
Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. 

I. 

Hamilton kátéja. 

A reformáció Skóciában is, mint mindenütt, a régi egy-
ház siralmas erkölcsi állapotában lelte fejlődésének és dia-
dalának alapját, a politikai viszonyok befolyása mellett. 
Miként a reformáció ter jedésének történetében mindenütt azt 
lá t juk, hogy erre első és alapvető motívumot a katholikus 
egyháznak a néptől való elszakadása, és kulturális felada-
tainak elhanyagolása adta, ugy a skót egyháztörténetben ez 
a kettő, de közülük különösen az első volt az, mely inau-
gurál ta a reformált irány térhódítását. Abban a pillanatban, 
mikor az egyház a néptől elszakad, megbomlik a kötelék, 
mely azt a kormányzathoz ós tanhoz fűzte, és beáll a hajlam 
az u j gondolatokhoz való csatlakozásra. Skóciában a prere-
formácionális időkben még erre egy igen fontos mozzanat 
folyt be : a politikai viszony. VI. Jakab király koronája alatt 
egyesítette Angol-, Skót- és Írországot, s így ez u ta t nyitott 
arra, hogy az angol hatások bejuthassanak Skóciába is. Más-
részt azonban maga Jakab a francia, tehát hithű katholikus 
nevelés bélyegét viselve magán, nem szívesen nézte e reformáló 
törekvéseket . Ebből két dolog következett. Az első folytán 
a skótok lassanként megismerkedtek a reformáció eszméivel, 
és a nép lassanként kezdett kinőni — legalább is átlagos 
színvonalát tekintve — a skót katholikus egyház protek-
torátusa alól. A másik dolog következemónye volt, hogy a 
királyhoz, s így a francia befolyáshoz szító skót klérus 
annál inkább távolodott el a köznéptől, minél szorosabbra 
kö tö t te a kapcsolatot, mely a gyűlölt francia irány és közötte 
fentállott . Az első megmagyarázza, miért volt a nép részéről 
olyan erős a roham a katholikus egyház ellen, a másik, 
hogy a főpapság mórt nem tudta módját ejteni a reformáció 
olyan kivitelének, mely az ország rázkódását kikerülte volna. 

Az utóbbit, a politikai viszonyokat itt most nem fej te-
ge t jük , miután megkaptuk a hátteret nagyjában, mit rész-
letezésük nyújtana.! Sokkal érdekesebb a nép magaviselete 
a katholikus egyházzal szemben. 
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Természetes, hogy, mint előbb említettük, ez állásfog-
lalás tulajdonképeni főelve a kath. egyház erkölcsi és művelt-
ségi állapotára vonatkozott. Itt, mint akkor Európában 
mindenütt, ez vajmi gyönge lábon állott. Az ellentét még 
jobban szemlélhető, ha meggondoljuk, hogy az alsó és felső 
papság örökös harcban áll tak egymással ép az előbbiek 
életének kvalifikálhatatlan aljassága miatt. Ámbár persze egyik 
sem volt jobb a másiknál. Egyik zsinaton (Aberdeen 1549.) 
maga a zsinat kérte az aberdeeni püspök ő lordságát, hogy 
„kötelezze a papokat gyalázatos életük elhagyására, a nyil-
vános concubinatustól való tartózkodásra, s legyen jó, mu-
tasson jó példát nekik, elbocsátván magától azt az úri hölgyet 
(gentlewoman), kivel él"1). Csak ez elég, hogy ne is szóljunk 
apapi jövedelmek egy kézben való öszpontosításáról, a zarándok-
helyek, processziókkihasználásáról. Az ugyanazon évben ta r to t t 
„generál C o n v e n t i o n " a legkiválóbb püspökök (Kennedy — 
Edinburg; Hamilton — St. Andrews) vezetésével tesz ez ügyben 
lépéseket, kijelentvén, hogy az eretnekség oka a korrupció, 
a profán erkölcstelenség, s a papok óriási tudatlansága. 
Követeli a papoktól, hogy ne éljenek paráznaságban, kü ld jék 
el így született fiaikat; leányaiknak hozományát ne az egy-
házi vagyonból fedezzék, öltözzenek illedelmesen, borotvál-
kozzanak meg, ne éljenek világi módon. Maga a parlament 
kétszer hoz ilyen értelmű végzést. Az elsőt 1540-ben, mikor 
kijelenti, hogy „az egyházi emberek gazsága és rossz maga-
viselete . . . az ok, miért az egyházat és egyházi embereket 
kikacagják és megvetik." Ugyanezt megerősíti kilenc évvel 
később, az eretnekek, rendetlenkedők elleni el járás elrende-
lésével, és a „balladák, énekek és istenkáromló r igmusok" 
eltiltásával2). 

Ez utóbbiak pedig nagy számmal vannak. Lindsay, a 
király barátja udvari színjátékokban teszi nevetségessé a 
papságot, melyek t rágár és sokszor undorító történeteit még 
VI. Jakab is meghallgatta. (A papingo panasza; Kitty vallo-
mása ; Szatíra a három rendről). A nép mysteriumokban és 
népjátékokban örökíti meg papjai gáláns kalandjait , mely 
mysteriumok eredetileg vallásos igazságoknak és szentek 
legendáinak ízléstelen ábrázolására szolgáltak. A papság nem 
volt képos megakadályozni őket, bár zsinat ós parlament 
egyként kezére j á r t ak ebben, de még ha ezt megakadályozta 
volna is, nem foj that ta volna el a nép ajkáról kitörő pa jkos 
nótákat . Csak egyet közü lük : 

l) Cunningham: The Churchhistory of Scotland. 1882. I. K. 206. 1. 
s) Story: Church of Scotland. Pas t and Present . IV. K: Macgeorge: 

Relation of church and State. 
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„A vak püspök nem prédikál 
Mert a lányokkal játszik, 
Bolond barát koldulni jár , 
Mert az esze hibázik. 
A káplán ká t é j á t olvasni nem tudja, 
Csínos kis társaság!"1) 

A mysteriumok lassan-lassan egészen egyház és papság-
ellenes tendenciákat vet tek föl, és így legavatottabb faktoraivá 
váltak a szakadásnak. Találunk népénekeket, melyek vallásos 
alakítást nyertek, világos bizonyságáúl annak, hogy it t tisztán 
egyház, és nem a vallás ellen irányuló mozgalom jelentkezik. 
Példáúl: 

„Ki van az ón ablakomnál, ki az, ki az? 
Eredj az én ablakomtól, távozz, távozz! 
Ki kopog itt mint egy vándor, 
Eredj az én ablakomtól, távozz! 

Uram én vagyok, egy szegény halandó, 
Kegyelmedért j a jga tó és kiáltó 
Hozzád óh, menybeli Uram!2) 

Érdekes, hogy azért az istentisztelet látogatásában, 
sakramentumok használatában csaknem mindenütt a leg-
nagyobb buzgóság uralkodik, a skót népjellem tradicionalista 
karakterének megfelelőjekép, holott természetesen a vallásos-
ság maga inkább külső eszközökben nyilvánúlt. A nép 
műveltségi állapota itt sem volt se rosszabb, se különb, mint 
másutt . A katholikus egyház óriási érdeme a szerzetrendek 
által előmozdított műveltség terjesztésében állott, de ez a 
zavaros politikai viszonyok közt szünetelt. A könyvnyomtatás 
vívmányai itt még nem éreztet ték hatásukat,3) a nép nevelését 
kevésbbé iskolák, inkább vándorpredikátorok ter jesztet ték, 
a dominikánusok ezért ál l tak közkedveltségben a prédikációt 
igen kedvelő nép előtt A világi papok alig prédikáltak 
valaha, közülük azoknak, kik tették, tanban és liturgiában 
tel jes szabadság volt engedve.4) Az 1557-iki provinciális zsinat 
mindazonáltal szabályozza a papi funkc ióka t : 1. a lekciókat 
be kell vezetni a kultuszba; 2. „a hittan (doctrine) prédikáció 
és írásmagyarázat használtassák magányosan, csendes házak-

4) Az alliterációkat lehetőleg megtartottuk. — Idézi Cunningham. 217. I. 
a) U. o. 
') A glasgowi székesegyház könyvtára 1432-ben 50 kötetből állt. 
4) Egyetlen piispök, ki prédikált Kennedy volt St. Andrewsben. Ugyanott 

Knox már 1546-ban Kálvin szerint tanít, 1547-ben két szín alatt oszt úrvacsorát. 
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ban, anélkül, hogy az emberek ott ö s s z e g y ü l e k e z n é n e k a 
nép azonban a processiókat és egyházi ünnepélyeket sokszor 
brutális módon gúnyolta ki; Knox beszéli el, hogy 1558-ban 
Edinburgban a székesegyházból ellopták a város védszentjónek 
St. Gilesnek képét, s a templom melletti árokba dobták. A 
pagság maga jótehetetlen volt a néppel szemben. Köztük is 
kontroverizia keletkezett a Miatyánkot Íilletőleg. A dolog maga 
kiválóan jellemző és érdekes a följegyzósre. 1549-ben egy 
barát vetette föl a kérdést , hogy a Miatyánkot kinek kell 
mondani? Csak Istennek-e vagy a szenteknek is. A nép maga 
kikacagta a kérdést , de a papság, különösen a st. Andrewsi 
theologia tanárai nagy vitát folytattak felette. A vélemények 
legnagyobbrészben különbséget tet tek az Istennek és a szentek-
nek adott Miatyánk között. Némelyek szerint Istennek forma-
liter, a szenteknek materal i ter ; mások szerint Istennek princi-
pialiter, a szenteknek minus principialiter, vagy: Istennek 
ultimate, szenteknek non ul t imate; negyedik szerint Istennek 
capiendo stricte, a szenteknek capiendo large. Mindez azonban 
csak együgyű já ték a szavakkal . A dologhoz egy kis anek-
dota is kapcsolódik, hogy t. i. a gyűlés előtti este, melyen 
a kérdésnek végleges megoldást kellett nyernie, a subpriort 
kérdezte a levetkezésnél segédkező cselédje, milyen kérdés 
fölött vi tatkoztak. Arról, hogy az úri imát kinek kell mon-
dani," felelt ez. „Kinek, hát az Istennek!" „Igen de az a kérdés, 
kell-e a szenteknek is mondani ?" „Óh, a szentek csak eléged-
jenek meg a hiszekeggyel és az Áve Máriával!" — Az elő-
értekezlet másnap megengedte a szentek invocatióját, de az 
úri imát csak Isten számára tar tot ta fönt. 2) A kérdés maga, 
„circa dominicam orationem" ekkor különben közkeletű dolog 
volt,3) Skóciában a fentemlített módon 1549-ben intéződött 
el. Ugyanez év a heresis ellen erős határozatokat provokál, 
a zsinat u tán egy kevéssel Adam Wallace nevű embert égettek 
meg eretnekség miatt. 

Mindazon intézkedések, melyek az ilyen feldúlt politikai 
és vallásos állapotok rendezésére irányultak, a főpapság 
kezdeményezésére tör téntek. Amellett, hogy a szokott fegy-
veres erővel törtek a ka th . egyház régi hatalmának helyreállítá-
sára, mint fentebb említők, akadtak némelyek, akik az egyház 

') Story. J. m. IV. K. — Leishraan: Worship and rite ot Ch. of Scotl. 
312. 1. 

2) A történetet Spottiswood után Cunningham beszéli el, i. m. 232. 1. 
8) Latimer Bristolban tartott prédikációt ugyané kérdésről, Bullinger 

és Hermán von Cöln sejtetik, hogy Németországban sem volt ismeretlen. 
Lindsay-nek egy költeménye is utal rá : 

„Frieris sali nocht knaw weill in their closters. 
To quhom they sali say thair Pater Nosters." 

Mitchell: Hamilton's Catechism. XXIV. 1. 
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színvonalának emelésétől vár ták a reformáció terjedésének 
megakadályozását . Kétségtelenül nemes törekvés, csak az volt 
a kár, hogy későn kezdték, s így állandó és erőteljes ha tás t 
gyakorolni vele képesek nem voltak. A már előbb említett 
intézkedéseket összefoglalja az 1551—2-iki, jan. 26-án Edin-
burghban t a r to t t concilium, mely különösen azért nevezetes, 
mer t egy olyan prereformácionális dokumentumnak adot t 
létet, mely a ko r vallásos felfogására épúgy, mint szerzője 
személyiségére kiváló világot vet, ez a Hamilton kátéja. 

Egy kor és egy egyház vallásos felfogását, erejét mindig 
kátéiból lehet megismerni legjobban. A confessziók többé-
kevésbbé merevek, mindig intellektuális jellegűek. Feladatuk 
nem is lehet más, mint, hogy kifejezzék azt, amit az egyház 
vall. Ez pedig igen nehéz dolog s mert röviden kell kifejezni, 
sokszor szófukar, mert találóan, sokszor dogmatikus lesz. 
Mennyivel más pedig egy emberi lélek vallásos életfelfogása, 
milyen mások eszményei, egész világa, mint a hideg dogma-
t ikus frázis, melybe le van rakva évszázadok hite, és épen 
azért nincs benne az egyéné. Innen van, hogy a konfessziókat 
legtöbbnyire egymás után veszik át az előbbiektől mint a 
skótok átvették a genfi egyháztól. Az egész skót theologia 
tör ténetén át nem találunk egyetlen egy önálló, positiv 
vallásos kifejezéseket tartalmazó konfessziót. A káté azonban 
egészen más. Ott megengedhető e magyarázat, ezért egyénibb, 
ot t a vallásos kulturkincsnek gyermekek részéire való átadá-
sáról van szó, ezért kevésbbé dogmatikus. Óriásira megy 
azoknak a ká téknak száma, melyek a skót egyházi nevelés 
történetének folyamán keletkeztek. Közülük kevés teljesen 
önálló, kevesebb a jó káté, de mindegyiknek megbecsül-
hetetlen értéke, hogy szerzője lelkéből fakadt, az egyén hitét 
fejezi ki, mely talán alig más, mint amit mások hisznek, és 
mégis közelebb van hozzánk, mert egy ember lelkén szűrődött 
át, s nem évszázadok hideg tradíciói ju t ta t ták el idáig. Ennek 
az izgalmas, nagy dologok küszöbönlétét érző kornak megérté-
sére pedig épen a Hamilton káté ja kiválóan alkalmas.1) 

Az 1551—52-iki zsinat a következő határozatot hozza: 
„látván, hogy az Isten igéjének predikálása mennyire el van 
rendelve az egyház papjainak Jézus Krisztus, a papok 
fejedelme által, s milyen fontos az ma, hogy a gondjaikra 
bizott nyáj jól taní t tassék legalább is a katholikus hit első 
elemeiben, meggondolván, hogy az alsóbb papság és egyháziak, 
legnagyobb részben még nem te t tek olyan haladást a szent 
dolgok tanulásában, hogy képesek legyenek a sa já t tanul-

*) A kátét a következő kiadás szerint használom: The Catechism. set 
forth by Archbishop Hamilton, printed in St. Andrews 1551. With a preface 
by Rev. Prof. Mitchell D. D. Ed. 1882. facs. kiad. 
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mányaik alapján tanífcni a népet a kath. hitben és más, 
üdvösségre szükséges dolgokban, ezért . . . határozzák és 
rendelik, hogy egy könyv, mely a közönséges skót nyel-
vezeten Írattatnék, ós megvizsgáltatván elfogadtatnék a leg-
bölcsebb főpapok, legtudósabb theologusok ós más egyházi 
személyek jelenlétében, adassék a lelkészek, segédlelkészek és 
plébánosok kezébe, úgy a saját okulásukra, mint a keresztyén 
népére, mely gondjaikra bízatott. Ez a káté, melynek neve: 
az egyház hittani alapjainak közönséges és könnyű magya-
rázata és összefoglalása, tartalmazza, a kath. egyház szelleme 
és értelme szerint igaz és őszinte magyarázatát a Dekalognak, 
vagy a tíz parancsolatnak, egyszerű és tiszta taná t a Hiszek-
egynek, a hét sakramentumnak, valamint teljes és üdvös 
magyarázatát az Úri imádságnak, az Angyali üdvözletnek, s 
rendeltetik, hogy kinyomassák a főtiszteletű Lord John 
Hamilton, St. Andrews érsekének az egész skót birodalom 
prímásának, és magának a zsinatnak neve alatt ." . . . 

A ká té használatát így szabályozza: „az alsó papság 
óvakodjék megmutatni a könyv nekik adott példányait világi 
személyeknek. Ezeknek csak a hivatalos meggyőződésón és 
Ítéletén á t szabad nézni azt, akinek meg van engedve, hogy 
adjanak ebből a könyvből, egy pár komoly és érzelmes lai-
kusnak, de inkább tanulmányozás, mint kíváncsiság céljából 
. . . a papok maguk, a segédlelkész s más egyházi férfiak 
minden vasárnap ós ünnepen, mikor a nép haj landó és köteles 
istentiszteletet hallgatni, olvassanak és ismételjenek (recite) 
magából a könyvből, a kathedráról , . . . a ká t é mindegyik 
fejezetét és részét kezdve az előszóval, és végezve a befeje-
zéssel, hozzáadás, változtatás, elhallgatás, vagy kihagyás 
nélkül, és ezt egy fél óra hosszáig a szent mise szolgáltatása 
előtt." Inti továbbá a papokat, hogy szorgalmasan tanul-
mányozzanak és készüljenek hozzá. ') 

Maga a káté, melynek approbálásáról i t t szó van, a 
reformáció előtti idők legnevezetesebb dokumentuma. Az a kor 
úgyis kiválóan vallásos kor volt, és be kell vallani, nemcsak 
a protestánsok részéről. Az a kathol ikus egyház, mely képes 
volt fegyverre szólítani a császárt , mely a Loyola jezsuita-
rendjé t szülte, egy Sadoletot, egy X. Leot táplált keblén, 
egyáltalában nem vádolható elgyöngüléssel akkor . Sőt, mi úgy 
lá t juk , hogy a protestantizmus kiválása épen a katholikus 
egyház különös túlfeszültségének jele volt. Voltak idők az 
egyház történelmében, melyeket a terméketlenség és meddőség 
korainak nevezhetünk, de ekkor nem volt soha szakadás, 
még eretnekség sem. Hízeleg a hiúságunknak, úgy tüntetni 
föl a protestantizmust , mint „Selbstzersetzung des Katholi-

») Idézi Mitchell i. ra. Előszó. II.—III. 11. 
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cismus," holott tévedünk. A szakadások lélektana mutat ja , 
hogy szakadás csakis nagy potenciális energia jelenlétekor 
történhetik, és a katholicismus ez energiáját két évszázad alat t 
gyűjtötte a renaissance. Ezért különös fontosságnak a reformá-
ció korabeli káték. A Hamilton kátéjának vizsgálatánál három 
kötelességünk van: Először össze kell foglalnunk a káté át-
nézetét, vallásos tartalmát. Másodszor meg kell vizsgálnunk, 
az a tartalom megfelel-e akeresztyén és katholikus felfogásnak, 
harmadszor össze kell hasonlítanunk másik nagy kor társával : 
a Kálvin Genfi kátéjával. Ε legutóbbiban, előre megmondhatjuk, 
a kettő között bizonyos kapcsolatot fogunk találni belső 
szerkezet és némileg felfogás szempontjából is. 

A káté címe eredetiben, (említett facsimile kiadás szerint) 
a következő: „The catechism, that is to say, ane comone 
and catholik Instruction of the Christin people in materis 
of our catholik faith and religioun, quhilk na gud christin 
man or woman suld misknaw: set forth be ye maist reu-
erend father in God, Johné Archbishop of sanct Androus 
Legatuait and primat of the Kirk of Scotland."- Jeligéje 
Augustinus mondása: „contra rationem nemo sobrius, contra 
scripturam nemo christianus, contra ecelesiam nemo pacificus 
senserit" (De trinitate IV. 6.) világosan elárulja célját ós állás-
pontját . Az előszó előtt két latin költeményt közöl. Az első, 
részben így hangzik: 

Hic liber est divini dogmata verbi 
Continet, ipse pius nocte dieque legas. 
Huic disces Christum, páter hunc tibi misit, ut esset, 
Justitia, et vitae regula certa tuae . . ." 

Az előszó üdvözli az olvasót, majd kijelenti „hogy sok-
szor gondoltuk, hogy semmi sem lehet Isten előtt kedvesebb, 
a keresztyén népnek hasznosabb, hivatalunkra alkalmasabb 
és avval megegyezőbb, mint legnagyobb szorgalommal gon-
doskodni róla, hogy a keresztyén nép, (mely lelkileg a 
mi gondjainkra van bizva) tanit tassék a hitben és Isten 
törvényében, a keresztyén vallásnak egy egyforma és meg-
állapított tanrendszerével, mely egyező minden pontban a 
szent egyház katholikus (közönséges) igazságával." Nem 
lehet eléggé sajnálni — folytatja, — hogy az egyház egységét 
véleménykülönbségek és eretnekségek szakgatják meg, s 
ezekért majd felelni fognak Isten előtt azok, akik tették. 
Másodszor e könyv célja, hogy szorgalmasan tanulmányozzák 
a papok, és olvassák híveiknek, mikor prédikáció nincsen, 
minden ünnep és vasárnapon. 

Theol. Szaklap X. évf. 7 
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A előszó végével maga a káté kezdődik meg. Szerkezete 
a következő: a prologus így foglalja össze a káté célját 
(általában); megmutatni, mennyire szükséges a ker. embernek 
ismerni a maga nyomorúságos állapotát , és Isten nagy 
jóságát vele szemben, s mindent, ami keresztyénségéhez 
tartozik. Ez a gondolat az ember nyomorúságáról s vele 
szemben Isten kegyelméről képezi az egész káté alapgondo-
latát s vele meghatározza logikai menetét is. Három főrészre 
oszlik. Az első szól a törvényről, alapgondolata felmutatni, 
hogy bűnösök vagyunk; a másik a credó alapján a hitről, 
föltárván a szabadító kegyelmet, a harmadik e kegyelem 
elsaját í tását két részben, egyik a kegyelom objectiv eszközeit, 
a sa&ramentumokat, másik a subjectiv eszközt, az imád-
ságot fejtegeti . Lássuk most az egyes részeket. 

I. A törvény fejtegetéséhez bevezetőül négy kérdésre 
felel: 1. Mi a törvény? Itt a zsidó törvénnyel, mely tételes, 
szembehelyezi a Jézus törvényét, mely Isten szerető akara-
tának betöltése. 2. Hogyan kell megtartani ? Minden részletét 
kivétel nélkül, azokért a jutalmakért , melyek hozzája fűződnek, 
s melyek között legnagyobb Isten szere te te : kitartó tűréssel 
az egész életben. 3. A büntetések, melyek hozzája fűződnek, 
Isten átka, csapások, a szív megkeményítése, mindenek 
fölött, az örök kárhozat. 4. A ju t a lmak pedig: gazdagság, 
vagyon, jólét, bölcsesség, kegyelem stb. mindenek fölött örök 
üdvösség. — A parancsolatok részletes magyarázata követ-
kezik ezután. Talán igen is hosszúra nyúlik elmondásuk, 
habár vázlatosan is, mégis jellemző és érdekes voltuk ment-
ségül szolgálhat a hosszúságért. Ezek nélkül a káté érthetetlen, 
ez egész általunk végzett munka hiábanvaló volna. Az első 
parancsolat') summája hit, remény és szeretet Isten iránt. 
Vetnek ez ellen a következők: akik nem félik és hiszik az 
Istent ezek az eretnekek, kik félremagyarázzák az írást, u j , 
hamis véleményeket táplálnak és követnek, sa já t bölcsessé-
gükben, és nem Istenben reménykednek. Vetnek ellene, kik 
kétségbeesnek, bálványt imádnak, aká r szellemi (gazdagság, 
élvezet család kedvesebb előttük, mint Isten), akár anyagi 
(bálványokat isteni tisztelettel illetnek) értelemben. Vétnek 
akik boszorkánypört indítnak, a chiromanták („a boszorkány-
pört isten is megti l tot ta" Levit. X I X : 31), akik égtájaktól 
szerencsétlen napoktól félnek ; bűn ez ellen az elbizakodás 
a szerencsében, zúgolódás a szenvedések között . A képek, 

' ) A parancsolatok itt adott beosztása eltér a nálunk szokott rendtől 
és a kath. szokás szerint a Deuteron V: 6—21 vv. után van felvéve. Eszerint 
a felosztás a következő lesz : I : 6 - 1 0 ; II : 11 ; I I I : 1 2 - 1 5 ; IV : 16 ; V : 17; V I : 
18; VII : 19; VIII: 20 ; I X : 21 a. X : 21 b. — Hogy a beosztás indoka mi r 
nem tartozik ide ; gyakorlatilag a X. parancsolat kettészakitása indokolatlan 
és helytelen. 
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ha helyesen használtatnak, megtarthatók, ha nem imádjuk 
vagy tiszteljük őket, hanem a keresztről Jézus szenvedéseire, 
a szentek képéről életük példájára, a Máriáéról a Jézus 
eljövetelére emlékezünk. Az ehez fűződő büntetések és 
ju ta lmak az anyagiakon kiviil és felül az üdvösség, de a 
legnagyobb az, aminél értékesebb és nagyobb jutalom embert 
nem érhet , ha Isten, Jézus és a szentlélek lakik a lelkében, 
mert az ilyen emberről mondja Pál : Ha.Isten vele, ki lehet ellene ; 
és Jakab , hogy boldog az ilyen ember „mert ha megpróbál-
tatott , elveszi az élet koronáját , melyet Isten készí te t t az 
őket szeretőknek." — Ez a parancsolat a többinek is alapja. 
A második parancsolat a szájra vonatkozik, mint az első 
a szívre. Helyes használata öt oldalon jelentkezik : 1. Vallani 
Isten és Jézus nevét ; 2. szeretni Is tent szóval, hálát adni 
neki j ó é r t és rosszér t ; 3. tisztelni kell őt, mikor szent 
igéjét tani t juk, akár magánosan, a szülő gyermekeinek, akár 
az iskolában, akár a templomban, részt kell venni és tisz-
telni a z t ; 4. mikor buzgó imádságban segítségül h ív juk ; 5. 
mikor törvényes eskü t teszünk rá, de nem esküdözni és 
káromolni. Vét e parancsolat ellen a káromkodó ós hamis 
esküdő, büntetése mint Ariusé és Cerinthusé, kik nyomorultul 
pusztul tak el; jutalma, hogy Isten a nevében mondott imád-
ságot meghallgatja. — Harmadik parancsolat Isten tiszteleté-
nek harmadik, legkülsőbb mozzanata. Tisztázza a szombatkér-
dést avval, hogy, Jézus felszabadított a törvény alól, s e vasár-
napot meg kell szentelni istentisztelettel és moralitásokkal. 
A vasárnapi nyugalom azonban csak typusa a lelkiismeret 
általános nyugalmának itt, és majd a túlvilágban. Helyesen 
akkor t a r t j u k meg, ha „felajánljuk a lelkünket Istennek 
teljes ős szellemi áldozatul", kibékülünk azokkal, akik 
megsértet tek, ha a családtagok összegyűlnek, s az atya gyer-
mekeit cselédeit Isten ismeretére és tiszteletére tanítja, 
ta r tózkodnak a fecsegóstől, tánctól, ivástól. Megtöri e paran-
csot, aki a világi gondokkal foglalja le magát akkornap, aki 
csak hiúságból vagy kíváncsiságból jön el a templomba, 
lélek szerint nincsen ott , stb. Más ünnepek hasonló bírálás 
a l á jönnek . — Evvel végződik az első tábla, mely Isten iránti 
parancsolatokat tartalmaz. A második, felebarátainkra vonat-
kozó rész alapgondolata a szeretet, mely a törvény betöltése. 
Ez a szeretet szent és becsületes, hű és ragaszkodó (affec-
tionate); k i tar tó és állhatatos. Felebarátunk mindenki, még 
ellenségeinket is szeretnünk kell. Három motívum van e 
szeretetre : ha Istent szeret jük, lehetetlen, hogy ne szeressük 
ember társa inkat ; a szeretet világos parancsa Jézusnak, s 
erről ismernek meg, hogy keresztyének vagyunk; mert saját 
húsunkból és vérünkből valók, származván egy atyától és 
anyától. Most a bevezetés után át tér a parancsolatok további 

7* 
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tá rgyalására : IV. parancsolat elsősorban a szülők, azután 
a lelki atyák, azaz lelkipásztorok, aztán minden olyan sze-
mély tiszteletét parancsolja, aki ránk bármikép gondot visel 
(pl. cselédnek a gazda). Helyesen úgy t a r t j u k meg, ha őket 
becsüljük, szeret jük, esetleg segítjük. Vét ellene az, aki 
szüleit szegénységükben megveti, bántalmazza, lelkipásztorát 
nem becsüli, stb. Hozzája jutalmak, illetőleg büntetések 
vannak kötve.1) — V. parancsolat. Ezt a parancsolatot Jézus 
értelmezésével kell fölfognunk, s így megtilt ja a haragot, 
rágalmazást, gyűlölködést, stb. Nem zárja ki azonban ez azt, 
hogy felebarátainkra hibáik miat t haragudjunk és megjavu-
lásukat előmozdítsuk. Igazi betöltése e parancsolatnak nem 
negativ (ne ölj), hanem positiv (szeress mindenkit). A világi 
hatóság álljon őr t e parancs megtartása felett. — VI. paran-
csolatot szintén Jézus magyarázta meg. Tiltja a mértékletlen-
séget ételben, italban stb. A tisztaságnak három foka v a n : 
házasság, özvegység, szüzesség. Megtöri e parancsolatokat : 
1. aki más feleségével él; 2. aki leányt csábit el; 3. aki erő-
szakot követ el valakin ; 4. a vérfertőző; 5. a homosexualista ; 
6. aki mást szóval, tettel, énekkel, írással, tánccal stb. erre 
osábít ; 7. mindenki, aki bármiben mértékletlenkedik. Mind-
ezekre büntetés és jutalom vár. — VII. parancsolat. Az V. 
parancsolat a felebarátunk életét, VI. parancsolat családi 
becsületét és tisztaságát, ez, annak vagyonát óvja. Ezt is 
positive kell tenni. Nem csak azt t i l t ja, hogy lopjunk, de 
parancsolja, hogy alamizsnával segítsük a szegényt. Vótnek 
ellene a to lva jok ; királyok, akik nagy adókkal sanyargat ják 
a népet ; birók, akik pénzért mérik az igazságot; püspökök 
és főurak, akik az egyház vagyonát méltatlanokra pazaro l ják ; 
kereskedők, ak ik hamis mértékkel rossz árút adnak ; gazdák, 
ak ik visszatart ják a szolga béré t ; szolgák, akik nagy bérért 
csak a napot lopják stb. Hasonlóképen a symoniacusok (ezt 
külön magyarázza), akik el tagadják adósságukat, orvosok, 
akik nagy dí ja t szednek. Büntetések és ju ta lmak já rnak 
velük. Utóbbiakat Pred: 9. ; Luk. 16. ; Luk. 6. alapján a követ-
kezőkben sorolja föl : 1. szerencse a becsületes munkában ; 
2. egészség; 3 kegyelem megnövekedése ; 4. örök üdvösség. 
— VIII. parancsolat int nyelvünk megzabolázására, hazugság, 
rágalmazás ellen, melyet kikerülhetünk, h a : 1. mindig vigyá-
zunk a nyelvünkre ; 2. megfontoljuk, mennyi rosszat tehetünk 
beszédünkkel; 3. megjobbít juk szivünket, mert ki beszélhet 

1) Észrevehetőleg minden parancsolat fejtegetésénél ot pontot vesz fe l : 
megmagyarázza a jelentést ; helyes megtartását ; kik törik meg ; micsoda 
jutalmak ; micsoda büntetések já rnak vele. Ez ötös felosztás e vázlatos köz-
lésnél néhol nem tűnik ki eléggé, ennek oka az, hogy pl. a két utolsó pont 
majdnem minden parancsolatnál ugyanaz. Csak ott említettük, ahol valami 
újat tartalmaz. 
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jót , ha a szive rossz? Vétnek ellene a hamis tanúk, vagy 
akik másokat hamis tanúságtételre ösztönöznek ; hízelkedők, 
rágalmazók stb. — IX—X. parancsolat együtt tárgyaltatik, 
lóvén ugyanegy mondat egyik s másik fele. A zsidók sokszor 
ta lál tak kibúvót e parancsolatok alól, de a Jézus magyará-
zata minden önáltatást megtör. Nézzünk tiszta szemmel 
Istenre, azaz jusson eszünkbe, hogy az övéi vagyunk, ember-
társainkra, azaz t a r t suk észben, hogy azt cselekedjük velük, 
mit tőlük várunk. A másik, hogy legyen a szivünk tiszta, 
ne azért tiszteljük Istent, mert várunk tőle valamit (for ony 
warldly plesour or profité), hanem mert szeretjük őt igazán. 
Megtöri e parancsolatokat a kapzsi, irigy ember. Kikerül-
he t jük úgy, ha fegyelmezzük magunkat nemcsak a bűnös 
gondolatoktól, de a felesleges élvezetektől való tartózkodás 
által. Az eset történetében is ez van ábrázolva: Ádám ( = a 
szabad akarat) enged a kígyó ( = ördög) által rászedett Évának 
( = a test , mely kiván). Isten azért engedte meg, hogy a kereszt-
ség után is maradjon bennünk kívánság, hogy evvel ne le-
veretve, hanem az üdvösség ú t jára vezetve érezzük magunkat. 
A vágyak legyőzésében négy eszközünk van : 1. imádság, 
mert Jézus megígérte, hogy, ha hozzája fordulunk, megsegít, 
ezért az ő örök szeretetéhez fordu l junk; 2. szigorúan őr-
ködni szavaink és gondolataink fölöt t ; 3. kerülni a rossz 
tá r saságot ; 4. tes tünket fegyelmezni böjt, munka, sétálás 
által. A büntetések ugyanazok, mint az előbbi parancsolatnál, 
de a t iszta szív ju ta lma Isten legnagyobb áldása, az ő orcá-
jának szemlélete lesz. 

Bevégezvén így a parancsolatok magyarázatát, általános 
elveket ad a törvény használatáról négy hasonlatban : 
1. A törvény olyan mint a fáklya, mely muta t ja az utat a 
jó felé. 2. Olyan mint a tükör, melyet lelkiismeretünk elé 
tartva, benne meglát juk lelkünk romlottságát . 3. Mint a 
vizelet, melyből az orvos megállapítja a betegséget, igy látszik 
meg innen a miénk is, hogy menjünk az egyedüli orvoshoz 
Jézushoz. 4. Mint az iránytű a hajós kezében. Előbb nem 
viszi a hajót , de viharban és szélcsendben egyformán biztosan 
mutat ja az utat, mint a törvény jó és balsorssban a dicső-
séges kikötőt , ahova érkeznünk kell. ,,Igy, ó keresztyén fér-
fiak ós nők, mikor az Isten törvénye olvastatik előttetek, ne 
hiában hallgassátok, de tanuljátok meg annak igaz haszná-
latát, s benne, mint egy tükörben, szemléljétek lelkiismeretetek 
képét, s ha láttátok bűneitek nagy gonoszságát és rútságát , 
magatokkal elégedetlenül . . . jö j je tek a kegyelem forrásához 
jöjjetek . . . igaz bűnbánattal, tökéletes hittel, mely illik az 
Isten Ígéreteihez, buzgó élettel, üdvösségetek utáni vággyal, 
hogy kap ja tok kegyelmet, mely megmossa lelkeiteket és 
tisztává teszi azt !il 
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II. A hiszekegy tárgyalását is bevezetés előzi meg. Ez 
kifejti, hogy kétféle hit van : generális, mely hisz a teremtő, 
fentar tó és kormányzó Istenben (általános vallási szféra). Ez 
a hit azonban nem menthet meg. Ezt csak a speciális (keresz-
tyén) hit, a fides salvifica teheti, mely áll három pontból : 
1. Isten Atya, Fiú, Szentlélek, ki adta a törvényt az örök 
kárhozat büntetése alat t ; 2. ezt a törvényt nem vagyunk 
képesek megtartani, ós ezért kárhozat fiai volnánk, ha 3. 
Krisztus ki nem szabadított volna, ki elé ezért reménységgel 
mehetünk. A hitet fejtegető hiszekegy szól Istonről az Atyá-
ról, Jézusról a Fiúról és a Szentlélekről. 

I. Artikalus. „Hiszek" ez annyi, mint bízom (traist). 
Megelőzi az ész belátását. „ I s t enben " és nemcsak Istent, 
mert ez generális hit. A pogány istenek, valamint olyan sze-
mélyek, kiket az irás nevez isteneknek, nem istenek, csak 
az ő parancsainak végrehajtói. A mi Is tenünk egy. „Atyja" 
Jézusnak, de a fiúvá fogadtatás nevén (adoptio) nekünk is, 
a természetes a tya szeretetével, de sokkal nagyobb kegye-
lemmel és hatalommal gondoskodik rólunk, mint minden 
teremtményéről. Ezért bizunk benne. Isten hatalmas, előtte 
semmi sem lehetetlen (Krisztus csodás születése). Teremtette 
a világot semmiből, nemcsak egyszer, de teremti folyton 
gondviselő munkájával . Ezért mondja J ézus : Az én Atyám 
mindig munkálkodik." Az egész art ikulus tar talma tehát ez: 
„Nemcsak hiszem, hogy van Isten, hanem hiszem azt is, hogy 
Isten előtt bűnös vagyok, de belé helyezem bizodalmamat, 
és üdvösségem reménységét, mert ő atyám, aki szeret, gon-
dot visel, és ké t ség nélkül, bármilyen időben és sors között 
megóv; hiszem, hogy beteljesíti ra j tam az ő kegyelmének 
igéretét, mert mindenható; azért te remtet te az egész világot, 
és ezért lát el engem mindennel." Ez a tétel 1. megismertet 
Isten dicsőségével; 2. ösztönöz hálaadásra i ránta; 3. tudtunkra 
adja, hogy a rossz és jó egyformán Isten kezéből jön, a mi 
javunkra , mer t ezek csak nekünk tűnnek föl rosszaknak; 4. 
hogy a teremtményeket a mi szolgálatunkra rendelte Isten, 
de azért, hogy mindent, amivel bírunk, az ő dicsőségének 
nagyobbitására áldozzuk föl, mert övé a dicséret és hála 
egyedül. — II. Artikulus. „Christus" azt jelenti, hogy föl-
kenetett , Isten szolgálatára, szentlélekkel. Elsorolja Jézus 
dogmatikus jelzőit (egylónyegű az Atyával, stb.) Isten fia, 
de bennünket is Isten fiaivá tesz, mert szentlelke által betölt 
szeretettel, hogy megtartván Isten parancsolatait , lelkiismere-
tünkben érezzük magunkat Isten fiainak. — „Mi Urunk" 
nemcsak a teremtés, de a pokoltól való megváltás jogán is, 
s így hű követői kell, hogy legyünk. — A Jézus születése 
int Isten igéjének befogadására, a következő négy képben: 
Mária hallotta az ígéretet; beleegyezett; megfogant ; szült. 
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Nekünk is az igét hallani kel l ; hitelt kell adni nek i ; gondol-
kozni kell fölötte; és előhozni jó cselekedetek alakjában, 
mások intésére és okulására. — III. Artikulus. Jézus fogan-
ta tása és születése arra tanít, hogy nekünk is születnünk 
kell u j életre a szentlélektől, hogy beleépíttessünk Isten 
országába. Ebből mer í tünk: 1. Hitünkben megerősítést, hogy 
annál inkább higyjünk Jézusban, mert ember volt; 2. remény-
séget, hogy Jézus születésének célja bennünket örök dicső-
ségre vinni; 3. szeretet Isten iránt, aki ugy szerette a világot, 
hogy egyszülött fiát adta érette. Itt volna helye a Mária-
kultuszról megemlékezni, melyet a következőképen tesz : 
,valóban minden hű keresztyén férfinak és nőnek nagy oka 
van örvendezni Istenben, ha hallja ezt a nevet : Mária, ki-
mondani és említeni, tudván jól, hogy amennyiben (als mekil 
well) ő anyja a mi üdvözítőnknek, Krisztusnak, egyben a mi 
kegyelmünknek és megváltásunknak a megkezdője (begynnar.) 
— IV. Artikulus. Jézus halála nem az egész emberiségért 
tör tént csupán, hanem minden egyes emberért egyen-egyen s 
ezért minden egyes ember vonja ki belőle a következő négy 
példát : 1. a tökéletes szere te t ; 2. tökéletes tü re lem; 3. 
tökéletes szelídség; 4. tökéletes engedelmesség példáját . 
— V. Artikulusnál elsorolja a pokol részei t : inferuus damna-
torum (büntetés: privatio gratiae, gloriae, és testi szenvedés; 
infernus puerorum (privatio gratiae és gloriae, kevés testi 
szenvedés, de ez sem actualis bűnért); infernus purgandorum 
(privatio gloriae, és időleges szenvedés); infernus patrum (priva-
tio gloriae szenvedés és privatio gratiae nélkül). Az egésznek 
értelme, hogy Jézus megtörte a halált, s fölszabadította a 
hatalma alatt levő lelkeket. Tanúság belőle: 1. minden nyo-
morúságunkban bízzunk Jézus megsegítő kegyelmében; 2. 
óvakodjunk a bűntől, hogy kikerül jük a kái'hozatot. — VI. 
Artikulus. A biblia szerint mások is támadtak föl, de különb-
ség van azok, ós a Jézus föltámadása között, mert 1. Jézus 
a maga ereje á l ta l ; 2. örök életre támadt föl. Harmadnapra 
azért, hogy teljes halálát jelezze. Amiként Jézus föl támadt, 
nekünk is fel kell támadnunk szent, nemes életre. Ebből 
mer í tünk : 1. indítást az u j élet megkezdésére; 2. minél 
gyorsabb intézkedést tegyünk erről ; 3. ez uj életet hit, re-
mény és szeretet által nyerjük. — VII. Artikulus ké t kér-
dést t a r ta lmaz: 1. Milyen magasra helyeztetett Jézus. Jobb 
kéz jelenti, hogy az Atya dicsőségében osztozik, nem testi, 
hanem szellemi értelemben, s igy segítségünkre jön. 2. Mi 
haszon származik ebből r á n k ? a) helyet készit ott n e k ü n k ; 
b) bizonyossá lesz üdvösségünkről, melyért közbenjár az 
Atyánál, c) ösztönöz, hogy tekintetünket, rá irányítsuk, ós 
azokra, melyek mennyeiek. — VIII. Artikulus. Jézus eljön 
(emberi formában és emberi természettel), hogy megítéljen 
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mindenkit re j te t t és nyilvános szavai, tettei, gondolatai sze-
rint . Ezért bízzunk benne, hogy aki élő hittel közeledik 
hozzá, megmenti az örök haláltól. Gondoljuk meg a biró 1. 
végtelen bölcsességét; 2. ha t a lmá t ; 3. igazságosságát és 
igyekezzünk jó gyümölcsöket teremni. — IX. Artikulus. 
„Bízom a szentiélekben" (trow in . . .) jelenti, hogy a szent-
lélekben hivén Istenben hiszünk, aki ezáltal ad nekünk meg-
újulást és fogad fiává. Szentlélek annyi, mint spiri tus sancti-
ficationis, victus, paracletus, principialis; bonus, adoptionis 
filii Dei. Ez tesz Isten gyermekeivé, aki által k iá l t juk : abba, 
atyám ! Ez a lélek bennünk lakozik, mert szentlélek templo-
mai, Isten gyermekei vagyunk és hív megtérésre, Isten iránti 
szeretetre, neki való hálaadásra. — X. Artikulus. Az egyház a 
keresztyének gyülekezete az egész világon, mely a helyes 
hitet b í r j a ; a szentlélek által ta r ta t ik össze; kívüle nincs 
üdvösség, pogány, eretnek, vagy excommunikált benne helyet 
nem foglalhat. Aki az egyház testében benne nincs, nem bir 
a szentek közösségével, nem vesz részt Krisztus mystikus 
testében. Ez az egyház bírja a kulcsokat, a sacramentumok 
helyes kiszolgáltatására, bűnök megbocsátására. A kereszt-
ségben megujulunk a szentlélek által, megszabadulunk a 
bűntől, haláltól, szabadságunkat a lelek szabadságával vissza-
nyerjük, hogy sikeresen harcolhassunk a bűn és ördög ellen. 
Mivel pedig a keresztség után is bűnbe esünk, még mindig 
van egy út, a bűnbánat, moly a szentlélek ajándéka, s Isten-
hez térít. Senki azonban bocsánatot nem nyerhet, ha fele-
bará t jának meg nem bocsát. XI.— Artikulus tartalma, hogy 
tes tünk lelki testre támad föl. — XII. Artikulus. Az örök élet 
örök boldogság lesz, betegség, szenvedés nélkül, Isten t iszta 
szemléletében, szeretetében. Minden jó ember itt együtt él, 
a rossz örök kárhozatra megy. A credo végén azért van „ámen ·, 
hogy ezt föltétlenül hisszük. Ezért más a keresztyén ember 
mint a pogány, eretnek és zsidó, és ez a hit mely életet ad 
Isten által, kié a dicsőség és szeretet örökké. 

III. A sacramentumokat szintén prologus vezeti be. El-
mondja, hogy ezek a kegyelem forrásai, mely kegyelem 
Istentől származik. A sacramentumok külső érzéki jegyek 
(sensibil signe), melyek külsőleg érzékeinknek adatnak, s 
jelei bizonyos cselekvónyeknek, melyeket Isten kegyelme 
munkál lelkünkben belsőleg. Tehát nem a maguk erejétől, 
hanem Isten hatalma által hatnak. Számuk: hót, hatásaik 
(effect) a köve tkezők : 1. Krisztus által adot t jelei az igaz 
egyháznak, melyről a hivők egymást föl ismerik; 2. A kegye-
lem eszközei (means). Mint a sebre tett flastrom, az ószövet-
ség sacramentumai eltöröltettek, és ez u jakka l cserél tet tek 
ki a mennyei orvos á l ta l ; 3. Emlékeztetnek a Jézus halálára 
adat tatván erősí tésül : a) tanítnak alázatra és szere te t re ; 
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b) megértetik, hogy a külső jelek Isten belül adott kegyelmét 
példázzák (lykewise); c) gyakorlásul a hét erényben (kereszt-
s ég : h i t ; úrvacsora: szere te t ; utolsó kene t : reménység; 
konfirmáció: lelki erő; bűnbána t : igazságosság; papszente-
l é s : contemplatio ; házasság : mértékletesség). A sacramentum 
k é t részből á l l : egyik a külső „sensibil thing", másik Isten 
igéje. A hozzájuk kapcsolódó ünnepélyességek nem lénye-
gesek. A hitetlennek ős bűnösnek nem használ, de a hivő 
lelkét megszenteli, nem a pap érdeméből, hanem egyedül a 
Jézuséból. 

I. Keresztelés. A külső jegy, a viz, Krisztus testével 
érintkezve erőt kapott , hogy u j életet hozzon létre bennünk. 
A másik elem az Isten segítségül hívása. A keresztelési 
szavak azt jelentik, hogy Isten a hit által eltörli bűneinket 
fölvesz házanépe közé. A keresztség szövetség Isten ős em-
ber között, melyben elkötelezzük magunkat, hogy szolgálni 
fogjuk őt. A keresztség hatásai ezek : 1. megbocsáttatik az 
eredendő bűn ; 2. adatik a szentlélek és adományai; Isten 
szere te te ; 3. tulajdoníttatik nekünk Krisztus igazsága, mi 
által mondjuk, hogy ő a mienk ; 4. A vágy megvan, de a) 
már nem halálos bűn ; b) ellene való harcunkban Isten ke-
gyelme folytonosan segít. — A keresztséggel kapcsolatban bi-
zonyos szer tar tások vannak szokásban, melyek értelme a 
köve tkező : 1. exsufflatio kiűzi a gonosz szellemet; 2. Signum 
crucis jelző, hogy a gyermek Jézusé; 3. additio salis: böl-
csesség ; 4. gyermekevangelium, hogy minden szülő Jézusnak 
tar tozik ajánlani gyermekét ; 5. a keresztszülők positio 
inanuum mellett a credót és paternoster t mondják, képvisel-
vén a gyülekezetet, mely képviseletükben az újszülöttet 
fe la ján l ja ; 6. fül és ajak érintése, hogy jó híre-neve legyen, 
s fü le nyitva az igének; 7. abrenuntiatio, hogy le kell győz-
nie a világ kísértéseit ; 8. olaj : Istennek szentel tetet t ; 9. 
keresztelés aktusa és a hiszekegy; 10. megkenés által nyeri Isten 
nevé t ; a pap kiszolgáltatja, de nem a maga érdeméből, hanem 
mint Isten megbízottá. — II Konfirmáció. Külső jele az olaj. 
Jelentése, hogy nekünk, felöltözvén Isten fegyverzetébe, Jé-
zus hű katonáinak kell lennünk, harcolván egész életünkben 
a bűn ellen. Megújítja a keresztséget, adván a következő hót 
a jándék lelkének e re jé t : bölcsesség (hit Istenben); értelem 
(igéjének fölfogása); tanács (utaiban járás) ; erő, tudomány 
(rossz időben is a jó úton maradni); kegyesség; Istenfélelem. 

I I I . Oltár sacramentuma. A keresztelés után, mely 
szellemi születés, az úrvacsora a szellemi tápláltatás. Nevei 
maguk kifejezik lényegét : eucharistia, mert essentialiter és 
realiter tartalmazza azt, ami a kegyelem for rása ; communio, 
mert alkalom a testvéri közösségre; oltári áldozat, mert 
speciális megemlékezés (remembrance) a Krisztus szenvedő-
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seire; mindennapi kenyér, lévén lelkünk tápláléka; úrvacsora, 
vonatkozólag a történeti körülményekre. Elemei a kenyér és 
bor, példázzák (signifie) a Krisztus testét ós vérét. Amint a 
kenyér sok búzaszemből van összerakva, úgy a hivek épít-
tessenek egy házzá. A borba vizet vegyítünk emlókeztetésül 
a keresztsógre. 2. A szereztetési szavak által a kenyér és 
bor Krisztus igazi (verrai) testévé ós vérévé válik. Ezeket 
az egyház Jézustól tud ja tradíció által és ezt a felséges 
csodát jól meg kell gondolni. Érzékeink bornak és kenyérnek 
ízét muta t ják , de inkább higyjünk Isten igéjének, mint a 
saját magunk értelmének. Micsoda hatásai vannak ennek? 
1. Jézus teste és vére mennyből j ö t t alá, ami üdvösségünkről 
gondoskodni. Készüljünk tehát, hogy méltók legyünk e drága 
a jándékra ; 2. általa leszünk Krisztus tagjaivá, egyesülünk 
az δ mystikus testével. 3. Növeljük vele hitünk érdemét, hogy 
hisszük azt, amit a természetes észnek elhinni nehéz; 4. re-
ményijük Jézus testben el jövetelét ; 5. indít Isten szeretetére, 
meggondolván nagy jóságát. 6. Megemlékeztet Jézus szenve-
déseiről s hogy általa nyerünk bűnbocsánatot. 7. Egység, 
testvéri közösség és békesség. Külön fejezetként csatoltatik: 
de praeparatione ad sanctissimum Eucharistiae sacramentum. 
Négy pontban foglalja össze: 1. Jöj j jó akara t ta l és az el-
határozással, nem szokásból, de mint aki épülni akar, Isten 
elé vágyakozva. 2. Kész hit tel: a) hogy igazán Jézus teste 
és vére, amiben részesülsz; b) hogy a Krisztus teste van 
jelen az ostyában, de amellett jelen van Isten jobb keze felől 
is; c) hogy a kenyér lényege átváltozott a Jézus testének 
lényegévé; d) mikor ezt veszed, Jézus testében részesülsz; 
3. Készülj tiszta lelkiismerettel, Isten iránti szeretettel, fele-
barátodnak megbocsátva, mert királyt fogadsz szivedbe. 
4. Alázatos imádsággal, akár olvasod az imakönyvből, akár , 
ha olvasni nem tudsz, mondd el a Miatyánkot buzgón. — 
IV. A bűnbánat. Mint a természeti világban a betegség, 
olyan a szellemi világban a bűn, orvossága a bűnbánat. A 
bűnbánat mot ívumai : bánat bűneink m i a t t ; vágy a meg-
szabadulás u t á n ; elhatározás, hogy többet nem bánt juk meg 
mennyei Atyánkat. A sacramentum az absolució, melyet a 
pap mond el, k inek egyedül adta ezt Isten. A bűnbánat fon-
tos és szükséges, mert ez által ju tunk közel Isten szereteté-
hez. It t három pont van: 1. a bűnbánat (contrition) előmozdít-
ható a) ha magunkat Isten igéjével összehasonl í t juk; b) meg-
gondoljuk a keresztségben kapot t elhivatást ; 2. bűnvallomás 
(confession) pap előtt teendő, ki a kulcsokat b i r ja ; soroljunk 
el lehetőleg minden bűnt, helyet és időt, ahol történt, mert 
hogyan bocsássa meg a bűnt, ha nem tudja hogyan és hol 
eset t meg az? 3. Elégtétel (satisfactio). Ennek értelme nem 
az, hogy mi Istennek adunk valamit, mert magunk nem 
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vagyunk képesek sa já t magunkér t eleget tenni. Jézus az, 
aki eleget tett ére t tünk. Az igazi satisfactio tehát , ha u j 
életet kezdünk, elsősorban másoknak bocsátván meg. így 
bízhatunk teljesen a pap föloldozásában. Gyónjunk tehát 
buzgón, de megelőzőleg té r jünk istenhez. Isten egy pillanat 
alat t meghallgatja a bűnös imádságát és segítségére jön, 
mint a kereszten függöt t bűnösnek. Igazságos Ítélete azonban 
nem késik, s ezért ne halogassuk a megtérést. — V. Utolsó 
kenet. Az ördög különösen akkor kisért, ha a tes tünk gyönge 
és ezér t adta Jézus az utolsó kenetet. Nem a testünket 
gyógyí t ja tehát meg, hanem a lelkünket építi. J akab apostol 
szerint is imádsággal van összekötve. Külső képe az olaj, 
ha t á sa i : 1. bűnbocsánat ; 2. biztosít róla, hogy beteg lelkünk-
nek orvosságot Jézus ad és igy biztosítva Isten és Jézus 
védelméről, nyugodtan halhatunk meg; 3. sőt ha Isten úgy 
aka r j a , egészségessé is tesz „e sacramentuni erejével (ver-
tew)". Int buzgó használatára. — VI. Papszentelés. A jó rend 
érdekében állította Isten a papokat és ruházta föl szellemi 
hatalommal. 1. Jézus megbízta az apostolokat Isten igéje 
hirdetésével; 2. ez successive szállott az egyház papjaira 
és száll a következőkre, mer t enélkül nincsen egyház; 
3. jogosan hívják sacramentumnak, inert megvan a külső és 
belső eleme egyaránt , tehát nem emberek ta lá lmánya; 
4. hivatala hármas: a) az öt sacramentum kiszolgáltatása;1) 
b) a nép tanítása; c) imádkozik a népért naponként. 5. Két 
sacramentumot és az excommunicatiót csak a püspök szol-
gá l t a tha t j a ki. — VII. Házasság. Isten szerezte a paradicsom-
ban négy célból: 1. első kapcsolata legyen a férfinek a nővel, 
egy szent, élő és szeretet tel jes viszony által a ke t tő közöt t ; 
2. hogy gyermekeket nemzzenek és neveljenek Isten dicső-
ségére ; 3. hogy mikor az ember elvesztette a bíintelenséget, 
evvel óvja meg a paráználkodástól ; 4. legyen jelképe annak 
a viszonynak, mely Krisztus és egyháza között fentáll. Ezt a 
szentséget Ádám esete után Isten abrogálta és a pátr iarcháknak 
megengedte polygamiát : 1. jelképül, hogy Isten a zsidókat 
és pogányokat egyformán egyházába fogadja; 2 hogy a 
nép szaporodjék. A zsidók visszaéltek vele, mig Jézus meg-
adta helyes értelmét. Két föltétele van : 1. minden embernek 
egyszerre csak egy felesége lehet ; 2. felbonthatatlan, mint 
Krisztus viszonya az egyházzal. Két eleme v a n : a látható 
elem a férfi és a nő, láthatatlan Isten reájuk szálló kegyelme. 
A sacramentum ha tása i : 1. csak a halál által bontható föl; 
2. hűséget kiván az ígéretekben ; 3. Isten által adott gyer-
mekeiket tisztességben, Istennek szentelve neveljék föl. Ez 
a házasság végcélja. Tudni kell a következőket: 1. mikor a 

') A konfirmáció és papszentelés sacramentumát a püspök szolgáltatja ki. 
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házastársak élnek egymással, nemcsak, hogy nem vétkeznek, 
de Isten előtt kedves dolgot tesznek ; 2. hasonlókép, ha ennek 
célja az, hogy egymást a házasságtöréstől v i ssza ta r t sák ; 
3. nem vétkezik, ha egyik közülük magát aka r j a visszatartani 
vele a fornicatiótól; 4. de r e t t ene tes bűn, ha testi vágyai 
kielégítésére teszi. 

IV. Az Imádság. Előszó és bevezetés gyanánt az imádkozás 
módjáról adja a következő in téseke t : Imádság előtt készítsd 
el magadat, meggondolván úgy a magad por voltát és bűnös-
ségét, mint Isten irgalmasságát, ki megparancsolta, hogy 
hozzája forduljunk, megígérte segítségét, megtanít a helyes 
imádkozásra, mer t maga izente Jézus Krisztus által, hogy 
megadja, ha valamit Jézus nevében kérünk. Ez az előkészület, 
mely történik a h i t által. A második, mely megkívántatik, 
hogy bizalommal kér jünk, ne kételkedve és kitartással . Ez 
az előkészület a reménység által. A harmadik, hogy Isten 
és felebarátaink i rán t szeretettel legyünk eltelve, ez az elő-
készület a szeretet által. Isten csak a bűnbánó ember imád-
ságát hallgatja meg. A böjt és alamizsna akkor kedves Isten 
előtt, ha „hitből és szeretetből származik". Az imádság lehet 
nagyon hosszú, de nem szavakból áll, mert ez lehetetlen. 
Hanem az igazi imádság ez : „mindig ós állandóan hű lélekkel 
lenni Isten iránt, buzgón vágyakozni kegyelmére, szent életet 
élni őbenne, minden cselekedeteinket végeave ós felajánlva 
az ő dicsőségére. így cselekedve folytonosan imádkozunk és 
nem szűnünk meg a könyörgéstől soha". Az imádság legyen 
.iiir.dig szivWEi fakadó, I;ül5n5aer. a tc~.p!c~ban. Az úri imát 
tudnia kell mindenkinek. Az úri ima két részből áll, egyik 
reánk, másik Is tenre vonatkozik. „Mi Atyánk". Atya, az ó-
szövetségben ú r : a itt hatalom, ot t a szeretet jele. Isten maga 
engedte meg, hosry így nevezzük őt, mert fiaivá fogadott 
Jézus által. Ebből következőleg köte lességünk: 1. mindig 
tisztelni őt ós hálát adni j óvo l t áé r t ; 2, törekedni a tökéletes-
ségre, mely a szeretetben áll és melyben póldányképünk 
I s t e n ; 3. engedelmesség iránta a fiak engedelmességével. 
„M/" Atyánk, a r ra int, hogy testvéreink vannak. „Ki vagy a 
mennyekben" nem azt jelenti, hogy be van zárva a mennybe, 
hanem, hogy mindenható. Elmondja Isten tulajdonságait , el-
sorol ja bűnösségünket és egy imádsággal záródik az „úri 
imához szóló prologus"-nak nevezet t rész. — I. Kérés. Isten 
neve jelentette lényegét, hatalmát, dicsőségét. A pogányok és 
zsidók ezt bálványimádással ós engedetlenséggel megszent-
ségtelenítették. A keresztyén emberek ugyanezt teszik ké t 
úton : 1. ha nem bíznak benne ; 2. ha nem élnek az ő akara ta 
szerint. A pogányok azért káromol ják Istent, mer t szerintünk 
ítélik meg, ezért kötelességünk úgy élni, hogy reá dicséretet 
hozunk. — II. Kérés. Két ország van: Istené és az ördögé. Ez 
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utóbbi a rossz emberek lelkében van, u ra az ördög, minden 
rossz szerzője e világban. Isten országa a kegyelem országa, 
részint itt e földön, részint a jövő világban; az igazságosság, 
szeretet, béke birodalma. Isten országában van az olyan 
ember, akinek békessége van Istennel, él benne vetet t hit, 
öröm és nyugalom által, melyet a szentlélek helyez az ember 
szivébe. Isten országa a másik értelemben Jézus eljövetele 
után, örökkévaló ország lesz. — 111. Kérés. De ebbe a biro-
dalomba csak akkor lépünk, ha az δ aka ra tá t cselekesszük. 
Ezért kér jük, hogy bennünk és általunk az δ akarata legyen 
meg. Isten akara ta pedig ke t tő : 1. hogy mindenki, aki 
Jézusban szeretettel munkás hit által hisz, örök életet nyer-
jen ; 2. hogy tar t suk meg parancsolatait, mer t δ nem parancsol 
mást, csak ami jó azoknak, akik őt szeretik. A jó emberek, 
akik élő hittel hisznek Jézusban, s ak iknek lelkében Isten 
igaz szeretete lakik, megteszik (ez a mennyország), tegyék 
hát meg a bűnösök is, ez a célja imádságunknak. — IV. Kérés. 
Az első három kérés Is tenre vonatkozott, ez a többi reánk, 
mer t a harcoló egyháznak testi és lelki épségre egyformán 
szüksége van. Ebben Jézus négy nagy bűntől óv: 1. ne kí-
vánjunk drága ételeket, csak ami szükséges („kenyerünket"); 
2. „a mi" kenyerünk igaz úton szerzett kenyér legyen; 
3. elégedjünk meg avval, amit Isten adott , ne k ívánjunk 
többet („mindennapi") ; 4. mindent, amit bírunk, Isten jóvol-
tából bírjuk, tehát ne bizakodjunk el a magunk érdemében. 
A másik eledel, melyet ké rünk szellemi, mer t Jézus mondja, 
„hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével". 
— V. Kérés. „Vétek" itt nem adósság, hanem bűn, mellyel 
tar tozunk Istennek.1) It t tehát nem adósság-elengedésről, 
hanem bűnbocsánatról van szó Ε kérés tan í t : 1. megaláz-
kodásra, mert bűnösök vagyunk mindnyájan ; 2. megbocsátásra, 
mert bocsánatot csak igy remélhetünk. — VI. Kérésnek két 
oldala van: mit jelent a kísértés ós mit tesz kísértésbe 
vinni? A kísér tés jelentése a következő: 1. Mi kisér t jük 
Istent, ha az δ külön segítségéhez folyamodunk (appeal) ott, 
ahol a sa já t erőnkből is segíthetünk. Tehát segíteni kell 
.magunkon, mer t ez bűn. 2. Kisórt bennünket Isten, sa já t 
jóvoltunkra, tehát k i tar tóknak és híveknek kell lennünk a 
veszedelmek idején. 3. Kisért az ördög, a bűn. Ekkor emlé-
kezzünk meg az ördög nagy hatalmáról, a magunk gyönge-
ségéről kérvén Isten erejét a győzelemhez. A másik kérdés 
kísértetbe vitetni = legyőzetni, elesni. A kísértés maga nem 
bűn, sőt alkalmat ad a diadalra, de legyőzetni, az mindig kár-
hozatos bűn. VII. — Kérés. Ez jelent mindenféle rosszat, anyagi, 

') Az angol nyelvű úri imában a „vétek" szó „debt"-el van visszaadva, 
mely eredetileg „adósság' jelentésben használtatik. 
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természeti ós szellemi értelemben. Isten a gonosztól három-
féleképen szabadít meg : 1. ha egyáltalában nem visz semmi-
féle nagy veszedelembe; 2. nagy veszélyeken visz át, de 
ezekben az ő szent lelke által szabadulást és vigasztalást 
ad; 3. e nagy veszedelmek közt csak rövid ideig tar t . Mind-
ebből a tanúság az, hogy a jelenvaló világ veszedelmeitől 
nem kell félnünk. Igen kicsinyek és jelentéktelenek azok 
ahoz a nagy és örökkévaló boldogsághoz képest, mely reánk 
vár azontúl.1) 

Az angyali üdvözlethez szóló előszó négy dologgal 
indokolja ennek csatolását: 1. a régi szokás, mely szerint 
ezt az úri ima után szokták mondani ; 2. a haszon, mely 
belőle származik, ha vele megemlékszünk a Jézus dicső el-
jöveteléről, s ez által indít tatunk Isten szeretetére és hála-
adásra ; 3. Mária iránt kötelességünk a tisztelet (honour) és 
hála, mer t ő Isten követe, az Isten által küldött Jézus any ja ; 
4. engedelmeskedésre indít Isten iránt, aki mondta, hogy 
Máriát boldognak fogják mondani. Ezért buzgón ós alázatosan 
(devoutly) kell mondani, kérvén Istent, hogy hallja meg 
közbenjárását neki adott kegyelménél fogva. A részletes 
magyarázat szószerinti, amint köve tkez ik : „Ave" legyen vig, 
mert 1. az asszonyra a paradicsomban szabott régi átok 
megszűnt; 2. engedelmességével legyőzte a k í sé r tés t ; 3. mert 
bár fiára nézve anya, születésére nézve (in hir birth) szüz. — 
Mária. Beda venerabilis magyarázata szerint a szó jelentése: 
„Stella maris, vei domina," mert ő hozta létre a világ világos-
ságát. — „Gratia plena." A kegyelem hatása ke t tős : 1. kiűzi 
a bűnt, mint Mária kapot t erőt a k ísér tés legyőzésére; 2. be-
tölti a lelket erényekkel, mint betöltötte a Máriáét. — 
„Dominus recum," vele volt Isten az atya, a fiú, a szentlélek. 
Benedictatus in mulieribus, ezért tisztelni kell mindenek 
fölött; et benedictus fructus ventris tui, mert Istent hordta 
méhében. 

Az imádságról szóló részt befejezi egy fejtegetés arról, 
kihez kelljen imádkozni és miértΡ 1. Istenhez, kérvén 
kegyelmet tőle, mert ő az adója minden jónak; 2. kérni kell 
minden jó embert, hogy imádkozzék értünk;2) 3. kérni kell 
erre azokat, akik eltávoztak e földről, angyalokat és szenteket, 
akik Isten dicsőségét szemlélik. Kikért imádkozzunk? 1. 
mindenkiért; 2. holtakért , akik a purgatoriumban vannak, 
mert a) ezt taní t ják az a tyák; b) ez volt az egyház régi 

') Minden kérés magyarázata után egy, ennek hangulatát tartalmazó 
imádság van csatolva, melynek közlése azonban felesleges volt. 

') A másért való imádkozás ( = „közbenjárás = intercession") szó 
ilyen használatban a kátéban nem fordúl elő, holott ma széltiben használják. 
A ,kér" szó van avval visszaadva, mely rendesen imádkozás, könyörgés 
jelentésben áll (pray). 
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úzusa. Jézus szól a purgatoriumról (Máté 12:31.) valamint 
Pál is (I. K. 2 :12—13). A purgatoriumról az egyház tanítja, 
1. hogy az élet után lesz; 2. ebbe helyeztetik el a bűnös, 
még meg nemtisztúl; 3. ra j tuk segíthetünk (help) imádsággal. 
Kétféle ítéletnap van : 1. közvetlen a halál u tán; 2. általános, 
a Jézus visszajövetelekor, mindenki számára. 

Az egész könyv végén még a felolvasókhoz szól pár 
szót, adva pár u tas í t ás t : 1. a nyomtatás hibákat, melyek nagy 
számmal vannak, j av í tva ; 2. ez a káté a kötelességektől nem 
ment föl. Inti őket, hogy gondolják meg a hivatal fontos-
ságát és a napot, mely a számadás nap ja ; 3. A népet vége-
zetül inti, hogy ta r t sák meg az Isten igéjét, s ha valaki épült 
és erősödött, csak Istennek köszönje, mert övé a hatalom, 
dicsőség és tisztesség örökkön örökké. Ámen! 

* 
* * 

Hogy a genfi kátéval való összehasonlítást eszközölhessük, 
először röviden egységbe kell állítanunk a kátéról való fel-
fogásunk eredményét. Er re irányuló vizsgálódásunk két útat 
mutat. Az egyikben a ká té [illetőleg az író vallásos világ-
nézetét áll í t juk össze, a másikban katechetikai módszerét. 

I. A káté alapgondolatát a következő, már említett 
gondolat képezi : az embernek ismernie kell a maga bűnös 
állapotát, s meg kell gondolnia evvel szemben Isten nagy 
kegyelmét, mely ebből megmenti. Bűnös voltunkat a törvényből 
ismerhet jük meg. A tízparancsolatot ugyan a zsidóknak adta 
Isten, de nekünk megmagyarázta és ú j világításba helyezte 
Jézus. Ezek a törvények mind ti l tanak valamit, de Isten 
semmit sem tilt, hogy egyben ne is parancsolna, ős ez a 
parancsolat a legnagyobb, mert embertársaink iránt szeretetre, 
Isten iránt hálára ösztönöz, mely hála a neki való engedelmes-
ségben, parancsolatai megtartásában lesz keresztyén életté. 
A keresztyén élet pedig Istennel való belső egység, az ő 
megváltó szeretetének érzése, mely jutalom, ellenkezője bün-
tetés a lakjában ér bennünket. Kétségtelenül látszik első tekin-
tetre, hogy itt egyrészt egy igen magas keresztyén, másrészt 
egy igen alacsony zsidófelfogás jelentkezik. Az egész törvény-
magyarázaton végigvonúl a szeretet elve, képezvén motívumát 
és ösztönzőjét a törvény megtartásának, de amellett a jutalom 
és büntetés zsidó és kathol ikus felfogása ron t ja ennek hatását. 
Igaz, hogy a jutalmak sorában az Istennel való egyesülés, az 
örök üdvösség a végső és legnagyobb, mindemellett ez a 
tényen magán aligha változtat. Itt, a törvényről szóló első 
részben történik az első nyilatkozat a Mária-kultuszról, mely-
nek tisztult fölfogása meglep bennünket, épígy a boszorkány-
pörök, jóslások ós babonák elleni erélyes harcmodora, melyek-
nek pedig őp a katholikus egyház mindig hűséges portálója 
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volt. Hasonlókép katholikus fölfogás a szüzesség kiemelése, 
mely azonban szintén halványabb a hivatalos dogmatikai 
fölfogásnál. A világi haszon reménysége ellen szóló erélyes 
visszautasítása (IX—X. parancsolat) is arról tanúskodik, 
hogy a katholikus fölfogás, melynek az egyik főmotívuma 
maradt máig is, itt át van törve. A felszólítás pedig, mit a 
törvénymagyarázat után csatol, őszinte bizonyságot tesz nemes 
fölfogása felől, mikor az igaz bűnbánatot, tökéletes hitet, 
buzgó életet és üdvösség utáni vágyat említi és követeli. — 
Ε bűnbánatban, melyet magunknak a törvénnyel való össze-
hasonlítása ébreszt, s mely bennünket lesújt , tudtunkra adván, 
hogy nem vagyunk méltók Isten ennyi jóságára, a hit az, 
mely fölemel, elénk tárván Jézus megjelenését ki jö t t , hogy 
bennünket Isten kegyelméről még az esetben is biztosítson, 
mikor magunk már minden reményről letet tünk erre vonat-
kozólag. Az egész fejtegetésen végig érezhető ez a gondolat; 
hogy mégis nem tűnik ki eléggé és nem foglalja egészen 
egységbe a hitről szóló részt , úgy látszik, inkább az író 
képességének, mint erről alkotott fölfogásának kell tulaj-
donítanunk. Mert a hit kétféle meghatározása bizonyos mér-
tékben megállhat ugyan, ha úgy fogjuk föl, hogy vele az 
általános vallási és keresztyén vallásos világnézetet akar ja 
a maguk graduális különbségeiben szemléltetni, mégis nyil-
vánvalóan ez az, ami veszélyezteti a reá való folytonos 
utalással a fej tegetés egységes alapgondolatát. Jellemző, hogy 
a dogmatikus jelzőket Istenről, Jézusról és a Szentlélekről 
mind elsorolja, magyarázatukat azonban csak az art ikulus 
általános magyarázatánál egy pár szóval adja meg. Istenről 
szólván kiemel egy olyan gondolatot, melyet azt hisszük, 
nem ok nélkül sejtünk a predestináció alapelvének: Isten 
gondviselő és nevelő munká já t az ember üdvösségére nézve, 
mely alapja Istenben való rendületlen és félelem nélküli 
bizodalmunknak. Ugyanez artikulusban Isten dicsőségének 
említése magas nézőpontról tesz bizonyságot. A Jézusról szóló 
fejtegetés világos és értékes. Kiemeli Jézus ethikai nagyságát, 
de kiemeli Mária jelentőségét is, ámbár a hozzája való imád-
kozásról nem szól, sem valami, neki adandó isteni tiszteletről. 
A pokolra szállás nagyszerű értelmét a pokol részeinek le-
írásával teljesen elrontja, de gondoljuk meg, ki nem te t te 
volna azokban az időkben, mikor a ka th . dogmatika minden 
fegyverét felvonúltatta a veszélyeztetett dogmák megvédel-
mezésére. Még egy dologról kell itt szólani, és ez az egyház 
fogalma. Ez különböző időkben a skót kátékban különböző 
fejlődési a lakokat mutat föl. A kálvini felfogást csakhamar 
elhomályosítja a megmaradt katholikus kovász, bár még a 
Genfből hozott confesszióban a kálvini értelem uralkodik, a 
fanatizmus emelkedése, Knox halála, kevesebb képességű 



Tanulmányok a skót vallásos neve lés történetéből. 1 1 3 

emberek föllépte ezt mind jobban szűkítik, még oda nem 
jutnak, hogy a Westminsteri confessió visszatér a katholikus 
felfogáshoz, így szólván: „a katholikus egyház áll a válasz-
tot tak összes számából, láthatatlan, ez Krisztus teste, mátkája, 
te l jessége; a látható egyház szintén katholikus, nem szorít-
kozik egy nemzetre, mint a törvény alatt, s áll mindazokból, 
akik val l ják az igaz vallást, az Isten országa, amelyen kivül 
nincs üdvösség . . . ez néha többé, néha kevésbbó látható, 
mert tagjai néhol nem tiszták" . . . stb. Hamilton e zűrza-
varos nyilatkozattal szemben a tiszta katholikus felfogást 
képviseli, mikor a lá tható és láthatatlan egyházat azonosítja. 
Az örök élet gondolata r e j t érzéki vonásokat, mint abban a 
korban mindenütt rej tet t , de Isten tiszta szemlélete és szeretete 
az örök élet legnagyobb és legmagasabb jellemvonása, s ezt 
Hamilton szépen ki is emeli. 

Mikor ide el jutot tunk, hogy az ember, fölemeltetve bűn-
bánatából az Isten kegyelme által, mely a hitben nyilvánul, 
átmegy egy szent és örökkévaló életre, következik annak 
fejtegetése, hogyan vagyunk képesek ezt a kegyelmet, s vele 
az üdvösséget megnyerni. Ezt a kegyelmet a sacramentu-
mok közvetítik. A t ipikus kathol ikus felfogás itt is át van 
törve. A sacramentumok nem minden subjectiv hozzájárulás 
nélkül közvetítnek, csak akkor, ha az illető hittel veszi őket 
föl. Kiemeli, hogy a hivő lelkét megszenteli, és pedig a Jé-
zus érdeméből, a hitetlennek és bűnösnek egyszerűen nem 
használ a sacramentum. Jellemző, hogy a subjectiv oldal 
mindig igen élesen előtérbe nyomul, ami különösen abban a 
tényben látható, hogy az egyes sacramentumokat a hét fő-
erénnyel hozza kapcsolatba. Az oltár sacramentumánál a 
transsubstantiat iót a kath. egyház értelmében ép azokkal a 
gondolatokkal adja elő, amint azt a tridenti zsinat véglege-
sen megállapította.1) A bűnbánatnál és absolutiónál a pap 
szerepe egészen egyházi felfogás, de a papszentelésnél már 
kiemeli a jó rend érdekét a papság statuálásának egyedüli 
indokául, mely gondolat pedig a protestáns irány legneveze-
tesebb fegyvere volt az egyetemes papság eszméjének tár-
gyalásában. A házasság felfogása is szellemi, bár ú j gondo-
latokat nem tar ta lmaz; maga a reformáció ez időben erről 
nem fejtvén ki még meggyőződésót, Hamiltonnak sem volt 
alkalma és különös oka a tévtanok ellen harcolni. A sacra-
mentumok egész tárgyalásán keresztülvonul a gondolat, hogy 
mindegyik külső jegye az Isten igéjének, belsőleg munkáló 
kegyelmének. Ez a munkálkodó kegyelem subjectiv életerővé, 

') Milroy még megtalálja a kátéban az immaculata conceptio 1854-i 
értelmezését is, ez azonban aligha lehet több egyéni insinuácionál részéről. 
Story: Church of. Scotl. IV. köt. Milroy : Doctrine of. Ch. o. S. I. f j . 
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Istennel való belső ós szent kapcsolat tá az imádságban vá-
lik. A káté erre vonatkozó része különösen érdekes. Ha 
minden vallásos felfogást, mint a vallásos élményekhez tar-
tozó fogalmak concentrációjából ós szükségképen proiciált 
personiflcatiójából, Isten fogalmából lehet megérteni, akkor 
a vallás alapgondolata mindig az a viszony, mely az ember 
és e személyes, bár nemtudatos szükségszerűséggel maga 
által alkotott Istenfogalom között van. Az Isten fogalma 
personiflcatiója mindannak, amit az ember erkölcsi ér tékek 
ós ideálok névvel i l le t ; mivel pedig az ember magasabbat, 
mint egy személyiséget nem képes elgondolni, ezért egy 
személyiség alakjában helyezi el legnagyobb erkölcsi képes-
ségeit megnagyított , fokozott alakban. Magától értetődik, 
hogy az ember bizonyos viszonyban érzi magát az így alko-
to t t Istennel, tehát erkölcsi ideáljával. Minél jobbnak érzi 
magát, annál közelebbi ez a viszony, mely minden vallásnak 
lényege, legközelebbi pedig akkor , ha valaki éli azt, amit 
Jézus : „én ós az atya egy vagyunk." Ennek a viszonynak 
kifejezője az imádság, amiből önként következik, hogy min-
den vallásformát és minden egyént, egyedül az imádságtól 
lehet megismerni legjobban. A dogmatikai formák, hittételek 
elvesztik ere jüket az áhítat és Istenbe kapcsolódás e szent 
pil lanataiban; mikor a lélek Istenhez szárnyal, az emberek 
kicsinyes szőrszálhasogatását, vitáit, mólyen lent hagyja a 
föld porában. Ha Hamilton it t-ott á t tör te a katholikus dog-
matikai felfogást, itt még egyénibb, s itt még nagyobb alkal-
munk nyilik bepillantani az ő mély keresztyén lelkületébe. 
A három theologiai erénynek az imádságra való előkészület-
tel összekapcsolása nem a legszerencsésebb gondolat ugyan, 
de gyakorlati térre vitele megbocsáthatóvá teszi. Az igazi 
imádság mégsem szavakból áll, hanem állandó Istenben való 
bizalomból, iránta való szeretetből, egész életünknek az ő 
dicsőségére való önkéntes, szent áldozatából. Ez a folytonos 
imádság — egy szent, benne való élet. Az úri ima magya-
rázata, vallásos felfogását tekintve mesteri. Isten atyánk, az 
emberek testvéreink ós ennek a két gondolatnak végig kell 
húzódnia egész imádságunkon. Ha atyánk, bíznunk kell benne, 
és szeretnünk kell őt, hiszen lényege a szeretet, s a leg-
nagyobb bűnös, a legszerencsétlenebb halandó az, aki nem 
bízhatik a sa já t édes a tyjában sem. Ez a bizalom kapcsol 
bennünket össze vele ós igy alkot egy nagy birodalmat, hol 
az emberek derültek, igazságosak, félelemnélküliek, ahol az 
Istennel való békesség adja az örök ós megbonthatatlan 
harmóniát. Az igazi mennyország az, ahol az Isten szerető 
akarata nyilvánul és uralkodik, ahol teljesítik az ő akara tá t 
büszkén, nemesen, de egyúttal lelkiismeretes hűséggel és 
rettenthetetlen bizalommal, hiszen ki ne teljesitnó azt, ami-
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rői tudja, javára van, talán most, szemelláthatólag nem. de 
titkon, ahogy az atya néz le és intézi gyermekei sorsát . így 
valósul meg már e földön Isten országa az emberek által, 
az emberek között, s igy nyer mindenki, aki az Isten Jézus 
által kijelentett örök szeretetében hisz, örök életet. És ebben 
a tudatban szilárdaknak és biztosaknak érezzük magunkat i t t 
e földön. Nyugodtan nézünk a mindennapi foglalkozás után, 
tudván, hogy Isten gondoskodik rólunk akkor is, hogyha a 
mi gyönge erőnk nem képes megszerezni a test eledelét; 
tudván, hogy Jézus e földi gazdagságnál nagyobb ajándékot, 
Isten igéjét adja nekünk. Nem esünk kétségbe, ha a bűneink 
tudata bánt, mert a megalázkodó embert Isten magasztalja föl 
szabad, kegyelmes akara ta szerint. Nem riadunk meg a kísér-
tések között, Isten jön ol talmunkra ős teszi ezeket diadalmas 
harcokká, melyek hozzája visznek. Végre mindenféle baj, sok 
veszedelem között nézünk Istenre, akitől kapot t üdvössé-
günk és a ránkváró dicsőség jelentéktelen apróságokká teszi 
ezeket. — A fejtegetésekhez csatolt imádságok mély vallá-
sos érzületről tanúskodnak. Természetes, hogy a dogma-
tikus felfogás itt is vissza-vissza cseng a magyarázatban, de 
ennek oka igen kézenfekvő. Először magából az imádság 
lélektanából következik, hogy az ilyen pillanatok sem lehet-
nek szabadok bizonyos mértékben az ember külső körül-
ményeitől, melyekhez egyes vallásos fogalmak felfogását 
számí t juk ; másodszor ebben a különös vallásos buzgósággal 
biró korban aligha tudot t volna valaki megszabadulni ezek-
től. Nézzük meg a Kálvin magyarázatát az úri imához, vagy 
akár azokat az imádságokat, melyeket a genfi kátéhoz csa-
tolva kapunk, hány dogmatikus kifejezést találunk bennük, 
melyek az akkori idők bélyegét viselik félreismerhetetlenül 
magukon. 

Első olvasásra is nyilvánvaló, hogy az angyali üdvözlet 
szerves kapcsolatát az uri imához Hamilton nem tudta meg-
találni abban az áttekintésben, melyet fölvett. Kénytelen 
tehát indokolni fölvételét és pedig olyan indokokkal, melyek 
szemmelláthatólag erőszakoltak. Természetes, hogy magya-
rázatát nem hagyhatta ki, hiszen az egyháznak Mária iránt 
érzett tiszteletét kell itt indokolnia, de a magyarázat rövid-
sége, valamint módja egykép bizonyságul szolgál reá, hogy 
fölvételének oka csakis ez lehetett. Felfogása azonban it t 
sem egyezik az egyház dogmatikus felfogásával. Amit Máriá-
nak szán csak tisztelet (honour) és hála. Isteni tiszteletben 
nem kívánja részesítni. Közbenjárásról szól, amint az egé-
szen természetes, részletezni azonban nem akarja , a kifej-
tésbe bele sem veszi. Máriában a követendő példát adja elénk, 
az engedelmesség, t isztaság és állhatatosság pé ldá já t ; erősen 
kiemeli, hogy érdeme az Isten fiának világra hozatalában 
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van. A hozzája kapcsolódó dogmatikus fejtegetések, a szent-
lélek által való megtermékenyittetésről , Jézusra való hatá-
sáról, Isten mellett elfoglalt állásáról, menybemeneteléről, 
uralkodásáról szó sincs. Itt egy jellem áll előttünk, aki t 
követnünk kell, mert nemes és nem mintha csak a Jézussal 
való történeti kapcsolat tette volna azzá. Különös fontosságú 
az utolsó fejezet, mely azt fej tegeti : kihez, ós kiért kell 
imádkoznunk? Első pillanatra megragadja figyelmünket, hogy 
az Istenhez való imádkozás a tulajdonképeni egyedüli. Tőle 
kell kérni kegyelmet. Másodsorban minden jó embert és 
a szenteket, angyalokat és tőlünk eltávozottakat kérni kell, 
hogy imádkozzanak érettünk. Ebből két dolog nyilvánvaló : 
1. hogy mivel a szenteket és angyalokat az üdvözült halot-
takka l egy kategóriába sorolja, nekik különös Istenre való 
befolyást nem tu la jdoní t ; 2. a hozzájuk való imádkozás 
egészen másnemű, mint Istenhez, mert őket csak kér jük , 
hogy könyörögjenek érettünk, tehá t közbenjárásról szó sincs. 
Tagadhatatlan, hogy ez a felfogás sem helyes protestáns 
szempontból, de tagadhatat lan az is, hogy a dogmatikus egy-
házi fölfogástól nagyban különbözik. A „minden jó ember" 
kérése, hogy é re t tünk imádkozzék bátran fogható fel olyan 
szempontból, hogy legyen azok részvéte ós hozzánk való 
jóindulata nekünk erősítésül az életben. A purgatórium ós a 
purgatoriumban szenvedőkön imádság által való segítés ka tho-
likus gondolatát Hamilton kiemeli. Nem részletezi azonban 
a későbbi megállapításokat, az ot t töltendő időről, az egyes 
bűnök mértéke szerint. A búcsújárás, ereklyék, bűnbocsátó 
cédulák teljességgel mellőztetnek, aminthogy nem is illenék 
bele felfogásába a bűnbánat mélységéről s Isten ingyen ke-
gyelméről. Általános benyomásunkat tehát a káté vallásos 
felfogásáról a következőkben foglaljuk össze: A káté mély 
vallásos lelkület szülötte, mely elszomorodva a keresztyén-
ség megoszlásán, s főként látva a veszélyt, mely e szakadás-
ból egyházára és hazájára egyformán következni fog, meg-
próbálja mégegyszer összeállítani a katholikus egyház hitval-
lását. Hogy nem közvetítő irányzattal van dolgunk, m u t a t j a 
az eretnekség ellen annyira fölemelt ti l takozó szózata. Sok-
kal inkább látszik a közvetítés a későbbi második reformáció 
korabeli kátékban, bár ott öntudatlanul. Hogy az igazi ka tho-
likus hitvallást összeállíthassa, Hamilton ideális felfogásra 
helyezkedik, s minden olyat, ami nem illik össze az ő meg-
győződésével, teljesen elvet. Az ütközőpontokat a régi ós n j 
irány között élesen kiemeli, de mély vallásossága visszariad 
kora emésztő gyűlöletétől épugy, mint frivol, jogi vallásos 
szempontjaitól. Ezért hiányoznak belőle olyan kérdések, 
melyek a XVI. század katholícismusának alacsony színvona-
lát jellemzik. 
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II. Ha a kezünk alatt fekvő mű konfesszió volna, ennyi-
vel meg is elégedhetnénk, hogy vázoltuk a szerző vallásos 
világnézetét. A káténál azonban még egy kérdés jön tekin-
tetbe, fontosságát illetőleg nem csekélyebb az elsőnél. És θ 
kérdés pedig az: milyen módszerrel ad ja át hallgatóinak ezt 
a vallásos kulturkincset . 

A legelső, ami bennünket megkap, Hamilton erős gya-
korlati érzéke. Fejtegetéseiben alig dogmatizál, először min-
dig le rakja az alapot, mely természetszerűleg meghatározott 
dogmatikus alap, utána egymásután jön a sok gyakorlati 
alkalmazás ós magyarázat. Már a ká té címe elárul ja ezt a 
törekvést, mikor „közönséges, katholikus taní tásnak" nevezi 
a művet, mely tehát nem igényelte még a pap magyaráza-
tait, csak egypár adhortativ szót. A gyakorlati magyarázat 
mindig nagyobb helyet foglal el a dogmatikus alapozásnál, 
és minden magyarázott résznek itt van a tulajdonképeni 
csúcspontja és értéke. Mondanunk sem kell, hogy ha tehát 
a Hamilton káté já t mint kátét, a katechetikai methodika 
szigorú szabályai szerint mérjük, alig lehetne jó káténak 
mondanunk. Bár alapgondolata egységesen keresztül van 
vive, sok olyan egyéni véleményt tartalmaz, mely a kátéban 
tulajdonkép helyet nem foglalhat. A kátéban csak általános, 
a katechéta fejtegetéseinek mintegy textusul szolgáló elvek 
helyezhetők el, ezek gyakorlati magyarázata mindazok dolga, 
akik a káté t taní t ják. Mert jól mondja Coquerel: „egy káté 
majdnem mindig holt betű, bezárt és haszontalan könyv a 
lelkipásztor magyarázatai nélkül, keret, mely betöltésre, ter-
vezet, mely kifej tésre vár, s minél inkább megérti az ember 
a sa já t gondolatát, mint a másét, a fej tegetések hasznosab-
bak, világosabbak, szerencsésebbek lesznek, ha azokat a 
katechéta sa já t maga által megszabott terv szerint adja, 
mintha szolgailag követ egy elvet, melynek nem maga a 
szerzője."1) A Hamilton káté já t tehát ugy kell felfognunk, 
mint amely tulajdonképen gyakorlati kátémagyarázatok sys-
tematikus gyűjteménye. Mint ilyen, valóban kiváló alkotás. 
Az egyes fejezetek, melyekre az olvasás érdekében osztva 
van, nem mindig képeznek ugyan egy egységet, de mindig 
rá ju tnak a gyakorlati tanúságra, mely az egészből a leg-
fontosabb. 

Ε gyakorlat ias iránya viszi hibájába is. Mivel systema-
tikus beosztást akor adni és mivel ezt szigorúan bele akar ja 
préselni azok lelkébe, akik hallgatják, az a veszedelem áll 
elő, hogy az igen tipikus katholikus erény és kötelesség 
fogalmát veszi zárópontul és eredményűi. Maga ez a dolog 
még nem volna baj, ha ezt ugy állitná be, hogy mindezek 

') A. Coquerel : Cours de Religion Chrétienne. Avis prélimenaire. VI. 1. 
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egy egyéni keresztyén élet belső teljességének külső jelent-
kezései, tehát nem előbb erény, azután keresztyén élet, hanem 
van keresztyén élet, mert vannak belőle származó erények, 
így ju t azonban el ezek tételes fölsorolásához, mely már 
zsidós törvényfelfogás. A keresztyénségben egyes törvények-
ről és kötelességekről szó sincs, csak egyetlenegyről: sze-
resd Istent. Ez a törvény és a próféták. Tételes törvények 
jelenléte mindig jogi felfogást mutat , mely innen is ki-ki 
üli magát. Tekintetbe kell vennünk azonban egy dolgot, ami 
Hamilton katechetikai módszertanára igen fontos. Nem vá-
lasztja külön sehol a vallás és erkölcs tanítását . A vallás 
nála nem elvont systema, mely az erkölcstől teljesen idegen, 
hanem olyan életaktus, melynek külső jelentkezései föltét-
lenül és minden bizonnyal egy erkölcsös, nemes életfolyta-
tásban nyilvánulnak meg. Vagy fordítva is lá that juk. Az úri 
ima magyarázatánál a következő lélektani u ta t követi: a 
kérés megmagyarázásával emlékeztet arra, milyen nagy 
feladat áll ellőttünk és ezt a feladatot csak Istenben hivő 
lélekkel végezhet jük el. Ezért van minden kérés magyará-
zatának végén imádság, mint az imádság hangulatából kiin-
duló hiszekegy tárgyalásánál minden artikulus végén utalás 
kötelességeinkre. A két u t : vallásos érzülettől tele lélek, 
mely gyakorlat i munkában valósít ja meg hite gyümölcseit, 
vagy tet terő és kötelességérzet tudatában duzzadó ember, 
aki ezt az erőt leteszi Isten zsámolyához, az ö szolgálatára, 
mindkettő olyan gondolat, mely dicsőségére válik szerzőjé-
nek külön is, hát még együ t t ! 

És ezt a ke t tő t nem apró szabályok foglalják össze, 
hanem a keresztyén életelv : a szeretet. A katholikus vallá-
sos felfogás frivolsága a kegyelem gondolatának elhanyago-
lásából származott . Kevésbbé dogmatikusan ez a tétel igy 
hangzik: mikor a katholikus egyház a megvalósítandó ideált, 
Isten országát, vagy legmagasabb erkölcsi ér téket a reális 
egyházzal fogalmilag egyesité, megvetette alapját az érdem-
szerűség gondolatának az erkölcstanban, jogi felfogásnak a 
vallásban. Evvel a jogi felfogással együtt jár t , hogy a csele-
kedetek mint olyanok, és nem az azokat hordozó élet lett 
a megítélés tárgya, minek következtében a vallásos felfogás-
ban is a búcsújárás, bűnbocsátó cédulák uralma lépett föl. 
A reformáció a jogi viszonyt megszüntette, de olyan erősen 
nyomta előtérbe a kegyelem gondolatát (Kálvin), s annyira 
kiemelte az ember absolut bűnösségét (Luther), hogy az 
istenfogalom a zsidó Jehova fogalmára sülyedt le, egészen 
idegen lett az embertől, akihez semmi rokonsági kötelék, 
semmi magasabb viszony nem fűzi. Ez a következmény a 
reformációt követő idők hangulatából önként folyt, ellene 
tenni alig lehetett. Hamilton is nagy részben ezt az u t a t 
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követi, bár nem ép a merev kálvini szigorúsággal. Hangoz-
ta t j a az ember bűnösségét, kiemeli, hogy a bűnből sa já t ereje 
útján nem tudna kiszabadulni, de a segítségül jövő kegyel-
met mint atyai szerete t állítja be, mely az embert keresi, 
hogy üdvösségre vezesse. A ká téban tehát nem maga az 
adopció ténye, mint dogmatikus elv van odaállítva, mint 
később Craigenél és a Westminsteri kátéban, hanem ez elv 
subjektiv következménye, a kegyelmes szeretet. Ennek a 
káté módszerére két fontos következménye van : 1. nem kell 
dogmatikus kifejezést vegyitni oda, ahol gyakorlati erkölcsi 
ós vallásos elvekről van szó; 2. ezek a gyakorlati elvek meg-
könnyítik a káté célját, közelebb hozzák a keresztyén élet 
elvét ahoz a néphez, mely a dogmatikus szőrszálhasogatá-
sokba belefáradt, sőt azokat egyenesen gúnyolta. 

Ez ad ja a Hamilton katechetikai módszerének legneve-
zetesebb elvét. Amit ő legfontosabbnak tart, aminek a hang-
súlyozását soha el nem mulasztja, s amit bele akar préselni 
a hallgatói lelkébe, mer t ebből következik minden, ez az egy 
elv: az Isten kegyelme s szeretete óv és áld. Ezenfelül minden 
feledésbe mehet előttük, dogmatikus rendszerek elpusztul-
hatnak, ez az egy, aminek örök értéke van, mert ez az egy — 
élet. És i t t látszik meg, milyen igazi nagy katecheta volt a 
st. andrewsi püspök. Gondoskodik róla, hogy a káté olvasása 
és hallgatása alatt erről az egy gondolatról győződjenek meg 
hivei, fö lmutat ja az alapokat, melyekből ez származik, de 
főként fö lmutat ja a következményeket , melyek ebből hű 
kötelességteljesítés, rendületlen bizalom, lankadatlan munka 
alakjában önkényt következnek, mert tudatában van, hogy 
szeretetet csak szeretet fakaszthat, s a politikai és egyházi 
zavaros viszonyok között a népnek csak ez ad megnyugvást 
és erőt. A Hamilton kátéjával ezért nem versenyezhetnek 
távolról sem a későbbi századok avatag, dogmatikus kate-
chismusai. 

III. Még egy feladatunk van hátra, melyet bár meg-
könnyítet tek megelőző vizsgálódásaink, jelentőségéből sem-
mit sem vontak le. Meg kell vizsgálnunk ugyanis, van-e 
valami viszony a kezünk alatt levő ká té ós Kálvin genfi 
káté ja k ö z ö t t ? Erre a kérdésre két dolog ad jogot. 

Egyik a történeti körülmények. Kálvin a maga ká té já t 
latin nyelven, 1545-ben adta ki. Ekkor már közkézen forgott 
Institutiones-e, (1536), a ká té az itt tar talmazott anyag rövid, 
sommás, de gyakorlati összefoglalását a k a r j a adni. Csaknem 
egyidejűleg Skóciában is megkezdődött és pedig kálvini 
alapon a reformáció, Knox vezetésével. 1546-ban Knox, mint 
szt. andrewsi lelkész a pápa világi ha ta lma ellen szól, sőt 
ant ikrisztusnak nevezi. A püspök (Hamilton) meginti merész-
ségéért, mire Knox 8 pontot tűz ki vita tárgyául. A legelső 
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mozgalom, mely azonban ilyen szakadásra nem vezetett , 
Knox edinburghi lelkészsége alat t történt. Mindebből nyilván-
való, hogy Kálvin genfi mozgalmának híre, még Knox ki-
menetele előtt (1547-ben gályarabságra kerül t ) eljutott, nem-
csak, de nagyszámú rokonszenvezőre is ta lá l t Skóciában. 

A másik a Hamilton káté jának belső bizonysága. Bár 
külön fejezetet nem szentel tünk neki, az előbbiekből nyilván 
észrevehetők a pontok, ahol tisztán protestáns hatás nyil-
vánul a kátéban. Maga a predestináció gondolata, ha nem 
azokkal a kifejezésekkel is, mint Kálvinnál, benne megtalál-
ható. Alapelve, az ember bűnössége szemben Isten kegyel-
mével, speciális protestáns gondolat, a Krisztus váltsághalá-
lának éles kiemelése, eltekintve attól a sok, gyökerében 
katholikus tantól , melyek elhagyása negative bizonyít, mind-
ezekből világos, hogy Hamilton ká té jában protestáns be-
folyást észlelhetünk ós igy az összehasonlítás nem jogtalan. 
Mindezek mellett még egy dolog, amit tekintetbe kell vennünk : 
a reformáció Skóciában kezdettől fogva a Kálvin nevével 
volt összeforrva. Sok minden játszott közre ebben, közöt tük 
az anglikán kultusz hasonlósága a lutherivel, mely kultusztól 
elég okuk volt félni politikai szempontok miatt a skót 
keresztyéneknek, főként pedig a skót jellem, közüle Knox, 
aki már elejétől kezdve a reformáció vezérének tekintetet t . 
Mindezek a meggondolások tehát nemcsak protestáns be-
folyásról beszélnek Hamilton kátéjában, de annak Kálvin 
által való befolyásoltságát is, legalább valószínűvé teszik. A 
közelebbi vizsgálat tárgya kimutatni, mennyire indokolt ez 
a gondolat. 

Az összehasonlítást két úton eszközölhet jük: általában 
és részletekben. Az általános összehasonlítás a káté általános 
felfogására, vezető elveire, alapgondolatára vonatkozik a 
részletekben egy pár apróbb gondolatot akarunk fölmutatni , 
mely a kettőben egyezik, végre röviden szólunk arról a 
módszerről, mely Kálvinnál ós Hamiltonnál nyilvánul, azaz 
azokról az általános módszertani elvekről, melyeket a két 
káté fölmutat . 

Legelső dolog, ami meglep bennünket, a káték beosztása. 
Természetes, hogy ezek ötletszerüek nem lehetnek, hanem 
egységes alapgondolatot kell kidomboritaniok. Mindkettő a 
keresztyén élet történetét , azaz az üdvtények fejtegetését 
három tör ténet i dokumentum fejtegetésének keretében végzi. 
Ez a három dokumentum a credo, a tízparancsolat és az úri 
ima. Kálvin az előbb emiitett sorrendben helyezi el őket, 
mig Hamilton igy: törvény, hiszekegy, úri ima. Mi a sorrend 
különbségének oka? Kálvin Institutióiban a Hamilton által 
képviselt sorrendet t a r t j a meg a következő gondolatmenettel : 
a törvény feltárja e lőt tünk gyarlóságunkat azáltal, hogy a 



Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. 1 2 1 

tízparancsolatban az ó-, a törvény summájában az újszövetség 
követelményeit mu ta t j a meg és bennünket evvel szembesítve, 
r á ju t t a t annak megismerésére, hogy bűnös, kárhozatraméltó 
teremtmények vagyunk. Ε bűnösségünk folytán nem is lehetne 
sorsunk más, ha nem jönne Isten szabadító kegyelme, melyró'l 
való meggyőződésünket adja a hit, tar talmaztatván a hiszek-
egy által. Istennek a Jézusban megjelent kegyelme tesz 
bennünket Isten gyermekeivé, szünteti ineg vele való viszá-
lyunkat , állit be Isten házanépébe a megszentelődés utján, 
ennek kifejezése az úri ima. Az úri imában megnyert és át-
élt kegyelem eszköze az ige, két a lakjában: sacramentumok 
és igehirdetés. Mind e két alak letéteményese az egyház. A 
genfi ká té egy egészen más alapból indul ki. Fölveszni alap-
elvűi : Az emberi élet cél ja : Isten megismerése s ezáltal 
tisztelete. Ez háromfélekép tö r t én ik : benne való bizodalom-
mal (hit); akarata teljesítésével (törvény); szükségeinkben 
segítségül hívásával (imádság). Kétségtelen, ha választani 
kell az utóbbi alak jobb, (Kálvin is annak ta r t j a ) mert az 
a keresztyén életből magából indul ki, míg a másik először 
a zsidóságon vezet át, csak annak hiábavaló voltát föl-
mutatva tér át a tulajdonképeni keresztyénségre. Valószínű, 
hogy it t Hamilton nem a genfi ká té t , hanem az Institutiókat 
vette alapul. 

A káté alapgondolata szintén kálvini. A reformáció volt 
az, mely minden vallás alapját a predestináció gondolatát 
kivál tképen érvényesítette ós ebben is a kálvini irány. Itt el 
kell tekintenünk annak dogmatikus kifejezésétől. Csak ter-
mészetes, ha egy katholikus püspök, aki művét ép azért irja, 
hogy vele az eretnekség terjedő mételyét irtsa ki, és ez 
ellen óvja a népet, nem vesz át szószerint olyan kifejezéseket, 
melyek az egyház szemében inkrimináltak voltak. Az is elég, 
hogy magát a tanban rejlő vallásos igazságot átveszi, és 
hogy ezt onnan vette, nyilvánvaló. A katholikus egyház, 
mely cselekedetekből is megszerezhetőnek vallotta az üdvös-
séget, sohsem jutot t volna a kegyelem olyan éles kiemelésé-
hez, mint azt Hamilton teszi. Az az egyház, mely semi-
pelagianus ethikájával teljesen a cselekedetek érdemszerüsége 
által t ehá t külső eszközökkel akar t Isten országába eljutni, 
sohsem mondta volna azt, hogy az Isten a suverén úr, 
akinek kegyelmi ténye az üdvösség. És egy olyan ember, 
aki t i tkos bűnei által fenyegetett üdvét bűnbocsátó cédulákkal, 
bucsujárással és testsanyargatással akar ta biztosítani minden 
pillanatban, sohasem ju to t t volna a r ra a gondolatra, hogy 
nem kell félnünk, mert Isten egyszer reánk szállott kegyelme 
őriz és vezet végig az életen, s bármi történik velünk, csak 
az ő atyai szeretetéből, ami üdvösségünk előmozdítására 
történhetik. Igenis, e l ju tot t azonban ilyen gondolatra egy 
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Kálvin, egy Luther. És hogy a Hamilton káté jának ép ez az 
alapeszméje, ez maga világos bizonysága annak, hogy más-
honnan, mint Kálvintól, alig vehette, vagy még egyetlenegy 
for rásból : a sa já t lelkéből. Akkor pedig már protestáns és 
kálvinis ta! 

Hamilton kálvinizmusa, ha szabad ezt a szót használnunk, 
még egy gondolatból világos. Ez az Isten dicsőségének gon-
dolata. Kálvin abban látta a katholikus egyház elfajulásának 
egész forrását, hogy az Isten dicsősége helyett a maga dicső-
ségét kereste és az Isten dicsőségének öregbitésót t a r t j a az 
ember legfőbb munkájának 1 ) . A gondolat a katholikus vallá-
sos felfogásban háttérbe szorult. Mivel Isten dicsősége az 
egyházban, a Krisztus testében jelent meg, ennek hatalmát 
és gazdagságát kell növelni, hogy Isten dicséretét kiérdemeljük. 
Hamilton itt a kálvini gondolatot teljesen kiemeli. Nem is 
harcol sohsem amellett a vád mellett, mely a katholikus 
egyház részéről olyan indokoltan érte az uj irány liiveit, 
hogy az egyház dicsősége helyett a sa já t maguk nagyságát, 
„a személyiség t irannizmusát" proklamálják. Minden köte-
lesség indító oka, de egyúttal belső ju ta lma is nem „földi 
örömért és haszonért", hanem Isten dicsőségére való munkál-
kodás. Az örök élet pedig legmagasabb formájában része-
sedés az ő dicsőségéből, hogy Isten házanépének, munka-
társainak, gyermekeinek mondatunk. El sem lehet gondolni, 
hogy egy ember, aki ezeket irta, jó szemmel nézte volna a 
bűnbocsánat és kegyelem olyan árúba bocsátását, min tamiy le t 
a katholikus egyház akkor űzött, hogy említésre sem t a r t j a 
méltónak, ez bizonyára arról tanúskodik, hogy nem. 

Ami a részletekben való hasonlóságot illeti, kétségtelenül 
alig várhat juk, hogy szószerinti átvételről szó is lehessen. 
Csak el kell gondolni a ké t ellenfél helyzetét, hogy kizár-
hassuk ennek még a gondolatát is. Mindamellett azonban 
részleteket is tudunk fölmutatni, ahol találkozik a ké t káté, 
ha nem szavakban, de gondolatokban. A számtalan helyből 
csak egy párat , mutatványként . 

Kálvin: Isten tisztelésének módja, „ha benne van minden 
bizodalmunk, ha őt egész életünkben tisztelni k ívánjuk 
akara ta teljesítésével, ha hozzája imádkozunk mindannyiszor, 
mikor baj üldöz, ha nála keresünk üdvösséget és minden 
kérhető jót, ha végül úgy szívvel, mint szájjal, minden jó 
egyedülvaló szerzőjének tar t juk" . 2 ) 

Hamilton: Vétnek e parancsolat ellen, akik nem félik 
és hiszik Istent, . . . akik kétségbeesnek, bálványokat imádnak, 
akár szellemi, akár anyagi tekintetben, akik boszorkánypört 

« 

') Kálvin : Ker. vallás alapvonalai. III. f j . III. Kérés. Ford. Nagy K. 157. 1. 
ή Kálvin: Genfi káté. Ford. Czeglédi Sándor. A hit. 7. 1. 
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indítnak, a chiromanták, akik égtájoktól, szerencsétlen napok-
tól félnek, bűn az elbizakodás ós zúgolódás.1) 

Van azonban hely, ahol a hasonlóság még szembeötlőbb. 
Kálvin: Krisztus menybemeneteléből „kettős hasznunk 

van, Krisztus az égbe a mi nevünkben ment, amint a földre 
is ér tünk jöve, s ez által az égbe vezető útat e lőt tünk meg-
nyitotta, hogy az ajtó, melyet bűneink miatt Isten bezárt 
előt tünk, újra felnyíljék. Isten előtt pedig közbenjárónk, 
védelmezőnk gyanánt jelenik meg."2) 

Hamilton: Mi haszon származik ránk Jézus menybe-
meneteléből? a) helyet készít ott nekünk ; b) bizonyossá tesz 
üdvösségünkről, melyért közbenjár az atyánál; c) öntönöz, 
hogy tekintetünket reá irányítsuk, s azokra, melyek men-
nyeiek3). 

Vagy egy másik példát : 
Kálvin·. . . . „minden festést és szoborvésést nem til tanak 

el e szavak, de nem szabad képet csinálnunk a célból, hogy 
abban Istent imádjuk, vagy tiszteljük, vagy, ami ugyanaz, a 
képet isteni tiszteletben részesítsük, s egyúttal minden babonát 
és bálványimádást megtilt e szavakban."4) 

Hamilton: A képek, ha helyesen használtatnak, meg-
tar tha tók, ha nem imádjuk, vagy tiszteljük őket, hanem a 
keresztről Jézus szenvedéseire, a szentek kepéről életük 
példájára, a Máriáéról Jézus eljövetelére emlékezünk.5) 

Utolsó gyanánt lássuk az V. parancsolat magyarázatát . 
Kálvinnál·. „ . . . mikor Isten megitél, a gyűlöletet 

megtilt ja, hogy fe lebarátunkat akármivel is megbántsuk, 
egyúttal kifejezést ad annak a kívánságának is, hogy minden 
halandót szivünkből szeressünk, s erőnkhöz képest hűségesen 
őrizzünk és megtartsunk."6) 

Hamiltonnál: Ezt a parancsolatot Jézus értelmezésével 
kell fölfognunk, s így megtiltja a haragot, rágalmazást, 
gyűlölködést, stb . . . Igazi betöltése nem negativ (ne ölj), 
hanem positiv (mindenkit szeress.)7) 

Még igen sok helyet lehetne fölhozni, de felesleges. 
Végül is, nem az egyes mondatok, vagy részletek egyezése 
az, ami bizonyító hatású, hanem az egész káté alapgondolata, 
ebben pedig az egyezés kétségtelen. 

Most még egy dologról kell röviden szólani, befejezésül: 
a káték methodusának viszonyáról. Már az imént kiemeltük 

' ) Hamilton : I. ρ. 8. f j . 
') Kálvin: 17 1. -
') Hamilton : VI. art. 8. fj . — 
4) Kálvin: Törvény. 27. 1. — 
5) Hamilton: I. ρ. 8. f j . — 
') Kálvin: 32. 1. -
') Hamilton·. V. p. 17. fj. 
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Hamilton kátéjának gyakorlati célját és jellegét. Itt csak 
ismételhet jük azt, hogy itt káté-magyarázatról van szó, s 
nem formális kátéról. Mindamellett ebből következtethetünk 
vissza és megalkothat juk magunknak , milyen lenne egy 
olyan nagyságú katechizmus, mint a genfl káté, a Hamiltonóből 
készítve. Ha ezt a képzeletbeli ká té t a Kálviniéval össze-
hasonlít juk, két dolog ötlik szemünkbe. 

Először, hogy a Hamilton ká té j a kevésbbé dogmatikus, 
mint a Kálviné. Sok helyen dogmatizál, mikor Isten és Jézus 
tulajdonságait elsorolja, de általában alig van hely, ahol elvont 
fej tegetésekbe menne át. Tárgyalásmódja mindig tartózkodik 
az abstractióktól, alapvető és fontos egyházi dogmákat hagy 
ki (szentháromság, szabad akarat ) arra bizván a dolgot, hogy 
azt a személyes vallásos tapasztalatból pótolja. Példáúl a 
szentháromság dogmájának alig érezzük híját ós bár nincs 
ott, senkinek, aki olvassa, eszébe sem jutna, hogy ezért az 
Isten egységét, vagy a szentháromság gondolatában lefektetet t 
vallásos hit tapasztalatot megsértve lássa. Kálvin sokkal 
nagyobb dogmatikus, mint Hamilton. Meghatározásai szabato-
sabbak, teljesebbek, gondolatmenete mindig logikus, mig 
amaz sokszor áldozza l'öl a szigorú logikát azért, hogy termé-
keny gondolathoz jusson. Kálvinnál a gondolatmenet mindig 
világos és tiszta, Csak egyszer kell elolvasni a kátét, hogy 
előttünk álljon annak s t ruk tu rá ja , egy alapelvből követ-
kezetesen és szigorúan vezeti le a másikat. Rendszere világos, 
áttekinthető, a gondolatok egymásból folynak és ha az alap-
eszmét látjuk, meg tudjuk mondani, mi következik ebből 
egyes esetekben. Hamiltonnál az lehetetlen. Maga is érzi, 
ezért számoz mindig, melyek pedig csak úgy tüntetik föl a 
gondolatokat, mintha együvé tartoznának, holott valójában 
egész különálló, csak összefűzött gondalatok azok. De Hamilton 
nagy a részletekben. Egy elvből levezethető összes fő- és 
mellékes gondolatokat nagyszerűen tudja csoportosítni, kap-
csolatba hozni és összekötni magával az elvvel. Egy-egy 
részletről nem is tudjuk, hol fordúlhat elő, csak mikor föl-
keressük, lát juk a kapcsolatot, mely azt a többivel összetart ja. 
Annyira szétágazó és részletkérdéseket említ föl, hogy néha 
minden erejét megfeszíti, hogy egységbe hozza őket. Kálvin 
nagy rendszert állít föl, ennek egyes főgondolatait kiemeli, 
csoda-e, ha a részletekre már nem jut idő, annyira elfoglalja 
a nagy koncepció. Hamilton a x'észleteken kezdi, apró vonásokat 
állít össze, lesz belőlük egy nagy gondolatcsoport, ezeket 
u jabb részletekből alkotott u jabb gondolattömbökkel köt i 
össze, csoda-e, hogy ezek annyira elfoglalják, hogy az egész 
egységes összefüggését már-már szem elől veszti. 

Ez adja a másik különbséget, ami a két katechéta 
módszerében található. Nagy koncepciója, komprehenziv rend-
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szere miatt Kálvin sokkal kevésbbé gyakorlati. Magának a 
káténak kérdés ésfelelet — alakja sem tökéletes. A beosztás 
olyan gyönge, hogy a kérdés néha egészen felesleges. Az 
egészben nein látta Kálvin a kérdések és feleletek jelentőségét 
másban, minthogy így szokás. Gyakorlati következtetésekre 
igen ritkán, szemléltetésre sohasem kerül sor. Az egész káté 
nehézkes olvasásra még szakemberek számára is, hogy 
ne hát megtanulni a gyermekeknek. Kálvin igehirdetése is 
ebben a hibában leledzik. Általános elveket, rendszert prédikál, 
biblia-magyarázataiban nem azok a legértékesebb helyek, 
ahol egy textus vallásos tar ta lmát személyes életté akar ja 
átformálni, hanem ahol ezt a tar ta lmat egyes gondolatokban 
felsorolja és kitárja. Egész katechetai egyéniségében ez a 
vonás uralkodó. A merevségig menő logika, hideg, metsző 
okoskodás, alig van benne valami a katecheta és igehirdető 
közvetlenségéből, melegségéből épen semmi. És a nagy syste-
matikusok, épen azért, mer t nagy rendszerezők, sohasem 
gyakorlatiak. Schleiermacher jobb gyakorlat i theologus volt, 
mint dogmatikus, Lang jobb dogmatikus, mint igehirdető. 

Hamiltonnak ép itt a nagy előnye. Dogmatikusnak nem 
jó, rendszerező képessége gyönge, logikája sokszor cserben 
hagyja, de nagy a részletekben és a gyakorlatban. Az emberi 
élet minden teréről veszi példáit, az emberek lelkéhez szól, 
mint annak jó ismerője, felsorolja a legapróbb, legközvetlenebb 
dolgokat, melyek előfordúlhatnak, mert azt akarja , hogy 
személyes hitet ébresszen és neveljen, s ne rendszert adjon. 
Szemléltető hasonlatai mesteriek. A törvény használatáról 
szóló hasonlatai termékenység és fölhasználhatóság tekin-
tetében kiválóak, a harmadik hasonlat pedig, úgy véljük, 
egyedül áll a kátéirodalomban. Lehet, hogy, ha kátét , vagy 
konfessziót kellett volna írni, ahol rendszerezésről van szó, 
cserben hagyta volna képessége, elveszett volna a részletek-
ben, apróiékoskodása unalmassá, részletezése rendszertelenné 
teszi, de itt, ahol részletekről van szó, ahol gyakorlati, leg-
végső következményeit kel let t kivinni egy vallásos, vagy 
erkölcsi elvnek, fényesen alkalma nyilt bemutatni, hogy jó 
katecheta. Erős gyakorlati érzéke, nemes erkölcsi felfogása, 
t iszta jelleme, mély vallásossága méltó interpretátorává teszik 
Kálvinnak, s nem lehet eléggé sajnálnunk, hogy a zavaros 
politikai viszonyok, egyházi zivatarok között , abban a mun-
kában, melyet a skót reformáció előkészítésére, ellenfélként 
ugyan, de nemes és méltó ellenfélként olyan híven megkezdett, 
mindvégig része nem lehetett. 

Imre Lajos. 


