
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 
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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. 



A waldensek lakóhelyei, erkölcsei és szokásai. 1 9 1 

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. 
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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. 


