjás király idejében 
a magyar telkekben is fölébresztette a szellem megújho-
dása után való vágyakozjást. Ez a vágyakozás legnagyobb 
Volt mégis a vallásos gondolatokra vonatkíozóan s ebben 
találjuk a reformáció gyors terjedésének okát. 

Nem célunk ez alkalommal iá reformáció gyors ter-
jedését nyomon követni s föl tüntetni azokat az okokat, 
hogy a reformációnak egyik vagy másik ága miféle ok-
ból nyert talajt iazon a helyen, hanem csupán annyit emlí-
tünk meg, hogy 1530-ban Luther tanainak voltak ná-
lunk1 hívei s 1568-ban Erdélyben s Magyarországon há-
rom protestáns felekezet van: Luther, Kálvin és Dávid 
Ferenc hívei. Ezek a felekezetek elkeseredett harcot vív-
nak egymással, de eközben nemcsiak egyházközségeket, 
hanem felsőbb, közép és alsóbb (elemi) iskolákat is alapi-
tanaik. A magyar reformátorok a népnevelésnek éppen 
olyan nagy fontosságot tulajdonítanak, mint a középeuró-
pai reformáció vezetői. A magyarországi hitjavítás egy-
szersmind az iskolázás szellemének új ráébredése, átala-
kulása. Azonban a hazai iskolák nem elégítették ki az if jak 
tudni vágyát, hanem elmentek Európa híres egyetemeire, 
hogy elhozzák a tudományos kutatás eredményeit ha-
zánkba. A reformáció kora oly magas szellemi mozgal-
mat Idézett elő Erdélyben, hogy az bármely máls or-
szágnak is dicsőségére válhatnék. 
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Mindenesetre érdekes tanulmány volna megvizsgálni 
és értékelni azt a szellemi mozgalmat, amely a 16. század 
második felében Magyarországot s különösen Erdélyt oly 
mozgalmassá tette, die ennek részletesebb tárgyalása kívül 
esik feladatunkon. Csupájn a vallástanítás kérdése az, mire 
Figyelmünket összpontosítani kell. 

A magyar reformáció szoros összefüggésben volt a 
német és svájci reformjáeióval, ami természetes is, hiszen 
onnan pattant ki a szikra, melyből a nagy tűz származott 
A reformátorok valóban igen nagy tekintélynek is örven-
dettek, akikhez vitás ügyekben szívesen fordultak s kér-
ték fel őket döntő birákul. így a külföldön elfogadott s 
már fönnébb ismertetett művek csakhamar Magyarorszá-
gon is ismeretesek lettek, még pedig magyar nyelven-. 
A legelső vallástanítási kézikönyv, amely magyarul nap-
világot látott, a Luther kátéja volt. Dévai Biró Mátyás 
(1500—1547) adta (kii először az 1538-ban megjelent »Or-
thogr.aph.ica Hungaricájában«, mely műnek csupán egyik 
része volt a káté. Leíthenyei István pedig az augsburgi 
hitvallást fordít ja magyarra. 

Midőn a reformáció terjedésével Kálvin hívei is kezdet-
tek szaporodni, ők is gondoskodtak kátéról, még pedig a 
reformáció gócpontjaiban már szimbolikus tekintélynek 
örvendő művek lefordításával. A helvét hitvallást 'legelő-
ször Senci Csere Péter fordítja le magyar nyelvre, de 
már azelőtt elfogadták szimbolikus könyvül. A Heidel-
berg i kátét Huíszláir Dávid fordí t ja le magyarra először) 
1577-ben. Ezt a művet a következő században, 1648-ban 
Fogarassy István ref. pap oláh nyelvre is lefordította. 
Az elfogadott hittételek alapján kátékat írtak: Benczédi 
Székely István, A kereszténység fundamentumáról való 
tanítás címen. Heltai Gláspár, a szász nemzetségből kiváló 
m'agyarrá leli reformátor: Catechism us minor 1550. Sum-
ma Chris 11 iche Lehre, andersl der kurze Katechismus 
1551 és Katechizmus 1553. Balizi András szintén mű-
ködött e téren is. 1556-ban jelent ínég klatechizmusa. Gál-
szécsi István, Bornemissza Péter szintén jeleskedett ezen 
a téren is. 

Az unitáriusoknak kezdetben a Dálvid Ferenc művei 
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szolgáltak alapúi a tanításra, de nagyon valószínű, hogy 
miéig] akikor is, midőn Dávid határozottan elvál ik a Kálvin 
híveitől, még a »Heidelbergi káté« alapján tanítottak, csak-
hogy az eltérő hitcikkeket átalakították. A Dávid Ferenc 
el ítél tetősével az ú jonnan keletkeziejtt s már is nagyon meg-
támadott egyháznak kénytelen, kelletlen el kellett fogad-
nia a Krisztus imádásáról szóló tant s így szimbolikus 
könyvül nem a Dávid örökbecsű műveit, hanem az 1579-
ben keletkezeti »Coiisensus Ministry ruhi'« kezdetű, az ú j 
egyháznak az »innovaciotól« mentes tanait magában fog-
laló hitvallást kellett elfogad ni ok. Ebben mlár benne van 
Krisztus imádása is. 

Legelső nyomtatásban (megjelent magyar unitárius káté 
a Várfalvi Kósa Jánosié, aki 1597-beín lesz püspiök. Mun-
kájának címe: »Az idvességnek fundámentumáról, rövid 
kiérdezkedés a szentíris szerint a kisdedeknek tudományá-
ba 11 éis az úrnak szolgállatjiábán és félelmében való ne-
velésre (kis katechésis); második munkájának címé: Ca-
tcchesis, az idvességnek fundamentumáról; rövid kérdé-
sekre a szentírás szerinti feleteitek.18 

A reformáció hatalmas áramlata állal legyőzött katho-
lieizmus csak a század végén tudta iösszeJszedni magát; 
a jézsuiták minden eszközi megragadó buzgalmának jóvol-
tából. A katholikusok részére, csak a latin szövegű káték 
voltak, mígnem a latinul nem tudó hívék számára Te-
legdy Miklós 1662-ben lefordítja a Canlsius k ál éj át. 

A 16. századi magyar reformációra büszkén tekint-
hetünk1 vissza, mert az oly szellemi mozgalmat idézett 
elő s oly sok tudományos művet hozott létre, hogy a 
külföld hasonló irányú termékeivel fölveszi a harcot. 
Igen szép eredményt értek' el a valláslanítási kézi köny-
vek, a kátékizmusok szerkesztésében is. A bibliafordítás 
is nagy lendületet vieit|t s itt is, mint a külföldi reform 
máció fészkeiben, egymásután jelenték meg a bibliafordí-
tások. Ezek között legnevezetesebb a Iíeltai Gjáspár for-
dítása, mint amely a század legjobb fordítása és a Ká-
rolyi Gáspáré, amelyet a protestánsok m'aig1 is használnak. 

18 Szinnyei: Magyar írók élete és müvei. Szabó Károly: Régi magyar 
irodalom. Székely Sándor: Unitárius vallás tört. Erdélyben. 

Keresztény Magvető. 8 
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i A bibliafordítással együtt a protestáns írók kezdik 
a bibliai elbeszéléseket is feldolgozni s így is művelni 
a Vallásos szellőmet. Ezen művekjben a vallásos érzés és ha-
zafias lelkesedés együtt jelenik meg. Az akkori írók szi-
vesen hozták kapcsolatba a magyar nemzet sorsát a zsi-
dókéva! s így, a nemzetet ért nagy csapást, a szenvedé-
seknek hosszas sorozatát a bibliából k iáradó vallásos szel-
lemmel igyelklezték gyógyítani. 

Hazánkban is a tanügy s így ia vallástanítás is olyan 
volt, mint külföldön. Amit kiilfiöldjön megismertek, azt 
nálunk is alkalmazták s a szabad protestáns szellem az 
iskolai életnek ioly alkotmányt adott, amely a tanuló if jú-
ságnak bizonyos tekintetben önkormányzatot biztosított. 
Ez a szabad iskolai élet azonban a Vallásos nevelésnek 
nem volt hátrálnyára, mert éppen a szabadabb mozgás és 
önállóbb gondolkozás ébresztette fel a tiszta, benső val-
lásosságot. 

(Folyt, köv.) 



IRODALOM. 
A német háborús irodalomból.* 

Előttem van ez a könyv. Tizenkét berlini egyetemi tanárnak 
tizenkét beszédjét tartalmazza, melyeket augusztus—november hóna-
pokban mondottak a város különböző helyein, nem a mívelt osz-
tálynak, hanem a nép legszélesebb rétegeinek. Az egyetemi taná-
roknak az volt a célja, hogy azt az egységes, magas hangulatot, 
amely a mozgósítás és a háború első napjaiban a német nép lelkét 
elfoglalta, megtartsa és lankadni ne engedje a háború további 
folyamán sem. Akkor sem, mikor gyász és fájdalom költözik be 
sok német szívbe, gond és aggodalom minden német hajlékba. 
Amint Willamowitz-Moellendorf kifejezi, tüzet akarnak éleszteni 
magukban, amely ne csak akkor lobbanjon fel, mikor hurrát kiál-
tanak a kivívott diadalra ; hanem olyan csöndes és állandó parazsat, 
amely akkor is melegít, mikor rossz hírek jőnek a harctérről, akkor 
is, mikor súlyos veszteségek és szenvedések környeznek. 

Én tanúságot tehetek róla, hogy ezek a beszédek nálam tel-
jesen elérték céljukat. S meg vagyok győződve, hogy e nagyhírű 
tudósok hallgatósága fölemelt lélekkel, megerősödött bizalommal 
távozott el e háborús előadásokról. A magam részéről azt ajánl-
hatom, hogy akinek reménye már-már kialvóban, bizalma ingadoz, 
vegye kezébe e könyvet s olvassa el e beszédeket. Hitében, remé-
nyében megerősödve, lelki erőben meggyarapodva fogja letenni. 

Lehet ezekben itt-ott egy-egy kis foltot, egy-egy parányi 
szépséghibát észrevenni. A magyar embert például kellemetlenül 
fogja érinteni, hogy a hű szövetségesről szólva mindég csak Ausztriát 
emlegetik. Magyarország, sajnos, még most is gyakran elsikkad a 
testvér osztrák mögött. Az is kissé idegenül hat, mikor higgadt, 
nagymívellségű, tiszta látású, éles ítéletű egyetemi tanárok az angol-
ról úgy beszélnek, mint pl. Kahl, aki így aposztrofálja e népet: 
„Békés érzületet hazudik s megtámad bennünket, mikor adott alka-
lommal biztosra hiszi romlásunkat s a maga jó üzletét. Azt hazudja, 
hogy a népjog őrző angyala s napról-napra áthágja. Szabadságot 
hazudik s szövetséget köt a zsarnokkal. Keresztény gondolkozás-
módot s világmissziói hivatást hazudik s a pogányokat ellenünk 

* Deutsche Reden in schwerer Zeit. Berlin, 1914. 




