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Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. 
Skót egyházi élet a XVII. században. 

Ε cím alatt nem tisztán a szorosabb értelemben vett 
egyházi életet fogjuk fejtegetni. Az egyház, mint egység, 
nevelői intézmény, célja tagjait a keresztyén élet fejlődésében 
a közösség nevelői erejével támogatni. Ennélfogva munkáját 
is egységnek kell felfognunk. Ez egységes munka központi 
gondolata a nevelés, azaz az egyháznak olyan tevékenysége, 
mellyel tagjainak vallásos kulturkincsét részben átadja, rész-
ben őket ennek birtokában megerősíti. Az egyháznak e mun-
kája azonban a vallásos személyiségeket tételezi föl. A sze-
mélyisegek hite proiciálódik közös hitté, hogy az a közös 
hit egyének nevelő erejévé változzék át. így kapcsolódik 
elválaszthatatlanul, de összeelegyithetetlenül az egyéni vallá-
sosság a közös épüléssel, vagyis az individualizmus a vallásos 
szocializmussal. 

A skót egyházi élet még az általános elvi alapok mellett 
egy külső oknál fogva is jó példa az egyház egységére. Azt 
tapasztaljuk ugyanis, hogy az egységet két oldalról fenye-
getheti veszedelem. Az egyik, ha az egyház személyiségképző 
erejét háttérbe szorítják, és helyette a szociális vonás nyomul 
előtérbe. Ilyenkor az egyház keresi a módot, mellyel tekintélyét 
biztosíthassa tagjai előtt ós azokat magához kösse, és meg-
találja az egyházkormányzat, vagy konfesszió kötelező vol-
tában. A másik oldalt az individualizmus túltengése mutatja. 
Ilyenkor az építés célja: a közösség, feledésbe megy, és 
egyének építését tűzik ki célul. A gyülekezet jellege elho-
mályosul, külön társaságok keletkeznek, melyek megbontják 
azt és helyébe a korlátlan rajongásnak és szent tobzódásnak 
mértéktelen űzését teszik. Például ez volt az eset Korintusban 
a Pál idejében, mely alkalmat adott az apostolnak kikelni 
'a nyelveken való beszéd őrjöngése ellen : „azonképen ti is, 
minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére 
igyekezzetek". Bármelyikre is a kettő közül, alig van példa 
a skót egyház történetében. Ennek oka a skót népjellem 
két alapvonásában keresendő. 

T h e o l . Sz&kUp I I . é v f . 1 



2 Imre Lajos. 

A merev formalizmus végső következményeitől megóvta 
mysticismusa. Valahányszor egyházkormányzati viták, poli-
tikai harcok, dogmatikai nézeteltérések azzal fenyegették, hogy 
az egyházat a sivár és terméketlen dogmatizmus puszta-
8ágába űzik, mindannyiszor azt tapasztaljuk, hogy mindezek 
a nép jellemében gyökerező mystikus megújulásokkal lépnek 
kapcsolatba. A XVII. század politikai harcaiban élénken elő-
tűnik az a rajongásig menő, vak fanatizmus, mellyel a király 
minden alkotmánysértését az Isten ellen való merényletnek 
minősítették. A XVIII. században egészen egyházkormányzati 
kérdések uralják a teret, ezek közül egy, a patronatusi jog 
kérdése tisztán egyházjogi kérdés, és az egyik fél mégis úgy 
állítja oda a dolgot fanatikus lelkesedésében, hogy a Krisztus 
egyházfői jogának megsértéséről van szó. A XIX. század 
elején idegen theol. eszmék befolyása alatt dogmatikai viták, 
eretneküldözések provokáltatnak, úgy látszik, mintha az 
egyház most csakugyan belemerült volna a dogmatizmusba, 
mikor a század harmadik harmadában a reneszánsz egészen 
uj életet teremt, összekötve a vallásos rajongás elrettentő 
és Ízléstelen jeleivel. Ennek az egyháztörténeti jelenségnek 
okát lélektani úton és a skót nép természeti befolyásolt-
ságában kell keresni. A tenger, ez az ismeretlen hatalom, 
melynek lebilincselő, elragadó és megrázó titokzatosságát 
olyan gyöngörüen festi Ibsen „a tenger asszonyáéban, jelentős 
faktor volt mindig a skót nép lelkében. Az ország körülzárt-
sága, a nép foglalatossága, a szeszélyes, változóy zord idő-
járás, mindezek külsőleg megerősítették és fejlesztették azt 
a mystikus hajlandóságot, mely a nép lelkének évszázakon 
át kialakult vonása. A nép egyenlőtlen műveltségi állapota, 
a felföldek babonás pogánysága, az egyház által tartott és 
elősegített „ébresztő" munka, mind e mysticismus kétségbe-
vonhatatlan tanúságai. 

A csapongó, szektáskodásba menő individualizmustól 
tradicionalizmusa és formalizmusa, óvja meg. Ide értendő az 
intézmények és hagyományos formák iránti tisztelet, moly 
a skót vallásos jellemben döntő fontosságú tényező. Nyil-
vánvalóan kitűnik ez egyetlen egy tényből is : a skót egy-
háztörténet eleitől végig nem más, mint folytonos küzdelem 
az egyházkormányzat egy formája, az episcopalizmus ellen. 
Már a reformáció tradicionális alapokon szervezkedett, bár az 
egyházkormányzatnak olyan formája nem marad meg, az uj 
forma, a presbyteránizmus alig 30 évvel a reformáció végre-
hajtása után keletkezik, és pedig Kálvin genfi egyházszervezete 
nyomán. A tradíció mozgató elve az egyházpolitikai viták-
nak, a tradícióhoz való ragaszkodás okozza a szakadást a két 
egyház között, a mai skót vallásosság legynagyobb része bizo-
nyos formák követése, melyek bibliai megalapozással birnak, 
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vagy látszanak bírni. És akik θ formák és tradíciók mögött 
nem látják a skót kálvinista népjellem egész gazdagságát, 
hajlandók átvenni a formákat, és használni azokat állandó 
értékek gyanánt! 

A két antagonális elv, mint a centripetáció és centri-
fugácicó, melyek közül egyik is föltétlen veszedelembe vinné 
az egyházat, így egységben egy közös elv: az egyháznak 
mint üdvközösségnek alapelve utján összefoglalást nyer. 

Ami tehát elvileg jogosulatlan, az egyház egyes funk-
cióinak különválasztása és függetlenítése, itt gyakorlatilag 
lehetetlen. Mindezeket tehát itt tárgyalni fogjuk mint egy 
egységes elvnek megnyilvánulásait. 

Csak természetes, hogy az elv alkalmazása ós kifejezése 
egyes korok szerint különböző. Ha a vallásos élet minősége 
és érteke az Istenfogalomból vezethető le, épenúgy az egyházi 
élet vezérelve az egyház fogalma nyomán igazodik. Minél 
világosabban megértjük egy vallásos közösségnek az egy-
házról vallott elvét, annál nyilvánvalóbb előttünk annak mű-
ködési iránya. A római katholikus egyház minden inkvizícióját, 
minden reactionárius hajlamát és minden intranzigenciáját 
meg lehet érteni abból a dogmatikus felfogásból, melyet az 
egyházról, mint az Isten országa megvalósulásáról táplál. És 
valahányszor a prot. egyház közeledett e felfogáshoz, akár 
az orthodoxia, akár a pietizmus korában, mindannyiszor ennek 
kikerülhetetlen következménye az egyház munkálkodásában 
való közeledés volt. Ezt a közeledést bizonyos mértékben 
szemléljük a skót egyházban is. Knox Kálvin tanítványa volt, 
de nem bírt dogmatikai és filozófiai meghatározásokban olyan 
congenialitással, mely biztosította volna az elvi alapokat a 
gyakorlati munkához. Ő lerakta az alapokat egy bizonyos 
mertékben, aztán egyházpolitikai és egyházkormányzati kér-
désekre adta magát, utána Craig és társai, majd a Westminsteri 
theologusok a skót gyakorlati érzékkel nem sokra mentek 
akkor, mikor nem gyakorlati irányelvekről, hanem a vallásos 
tapasztalat ós filozófiai tudományos elme áttekintő, objektiv 
ós szigorúan tudományos megállapításainak theoretikus kér-
déseiről volt szó. Igaz, a kor sem volt alkalmas ilyen mun-
kára, de tán lehetett volna evvel útját állani az ingadozásnak, 
mely a skót egyházi felfogásban még ma is uralkodik. 

I. A század, melyről szó van, Skócia és Angolország 
életének legviharosabb korszaka. Alig Európában a harminc-
éves, utána a hétéves háború dúl, mindkettő vallásháború, 
mig szemben állnak egymással a protestantizmus és katho-
licizmus, Skóciába alig jut el a szele ennek. Mégis, ez elég 
volt lángra lobbantani egy olyan tüzet, mely másfél századig 
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4 Imre Lajos. 

izgalomban, és hozzátehetjük, idegbontó izgalomban tartotta 
az országot, ós nyitott utat a legkülönösebb és legérdekesebb 
fejlődésnek az egyházban. 

Ha meg akarjuk érteni a kifejlést, egy pár szóval meg 
kell említni a dolgok kezdetét is. A reformáció, mely eleinte 
úgy, mint nálunk a katholikus egyház szervezetének kereteibe 
illeszkedett bele, lassankent ebben is változást kezdett köve-
telni. Ennek két oka volt. Az egyik az a törekvés, hogy a 
Kálvin genfi egyházszervezetéhez csatlakozzanak. A skót refor-
máció eleitől kezdve kálvini nyomokon haladt, s most mikor 
a Knox helyébe a heves és mozgékony Melville lépett az 
egyház szellemi vezéréül, lassanként kezdték fejleszteni az 
egyházkormányzat reformjára irányuló törekvéseket. A másik 
ok körülbelül az ország politikai helyzetében rejlett. A király 
akarva, nem akarva szentesítette a parlament reformáló vég-
zését, mióta azonban VI. Jakab az angol trónra lépett, a két 
testvéroszágban általános lett az érintkezés. A skótok sohsem 
nézték jó szemmel az angol törekvéseket és befolyást, külön-
böző jellemük ezt egészen jól megmagyarázta, most külö-
nösen rosszul esett volna nekik gyámkodást tűrni az anglikán 
papoktól ós püspököktől. Körülbelül ez volt a külső ok, hogy 
a nép, mely formákhoz úgyis mindig nagyon ragaszkodott, 
teljes erejéből a presbyterianizmus behozatala mellett foglal 
állást, mi az 1596. évben meg is történik. Ettől kezdve 
az egész küzdelem a presbiteriánizmus védelmezósónek indo-
kolt vagy indokolatban ürügye alatt történik. Hogy ebben 
világosan lássuk a vezető motívumokat, megkell vizsgálnunk, 
milyen hivatása volt a presb. kormányzatnak a skót egyház 
ós nemzet történetében, ós másodszor, hozzá illett-e az a 
skót népjellemhez. 

Először is egész világosan megállapíthatjuk, hogy az 
egyházszervezet kérdése nem volt azok között az ütköző-
pontok között, melyek a katholikus egyház és protestantiz-
mus közt heves vitákat provokáltak. A pápa isteni jogairól, 
cealhatatlanságáról van szó, kétségbe vonják döntő tekintélyét 
a dogmatikai kérdések terén, sőt egyházfői mivoltát is, de 
az egyházszervezet kérdésének vitatásába, vagy ép annak 
vallási kérdéssé tételébe ós bibliai idézetekkel támadásába 
vagy támogatásába nem mennek bele. Maga Kálvin, aki a 
presbyteri egyházkormányzat megalkotója volt, nem származ-
tat ja külön isteni kijelentésből, vagy a biblia helyesebb meg-
értéséből tanítását. Aki csak elolvassa Institutioi utolsó 
részét a keresztyén szabadságról, be fogja látni, hogy az 
állam és egyház viszonya és az egyházkormányzat szabadsága 
a legnagyobb mértékben meg van óva. Evvel szemben már 
ez iránt a skót kálvinistáknál különös fanatizmust tapasz-
talunk. A két ok, melyet az imént elősoroltunk csak magya-
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rázza, de nem oldja meg a kérdést. Később a fanatizmus 
még emelkedett. Alkalmunk lesz rámutatni korokra, mikor 
az egyház és állam Kálvin által olyan szabatosan körülirt 
viszonya a skót történelemben a fékevesztett anarchia ere-
dete lett. 

Mindemellett azonban már az előbb láttuk, hogy a kér-
dést egy másik oldalról is kell szemlélni és ez a skót nép 
speciális helyzete. Az angol befolyás visszaszorítása volt a 
cél, mellyel, különösen a király útján a francia befolyás is 
járt. Való igaz, hogy a király tulajdonkép a skót egyház 
katholizálására tört, tehát a kérdés épúgy volt felállítva, mint 
nálunk a nagy vallásháborúk alatt. 

Ha most azt kérdezzük, mi az oka, hogy a skótok épen 
az egyházkormányzat kérdését állították oda az idegen törek-
vésekkel szemben, akkor erre a felelet csakis a skót nép-
jellem azon vonásában kereshető, melyet az előbb a forma-
lizmusban ismertünk föl. A forma volt az az állandó elem, 
melyhez kaptak akkor, mikor a maguk nemzeti és vallási 
szabadságát biztosítani kellett. 

így teljesen meg fogjuk érteni, hogy a kitört és itt 
ismertetendő harcban a király és nemzet mint a vallás-
szabadság támadója és védője állnak szemben egymással, az 
episcopalizmus és presbyteranizmus jelszavainak leple mögött. 

A formalizmusnak azonban volt egy igen nagy hátránya, 
mely a harc későbbi folyamán kitűnt. A formák iránti fana-
tizmus sohsem vezet jóra, hátha még olyan mértékével kap-
csolódik az a mysticismusnak, mint a skót népjellomben. 
De míg ide jutnánk nézzük az előbbi eseményeket. 

1. A tulajdonképení harc I. Károly alatt tört ki. Ez a 
francia műveltségű, nagy katholikus király, akiben a skót 
vér utolsó csöppjét is, úgy látszik, fölszivta a francia nevelt 
udvaroncé, teljes erőből megragadta az alkalmat, hogy 
Skóciával még lazábbá tegye a viszonyt és a katholícizmus, 
legalább is az anglikán egyház befolyását érvényesítse a 
skót egyházak fölött. A befolyás három irányban folyt: 
egyházkormányzat tekintetében az episcopalizmus, tan tekin-
tetében az arminianizmus és kultur szempontjából a térdeplés, 
Signum crucis, stb. katholikus és anglikán szokásai hozattak 
be. A protestálás, mellyel a skót rendek és papok egyaránt 
fogadták, egészen érthető volt, lévén a vallás szabadgyakorlati 
formájáról szó, melyet ők sajátjukká tettek. Mivel pedig 
Skóciában már akkor az egyház a nép egész zömére kiter-
jedt, világos, hogy itt I. Károly a skót néppel áll szemben, 
és a skót nép saját vallásos és nemzeti létéért vívott küz-
delmet. 

Ε küzdelem külső eseményei is igen sok jellemző dolgot 
tartalmaznak. Mikor a presbyterianizmus biztosíttatik, a 
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király nem tud mást tenni, mint elfogatja a vezérét, Melville-t, 
mikor az küldöttségbe megy hozzá. (1610.) A vallást a „High 
Commission" hatásköre alá helyezi, és az ugyanez évben 
összegyűlt zsinat (királypárti) statuálja az episcopalizmust, 
megállapítja a király főkegyúri jogát, és a kinevezett püs-
pököket installálja is. Tizennyolc óv múlva egy hires zsinat 
Perth városában ismét ez értelemben határoz, határozatai öt 
pontját ide ikta t juk: 1. Az úrvacsoravételnél terdeplés köte-
lező; 2. betegség esetén magános úrvacsoravétel is megenged-
hető (a skótoknál ezt nem lehetett); 3. privát keresztelés 
hasonlóképen; 4. konfirmáció 8 éves korban kötelező és a 
püspök végzi (azelőtt kézrátétellel a presbyterek); 5. az öt 
nagy keresztyén ünnep (virágvasárnap kimarad) megtartandó. 
Ε sérelmes pontok ellen föltámadó oppozíció tekintetbe vé-
tele nélkül jelenik meg az uj királyi leirat, vele a király 
által kiadott vezérkönyv : „Canon and constitutione Eccle-
siastical gathered and put in Form for the Governement 
of the Church of Scotland. Aberdeen 1636." A kánonok Laud 
érsek hatása alatt készültek és a kormányzat és kultur 
gyökeres reformját tartalmazták, főként avval a tétellel 
(1.), hogy a „király ép olyan hatalommal bír egyházi ügyek-
ben, mint a régi zsidó királyok, vagy az első ker. századokban 
az uralkodó." A zavargás olyan nagy lett, hogy az edinburghi 
főtemplomban a nép megdobálta a kihirdető papot, maga 
pedig üvöltözve kivonult a templomból. Aberdeenben két 
forrongás is tör ki, Sydserfet GalloAvay püspökét „jezsuita, 
árúló, pápista" nevekkel illetik. Az egész forgatagban egy 
ember van, aki helyes úton tudja vezetni a felbőszült tömeget, ez 
Henderson, a skót egyház 1638-ban moderatora. Őt azonban 
a király keresteti, s igy a lázongás folyik, egyik fölirat a 
másikat éri a királyhoz, államtanácshoz (privy council), 
közülük egyik igen érdekesen a következő címet viseli: 
„Petition of Noblemen, Gentlemen, Ministers, and Burg-
hesses against the service book and book of canons." Innen 
ered a későbbi forradalomban az ismert megkülönböztetés. 
Mindez azonban nem jár t sikerrel. A nép izgatottan köve-
telte vissza egyházalkotmányát, a király és államtanács min-
den kérvényt visszautasított, és ekkor a skótoknak úgy 
tetszett, hogy saját magukra van bízva az egyház megvédel-
mezése, megalakították (1638. febr. 28) hát a „National 
covenantotu vagyis nemzeti szövetséget, mely írásba foglalva 
így hangzik: „The National Covenant, or The General Con-
fession of Faith of the Kirk of Scotland." Ez csatlakozik 
ahoz a régebbi szövetséghez, melyet 1589. ill. 1590-ben 
statuáltak. A Covenant követeli, hogy a régi törvények, a 
bálványimádás és pápai főhatóság lerontására, a tiszta vallás 
statuálására, újra érvénybe helyeztessenek, a király irja alá ós 
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tegyen esküt rájuk. Mindebben őket az igaz vallás, és a 
király tekintélyének megóvása vezeti. „Mi, alólirott főnemesek, 
nemesek, papok és polgárok, meggondolván számtalanszor 
azelőtt és különösen most, az igaz reformált vallásnak, á 
király tisztességének, az ország közbekéjének veszedelmét, 
a számtalan újítás és bűn miatt, melyet általában tartal-
maznak és egyenként fölemlítnek régebbi könyörgéseink, 
panaszaink és tiltakozásaink: itt bevalljuk és Isten, az 5 
angyalai és az egész világ előtt ünnepélyesen kijelentjük, 
hogy teljes szivünkbői egyezünk és egész életünkben elhatá-
roztuk állandóan ragaszkodni az igaz valláshoz és védelmezni 
azt . . . ezért Ígérjük és esküszünk, az Urnák a mi Istenünknek 
nagy nevére, hogy megmaradunk az engedelmességben a 
vallás iránt ós hogy meg fogjuk azt védelmezni és ellenállunk 
minden tévelygésnek és rombolásnak."1) 

A következő évben tartott zsinat elfogadta ezt és abro-
bálta az episcopalizmust és a perthi zsinat öt tételét, valamint 
elismerte, hogy a zsinat a „király beleegyezésével"· gyül 
össze, minden egyes esetben. A kitörőben lévő háborút csakis 
ez akadályozza meg, mely azonban az utolsó ponttal szintén 
vitaanyagot hozott az országra. Az aláírást erőszakolni 
kezdték, az egyházak és városok, melyek alá nem írták, 
papjaik elbocsátásával bűnhődnek, ezek megalakítják a 
,,Solemn Leagae and CovenanP'-ot, mely a királlyal szem-
ben még aggresszivebb állást foglal el. Hat pontban indokolja 
és fejti ki célját, mely az igaz vallás és Isten igéjének fen-
tartása minden babona és szektáskodás ellen, a papi hirarchia 
kiirtása, a parlament és király tekintélyének föntartása, 
mindennek, ami király ós nép közé fúrta magát, megsemmi-
sítése ós ezek megtartása.2) Csaknem kétségtelen, hogy a 
király előre érezhette, mi fog vele történni ilyen sok védel-
mező között. 

A „Solemn league"-el Skócia a fanatizmus és kegyet-
lenség hazája lett és itt vagyunk egy kornál, mikor a fana-
tikus rajongás egy egyházjogi kérdésért, egész Skóciát lángba 
borította. Láttuk, hogyan fejlődött ez a kérdés a nemzetiség 
és vallásszabadság kérdésétől idáig, ahol már sem idegen 
liturgiáról, sem arminianizmusról, sem betegek communiojáról 
nincs szó, egyedül a püspökségről és a király suprematiájáról. 

A periódusban, melynek Károly halála vet véget egy 
zsinat van, melynek jelentősége itt korszakalkotó, a West-
minsteriz-Siflaí (1643—48.). Ennek vallásos reformjáról később, 

') A Collection of Confessiong of Faith, Catechisms Directories . . . 
of publ. Authority in the Chureh of Scotland. Edinb. M. D. C. C. XIX. 
(II. 1 2 0 - 1 2 7 . 1.). 

!) The Confession of Faith . . . Printed by Authority. Edinb. Johnson. 
Humter and Co. 1876. (276. 1.). 
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most csak annyit, hogy ez hozott egy pillanatra csöndet, 
de nem békességet a hevesen küzdő pártok közé. Az Ang-
liában uralomra jutott puritanizmus édes testvérére talált a 
skót covenanterek elvakult csoportjában és innen magyaráz-
ható, hogy a két ország legkiválóbb tudósai gyűltek össze 
a zsinaton, mely közös alapot teremtett az angol és a skót 
protestantizmus között. Mindkét ország legkiválóbb tudósai 
működtek közre létrejövetelén és munkáját kölcsönös meg-
nyugvás követte. Általában sokkal fejlettebb mint a korabeli 
ós előbbi skót vallásos felfogás, itt a két kátéból, konfesszió-
ból és más okmányokból, amott az egyházszervezeti szabá-
lyokból (Book of Common Order) és skót kátékból Ítélve. 
Theologiai felfogása szabadabb, egyházpolitikai kérdésekben 
csak néhol mutatja a formalista és fanatikus skót felfogást-
A zsinatnak a király lefejeztetése és a köztársaság proklamál-
tatása vet véget, melyet a jobb érzésű hazafiak hiában 
akartak megakadályozni a felbőszült puritanus-covenan-
terekkel szemben. 

A covenant idejében határtalan fanatizmus tombolt a 
nép között úgy politikai mint vallási tekintetben. Burnet 
püspök említi, ki maga is szemtanuju volt a kegyetlenségeknek, 
hogy mikor Montrose marquis I. Károly seregével Uxbrid-
geben vereséget szenvedett, a covenanterek izgatására a 
menekülő katonákat hideg vérrel verte agyon a nép.1) 
London grófját megfenyegette a felesége, hogy ha a cove-
nantot alá nem írja, házasságtörés vádját fogja emelni ellene 
a gyülekezetben. így a lord kénytelen volt nyilvános vezek-
lésnek vetni alá magát az edinburghi templomban és bejelen-
teni, hogy a szövetséghez csatlakozik.2) Ebben az időben 
csak egyetlen egy megyében (Fifeshire) pár hó alatt több mint 
30 egyént vittek máglyára boszorkányság vádjával, többnyire 
szegény vén asszonyokat.8) 

2. Cromwell ezalatt vas kezekkel uralkodott a skótokon 
is. A zsinat néhányszor összeül, a lord protektor mind-
annyiszor szétugrasztja. Mégis, Cromwell maga nem nézte 
jó szemmel a republikánusok törekvéseit, különösen akkor, 
mikor azok Angliában a deizmussal egyesülve anarchiára 
és vallásos forradalomra akartak vezetni. Cromwell könnyek 
közt mondta nekik, hogy „bár nagy a bánata afölött, mit 
tennie kellett, mégis szükséges volt a nemzet ellenségeinek 
megsemmisítésére ós Isten parancsolta neki, hogy közbevesse 
magát, s ha eljön az idő, leteszi a hatalmat, bizonyára több 
örömmel, mint fájdalommal." Ide még csak egy hosszú ima 

') Burnet: History of his own time. Staekhouee kiad. London. 1906. (12.1.) 
s) U. o. 13. 1. 
*) Cunningham : Churchhistory of Scotland. II. 49. 1. 
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kellett, a nép el volt ragadtatva a lord protektor önmeg-
tagadása által és a deista templomromboló ós egyházellenes 
párt alól ki volt húzva a talaj.1) 

Skóciában ezalatt újra szakadás áll be. A resolutionisták 
a király visszahívása mellett vannak, a remonstransok ellene 
kezdenek izgatni. Természetesen mindkettő egyházi keretek-
ben, vallásos jelszavak alatt. Mégis a többség az első párthoz 
csatlakozott, ami a protesterek részéről a legelkeseredettebb 
vitákra adott alkalmat. A resolutionisták a nemzet intelli-
genciáját hódították meg, vezéreik Baillie és Henderson, nem 
csoda, ha ki voltak szolgáltatva a nép gyűlöletének. Baillie 
írja egy levelében: „Az ország állapota igazán kétségbeejtő. 
Legjobb emberei vagy elvonultak, vagy lefejeztettek." 

Cromwell halála után a restauráció kérdése még aktu-
álisabb lett. A szakadás teljes vonalon megtörtént és az 
ingerültség kölcsönös volt. Az izgatás különösen a protesterek 
által folyt teljes erővel. Minden más kérdés háttérbe szorult 
az egy mellett, melyből — híven a skót népjellemhez — 
vallásos kérdést csináltak. Burnet így adja meg a kor vezető-
inek képét : „A protesterek nagyobb kegyben állottak a nép 
előtt. Beszédeik hevesek és féktelenek. Az úrvacsorát havon-
ként kívánják, de a gyülekezet felét visszakergetik, hogy 
nem érdemes rá, sokszor senkit sem kaptak méltónak s így 
az űrvacsoraosztás szünetelt. A sacramentális böjt idején 
beszéd beszédet követett, naponként 8—10 óra hosszat. Az 
úrvacsora celebrálásakor ez az egész napot lefoglalta, ilyen 
esetekben 8—10 pap szolgált egyszerre, mert a nép a szom-
széd falvakból összesereglett úgy, hogy a cinteremben voltak 
kénytelenek tartani az úrvacsoraosztást." 

A kor protestereinek képét csak egyetlenegy alakban 
fogjuk bemutatni és ez Ratherford Sámuel. Igazi typusa a 
remonstransoknak. Heves vérű, tüzes. Emésztő gyűlölet ól 
benne az uralkodó és a kath. egyház iránt, mely vad elkese-
redéssel párosul látva hazája veszedelmét. Világnézete sötét, 
mint azoké az embereke általában. Meggyőződése egy ószövet-
ségi prófétáé: a népet bűneért látogatja Isten, kínok törvényét 
elhanyagolták; de a próféta vigasztaló ereje és megujulást 
hirdető szava nélkül. Ajka csak vádat és átkot szór ellen-
ségeire, a megbocsátás és szeretet evangéliumát nem ismeri. 
Kitűnő szónok, hevével, művészi fogásaival elkápráztatja és 
magával ragadja az embert, beledobja a keserű önvád és 
marcangoló lelkiismeret furdaláséjjelébe, hogy ott mondhassa 
neki: bűneid büntetése ez. Prédikációi ós levelei valóságos 
dithyrambok, a vallásos, de nem keresztyén szellem kápráz-
tatóan tömör, erőteljes, de megdöbbentően vádló termékei, 

' ) B u r n e t i. m . 2 3 - 2 4 . 1. 
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melyek lesújtanak ahelyett, hogy fölemelnének. Egy alka-
lommal már idéztünk leveleiből néhány mondatot, most csak 
az egyet: „Az evangelium bosszúja nagyobb, minta törvényé, 
a közvetítő átka és bosszúja kettős bosszú és ez illő sorsa 
a bűnösöknek."1)2)3) Valami különös gyönyörűséget okoz 
neki, hogy szenvedhet meggyőződéseért, a vallásos hedoniz-
mus klasszikus példájaképen. 

Még súlyosabbá lett a helyzet II. Károly visszahívásakor. 
A restaurácivó pártja csalatkozik. Az üldözésekre ujabb üldö-
zések jönnek, hogy megtoroltassék az előbbi mészárlás. 
Elvitathatatlan, hogy, ha eddig a presbyteránusok voltak a 
sértő fél, kik hazájuk védelmére támadták a királyt, most 
a király az, aki támadja a skótokat. 1661-iki pari. végzés 
megállapítja a király suprema inspectiójának jogát, egy évvel 
később ugyancsak parlamentileg állítják vissza: „ancient 
governement of the Church by Bishops and Archbishops," 
lemondottnak jelentvén ki az ellenszegülő papokat, helyüket 
másokkal töltvén be. Az elűzött papokról írja Burnet: „ezek 
komoly és tiszteletreméltó emberek voltak. Vad természettel 
és heves mérséklettel rendelkeztek, de megjelenésük tisz-
teletet parancsolt. Rokonságban voltak az ország legnagyobb 
családjaival, vagy vérrokonság, vagy házasság útján, s úgy 
éltek, hojíy köztiszteletben állottak a nép előtt. Sokat láto-
gatták hiveiket, velük bizalmas lábon állottak és vallásos 
ügyekben támogatták . . . hibáik és hiányaik nem voltak 
szembeötlők, pedig nem voltak tanult emberek, kis tehet-
séggel rendelkeztek, de sok szenvedéllyel; elfogultak saját 
maguk iránt, hamar készek elitélni az ellenfelet, modorukban 
babonások és gőgösek, de azok iránt, akik csodálták őket szol-
giak és hízelkedők. Ezek a papok sok idővel kikergettetésük 
előtt elhitették a néppel, hogy ami változás az egyházkormány-
zatban elő van irányozva, mindez csak lerontani készül 
az istenfélelem (godliness) hatalmát ős előmozdítani a bűnt, 
hogy az episcopalizmus egyértelmű a tyranizmussal, hirdetői 
csak fényűzésre és hatalomra törnek és hogy maguk köré 
egy olyan pártot akarnak gyűjteni ; mely gonosz és erkölcs-
telen (impious and immoral)."4) Ezzel szemben az uj papok 
gyengék és rosszak voltak. „Tudatlanok a feddésre (ignorants 
to reproach), sok közöttük nyilvános gazember, s némelynek 
közülük, kik közgyűlöletet is vontak fejükre, olyan erőszakos 
modora volt, hogy annyira gyűlölték őket, mintahogy szerették 
elődeiket."5) El lehet képzelni mekkorára nőtt a fanatizmus 

1) Story". Ch. o. Scotl. I. Rankin: F rom Reformation to. Revolution. 
2) Burnet : i. m. 22. 1. 
») Th. Smith: Letters of S. Rutherford (1639-1661.) Edinb. 1875. II. letter. 
*) Rurnet. 74. 1. 
') U. o. 76. 1. 
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ez úgyis erre hajlandó nép lelkében. A jelszó volt: „no King, 
but Christ" és sokan azt hitték, hogy Krisztus el fog jönni, 
hogy uralkodjék rajtuk.1) A kormány erőszakoskodással 
próbált segíteni a bajon, különösen Sharp érsek tanácsára. 
Mindez hiába. Angliában is általános zavar között lép föl 
Shaftesbury lord és Hobbes, utána Cudworth, More és ujul 
meg az angol igehirdetés Tillotson, Parker ós Lloyd vezeté-
sével. A fanatizmus ez embereket sem kímélte; „mivel nagyobb 
szabadságot vettek maguknak, mint elődeik, szűk látkörű 
emberek latitudinariusoknak, mivel érdeklődtek a dolgok 
értelme iránt, ellenségeik socinianusoknak, mivel pedig har-
coltak a pápizmus ellen és támogatták a reformációt, a 
katholikusok atheistáknak, deistáknak és moderneknek kiál-
tották ki őket. Ilyen hálátlan munka — sóhajt föl Burnet, 
ki kora egyik legműveltebb embere volt — fölkelteni a vizs-
gálódás szellemét, vagy uj világosságot mutatni egy olyan 
népnek, melyet előítéletek vakítnak el.2) 

Mint a megváltás e szörnyű helyzetből, úgy hatott 
Sharp érsek meggyilkolása Gyilkosait ugyan kegyetlenül 
végzik ki (egyiknek kezeit és lábait levágták, szivét kitépték 
és úgy akasztották föl), de a király amnestiát hirdet azoknak, 
akik elismerik az egyház fölött főkegyúri jogát. Természetesen 
alig akadtak ilyenek, ellenzői közül a legvadabbak vezérükről 
Cameronianusoknak nevezik el magukat. Az elűzött papok 
apró conventiculumokba gyűjtik a népet, melyeket 1670-ben 
törvény tilt el fő-és jószágvesztés terhe alatt. Egy másik 
törvény büntetendő cselekvónynek tartja, ha valaki három 
egymásra következő vasárnap elmarad a templomból.3) 

VII. Jakab alatt sem szűnik meg az üldözés. A fel-
ajánlott engedményeket visszautasítják, s most, hogy a 
katholicizmus ellen is kell küzdeniük (VII. Jakab bevallott 
katholikus) a skótok vallása egészen ószövetségi vallás lesz. 
A katholikus felfogással való ellenkezes szükségkép vitte 
őket a zsidóságba. Cunningham emlit egy röpiratot ebből 
a korból, melynek poétikus címe így hangzik : Isachar sza-
mara ordít a kettős teher alatt". (Isachar's ass braying under 
a druble bürden). Ε pamflet 99 citátuma közül 84 ószövetségi.4) 

Végre az angol egyház is elidegenedett a királytól és 
1688-ban vejét, Vilmos orániai herceget hozták be, aki alatt 
1690-ben az episcopalizmus törekvései, a gyűlölt Stuart-ház 
regimejével egyszerre értek véget. 

3. A harmadik periódus, mely Vilmos és Mária ural-
mába esik, a rendeződés ós békiilés periódusa. Természetes, 

l) U. o . 37 . 1. 
") Burnet i. m . 45. 1. 
s) Story-Ranhin i. m . I. k. 
*) Cunningham i. m. 150. 1. 
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hogy ez sem történhetett meg békességben. Még igen sokan 
voltak a Jakab hivei, és túlságos nagy a katholikus befolyás. 
Csak most fordult a kocka, ós húzták a rövidebbet. Hogy 
milyen nagy volt az elkeseredés, kitűnően mutatja a követ-
kező eset: a Vilmos idejében egy úri hölgy ment az edin-
burghi templomba. Hogy ne a földre térdepeljen, egy mellette 
álló ember a kabátját téritette le; mikor azonban az isten-
tisztelet rendén a kollekta, s vele a királyért mondandó imád-
ság következett, az idegen bosszúsan húzta ki kabátját a 
bámuló leány térdei alól, mondván: „az ördög imádkozik 
értük az én kabátomon !" 

A király óvakodott emlegetni az episcopalizmus és pres-
biterianizinus ellentétét, a Claim ofRight csak ennyit mond: 
„az egyházban a presbyterium fölötti bármily főpapság vagy 
felsőbbség, mint régebben, ma is, a reformáció óta a nép 
iránt sérelem és törvénytelenség ezért mellőzendő". Az epis-
copalisták azonban megzavarták a dolgot, Jakab visszahívását 
kezdték emlegetni, és különbséget tettek, mondván, hogy 
Vilmos nein de jure, csak de facto király. Az 1693-iki „Oath 
of Assurance" az előbbit állapítja meg, ami kínos zavarokat 
okozott különösen, mert aláírását mindenkitől követelték. 
A „privy counal" (államtanács) az aláírási kötelezettséget 
nem akarta elejteni, csak Vilmos közbeléptére, az utolsó 
pillanatban történt meg. Az egyházi zsinatok eltörölik az 
episcopalizmust. elfogadják a „Confession of Faith"-t (1560) 
és mindenkit köteleznek ennek aláírására. 

így a béke helyrejött és az egész nép hozzáláthatott a 
külső harcok után a belső építő munkához. 

Mielőtt átmennénk ez idő alatt az egyház főtevékeny-
ségeinek ismertetésére, nézzük meg röviden, micsoda elvek 
vezették a harcokat és milyen eredményeket produkáltak. 

a) Már az imént láttuk, hogy a harc megindulása egy 
formai kérdés, az egyházkormányzat fölmerülésének tulaj-
donítható. Most, hogy végigtekinthetjük az egészet, azt is 
kimutathatjuk, hogyan változott az a kérdés a skótok kezében 
a küzdelem folyamán. A Knox-féle reformációban halvány 
árnyalata sem volt az independentizmusnak az egyház és 
király között. Knox a királyné udvari papja volt, igaz. hogy 
ő kormányzott ós δ uralkodott, de a királyné nevében. Mi-
óta a két országnak egy királya lett, és mióta a presbyteria-
nizmus bejött, kezdődött a harc. Magában a presbyteri kor-
mányzatban nem volt ilyen törekvés. Ami kiváltotta, az, hogy 
a király a püspöki egyházszervezet visszaállításával elide-
genítette magától a skót presbyteránusokat. Mikor VI. Jakab 
és I. Károly üldözésekkel akarnak érvényt szerezni törek-
véseiknek, a parlament és zsinat egyhangúlag szólal föl ellene. 
Károly későbbi éveiben mindjobban érvényesül a püspöki 
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befolyás, mindaddig, míg a nemzet meg nem alkotja a szövet-
séget a király ellen (bár ők annak „megvédéséről" beszélnek). 
A szövetség lényege ez: a király ellenszegült az egyházalkot-
mány főelveinek, így megsértette az egyházat; mivel pedig 
az egyház nemzeti egyház, az egész népnek képviselője ós 
egyik szerve, ezért az a sérelem a nemzeten esett. Ha pedig 
a király a nemzet koronás feje, tekintélye és hatalma attól 
van, akkor Károly méltatlanná tette magát e hivatalra, és 
nekik meg kell védeniök a király igazi tekintélyét a Károly 
hatalmaskodásától. Itt tehát szemben áll egymással, nem a 
nemzet és annak koro'nás feje, hanem a nemzet ós a királyi 
hatalommal visszaélő Károly. A parlamenti szentesítés nyilván 
kifejezi, hogy itt az egész nép cselekedetéről van szó. 

Ez Károly alatt, és annak haláláig. Fordúl azonban a 
dolog az angol forradalom ós a restauráció idején. A cove-
nanterek jelszava: „no king, but Christ," mutatja, hogy itt 
nagy dolgokról van szó. Ε jelszóban a gyűlölet már nem a 
király személye, hanem hivatala ellen irányúi. Az angol 
republikánizmus epidemiája átjön, és hódít. A visszahívás 
ellen nyilatkozik az ország többsége, mellette a vezetők. A 
protesterek elvakultságát az imént próbáltuk szemléltetni. 
Ezekből nyilvánvaló, hogy itt a vita már a királyi hatalom 
és egyház között áll fent. Nehezedik a helyzet II. Károly és 
VII. Jakab idejében. A parlament, tehát a nemzet képviselője 
itt már teljesen royalista. Harcol az episcopalizmus ellen, de nem 
a király személye és hivatala ellen. Egyszóval, a helyzet 
ugyanaz, ami volt az egész forradalom előtt, kivéve — és 
itt az a fő — hogy az ország és a egyház jelentékeny kon-
tingense megmaradt protesternek, sőt immár cameronianussá 
lett. A helyzet tehát a következő: az egyháznak, mely most 
is, mint azelőtt kétségtelenül államegyház, egy nagy része 
szemben áll az állammal és annak kegyúri, sőt fölügyeleti 
jogát kétségbevonja, sőt attól el akar szakadni. Csak a poli-
tikai körülmények nem engedték meg ez utolsó, Skóciára 
vonatkozólag föltétlenül végzetessé való lépést, és az, hogy a 
skót forradalomkor az államegyház állampárti része is kész-
séggel ment bele a személy változásba. Az ellenmondás tehát 
itt nyilvánvaló. Az az egyház, melynek reformációját parlament 
pi'oklamálta, mely szorosan államegyház volt, melynek fő-

kegyura egész világosan a roformációig és azután is az állam, 
most — nagy részében — megtagadja azt a patronusi jogot, 
nemcsak, hanem a jus supremae inspectionist is, melyet pedig 
egy dissenter egyháznak is el kell ismernie. További történet 
folyamán meglátnánk, hogy az ellenmondás hogyan válik 
komplikációk szülő okává egyetlen egy, jelentéktelennek 
látszó eseményből kiindulva, és hogyan lesz okozója 1843-ban 
a nagy disruptiónak, mely a Szabad Egyháznak léteit adott. 
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A Szabad Egyház mindegyik formájában az állammal ma is 
ugyanezen viszonyban áll, és az „államegyház'4 névről való 
lemondás csak e régóta forrongó elégedetlenség kifejezője volt. 

b) Jogosúlt a kérdés, hogy, ha az egyház és állam 
között ilyen feszült volt a viszony az állami patronatus és 
felügyeleti jog kérdését tekintve, mi az oka, hogy kisebb, 
máról holnapra magától is elmúló, vagy erőszakkal elfojtott 
eretnekségektől eltekintve, ez az ellentét nem okozott egy 
nagy szakadást, épen a legforróbb időben, az egyház tagjai 
között. 

A kérdés megfejtését a skót egyháznak az egyhá/ról 
alkotott fogalmában bírjuk. Sajnos, nincs rá hosszabb időnk 
ezt történetileg levezetni, máshol főpontjaiban a változást 
már jeleztük1), itt csak egy dokumentumot a kor fölfogására: 
Rutherford kátéjában így ír: ,,Ki az egész (értsd: látható 
és láthatatlan) egyház feje és főkormány zója ? Egyedül Krisztus, 
aki az egyház királya".2) Az az egyház tehát, mely a földön 
van, mely látható, és áll „Isten népéből akik választattak 
örök életre az ő igéje és lelke által, bűnből kegyelemre és 
dicsőségre1', egyedüli fejét Jézusban bírja, és mint ilyen kettős 
kötelessége van: egyik, hogy megvédelmezte szabadságát a 
világi hatóság ellen, mely „amennyiben keresztyén, bír ha-
talommal az egyház testében, mint egy tag, de mely nem 
kormányozhatja az egyházat, még ha keresztyén is, mert a 
kormányzat „az egyházban magában, Krisztus mátkájában 
van ura és parancsolója alatt", másik, hogy „hallja meg a 
pásztornak, Jézus Krisztusnak igejót és hangját, és kövesse 
őt", a hivők tartsanak össze „mint a hogy összetartja a 
király seregét a zászló és a jelszó." Nyilvánvaló mindebből, 
hogy az egyház egységének gondolata akkor is — mint mindig— 
a skót egyházban nagyon előtérbe volt nyomulva. Rutherford 
írja egyik levelében egy ismeretlennek, aki tőle a magán-
istentisztelet ügyében két tanácsot : „nem tudom, a magán 
istentisztelet összeegyeztethető-e a nyilvános istentisztelettel. 
Nem ismerek egy tagját sem az egyháznak, aki in specie 
más kultuszt tartana, mint az egyház, és így nem látom a 
törvényszerűségét a privát imádságnak akkor, mikor nyilvános 
imádság, éneklés, vagy bibliaolvasás történik. Kétlem, hogy 
egyetlenegy rósz lenne a kultuszban, melyre a hallgatók nem 
mondhatnak mind áment, még a műveletlenek és hitetlenek is. 
De ki mondana áment a magán imádságra a gyülekezeti 
imádság alatt. Azt hiszem, hogy ha a gyülekezet kezdhet 

') Tanulmányok a skót vall. nevelés történetéből I. Hamilton kátéja . 
Theo'l. Szaklap. 1912 113 1. 

2) Rutherford: The Sourne of Christian Religion. 17—18. fj. Mitchell: 
Catechisms of second Reformation. London 1886. 168. köv. 11. 
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bibliát olvasni vagy imádkozni, mikor a lelkipásztor imád-
kozik, az is kezdhet imádkozni, mikor amazok énekelnek. 
Nem merem mondani, hogy farizeus-módon cselekesznek, 
akik nyilvánosan imádkoznak, s nem csatlakoznak az egyház 
kultuszához, de in natura operis sokkal farizeusabbnak látom 
ezt, mint a brownisták módszerét. Azoknak egész élete egy 
elvonúltság; de a magán imádkozás, mikor a gyülekezet 
énekel, vagy az igét hallgatja, az én véleményem szerint 
olyan törekvés, mely separatiot hoz létre." (1640. jan. 16.)') 
Talán soha a skót egyháztörténetben ki nem jelölték jobban 
a nyilvános istentisztelet feladatát és helyét, és talán senki 
eem mutatta föl ilyen világosan a szektáskodó, elvonuló, 
éjféli miséken ós reggelig tartó „zártkörű bibliaórákon·' nyö-
szörgő, protestáns keresztyónséget megszégyenítő korcs-
S B Ü l ö t t e t . 

Heresisre, pedig a dogmák és egyházszervezet elég 
alkalmat adtak volna rá, alig volt eset, és ahol volt, som-
más úton végeztek vele. Az egyházfegyelem tárgyalásánál 
látunk eljárási módokat ezek lehetetlenné tevésére, 
most csak egyet. Az edinburghi halálozási register ez idők 
egyik évéről jegyzi föl: „Hugh Campbell, seceder, cut his 
own throat" január 3.2) Hogy pedig ez, nem valami kedv-
telésből metszette torkát, az egészen bizonyos. 

A skót egyházat tehát az a centrifugális ereje megóvta 
a szakadásoktól. Az egyháznak, mint hit és pedig tanközös-
ségnek fogalma olyan erős összetartást teremtett az egyház 
kebelében, mely szinte példátlan. 

c) Ennek adja magyarázatát a harmadik jelenség, mely-
ről már szóltunk, itt csak e korbeli nyilvánulását kell össze-
foglalnunk, ez a fanatizmus párosulva a mysticismussa 1. 

Pedig ez a kor másutt alig nevezhető a rajongás korának. 
A vallásháborúk lecsendesedtek, legalább egy időre, a west-
fáli békében, egyébként az egész skót háború alatt alig történik 
utalás más népek harcaira. Igaz, hogy az angol forradalomban 
a fanatizmus ül diadalt, igaz, hogy ez időre esik az angol 
igehirdetés megujulása, mindez azonban össze sem hasonlít-
ható avval, ami Skóciában folyik. A politikai helyzet zavarai 
is hozzájárúltak a nép fanatizmusának növeléséhez, de azt 
mégsem lehet egyedül e zavaroknak tulajdonítani. Cunning-
ham így szól a skót jellemről: „A skót kegyesség most és 
mindig sok szempontból sajátságos és a sajátság részint a 
skót elme (mind) jelleméből, részint a skót egyház történe-
téből magyarázható. A skót jellem inkább intellektuális, 
mint kegyes (devotional). A skót elme megvet minden külső 

>) Letters of S. Rutherford, part : IV. letter II. 
') Edgar Andrew: Scottish Churchlife I. series 282. 1. 
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formát, és ez talán az episcopalizmussal folytatott küzdel-
méből ered. Néhány ilyen jellemvonás ép ebben a periódusban 
volt a skót lélekbe írva, és mélyen égett benne az üldözések 
között."1) Ugyané lapon másutt szól: „A kálvinizmus illett 
a skót jellemhez. A kálvinizmus a puszta észhez appellál, bár 
néhány pontban érinti az érzelmeket is. A föld, mely annyi 
metafizikust termelt, alig elégedhetett meg a plausibilis, de 
íilozófiátlan arminianus, rendszerrel. Az arminianizmus az 
érzelmekhez szól, elvei közül, sok ép erőszakot követ el az 
értelmen. A skót intellektuálizmus a kálvini reformációt'fogadta 
el, mint a törvény és rend apotheosisát." 

Nyilvánvaló, hogy Cunninghamot félrevezette az ortho-
doxia és intellektuálizmus kapcsolata. Mi tárgyaltunk, csak 
egy igen kis, bár a legjellemzőbb fejezete a skót egyháztör-
ténetnek, de mi ebben egyáltalán nem tudjuk fölfedezni, hogy 
megvetne minden külső formát. Nem tudjuk azt sem megérteni, 
hogyan követelheti Cunninghani a skót népjellem számára 
azt, hogy „nem elégedhetik meg a plausibilis, de íilozófiátlan 
arminianizmussal." Hiszen a skót nép életében sohasem volt 
filozófus nép, viszont a kálvini dogmarendszer egy cseppel 
sem filozófikusabb, mint az arminianizmus. 

Hogy pedig a fanatizmus megnövekedése nemcsak a 
történeti viszonyoknak tulajdonítható, nyilvánvaló abból, hogy 
állandó fanatizmus kiséri végig a skót egyház történetét. 
Azt pedig Cunningham is elismeri, hogy a „babonaság és 
rajongás hallatlan módon megnőtt a covenant idejében."2) 
Erre mutat a Bourignon Antonia esete is, mely ugyan már a 
XVIII. sz. elején ütötte föl magát, de magán viseli a forradalom 
bélyegét. A quäckerekhez hasonlító heresisnek még a papok 
között is akadtak védelmezői, még a zsinat a négy már be-
foglalt heresis közé (popish, arian, socinian, arminian) nem 
iktatja és papi esküt nom statuál ellene. 

A fanatikus inisticizmus terjedésére és föntmaradására 
kitűnő szolgálatot a felföld lakossága tett, amelyet még ma 
is a legelmaradottabb állapotban találunk. A hegyvidék e 
lakói vadak, babonások, bár természetesen sok jellemző vonást 
őriztek meg természeti állapotukból. Meglepő olvasni naiv, 
gyermekes babonáikat, melyek a mythosoknak és polytheis-
musnak a világából maradtak fönt. Népszokásaikat részben 
Ramsay gyűjtötte össze,3) közülük hadd idézzünk egyet, mely 
arról szól, hogy az elhunyt fölött a hozzája legközelebb álló 
szokta tartani a verses búcsúztatót (coronach). Egy ilyen 

') Cunningham i. m. II. k. 49. 1. 
') I. m. 4«. 1. 
3) John Ramsay-Alex. Allerdyce: Scotland and the Scotsmen in XVIII. 

cent. London lS8á. 
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coronach, melyet egy ifjú asszony mondott szikláról, madár-
fószekkeresés közben lezuhant és meghalt férje fölött, így 
hangzik: „Ott, a Soan1) hagytam az ifjút, kit szerettem. 
Kúszott szikláról sziklára. Ügyesen készített bármilyen eszközt, 
amire a háztartásban szükség van ; szorgalmasan hozta haza 
a nyájat. Elmentel, szerelmem, arra a magas sziklára, de nem 
fontoltad meg lépteid. Csak megcsúszott a lábad, leestél, hogy 
sohasem kelj föl többé! Véred kiömlött a piszkos sziklára, 
agyvelőd szétzúzódva hevert körüled, minden sebed egyszerre 
vérzett ki. Mikor kiáradtak a melység színére, a kegyetlen 
hullámok szétszakgattak. Jött anyád; ősz haja födetlen, jött 
húgod, együtt gyászoltunk téged. Jöt t testvéred, nem csilla-
píthatta a fájdalom jajszavait. Sötéten és szomorúan néztünk 
téged messziről, aki kétszeres áldása voltál barátaidnak, 
erős kötél2) megtartásukra! És most, a nekem szánt ma-
darak a levegőben visongnak, a nekem szánt tojásokat el-
szedi az erősebb. Ott, azon a sziklán maradt az ifjú, kit 
szerettem!"3) Ez a szokás, ós a babonák legtöbb része, még 
a keresztyénség előtti druida korból mai'adt. Még egy esetet 
a babonára. A Fife-vidéki halászfalvak egyikében egy idegen 
pap prédikált, aki elhatározta, hogy a babonát a szószékről 
fogja eloszlatni. A disznónak, mint tisztátalan állatnak fel-
fogásaellen irányulván a beszéd éle, lekcióképen azt az evan-
géliumi részt vette föl, ahol Jézus az ördögöt a disznócsordába 
üzi. Mikor a lekcióban először jött elő a tisztátalan állat 
neve, moraj fut végig a gyülekezeten, mindenki kotorász a 
padon, vagy a pad alatt. Második említéskor suttogás hallik 
az egész templomban, mindenki keres egy vasszöget, vagy 
vasdarabot a padban, vagy a csizmája patkóját fogja; akinek 
nem jutott, hangosan követeli: hideg vas, hideg vas (a 
gonosz lélek ellenszere). Mikor pedig arról van szó, hogy a 
disznócsorda a tengerbe rohan, az egész gyülekezet fölkere-
kedik és az utolsó szálig kimenekül a templomból.4) 

Mindezt annak bizonyítására hoztuk föl, hogy a skót 
nép intellektuális karakteréről, babonák, és külső formák 
megvetéséről beszélni sem lehet. Ha most meggondoljuk, hogy 
a covenanterek és camerionianusok zöme e vidékről került 
ki, megérthetjük, hogy saját lelkük ez alap dispoziciójától nem 
tudták függetlenné tenni az egyház általános fölfogását sem. 

Miután így a történeti viszonyokból megértettük a skót 
népjellem e két, alapvető karakterét, a formalizmust, mely a 
tradicionalizmusban, ós a mysticizmust, mely a rajongásban 

') Soa egy magas sziklacsúcs Skócia északi partvidékén. 
') L'on = az a kötél, amelyikkel egyik ember, egy szikla tetejéről 

föntarija a másikat. 
s) Ramsay-Allerdyer i. m. 432. 1. 
4) Ramsay: Reminiscences of Scottish Life and Character. 42. 1. 

Theo!. Szaklap X I . é v f . 2 
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nyilvánult, most kisérj ük végig az egyház többi tevékeny-
ségeit is, keresvén, hogyan jelentkezik ez bennük. 

* 
* * 

II. Az egyház első tevékenysége, melyet vizsgálnunk kell, 
az igehirdetés. Angolországban ez időre esik az igehirdetés 
megujulása Laimer, majd Tillotson vezetésével. A skót ige-
hirdetést nem hagyhatta befolyás nélkül a kor állapota, mivel 
pedig ez nagyrószben Angliával rokon volt, az angol igehir-
detés fölujulása sem. 

A reformáció igehirdetése általában mindenütt a doctri-
nalis elem előtérbe nyomulását jelentette. A reformáció dog-
matikai alapokra helyezkedett, annál inkább kiemelte ez 
alapokat a skót népjellem. Mivel a kálvini iránynak voltak 
hívei, nagyobb volt a hajlandóságuk a systematizálásra, erro 
vonatkozólag elég áttekinteni a skót káték egész sorát. Csak 
természetes, hogy ez a rendszerezés az igehirdetésben is meg-
volt, mint még ma is uralkodik. 

A doctrinalis igehirdetésnek még egy másik okát is 
megtalálhatjuk, ezt pedig az egyház állásában. A XVII. század 
a kontinensen is az uj egyház liittani megszilárdulásának 
százada volt. Ide ugyan kevéssé hatott el a közvetlen zaj, 
de annál több az anglikán egyház vitáiból. Arminianizmus, 
erastianizmus, latitudinarizmus, kálvinizmus jelszavai röp-
ködtek a levegőben, és az egyháznak, mely úgyis harcban 
állt, bár dogmatikai okokból, jól kellett vigyáznia, hogy 
el ne essék. Az egyházjogi és egyházpolitikai viszonyok így 
jutottak be lassanként a igehirdetésbe és így tették azt egészen 
dogmatikussá! Hogy pedig az legyen, ellenőrizte az egyház, 
mely minden papjával aláíratta a covenantot. 

Emellett nagy éket vert az egyház állapota az episcopalis 
és presbyterialis igehirdetés közé. Előbbiek az anglikán 
mintán haladtak. Jellemvonásuk, hogy inkább erkölcsi kér-
déseket fejtegettek, formájuk az egyszerű beszélgetés, hangjuk 
előkelő, választékos, theologiájuk a francia udvari prédiká-
torok pelagiánus, frivol theologiája. Velük szemben a skót 
presbyteriánusok (az angolokéi is) beszédei nehézkesek. Bennük 
túlteng a rendszer, és a merev dogmatikus theologia. Alapjuk 
szigorúan írásszerü. Nem is keletkezett soha annyi kom-
mentár meg exegesis a világon, mint a skótoknál ekkor. Nagy 
igehirdetőik mind nagy exegeták, nyelvtudósok. Broyd beszél 
két modern nyelven kivül folyékonyan latinul, egy barátja 
azt mondta róla, hogy franciául szebben fejezi ki magát, mint 
anyanyelvén. Legszívesebben azonban görögül beszélt, mely 
nyelv minden finomságát bírta. Kommentárai óriási anyagot 
gyűjtenek össze, hozzá tanulmányozta az egyházi atyák írá-
sait Iustin martyrtól Canterbury Anselmig, a nagy theologu-
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sokét Calvintól Bellarminig. A keresztyénség egész hittanát 
adja az efézusi levélhez irt magyarázataiban. Mint a glasgowi 
egyetem principálisát hívják haza Saumurból, hol egyetemi 
tanár volt, igehirdetésében buzgó, de sohasem rajongó pres-
byterianizmus tükröződik. Livingstone talán a legrokonszen-
vesebb személyiség a skót igehirdetők közül e korban. Nagy 
tudománya mellé (folyékonyan beszélte a syr, chald, zsidó 
nyelveket, olvasott arabúi, járatos volt a francia és olasz 
nyelvekben, korrigálta a biblia latin fordítását), nemes, buzgó 
szív csatlakozott. Igehirdetői technikája mesteri lehetett, azt 
mondják róla, hogy a szomszéd falukból több mértföldre 
elmentek meghallgatni, és beszédére egy alkalommal 600, 
máskor 1000 lélek tért meg. Negyven éven át ő volt a skót 
covenanterek kedvelt szónoka, az ő nevéhez fűződnek a skót 
vallásos megujulás ez időbeli emlékei. Mégis különös, hogy 
az a lánglelkü fanatikus a saját bevallása szerint „nem em-
lékszik, hogy meg tudna jelölni egy időt a megtérése idejeül, 
vagy olyan időpontot, amikor rendkívüli módon leveretést, 
fölemelkedést érzett volna." Halálos ágyán úgy nyilatkozott, 
hogy életében az egyedüli békességet a Jézus Krisztus predi-
kálásában találta. Cameronnak, ennek a heves, szinte gyűlö-
letig menő buzgóságú embernek ajkáról órák hosszat hall-
gatta a nép az igét, müközben „csöndes sírással zokogott." 
Igehirdetői modora aggressziv, pathetikus, személyiségében, 
mint mindegyikben közülük van valami aszketikus, prófétai. 
Még egy embert, akiről már szóltunk, s akit itt mint ige-
hirdetőt kell pár szóval méltatnunk, ez Rutherford Sámuel. 
Mint st-andrewsi professzor egész seregét hozta létre a külön-
böző munkáknak, melyekben mind az arminianizmus, anti-
nomizmus, vallásszabadság mételyei ellen tör ki. Maga nem 
is csoda, ha nem tudta mi a mások szabadsága. Levelei és 
prédikációi erőteljességben szinte fölülmúlják a Lutheréit, 
az eretnekek és anglikánok ellen hirdetett pusztító dühe 
pedig ma is égeti az olvasó lelkét három század viharán 
keresztül. Nagy előnye volt kiváló képzettsége, erős intel-
lektusa, és jó gyakorlati érzéke, melyekkel épúgy otthon 
volt Aquinoi Tamás kötetei, mint az egyszerű gyülekezet 
között. Bailleivel és Gillespievel ő vezette az egész forra-
dalmat, maga a végletekig menő harcot, Bailleia. békét és 
kiegyezést prédikálva. Mikor haldoklott, 1661. márc. 28-án 
így szólt, „ez az éjszaka be fogja zárni az ajtót, és megerősíti 
horgonyomat a fátylon túl, és elmegyek alvás közben reggel 
5 órakor." És úgy lőn. Prédikációi három kötetben adattak 
ki, ezenkívül levelei holland ós német fordításban jelentek 
meg. „Néha két embernek tűnik föl — mondja egyik életírója 
— az egyik a leveleiből: heves, törekvő, világmegvető, mint 
aki egy láthatatlan arc folytonos szemléletében van elmerülve, 

1* 
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mely után rajong ós a maga történetét annak változó arc-
vonásaiban, boldogságát mosolyában találja. A másik a tudós 
gladiátor, a könyörtelen logikus, a kitartó vitázó, a követ-
kezetesség, rend és systema bámulója, mintha rajta kivül 
lenne az egész világ melyet ő egy argumentumból szemlél." 
A skót egyház igazi typusa és megszemélyesítője.1) 

Ezekből világos tehát a XVII. század skót igehirdeté-
sének képe. Még csak a módszerről egy pár dolgot. A rend-
szer itt sem hagyta nyugodni a skótokat. Nem hiába követelik 
mindig a zsinatok és presbyteriumok ( = egyházmegye) a 
„doctrine teaching"-et, „catechetical doctrine"-t, de az ige-
hirdetés csakugyan fel is vette a dogmatika methodusát. 
Burnet2) ezt mondja róluk: „a papok annyira benne voltak 
az írásban (füll of Scripture), hogy az extempore imádkozás 
után az extempore prédikációt is megpróbálták, methodusuk 
az igehirdetésben olyan világos volt, hogy a nép világosan 
tudta követni a beszédet minden megerőltetés nélkül. A mód-
szer volt, hogy a textusból kivontak bizonyos tantóteleket, 
ezeket fölmutatták és bebizonyították az értelem előtt, aztán 
föltárták, hogyan lehet használni ezt nevelésre ós fegyel-
mezésre, buzdításra és vigasztalásra, saját magunk megpró-
bálására ós mások segítségére." Emellett a külső módszer 
mellett volt más, magából a tárgyból, mely rendesen a keresz-
tyén élet, vagy az üdvtörténet fő fázisait tartalmazta. A fel-
osztás olyan kaptafaszerü volt, hogy a gyülekezet éppenséggel 
nem érezte ki, melyik textusról prédikál, mert mindegyikből 
egyformán ugyanezt erőszakolta elő. Ilyen felosztások voltak: 
bűnbeesés, megváltás, megigazulás, ker. élet; vagy: justi-
ficatio, adoptio, sanctificatio. Helyesen mondja Ramsay, „ezek 
nem annyira expositiók, mint inkább impositiók voltak. A 
textus erőszakolására ő említ egy példát. Egy lelkipásztor 
Hos. 11 : 1—4.-ről beszélve így állította föl a kérdést: „Kedves 
flam-e nekem Efraim?" — felelet: igen, mert: 1. megigazított; 
2. felfogadott; 3. megszentelődött gyermek. Klassikus példa 
azonban a következő: Egy gyülekezet már megunta a lelki-
pásztor beszédét, aki mindig a megszakadt és helyreállított 
szövetséget gyötörte. Egy nap felveszi a lelkipásztor a tex-
tust: I. Mózes 44:13.-ból ós József testvéreiről beszélt, akik 
közül Benjamin zsákjában megtalálták a poharat. A gyüle-
kezet örvend, hogy ujat hall, de a felosztás jön evvel a be-
vezetéssel: „a Benjamin zsákja elszakadt és benne találtatott 
a serleg; így a ti ruhátok is meg fog szakgattatni az ítélet 
napján, tehát első részben szólunk a megszakadt, másikban 
a helyreállott szövetségről."2) 

J) Mitchell: Catechismus of second Reform. London. 1886. LXIIl. I. 
3) Ramsay: Reminiscences 3 0 - 3 2 . 11. 
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Különben a nép maga szerette az ilyen beszédeket, és 
megkülönböztetve a „legalis"-tél „doctrinalis"-nak nevezte. 
Az episcopalisták és liberálisok (kevés számmal) ,.legális'1 

beszédei inkább morális, praktikus beszédek voltak, a dogma-
tizmust és rendszert kizárták belőlük. A későbbi fejlődésben, 
melynek követése már tárgyunkon kivül esik, látjuk a két 
irány elválását és egymással szemben megszilárdulását. A 
szabadelvüség növekedésével, a dogmatikus viták lezajlásával, 
az egyházi felfogás a vezetők között mindinkább tágul, emel-
kedik, és a XVIII. század végén már kifejlődik a két párt : 
az „evangelical," mely a régi orthodoxia letéteményese, a 
dogmák védelmezője, egyházjogi harcok kiváltója és a „mo-
derate'· vagyis mérsékelt, liberális párt, mely az eretnekül-
dözóseken átküzdve magát, kivívja a katholikusok emanci-
pációját, és a XIX. század ,közepén vezeti a vallásos rene-
száncot. 

Végig tekintve a század igehirdetésén, első pillanatra 
megkapjuk a skót jellem két megállapított alaptulajdon-
ságának jelentkezéseit. A formalizmus a dogmatizmusban, a 
rendszerezésben ül diadalt, mint láttuk, magánál a népnél, a 
mysticizmus az „ébredésekben", különösen Rutherford szemé-
lyében, ki úgyis mint politikus, úgyis mint igehirdető, kora 
egyedüli és karakterisztikus jelensége. 

* 
* * 

III. A másik tevékenység a katechesis. Ε kategória alá 
lehetne vonni tulajdonképen az összes egyházi funkciókat, 
itt azonban a katechesis tulajdonképeni értelmét, mint intéz-
ményes vallástanitást és vallásos nevelést próbáljuk figye-
lemmel kisérni. Először is megjegyezzük, hogy ennek tulaj-
donképen három faktora van : Vallásos nevelés a családban 
egyházban, államban. Skóciában azonban már láttuk, hogy 
az állam hogyan olvadt föl egészen az egyházban, most 
megjegyezzük, hogy az egyház a családot is abszorbeálta. 
A viszony tehát nem az, hogy a három, vagy legalább is 
két faktor (egyház és család) külön-külön, de egyenlő értékű 
vallásos nevelést ad, hanem az egyház, mint egyik szűkebb 
körű intézményt, a családot önállóságától és szabadságától 
teljesen megfosztva, megbízza és kötelezi a katechesis vég-
zésére. Az emberek nem családtagok, hanem először egy-
háztagok, azután tagjai az államnak és családnak. Ez a 
folytonos protektorátus, melyet az egyénnek el kellett tűr-
nie, természetesen sok bajnak lett okozója, de hozott magá-
val egy előnyt is, azt tudniillik, hogy az egyháznak mint 
nevelői intézménynek fogalma mind erősebben nyomult elő-
térbe és érvényesült. Most, hogy az egyház teljesen magába 
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olvasztotta az államot, az iskolák fentartását is kettős 
alakjában, mint állam és mint egyház végzi. 

Mielőtt a speciális vallástanítás kérdésére átmennénk, 
nézzük röviden a skót iskolázás történetét e korszak folyama 
alatt. 

Az első korszak nyomorúságos állapotai itt sem javul-
nak eleinte. Az intézkedések megvannak, de hiába. A zsinat 
1616-ban abból az esetből kifolyólag, hogy némely asszonyok 
egyetértve (traffiquing) pápista és jezsuita papokkal, elcsa-
varják az ifjúság fejét „in their growing and tender age," 
rendeli, hogy „ne legyen szabad semmiféle személyeknek 
vagy egyes személynek iskolát tartani fent az ifjúság nevelteté-
sére. csak, ha először birják a püspök jóváhagyását, és aztán 
megvizsgáltattak az egyházmegye lelkipásztorai által, ahol tar-
tózkodnak".1) Rendes körülmények között a lelkész volt a 
tanitó is, nem egy helyen maga állított egy iskolát, mint 
Henderson Lencharsban es Creichben, Semple Kilkpatrick 
papja pedig 2000 merk-ot ajánlott fel egy tanitó tartására.2) 
A parlamenti végzések egymásután jönnek, hangoztatván a 
gramatika tanítását, mert a latin nagyon megfogyatkozott 
(greatlie diminischit.) 1626-ban maga a király utasítja a 
püspököket (ez az episcopalizmus virágkorában), 1627-ben 
pedig legfelsőbb helyről kívánnak jelentést a papoktól az 
iskolák állapota felöl. A jelentések legnagyobb része csak 
negativ eredményt mutat, egy helyről igy: „a községben 
nincs iskola, soha nem is volt, mert a nép szegény földmi-
velő ós megelégszik vele, ha gyermekei is ugy nevelkednek 
föl, ahogy δ nevelkedett".3) Másutt ez a lakonikus válasz: 
„a községben nincs senki, aki Írni-olvasni tudna, a papon 
kivül." 

A presbyterianizmus győzelme után a földesurakkal akar-
nak iskolát állítani, 1642-ben a zsinat rendeli, hogy minden 
helyen az egyházközség ós földesúr közösen tartsanak fent 
iskolát, a tanitó fizetése 100—200 merk lehet. 6 év múlva a 
helyzet csaknem ugyanaz. A periódus le is záródik siker nélkül. 
Pedig az 1642. XI. t.-c. (zsinati) még a tárgyat is beosztja. Rendeli, 
hogy: 1. minden egyházközség tartson egy olvasót (reader): 
aki az istentiszteleten a lekciókat olvasta), egy iskolát ahol 
a gyermekek tanuljanak irni, olvasni, tanulják a vallás alap-
jait, ahol grammer schoolok állíthatók, állítsanak; 2. az 
egyházlátogatásnál a papot vonják felelőségre a vénekkel 
együtt az iskolák felöl, a bizottság tegyen jelentést a zsinat-
nak; 3. ajánltatik Őfelségének és a parlamentnek, hogy az 

») A. Edgar : Old church life in Scotland. London. 1886. II. k. 65. 1. 
') U. o. 68. 1. 1 merk = 16 kor. 
' ) U. o. 70. 1. 
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előbb fölsorolt iskolák fölállittassanab, hogy a szegény embe-
rek gyermekei, ha jó tehetségüek, neveltessenek föl a hely 
szüksége és lehetősége szerint; 4. bizottságok neveztessenek 
ki az iskolák látogatására ős a grammatika tanítására szol-
gáló legjobb eszközök megválogatására és e bizottságok 
sürgősen tegyenek jelentést munkálataikról. A gramatikai 
iskolák és kollégiumok rendszeres vizsgálatára és a képesí-
tések ellenőrzésére csak 1705-ben történik zsinati intézkedés.1) 

Iskolamesterek theologiát végzett, állással nem biró 
egyének voltak, kiket a lelkész, és az egyháztagok közíil-
azok jelöltek, akiknek legalább 100 £ vagyonuk volt, de 
a zsinat 1638-ban kimondja, hogy senkit a gyülekezet aka-
rata ellenére nem lehet nyakába varrni (intrude upon). Meg-
kívánják a vizsgálatot. 1697-ben egy ember jelenik meg az 
Ayr presbyterium előtt és „bizonyságot tévén képességeiről, 
vallást tett elveiről, hogy azok megegyeznek az egyház tanaival 
és kormányzatával, felajánlotta, hogy alájegyzi a Confession 
of Faith-t, folhatalmaztatott tanításra a New-Cumnock-i isko-
lában, ahová meghivattatott." Magániskolák hasonló vizsgálat 
kiállásával engedélyeztetnek. A szegény gyermekek tanítására 
ösztöndijakat alapítanak, de a vizsgálat igen szigorú. Érde-
kes, hogy a reális oldal is csakhamar előtérbe jut. 1641-ben 
egy technical collégé felállítását rendelik el minden megyé-
ben, ahol szőni ós harisnyát kötni tanulnak. 1661-iki zsinat 
szerint: „szegény gyermekek, csavargók és más korhelyek 
szőni és varrni tanuljanak."2) 

A tanítás főtárgya természetesen a vallás volt, 1698-ból. 
olvastunk egy rendeletet, mely az iskolamesterek kötelessé-
gévé teszi, hogy „tanítsák tanítványaikat a vallás főelveiben, 
egyet se engedjenek csavarogni, az osztály imádsággal kezdje 
ós végezze munkáját." (Ayr presb.) 

Ez vezet át bennünket a tulajdonképeni katechesisre, 
melyet két téren fogunk szemlélni: családban és egyházban. 

A családi vallásos nevelés, vagy vallástanítás gondo-
lata igen régi keletű. Részletes történetére nem térhetünk 
vissza, csak röviden kell tárgyalnunk e korbeli történetét.3) 

Az egyházpolitikai zavarok még szükségesebbé tették 
azt, hogy az egyháznak a családban egy olyan faktora legyen, 
mely minden vihar és veszedelem dacára is az δ szellemében 
neki neveljen egyháztagokat. így az egyház olyan eszközöket 
léptetett életbe, melyek ezt biztosították. Első és legfonto-
sabb ezek közül a családi istentisztelet volt. Tulajdonkép 

') Abridgement of Acts of G. Ass . of church of Scotl. 1 6 8 3 - 1 8 1 0 . 
Etiinb. 1811. 

' ) Edgar : 1. m. 1 0 9 - 1 2 3 11. 
*) L. ehcz : A skót vall. nevelés története a ref. óta. Tlieol. Szaklap. 

IX. évf. 
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két elemből állott: egyik építő, a kultusz, a másik doctri-
nalis, a katechizáció. A kettő később összeolvadt, épugy 
mint az egyházi katechizáció tutajdonképen kultikus cselek-
vényből fejlődött ki. 

Ε periódus első intézkedése a családi istentiszteletre 
vonatkozólag az 1639. zsinat határozata, mely szerint „min-
den családban istentisztelet állittassék be, ahol még nincs, 
reggel ős este, és a gyermekek és cselédek taníttassanak 
(catechised) otthon a családfők által, melyről bizonyságot 
szerezzenek a lelkészek és presbyterek, minden család meglá-
togatása alkalmával."1) Ezt tehát ugy kell elképzelni, hogy 
a családi istentisztelet után a családfő a gyermekeket és 
cselédeket tanította a kátéból. Először nézzük magának a 
családi istentiszteletnek formáját. 

Legteljesebben és legrészletesebben szabályozza ezt a 
Westminstert zsinat, melynek erre kiadott „Directory"-ja a 
következőket mondja ki: Érdekes maga a cim: „a kegyes-
ség ápolása, egység fönntartása ős szakadás és megoszlás 
kikerülése céljából." Egyes pontjai röviden a következők: 
1. Szükséges, hogy mindenki imádság és elmélkedés által 
hálát adjon Istennek, és erre a papok és a családfők kény-
szerítsék a népet (press). 2. A családi istentisztelet módjai: 
először ima és hálaadás különös tekintettel úgy Isten egy-
házának állapotára, mint a családnak és egyes tagjainak 
helyzetére. Aztán írás olvasás egyszerű katechizálással, hogy 
az együgyüek képesek legyenek résztvenni az istentisztele-
ten, megértsék az Írásokat, melyeket olvasnak; együttes is-
tenes beszélgetés (godlie conferencis) a tagok nevelése céljá-
ból a legszentebb hitben, valamint figyelmeztetés és dorgálás 
igaz okok miatt azok által, a kiknek erre a családban tekin-
télyük van. 3. Amint a szent írások magyarázatának köte-
lessége és hivatása a lelkipásztor hivatásának egy fontos 
részét teszi, amit senki bármennyire képes is különben, nem 
vehet magára, hacsak arra Isten és saját egyháza illő módon 
el nem hivta, úgy minden családban, ahol olvasni tudó em-
ber van, a szentirások olvasandók rendesen, és ajánlatos, hogy 
azután beszélgessenek és a beszélgetés során hasznos meg-
jegyzéseket tegyenek afelől, amiket olvastak és hallottak . . . 
Mindenben a családfő a fő, a család bármelyik tagja tehet 
egy kérdést, hogy föltárhassa kételyeit. 4. Senki ez alól ne 
vonhassa ki magát. Ahol a családfő nem alkalmas, ott a 
lelkész, vagy egyháztanács jelöl ki embert más családból. 
5. Méltatlan emberek ne tarthassanak családi istentiszteletet, 
mert az együgyűeket és állhatatlanokat félre viszik. 6. Min-
den család maga tartja, idegenek ne legyenek jelen. 7. «Bár-
milyen gyümölcsöző és eredményes volt is a különböző csa-

' ) Story: Church of Scotland. IV. k. A Edgar: church discipline 439. 1. 
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ládok tagjainak közös összegyűlése az üldöztetések ós szen-
vedések napjaiban (amely esetekben sok dolog ajánlatos, ami 
máskor nem is tűrhető), ha az Isten békével áld meg ben-
nünket és helyre állitja az evangelium tisztaságát, ilyen 
gyűlései a különböző családok tagjainak megszüntetendők, 
mint amelyek a családi gyakorlatot akadályozzák, a közös 
istentiszteletek hátrányaira szolgálnak, szétszaggatják az 
egyes családokat az egyes gyülekezetekben, később az egész 
egyházban. A sok rossz mellett, ami ezekből származik, ezek 
erősitik a testi ember szivét (hard the hearts of carnal 
men) ós az istenfélőt aggodalommal töltik el." 8. „Vasárnap, 
miután a család minden egyes tagja és az egész család együtt 
imádkozott az Istenhez, hogy tegye alkalmassá őket a közös 
istentiszteletre, s azt áldásossá reájuk: a családfő köteles 
vigyázni rá, hogy a család minden egyes tagja elmenjen a 
gyülekezeti istentiszteletre (publick worship), és csatlakoz-
zék a gyülekezet többi tagjaihoz, az istentisztelet végeztével, 
egy ima után, mindegyik számoljon be (otthon) arról, amit 
hallott, ezután az idő többi részét eltöltik katechizálással, 
vallásos társalgással (spiritual conversation) az Isten igéje 
felől, vagy pedig külön-külön olvassanak, elmélkedjenek ós 
imádkozzanak, így erősítvén magukat az Istennel való kö-
zösségben (communion), hogy ugy a nyilvános istentisztelet 
hasznát előmozdítsák, növeljék, maguk pedig növekedjenek 
örök életre." 9. A kik a hangos imádkozásban nem gyakor-
lottak, gyakorolják magukat gondolatok nyerésében ós kife-
jezésében. Az ima és elmélkedés (magán) tárgyaiul ajánlhatók: 
„Vallják be érdemtelenségüket Istennek, vallják be bűneiket, 
a család bűneit, vádolván, megítélvén és elkárhoztatván ma-
gukat érte, mig teljesen meg nem alázkodnak; öntsék ki 
szivüket Isten előtt; adjanak hálát Isten jóságáért, különösen 
Jézusért; könyörögjenek azért, amire szükségük van; imád-
kozzanak az egyházért, a királyért, a városért, családért stb.; 
bezárja az imát a kórós, hogy Isten dicsőítse meg magát az 
eljövendő országban." 10—14. Egymás erre való figyelmez-
tetését kívánja, a presbytereknek még jobban ajánlja az 
extempore imádkozást, végre a befejezés ebben látja a té-
velygés terjesztésének, szakadásoknak megakadályozását. — 
Végül igy szól: ezeknek célja, hogy az istenfélelmet növeljék, 
más oldalról „semmiféle más gyűlések vagy más gyakorlat 
a vallás gyakorlatának neve és örve alatt megengedve nin-
csenek, mint amelyek képesek a tévelygés terjesztésére, sza-
kadásokra, a nyilvános istentisztelet ós a pap megvetésére, 
(misregard or contempt), a különös kötelességek elhanya-
golására vezetni; vagy más dolgokra, melyek test és nem 
lélek szerint valók és ellenségei az igazságnak ós békesség-
nek." 
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Különösen jellemző az idézett utasításban az a gondolat, 
ami az egyes családok külön istentiszteletére vonatkozik. 
Nyilvánvaló, hogy ha megengedik a közös istentiszteletnek 
több családra való kiterjesztését, ott el van vetve a szektás 
kodás magva. A skót egyház tehát ösztönszerűleg érezte, 
hogy mihelyt az egyház a családot kiereszti a kezéből, vele 
a vallásos nevelés egész kérdését elejtette. A gondolat lénye-
gében egy igen fontos kérdést érint, mely a következő: mi-
lyen viszonyban legyen az egyházi ós a családi vallásos ne-
velés. Mert világos, hogy a család tradíciója, egyes más 
hatások alá kerülő gyermekek újító törekvései, veszélyeztetik 
a közszellemet, melyet a dogmáknak ós egyházkormányzatnak 
behódoltatással az egyház olyan hiven ápolt. Most tegyük 
föl, hogy a fiú, aki a család hagyományos szokásos világné-
zetéből kinőtt és önállóan gondolkozik, szintén családot ala-
pit. Akkor az történik, hogy ebben a családban a vallásos 
felfogás teljességgel más lesz, mint az előbbiben, sőt, mint 
az egész egyházban. Mit tesz hát az egyház ? Az eretnekség 
terjedését megakadályozza úgy, hogy először magában a 
családban biztosítja a tekintély integritását. Úgy ügyel föl a 
családfő, hogy a gyermekeknek ne engedje meg a kételke 
dóst vagy magyarázgatást. Hogy pedig minden családnak 
így kifejlett tradícióját megőrizze, arra külön választja az 
egyes családokat ós mindegyiket az egyház általános hetero-
nomiája alá helyezi. A családnak ez az erősítése a skót nép 
tradicionális, formalista karaktererére vezethető vissza, mely-
ről fentebb mondtuk, hogy megóvta a skótokat a szektásko-
dástól. Ennek itt szemléljük egyik legklasszikusabb példáját. 

Természetes, hogy az intézményes családban folyó val-
lástanítás és nevelés mellett volt és pedig igen szigorú 
fegyelem is. A tanítás tárgyának vizsgálata azonban későbbi 
feladat, a családi fegyelem pedig az egyháztól kapván indí-
tékát, az egyházfegyelemről szóló részben tárgyalandó. 

Az egyház által végzett vallásos nevelés speciális alak-
jában katechizació néven ismeretes. Ennek a cselekvénynek 
hosszú története van, mely belenyúlik az előbbi periódusba. 
Itt abból röviden csak annyit, amennyit okvetlen szükséges. 
Itt kénytelenek vagyunk az igehirdetés történetére is kitérni 
pár szóval, mit az előbbi részben, mint feleslegest, mellőztünk. 

Még az episcopalizmus idejében szokás volt minden 
délután, hogy a nép összegyűlt a templomban ós ott egy részt 
olvastak a bibliából, s rövid imával befejezték az istentisz-
teletet. A puritanizmus hatása alatt ezt kiegészítették egy 
bibliamagyarázattal (lecture) egyik történetíró szerint azért, 
mert látták, hogy „sok ivásra adott alkalmat ép azon idő-
tájban, mikor ezek az imák és bibliai helyek olyastattak." 
Ennek értelme körülbelül az, hogy, mivel ekkor minden 
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munkának szünetelnie kellett, a nép idejét akarták a haszon-
talan időlopástól elvonni. Ez a mindennapi istentisztelet azon-
ban nem járt jó eredménnyel. A nép vagy egészen mellőzte 
a rajtuk való részvételt, vagy, ha kényszeritették, hadakozott 
ellenük. Voltak azonban helyek, a hol a „lecture" találkozott 
a nép tetszésével. Irvineben Dickson úgy oldotta meg a 
kérdést, hogy a bibliamagyarázat helyett a népet házához 
gyűjtötte vasárnap este, beszéd után s ott beszélgetett velük 
vallásos kérdésekről. így már 1642-ben a mauchlini kirk 
session jegyzőkönyvéből látjuk, hogy a pap prédikál vasár-
nap kétszer, minden kedden egyszer, néha prédikálva, néha 
katechizálva, azonkívül reggel és este „publick prayers" tar-
tanak írás olvasással.1) Világos tehát, hogy itt e kettő elválik 
egymástól. A hétköznapi istentiszteletek visszamennek az 
első időkre, a hét folyamán azonban egyszer, kedden, válto-
gatva, prédikáció és katechizálás (lecture és catechising) 
tartatik. A következő időkben a keddi istentisztelet teljesen 
a katechizálásra fordíttatott, míg a vasárnap délutáni szintén, 
avval a külömbséggel, hogy itt csak gyermekek katechizá-
ciója folyt. így lassankint a hétköznapi, tehát mindenki szá-
mára való katechizáció nagy jelentőségre emelkedett, s jelen-
tőségében meghaladta a prédikációt is. 

Ha most ráemlékezünk, hogy a katechizáció a családban 
hogyan nyugodott a családfőn, hogy annak kötelessége volt 
a családtagokat tanítani, látjuk, mi a jelentősége a hétköz-
napi katechesisnek. Akkor kérdezte fel a pap és tanította 
meg a családfőket arra, mit tanítsanak gyermekeiknek. 
Vasárnap délután pedig a gyermekek tudását vizsgálta meg. 
Iiry érthetjük, milyen szervezett volt a tanítás mit az egy-
ház végzett. Lassanként a hétköznapi összejövetel neve 
„oxamination" lesz, Glastonban úgy rendelik el, hogy „legyen 
examinalion az egész gyülekezetnek egy napján a hétnek, 
amelyik legyen péntek; „liothesay egyháztanácsa elrendeli, 
hogy az egyházközség négy részre osztassék vizsgálat szem-
pontjából". 1639-ben a zsinat rendeli el a katechizációt még 
pedig az egyházközség egyes helyein nem hagyván azt 
félbe, csak az urvacsoraosztás előtt egy kicsivel (XXII. 
Less.) 1619-ben már a tárgyat is megadják a kateche-
sishez. Ez a zsinat követeli a Megváltó tudomány sum-
májának magyarázatát, majd igy szól: „minden lelkipásztor 
az elöljárók segítségével gondoskodjék róla, hogy minden 
háznál, ahol olvasni tudó ember van, legyen egy példánya 
a „Shorter és Larger katechismus"-nak „Confession of Faith" 
és „Directory for Family Worship"-nak. A presbyteriumok 
(egyházmegyék) tartsanak szigorú vizsgálatot, ugy a lelki-

') Edgar. J. m. II. 83 -94 . II. 
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pásztor fölött, aki a katechizációt tartja, mint a családapák 
fölött, akik ezt a családban gyakorolják, hanyagság esetében 
függesztessék föl a lelkipásztor. (1649. jul. 30.) 

Csak természetes, hogy az ilyen nagy elterjedettség és 
ilyen erős kényszerítés mellett gombamódra termettek a 
káték is. A covenant korabeli káték speciális kálvinista 
dogmatikai alapon állanak, mig a westminsteri már szabad-
elvűbb, de természetesen csak anglikán hatásra. A westmins-
teri zsinat alatt óriási száma keletkezett a kátéknak, közü-
lök a legfontosabbakat anglikán és skót eredetükben külön, 
Mitchell gyűjtötte össze óriási szorgalommal részint egészben, 
részint töredékekben.1) Van itt a kor legnagyobb emberei, 
köztük Rutherford, Ball, Blair (Robert) és Wisher tollából. 
A sok kísérletezés, nézeteltérések és dogmatikai különbségek 
egyeztetése árán végre sikerült a kisebbik kátét összeállítani, 
melyből később a nagyobbat feldolgozták. Részletes ismer-
tetést adni az egyes kátékról itt nem áll módunkban, csak 
azok és különösen a „Larger és Shorter Catechism." rövid 
jellemzését adjuk a következőkben:'·4) A káték beosztása 
nagyjában a hiszekegyet követi. Mindegyik káté Istenről, 
Jézusról, a Szentlélekről szóló hitcikkeket letárgyalja, aztán 
átmegy az erkölcstani részre ós itt adja a dekalogot és 
miatyánkot. A két rész közötti szakadék nyilvánvaló. A ket-
tőt vagy általában sehogy (Rutherford, New Catechism) vagy 
laza átmenettel (Shorter Catechism) köti össze. Az egység 
megőrzésére, bár sikertelenül, kísérletet tett az A. B. C. cimü 
káté, mely a credo, dekalog ós Uri ima hármas beosztását 
érvényesiti, de az egyházról, szentlélekről, praedestinációról 
és a ker. élet folyamáról (bűnbánat kivételével) egy szót 
sem ejt. Talán ez a hiányossága lehetett oka annak, hogy 
az 1648. évi zsinat XIX. sessiójában kimondá, hogy „a káté 
ujranyomatása ós oivastatása szigorúan tilos a benne levő 
nagy tévedések (gross errors) miatt az egyetemes üdvözü-
lésről, sacramentumokról etc." Ha most a kátét kikeressük, 
ott az inkriminált részek a következőkép hangzanak: 11. 
kérdés: Minden ember megváltatott Krisztusban, aki Ádám-
ban elesett? Felelet: Nem, csak azok akik igazán hittek 
benne. 12. kérdés. Mit nevezel igaz hitnek ? Felelet. A Jézus 
Krisztus igaz ismeretét (trae knowoledge), a benne való üdvösség 
meggyőződésével." Nyilván igaz, hogy itt areprobáció gondola-
táról egy szó sincs az egykorú skót káték értelmében. Vilá-
gos azonban az is, hogy a szerző tulajdonképen Kálvin alapján 

' ) Mitchell: Catechismus of the second Reformation. London 1886. Itt 
a vita története is részletesen le van írva. 

*) Gondolatmenetét ú j ra a »Shorter Catechismus«-nak, mint a »Meg-
váltó tud. summájának« bővebben 1. : A skót vall. nevelés története. Theol. 
Szaklap IX. 199. Itt csak rövid jellemzésére szorítkozhatunk. 
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áll, aki hirdette, hogy a magam üdvözléséről való bizonyság 
feltétlen bizonyítéka annak, hogy a választottak közé tarto-
zom. És ép ez az, amit az idézett 12. felelet második része 
kimond. Jellemző, hogy ezután hetven évvel ugyanezért a 
szóért, hogy bizonyság, (Assurance) vagy bizalom, támadták 
meg Fisher könyvét1), melyben azt állította, hogy a hit lé-
nyege a bizalom. A többi káték tantartalma szigorúan a 
kálvini repobratiotant hangoztatja, az előbbiekből láthatóan 
azt tartván a káté gyökerének. 

A káték módszere épenséggel nem kielégítő. Az első 
és második rész közötti űr miatt az első részből a gyakor-
lati vonatkozások teljességgel hiányzanak. Az ugy tűnik föl, 
mintha egy külön adott tananyag volna, melyhez külsőleg 
kapcsolódik az utóbbi. 

A hivatalos egyházi katechesis ez elsorolt káték mellett 
még és főképen a Wodrow-fóle „Sum of saving knowledge"-
hez csatlakozott. Mellékelve voltak hozzá rövid compendiu-
mok gyanánt. „The practical use of saving knowledge;" 
„Warrants to believe" ós „The evidences of true faith."2) 
Mindháromban paragrafusokra szedett, bibliai lokusokkal 
körülrakott rövid mondatok, csak a legérdekesebből, a 
„Warrant to bilieve"-ból a következőt: Először beállít egy 
tételt, pl. Isten hívása (Ézs. 4 : 1—5.) Most jön egy syllo-
gismus, mely az illetőt biztosítja afelől, hogy igazhitű: 
„Mindenki, aki elfogadja a szabad kegyelmet: Jézusé. Én 
elfogadom Isten szabad kegyelmét, tehát a Jézusé vagyok." 
Vagy még egyet: Isten ünnepélyes parancsa (I. Ján. 3 : 23.) 
syliogismus: Aki Isten haragjától való felelemből és saját 
bűnei tudatában Jézushoz menekül és az ő törvényének 
engedelmeskedik, annak a hite erős, megváltó hit lesz. Én 
hozzája menekülök, tehát engem hitem megtart." Készakarva 
választottuk ezt a példát, hogy rajta be lehessen mutatni a 
kor írásműveinek tantartalmát és egész vallásos világnézetét. 
Hol van ez a syllogizált, elhitetett és törvényhez ragaszkodó 
hit a Jézus derült bizalmától, vagy a Kálvin fanatikus meg-
győződésétől. És hol van az az Isten haragjától rettegő vallás 
attól, amely a tékozló flu példázatában leli örökszép kifeje-
zését. Ha ez sem formalizmus, ha ez sem jogi felfogás, 
akkor a zsidókról és keresztyén judaizmusról beszélni felü-
letes nagyképűség. 

Most döntsük el még röviden, mi lehetett e hosszú, 
egy emberi életre kiterjedő katechizálás célja. Elvileg a 

l) Marrow of Modern Divinity. A vita 1715-ben kezdődött, azután több-
ször felujult . 

a) The Conf. of Faith, larger and Sborter Catechism etc. etc. Edinburgh. 
Hunter. 1876. 
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katechesis célja, hogy az egyház birtokában levő vallásos 
kulturkincset, vallásos világnézetet ugy adja át a gyermek-
nek, hogy az megérezze közösségét azokkal, akik ugyanegy 
világnézetet vallanak vele. Az egyházba való öntudatos bele-
taglalódás ideje a konfirmáció és vele együtt a gyermek 
fölhatalmaztatik arra, hogy a többiekkel való egységének 
dokumentálásául a közösség sacramentumát az úrvacsorát 
felvegye. Ebből következik két dolog: 1. Az úrvacsora föl-
adása sohasem történhetik az ünnepélyes kózrátótel előtt; 
2. a gyermekek sohasem vehetnek konfirmáció alkalmával 
egyedül Úrvacsorát, mert akkor a gyülekezet ki van játszva. 

A skót egyházban a konfirmációról igen bizonytalan 
nyilatkozatok vannak. A konfirmáció belső jelentése, az 
egyházba való felvétel, teljesen hiányzik, a kézrátétel szin-
tén; egyetlen egy dolog van, mely emlékeztet a cselekményre, 
melyet nagy fantáziával konfirmációnak lehetne nevezni, ez 
az urvacsoraosztás előtti kérdezés. Itt tehát vizsgálatról van 
szó, melyet különösen elrendel az 1668. t.-c.') Mi volt a 
kérdés tárgya ? A hiszekegy, dekalog, úri ima. Hangoztatják 
a keresztségi fogadalmat, de az egyházról egyik intézke-
désben sincs szó. A konfirmáció tehát e korban puszta vizs-
gálat, mely a ker. hittan, azaz a káté főpontjaira irányul. 
Hogy ez maga sem konfirmáció, csak vallásvizsga, nem föl-
vétel az egyházba, csak úrvacsorához való bocsáttatás a 
belső jelentés kiemelése nélkül, mindenki első pillanatra 
észreveheti. Még világosabb az abból, hogy az úrvacsora 
előtti vizsgálatot mindenkinek ki kellett állania. Ε vizsgálat 
tárgya ugyan legfőkép a sacramentumok jelentősége volt, 
de ez a dolgon nem változtat. Mauchlineben 1735-ben már a 
szószékről hirdeti ki a pap a vizsgálat napjait és pedig 
vasárnap általános vizsgálat, hétfőn azoké, akik elmaradtak, 
kedden, akik először jönnek úrvacsorához. Az admissió 
föltételét Baillei igy irja le: „a tudomány kellő mértéke és 
hitvallomás arról, hogy hiszik az igazságot; másodszor, 
hogy életükben és beszédükben feddhetlenek; harmadszor, 
hogy magukat az egyházfegyelemnek alárendelik."2) Világos, 
hogy itt az utolsó nem az, amit mi az egyházba való fölvé-
tel alatt értünk, tisztán csak egy nyilatkozat, mely elismeri 
az egyház tekintélyét. A protesterek alatt még egy negye-
diket csatoltak hozzá, „tiszta és bizonyos jelek újjászületé-
séről". A sacramentalis böjtöt a rendes heti böjtön kivül 
számították és igen szigorúan tartották meg. 

Mi tehát a vallástanítás célja ? Nem a konfirmáció, 
mert ennek a megtörténtével a katechizálás tovább folyik. 

') Sprott. Worship and Offices of Ch. o. Sc. Lond. 1882. 
A. Edgar. Old Churchlife on Scotland. 
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Nem is az úrvacsora, mert minden úrvacsora után újra 
kezdődik, különben is ez egy ismétlődő jelenség. De mind a 
konfirmációra, mind az úrvacsorára egy dolog kópesit : 
tudása, az egyház hitelveinek és aláírása alkotmányainak. 
Hogy itt ismét és döntően a skót dogmatizmus és skót 
formalizmus folyt be, azt mint kétségbevonhatatlan tényt 
csak konstatálhatjuk. A fanatizmus elrejtett nyomait épigy 
végig kisérhetjük a sacramentális böjtök, a covenant követe-
lése és aláírási kötelezettsége, stb. jelentkezésében. Igazi 
szép példáját azonban az egyházfegyelemben látjuk, mely-
nek rövid jellemzését már egy előbbi közleményünk tar-
talmazza. 

Imre Lajos. 



Kálvinizmus és demokrácia. 

Végtelen nagy örömmel látom, hogy Europaszerte, de 
nálunk is kezd tért hódítani a komoly, az igazi kálvinizmus 
iránt való érdeklődés. Vannak már jó sokan, akik azt tűz-
ték ki maguknak célul, hogy jelszavak helyett, vagy egyelőre 
még csak mellett, felkutatják ezeknek a jelszavaknak igazi 
értelmét, kimutatják, hogy mennyire bírnak azok értékkel 
a modern életre s mennyiben állnak rokonságban más ha-
sonló jelszavakkal, melyeket a tudományos, társadalmi, poli-
tikai vagy éppen állami élet vetett fel. 

Erre pedig végtelen nagy szükségünk van most, mert 
minél jobban elvek szerint kezdenek csoportosulni nálunk is 
az emberek, annál szembetűnőbb az a határozatlanság, az a 
bizonytalanság, amely az elvek sőt világnézetek értékelésében 
náluk jelentkezik. Ezért van az, hogy egy sereg kérdés 
vagy csak egyoldalú megvilágításban áll sokak előtt, vagy 
épen tetszés szerint, a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva 
fogadnak el az emberek egyes kérdésekben külön-külön oly 
elveket, melyek együtt, egymás mellett sem a lélek, sem a 
logika, sem az érzület egységességének törvényei szerint nem 
férnek meg. 

Különösen épen a kálvinizmus ma az a gyűjtő fogalom, 
a mely alá mindent össze lehet foglalni. A kálvinizmus néme-
lyek szerint ugyanis egészen szépen megfér a szociál-demok-
ráciával sőt a demagógiával is, meg a konzervativizmussal 
épen úgy, mint nemcsak a keresztyén, hanem a modern 
szabadgondolkodó liberalizmussal is, a francia forradalom 
eszméiből táplálkozó köztársasági elvekkel éppen úgy, mint 
az iskolák államosításának gondolatával és így tovább; kál-
vinista lehet mindenki, akármilyen elvei vannak is, ha t. i. 
annak vallja magát. 

Ez azonban nagyon laza álláspont és épen az a mi 
nagy bajunk, hogy elhalványult előttünk, magyar refor-
mátusság előtt, a kálvinizmusnak mint egységes világnézet-
nek a képe s helyette ma már csak egy nagy mozaikot 
látunk, azt is összetörve, amelynek törmelékeivel aztán tet-
szés szerint játszhatik mindenki s tetszés szerint illeszthet 
bele belőle egy-egy darabkát a maga világnézetének igen 
gyakran a kálvinizmustól teljesen elütő képébe is. 
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Pedig sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a kálvinizmus 
nem valami egyszerű dogmatikai vagy theologia irány, nem 
is csupán külön típusa a keresztyénségnek, hanem önálló 
világnézet, s mint ilyen nem egy két századra szóló s aztán 
elvirágzó theologiai iskola, hanem fejlődésképes világfelfogás, 
mely tehát nem csupán vallásbeli, vagy theologiai reformokat 
hozott, hanem megreformálta az emberi életet s kihatott és 
kihat nemcsak az Istenről, hanem magunkról, a világról s 
a mindenségről szóló felfogásunk kialakítására is. Szóval 
világnézetének önálló külön stílusban felépített épülete van, 
akárcsak a római katholicizmusnak vagy evolucionizmusnak s 
némelyek szerint δ az egyedüli a protestáns felekezetek között, 
mely világnézetet volt képes magának teremteni. Innen ma-
gyarázható tehát az a sajátságos jelenség, hogy a kálviniz-
mus mindenütt, az egyén életére éppen úgy, mint a társada-
loméra rányomja a maga félreismerhetetlen bélyegét. És 
pedig nem valami szintelen szétfolyó, egyetemes keresztyén 
bélyeget, hanem határozottan és felismerhetetlenül jellegze-
tesei. És nem is csak az egyes egyén lelki, szóval vallás-
erkölcsi életében, hanem az egész társadalom életében is, még 
ott is, ahol arra nem is gondolnánk, t. i. a politikai, tudo-
mányos, művészeti, sőt még a közgazdasági életben is. És ez 
természetes is. Éppen ez a körülmény bizonyítja azt, hogy a 
kálvinizmus egy nagyszabású egységes világnézet, mert bele-
markol, ráteszi kezét az emberi élet mindenféle megnyilvá-
nulására ós azt határozott, félreismerhetetlen módon átalakítja. 

Hogy pedig micsoda megmérhetetlen szociális, hajtó, 
formáló, átalakító erő volt és van a kálvinizmusban, hogy 
mily óriási mértékben járult hozzá a modern társadalom mai 
kialakításához, de mily sokban áll annál egészségesebb alapon 
is, arra nézve az újra erősödő neo-kálvinizmus lassankint 
több szép munkát termel, de itt most különösen egy nagysza-
bású munkát ajánlok mindenkinek a figyelmébe: Troeltsch 
Ernő heidelbergi tanár könyvét, címe : Die Soziallehren der 
christlichen Kirchen und Gruppen; amelyben a szerző, 
bár theologiailag teljesen távol áll a kálvinizmustól, mégis 
a legpártatlanabb elismeréssel hajlik meg annak elsőrendű 
és az összes protestáns felekezeteket messze túlszárnyaló 
nagysága előtt, mikor pl. úgy jellemzi azt, hogy az „die Religion 
der Aktivität und des Heroismus" vagy pl. azt mondja rá, 
hogy „ez most a tulajdonképeni nagyhatalmassága a pro-
testantizmusnak"1) és mialatt pl. még a lutheranizmus is, 
minden értékes tartalma mellett is mintegy fólbenmaradt és 
sem igazi gyökeres egyházszervezkedósre nem volt képes, 
sem a politikába nem mert és nem is tudott soha erediné-

*) Troeltsch i. m. Tübingen 1912. 605. ο. 
Thool. Szak lap XI . év f . 3 
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nyesen beleavatkozni, addig a kálvinizmust valami csodálatos 
hajtó erő vitte ki az életbe és a református individualizmus-
ban különös ösztönzést nyert minden irányban az aktivitásra, 
vagyis arra, hogy személyét teljesen belevesse a világ ős a 
társadalom problémáinak megoldása körül tomboló küzdel-
mekbe, hogy szünetlenül, alaposan és építve dolgozzék.1) 

És ha megkérdezzük, hogy mi volt ez a hajtó erő, mely 
a kálvinizmusnak ilyen hatalmas, elszánt, szinte harcias jelle-
met tudott adni, akkor ezt abban a főgondolatban találjuk 
meg, amely úgy hangzik, hogy mi egy óriási feladat elvég-
zésére hivattattunk el: arra t. i. hogy ne csak a saját lel-
künk üdvösségével, a saját boldogságunkkal és nyugal-
munkkal törődjünk, hanem első sorban azzal, hogy Isten 
dicsősége ós uralma helyreállíttassák ezen az egész világon, 
hogy az Isten akarata, törvényei érvényesüljenek az ,egész 
életben, az egész társadalomban, szóval mindenütt. íme a 
SoliDeo Gloria felséges gondolata mint a kálvini keresztyén-
ség aktivitásának leghatalmasabb hajtó ereje. 

És éppen ez a főgondolat az, mely nem engedte meg 
soha, hogy a kálvinizmus passzivitásba, mysticizmusba essék, 
szóval valami egyoldalú érzelmi és zárkózott keresztyénséggó 
váljék. Hogy pedig éppen a Soli Deo Gloria eszméjénél fogva 
hogyan fogta föl a kálvinizmus az evangéliumot, hogyan lett 
az számára az örök aktivitásnak forrása ós ösztökéje, arra 
nézve nem állhatom meg, hogy ne idézzem azt a legklasszi-
kusabb, legtalálóbb gondolatot, amelyet erre nézve valaha 
olvastam s a mely így szól: „így Calvin számára is az 
evangélium nem csupán arra való erő, hogy üdvözítse az 
egyeseket, akik hisznek benne, nem csupán vigasztalás a 
megkeseredett szivek számára, nem csupán a lélekre vesze-
delmes tévelygések legyőzése, hanem egyszersmind gyógy-
szer a nyilvános és általános bajokra, megtisztulás és meg-
ujulás eleme nagy társas közösségek számára és alapkő arra, 
hogy az ilyeneket azon felépítsük."2) 

Ez a nagyszerű jellemzés világosan ós határozottan 
felmutatja előttünk a kálvinizmus aktiv jellemét, melyet 
leghelyesebben a tettekben megnyilatkozó vallásosságnak ne-
vezhetnénk. Mert ha az evangélium valóban nem csupán a 
vallási áhitat perceire való, nemcsak arra, hogy titkon ajtón-
kat bezárva, csendes vallási elmélődéseinkhez az életet adja, 
hanem arra is, hogy gyógyszer legyen a nyilvános és általá-
nos bajokon, akkor világos, hogy az igazi kálvinista keresz-
tyénnek nem szabad nyugodni addig, amíg az evangélium 

') Troeltsch i. m. 623. o. 
') Hundeshagen: Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchen-

politik 1864, 2940. id. Troeltsch i. m. 6060. 
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erői nem jutnak bele a társadalom vérkeringésébe, amig az 
evangélium, az Isten erkölcsi törvényei nem kormányozzák 
a társadalom életét is. 

Ennek az elszánt, határozott aktivitásnak azonban nem 
valami külső jelentéktelen forrásai vannak. Fő mozgató ereje 
nem a humanizmus, mint némelyek gondolják, nem is az 
illető népek faji aktiv karaktere, hanem valami más, mélysé-
gesen theologiai gondolat és ez az Isten szuverenitásának 
gondolata. Ezt vitte és viszi bele a kálvinizmus a társada-
lomnak életébe s éppen ez által lesz mindig purifikáló, meg-
újító, rendet teremtő hatással, úgy az egyén, mint a társa-
dalom életére. A végcél tehát a kálvinizmusban sohasem az 
egyén üdvössége, nyugalma, boldogsága a maga izoláltságában, 
hanem mindig valami végtelenül magasabb, felségesebb t. i. 
Isten uralmának biztosítása, dicsőségének érvényesülése, nem-
csak a természet, hanem az ember életében is. 

Ezek után most már jobban megérthetjük tehát, hogy 
miért volt éppen a kálvinizmus mindenütt nemcsak az egyéni 
hanem a társadalmi életnek is kiváltképpen reformálója, és 
így, mint az evangélium eredeti igazságainak előtérbe állitója, 
s a róm. katliolicizmus diamatrális ellentéte, teljesen uj gon-
dolatokat hozott nemcsak a theologiai és ethikai, de a társa-
dalmi, politikai, sőt gazdasági élet számára is. 

Mindez különben benne van a közfelfogásban is; hiszen 
elég sűrűn halljuk, hogy a kálvinizmus elhatározó befolyást 
gyakorolt a nemzetek politikai, alkotmányos életének kiala-
kulására; a szabadság, egyenlőség gondolatának s a demok-
ratikus eszméknek pedig mindenkor zászlóvivője volt, mind 
amellett, hogy maga Kálvin inkább autokrata, uralkodó ter-
mészet volt s uralkodott is. Egy világnézet megitélósénél 
azonban sohasem szabad csak az azt felépítők egyéniségét 
tekinteni, hanem elsősorban azokat az alapelveket, melyek 
rendszerükben vagy teljesen kifejtve, vagy akár csak csíra-
szerüleg is meg vannak, mert éppen abban rejlik mindig egy 
világnézet életképessége, hogy fejlődésképes. A mai modern 
vagyis az u. n. neokálvinizmus már sok kérdésben nem 
olyan, mint volt a régi, de azért mégis a réginek egészséges 
és természetes folytatása. 

* 
* * 

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, természetében gyö-
kerezik, hogy részt vegyen az állami ós politikai életben is. 
Az a gondolat tehát, hogy az evangélium nemcsak az egyén 
üdvösségére való, hanem gyógyszer a társadalom számára is, 
az a gondolat, hogy Isten akaratának és uralmának érvénye-
sülni kell az egész világon, az egész életben, egyenesen meg-

4* 
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parancsolja nekünk, hogy a legnagyobb energiával vessük 
bele magunkat a társadalmi és nemzeti életbe. Hogy aztán 
ez a társadalmi és állami életben való résztvétel önálló csopor-
tosulás, vagy épen külön politikai párt segítségével történjék-e, 
az igazán inkább csak taktikai kérdés. Annyi bizonyos, hogy 
a kálvinizmus nem mondhat le arról a gondviselésszerű és 
történelmi szerepéről, mely által neki a társadalom meg-
reformálása is kitüzetett életcélul ós így természetes, hogy 
ott kell lennie mindenütt, az emberiség, a társadalom életének 
minden alakulatában és mozzanatában. Mert az olyan vallá-
sosság, mely csak a lélek szűk kis világára szorítkozik, csak 
a titkon bezárt ajtók mögött keresi a kapcsolatot az örökké-
valósággal, de egy lépést sem tesz arra, hogy az Isten, tehát 
az evangélium ereje ható erő legyen az egész életben, 
lehet igen tiszteletre méltó, komoly mély és tiszta érzés, tehát 
igazi keresztyénség is, de még nem igazi kálvinizmus. 

Ilyen aktivitás mellett tehát csak természetes, hogy, mint 
a történelem is bizonyítja, a kálvinizmus döntő befolyást 
gyakorolt mindenütt a népjogok kivívásának érdekében meg-
indult politikai mozgalmakra is, és a szabadság éltető levegőjét 
vitte el mindenüvé az új vallási eszmék társaságában.1) És 
hogy mennyire nemcsak vallási reform vagy csupán valami 
egyszerű theologiai irány vagy iskola volt a kálvinizmus, 
hanem társadalmat reformáló elv is, arra nézve elég csak két 
fő dologra utalnom, mint amelynek hatása elsőrendű a modern 
kultura kialakítása szempontjából. Az egyik az az óriási 
hatás, melyet a kálvinizmus a modern kapitalizmus, a 
kereskedelem és pénzgazdaság kifejlődésére, tehát általában 
a gazdasági életre gyakorolt, a másik pedig az, mellyel a 
modern népjogok, a modern nemzeti élet, szóval a demokrácia 
kialakulását segítette elő. Természetes, hogy egyik sem köszön-
hette kizárólagosan a kálvinizmusnak a maga létrejöttét, de 
az bizonyos, hogy mindkettő kialakulásában a kálvinizmusnak 
is óriási része van, bár azt is meg kell rögtön jegyeznem, hogy 
mindkettő lassanként el is fajult, még pedig oly mértékben, 
amily mértékben megszűnt ama vallásos világnézet alkotó 
részének lenni, melynek segítségével az emberiség és kultura 
előrehaladását kezdetben szolgálta. Az előbbiről, a kálviniz-
musnak a gazdasági életre gyakorolt hatásáról már volt 
alkalmam egyszer egy kis felolvasás keretében vázlatosan képet 

*) Az itt következőkben azonban természetesen nincs politikáról szó. A 
kálvinizmusnak a politikához való viszonya ugyanis egészen külön álló nagy 
kérdés. Elméletileg is az, gyakorlatilag meg méginkább, mert a reális politika 
adott viszonyai nagyon sokféleképen befolyásolják a kálvinizmus elveinek 
érvényesítését. Ez alkalommal tehát a kálvinizmus és demokrácia viszo-
nyának csak elméleti kifejtése lehet a dolgozat célja. 
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adni1) most áttérek a második tárgyra t. i. a kálvinizmus és 
demokrácia egymáshoz való viszonyának ismertetésére. 

Itt azonban legelső sorban arra a kérdésre kellene ki-
térnem, hogy miért volt épen a kálvinizmus a legalkalmasabb 
a demokrácia elveinek felébresztésére és miért nem a keresz-
tyénség többi felekezete? Azonban azt hiszem, túllépném a 
számomra kijelölt határokat, ha ennek a kérdésnek bővebb 
taglalásába bocsátkoznám. Egy mondattal azonban mégis 
megfelelhetek reá t. i. azért, mert a kálvinizmus világnéze-
tében már csiraszeriileg meg vannak ezek az eszmék sokkal 
inkább, mint a többi felekezetek felfogásában. Annyi bizonyos, 
hogy a történelem tényei mellettünk szólanak s ugyanakkor 
világosan mutatják azt, hogy a katholicizmus, mint Lecky 
mondja találóan „természettől fogva képtelen volt a demo-
kratikus mozgalmak ébrentartására és ápolására".2) És még 
egy katholikus folyóirat is elismeri, amit különben mi is tud-
tunk már régen, hogy maga a hierarchia, a papi ós világi 
elem között levő és benn a papságban is meglevő papi és 
rendi külömbség, maga az egész pápaság tökéletes ellentétben 
áll mindonféie demokráciával.3) Sem ez, sem a vallásszabad-
ság gondolata nem fér össze a római katholicizmussal.4) 

A reformáció azonban bizonyos tekintetben ós épen 
ezekben a kérdésekben megformálta még a róm. katholikus 
egyház gondolkozásmódját is,6) mennyivel inkább tehát a 
protestáns egyházakét. A reformáció ugyanis létjogosulttá 
tette az egyéniség elvét, megszüntette a hierarchiát, tehát el-
törölte a papságban levő fokozati külömbsógeket, sőt magát 
a papságot is, mint valami magasabb rendű életet képviselő 
külön osztályt, eltörölte a kettős morált, t. i. a magasabb 
rendű szerzetesi és az alacsonyabb rendű laikus morál meg-
szüntetésével és az egyetemes papság elvének proklamálásával 
egyenlőkké tette az embereket Isten előtt, egyenlőkké abban 

*) Lásd : Kálvin és a kapitalizmus. Felolvasás. A Kálvinszövetség kiad-
ványa 1911. 

') W. Ε. H. Lecky: Hiatory of the rise and influence of the spirit of 
rationalism of Europe. London. 1910. II. 219. o. 

*) W. Hasbach: Die moderne Demokratie. Jena. 1912. 425. ο. 
*) Természetes azonban, hogy azért mindakettővel kacérkodik. 

Azonban csak ott, ahol a népesség túlnyomó számban róm. katholikus. Itt 
szívesen vall ja a róm. katholicizmus is a demokrata elveket, Sót még az álta-
lános választójognak is lelkes hive. Ezért fogadták az olasz róm. katholikusok 
is olyan nagy örömmel nemrég a választójog széles kiterjesztését, mert tudják, 
hogy ez által a hatalom az ő kezükbe kerül. Még az „Alkotmány" is örül 
ennek és jelzi, hogy erre a nem várt fordulatra Olaszországban „a radikálisok, 
liberálisok és szocialisták is megdöbbenve szisszentek föl". Természetesen, 
mert hisz az igazi nép — a vidék, még fanatikus róm. katholikus. így van és 
igy lesz ez nálunk is. A róm. kath. népszövetség már várja is az akció pilla-
natát β elő is készült rá. Ezért is sürgeti annyira az általános választójogot. 

') Mr. Groen van Prinsterer: Ongeloof en revolutie. Leiden 1847.171. o. 
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a tudatban, hogy mindannyian bűnösek s mindannyian meg-
váltásra szorulnak s csak az Isten kegyelméből tartatnak 
meg. És a vallásos öntudat, az Istennel való közvetlen össze-
köttetés ezen hatalmas gondolata és aktiv ereje által óriási 
mértékben függetlenítette az egyes lelket úgy az egyháztól, 
mint a világtól s az emberi lélek végtelen értekének öntuda-
tossá tétele által az egyenlőség és szabadság egyelőre még 
teljesen vallásos színezetű gondolatát proklamálta. 

Ezeknek a gondolatoknak végső konzekvenciáit, mint 
általában az egész reformáció szellemi tartalmát, a maga 
teljességében azonban mégis csak a kálvinizmus fejtette ki. 
Itt van pl. a predestináció gondolata, melynek sokféle vonat-
kozásából e pillanatban csak egyet akarok kiemelni, azt, 
amely e gondolat demokratikus alkatrészét jelenti, mely 
szerint tehát Isten előtt nincsen személyválogatás, Isten min-
denkit a maga kegyelme és örök rendelése szerint hív el 
magához, legyen az király vagy egyszerű paraszt, főnemes 
vagy egyszerű napszámos. Isten előtt nincs rangkülömbség, 
mert előtte mindenki egyenlő, mindenki egyforma. 

De van még egy gondolat, mely a kálvinizmus világ-
nézetében különösen előtérben áll, s az, mint már fentebb 
említettük az Isten szuverenitása, az Isten uralma és pedig 
egyedüli uralma mindenekben. Ez vitte a kálvinizmust min-
denütt odáig, hogy a társadalom életének mindenféle formá-
jában az emberi uralom megszüntetésére törekedjék, hogy 
úgy az egyházi, mint állami életben sohasem egyesek, hanem 
mindig többen uralkodjanak. Innen magyarázható Kálvin nagy 
rokonszenve a köztársasági, még pedig a legjobbak által 
vezetett köztársasági1) kormányforma iránt, amelyet ő az 
egyházszervezetben következetesen keresztül is vitt. 

A szabadság ós egyenlőség ezen demokratikus, de még 
mindig erősen vallásos színezettel bíró alapgondolatait azután, 
a főleg a kálvinizmusból kifejlett és vele rokon szekták ós 
apróbb felekezetek vették át, dolgozták föl s vitték bele a 
teljesen világi, tehát állami és politikai életbe is. De ettől az 
időtől kezdődik aztáa azok átalakulása, félremagyarázása 
is, amint azt a modern demokrácia, a szociáldemokrácia, a 
modern politika, a népjogok modern elmélete ós a népszu-
verenitás elveiben látjuk. Ezekről majd később lesz szó. 

Előbb azonban még egy nagyon érdekes kérdéssel kell 
tisztába jönnünk; azzal t. i., hogy mennyiben arisztokratikus 
is hát a kálvinizmus, és nincs-e külömbség a kálvinizmus 
arisztokratizmusa és a közönséges arisztokrácia alapelvei kö-
zött? A kálvinizmus t. i. egy végtelenül sajátságos világnézet. A 
mellett ugyanis, hogy egyfelől hatalmas erőforrása volt mindig 

') Kálvin Inst. IV. könyv. 20 8. 
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a liberálizmusnak, az egyenlőség és demokrácia gondolatainak, 
ugyanolyan mértékben látjuk más oldalról konzervativnek, 
arisztokratikusnak és mindenféle nivelláló egyenlőségi elv 
határozott ellenzőjének is. De nézzük ezeket a kérdéseket köze-
lebbről. 

Amikor báró Bánffy Dezső meghalt, dr. Iienessey 
Béla, erdélyi püspök, évi jelentésében báró Bánffy elparen-
tálásakor a többek között ezt az elvi kijelentést tet te: 
„Az Isten minden ő dolgát a kiválasztottak által végzi 
el s az ő világkormányzásához fogható arisztokratikus intéz-
mény nincs ezen a világon; ugy, hogy egészen nevetséges 
és a mi ősi kálvinista világnézletünkkel merőben ellenkezik 
az a szinte csak ingoványba vezető jelszó : a demokrácia 
és az a nagy radikalizmus, a melyet a nepszerűsködésért egy 
csomó kálvinista lelkész is fennen hirdet. Bánffyra is ráfogták, 
hogy mekkora demokrata és milyen radikális, pedig Bánffy 
Dezső egy már kilencszázóves olyan családnak a tagja, amely 
nádort, főkormányzót és egy csomó zászlósurat adott a király-
nak és nemzetnek. Nem is lehetett más, mint maga is ural-
kodó egyéniség, autokrata és arisztokrata a szó legnemesebb 
értelmében. Cézári egyéniség, aki mindenütt ós mindenképen 
első lett volna : Rómában épp úgy, mint a legutolsó kis falu-
ban." Ε kijelentés cáfolására fogott aztán tollat Jánosi Zoltán 
debreceni lelkész, aki a „Lelkészegyesület" c. lapban1) fejtette 
ki a maga álláspontját, bizonyítván, hogy a kálvinizmus 
távol áll mindenféle vagyoni, születési arisztokráciától 
s egyedül csak az erkölcsi arisztokrácia, azaz az erkölcsileg 
arisztosz-ok uralmát fogadja el, s szerinte az a bizonyos „egy 
csomó kálvinista lelkész" azért teszi ezt, „mert az isteni 
arisztokráciát az emberi arisztokráciával szemben csak a 
demokratikus radikalizmus alapján tartja megvalósíthatónak 
az állami ós a polgári életben." 

Jánosi válaszában helyes a kálvini értelemben vett arisz-
tokrácia fogalmának kifejtése. Tény az, hogy a kálvinizmus 
bármennyire arisztokratikus is, születési ős vagyoni ariszto-
kráciát nem akar elismerni. A predestináció eszméje ariszto-
kratikus gondolat, de isteni, tehát ethikai ós szellemi ariszto-
kráciát jelent, amelynek semmi köze semmiféle formájú földi 
arisztokráciához. Ennyiben is arisztokrata tehát a kálvinizmus. 
Ugyanekkor azonban az is igaz, hogy a predestináció gondolata 
meg más részről egyenesen kizárja azt, hogy őt a modern 
demokráciával egy kalap alá vegyük. Mert bár igaz ugyan, 
hogy a modern demokrácia, mint fentebb említettük, a kál-
vinizmusból indult ki, de a kettő azért nem egy és ugyanaz. 

Mert a kálvinista demokrácia határozottan vallásos ala-

*) Negyedik év f . 5 2 - 5 3 . sz. 1911. 
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pokon épült föl és az Isten szuverenitásának gondolatából 
táplálkozik. És így, hirdeti ugyan, hogy minden ember egyenlő, 
de csak az Isten előtt, mint bűnös, továbbá a törvény előtt 
mint Isten akaratának fóruma előtt. Mert egymás között az 
emberek egyáltalában nem egyenlők. Sőt az isteni gond-
viselés maga gondoskodott az emberiség egyenlőtlenségéről 
és tehetségben, észben, jellemben, erkölcsiségben, erőben, ügyes-
ségben, nemben, fajban örök lerombolhatatlan korlátokat állí-
tott fel ember és ember közé.1) A predestináció, tehát az isteni 
eleve elrendelés, mely a kálvinizmus szerint nemcsak a halál 
utáni állapot és üdvösségre mint végcélra vonatkozik csupán, 
ahogy sokan gondolják, hanem az egész élet tartalmára és 
irányára, tehát az emberek között levő nagy külömbségekre 
is, már magában véve a legerősebb cáfolata mindenféle mo-
dern értelemben vett demokratizmus nivelláló, tehát mecha-
nisztikus, mathematikai egyenlőségi tanának, mely nem 
egyéb mint jámbor utópia, vagy ha majd valamelyik szociál-
demokrata állam mégis megvalósítja, kegyetlen Procrustes 
ágy lesz az élet számára s az isteni rendelésnek egyenes meg-
csúfolása. Mert egyáltalában nem állhat meg Bebelnek a 
híres német szociáldemokrata pártvezérnek ismert mondása, 
és egyáltalában nem kálvinista gondolat, hogy t. i. a kiválóbb 
tehetségüeknek nincs joga az élettől tehetségük arányában 
bizonyos előnyöket követelni, mert hisz a gyengébbek nem 
tehetnek arról, hogy a természet olyan mostohán bánt velük. 
A társadalom tehát a természet hibáiért nem büntethet, sem 
annak ajándékaiért valakit nem jutalmazhat.2) Mennyivel 
helyesebb szerintem a kálvinizmus álláspontja, mely ezeket 
a nagy külömbségeket mint Isten rendeléseit értékeli és 
ezáltal egészségesebb Ítéletet tud mondani a társadalom élete 
felett. Ezért mondja Choisy, a tavaly nálunk járt genfi theol. 
tanár: ,,És mindamellett, ha a kálvinista szellem az igazság 
és egyenlőség szelleme is, ez még nem azt jelenti, hogy 
egyúttal az egyenlősítés (nivellálás) (esprit nivelleur) szelleme 
is; mert elismeri a természeti külömbségeket, a gondviselés-
szerű egyenlőtlenségeket, a speciális charizmákat, a kivételes 
hivatásokat és a rendkívüli képességeket."3) Ebből is követ-
keztethetjük tehát, hogy maga az általános keresztyén egyen-
lőségi elv nem vonatkozhatik első sorban földi viszonylatokra, 

' ) Troeltsch: i. m. 672. o. „Diese Mischung von Aristokratie und Her-
rentum mit der freien Initiative jedes verantwortlichen Einzelnen charak-
terisiert dauernd die calvinistisch erzogenen oder beeinflussten Völker, sie 
stehen der egalitären, lateinischen Demokratie im Stile Rousseaus fern, der 
in dieser Hinsicht durchaus kein Schüler Calvins ist, so oft er dazu gemacht 
wird." 

') Bebel: Die Frau . 286. id. Paulsen. System der Ethik. Stuttgart 1906. 
II. 454. o. 

») Choisy: L'état chretien 489. o. id. Troeltsch 671. o. 
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hanem a hívőnek Istennel szemben való viszonyára, amikor 
a közös bűnösség és megváltásra szorultság állapotában 
Istennel szemben az emberek között levő minden külömbség 
megszűnik. Nem az egyenlő igényekből, hanem abból a közös 
állapotból, hogy Istennel szemben mindnyájan méltatlanok 
vagyunk, indul ki minden nivellálás. Ez az egyenlőségnek 
keresztyén értelemben vett vallás-szociologiai alapgondolata. 
Természetes, hogy a kálvinizmus a predestináció előtérbe 
állításával ezt csak még jobban kiélesítette. Ezért mondja 
nagyon helyesen Troeltsch, hogy a kálvinizmus szerint ,,az 
emberek egyenlők Isten előtt, amennyiben mindnyájan bűnösök 
és amennyiben mindnyájan egyformán engedelmességre van-
nak kötelezve. Ezzel ellentétben azonban nem egyenlők 
egymáshoz való viszonyukban, amennyiben az isteni világrend 
az egymás fölé- és alárendeltséget nein a bűneset következ-
tében, hanem az ember lényegével magával rendelte először."1) 
Ennyiben tehát a kálvinizmus meglehetősen arisztokratikus 
jellegű. De ha tovább vizsgáljuk a dolgot, észre fogjuk venni 
ugyanily mértékben a demokratikus jellemvonásokat is. Az 
egyéniség, az egyéni és hitbeli öntudat hatalmas kifejlesztése, 
a függetlenség eszméje, a minden földi hatalommal szemben 
való önállóság gondolata sehol sem élt oly erősen, mint a 
kálvinizmusban és annak különféle mellékhajtásaiban. De ez 
a szabadság és függetlenség után való vágy még sem válik 
fóktelenséggé, forradalmi jellegűvé, mert ezt mindig szabá-
lyozza az Isten törvényéhez való szigorú ragaszkodás ós 
lelkiismeretben megkötöttség. Ezért mondja találóan Troeltsch, 
hogy a kálvinizmusnak már „természeténél fogva egy, a 
demokratikus és arisztokratikus elemeket egymással össze-
kapcsoló és egymást kölcsönösen korlátozó társadalmi ideálja 
van."2) Valami sajátságos, individualisztikus-demokratikus 
vonás egyfelől, másfelől pedig mégis a tekintélynek és a tör-
vény megváltoztathatatlanságának előtérbe állítása van meg 
ennél a világnézetnél. Szóval itt egy sajátságos konzervatív 
demokrácia is lehetséges, mialatt evangélikus és katholikus 
területen a demokrácia elejétől fogva agresszív és forradalmi 
álláspontra volt szorítva.3) 

A mi most már a nép szuverenitásának kérdését illeti, 
arra nézve is egészen más a kálvinizmus felfogása, mint a 
modern demokráciáé. Mert bár a kálvinizmus is elismeri 
azt, hogy szükség van arra, hogy a nép egyeteme kormá-
nyozza a saját életét, azt azonban már nem ismeri el, hogy ez a 
szuverenitás, tehát maga a hatalom, magától a néptől szár-

' ) Troeltsch i. m. 672. o. 
*) Troeltsch i. m. 132 o. 
' ) Troeltsch i. m. 671. o. 
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mazik. Mert mindenféle hatalom az Istentől származik és 
sem az individuum, sem az ennek tömegét alkotó nép, tehát az 
emberi akarat nem jogforrás. Minden hatalom, minden jog 
csak Istentől származik s az ember soha sem köteles arra, 
hogy akár a saját embertársai, akár azok egyetemes akarata, 
tehát az állam előtt önként meghajoljon, csak ha azt Isten 
parancsolja. A kálvinizmus szerint tehát meg van a nép 
uralmának létjogosultsága, de csak akkor, ha az a nép Isten 
akaratát és örökkévaló törvényeit respektálja és a legma-
gasabbrendü ideái az lenne, hogy mindenki eljutna az értelem 
és hit oly fokára, hogy önállóan teljes felelősségérzettel 
részt vehetne az állam kormányzatában. 

De Kálvin soha sem rajongott a modern értelemben 
vett „felséges népért, soha sem vallotta azt a forradalmi jel-
szót, hogy „a nép szava Isten szava" még ha bármilyen 
tudatlan, erkölcstelen, Isten káromló is az egyébként. Soha sem 
vallotta azt, hogy itt mindenki mathematikai pontossággal 
egyforma és egyenlő s az istentelen csak rombolni vágyó 
és megátalkodott elemeknek épen olyan joguk van Isten 
dicsőségére kormányozni, mint az isteni ós erkölcsi vi-
lágrend védőinek, az igazaknak, a tiszta gondolkozásmódu-
aknak. Nem mindenféle nép szava Isten szava, csak azé, 
amely az Istenből is él, de az is csak kóplegesen ! A kálvini 
demokrácia, az ideális hivő nép összességének uralma azon-
ban talán örökre csak ideál marad, ideál melynek eljövete-
Jeért azonban mégis lankadatlanul dolgozni kell. Ez a de-
mokrácia tehát a lehető legtávolabb áll a mai értelemben 
vett népnek, a mindenféle tömegeknek, a számoknak nyers 
uralmától, a doktriner demokráciától, az ochlokratiától, mely-
nek borzalmaitól maga Kálvin félt a legjobban.1) Nem a mo-
dern demokráciáért lelkesedett tehát Kálvin, hanem az Isten 
híveinek demokráciájáért. És hogy mily nagy külömbség 
van a kettő között azt mindjárt meglátjuk, ha a modern 
demokrácia néhány főbb jellemvonását megismerjük. 

A modern demokrácia ugyanis, épen úgy, mint a mo-
dern állam is, végső elveiben atheista, mert szerintük a ha-
talom forrása nem az Isten, hanem a nép; minden ember 
természettől fogva bizonyos jogokkal, kiváltságokkal szüle-
tik a világra s azokat használja és érvényesíti. Ez a 
természetjog (Naturrecht), amely az emberi akaratot s végül 
az emberi akaratok összességót teszi meg minden jog és 
hatalom legfőbb forrásává és fórumává. Tipikus példája en-
nek a francia forradalom és az ott proklamált állampolitikai 
valamint a szabadságra, egyenlőségre és testvériségre vo-
natkozó népjogi elvek, amelyek gyökerükben ellenkeznek 

') Kálvin Inst. IV. könyv 20. fej. 

i 
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az evangélium elveivel s a keresztyén demokrácia helyett a 
forradalmi vagy modern demokráciát építették fel az eredetileg 
kálvinista demokratikus eszmék átalakítása alapján. A kál-
vinizmus ezzel is úgy járt , mint a kapitalizmussal. Elvben 
t. i. a kapitalizmusnak is megalapozta keresztyén funda-
mentumát, de amikor a kapitalizmus már meg volt, kilökte 
maga alól a keresztyen ethikai alapokat, s most mindenféle 
valláserkölcsi hajtó erő nélkül önmagának és önmagáért 
dolgozik. Ilyen formán vagyunk a demokráciával is. 

A kálvinizmus proklamálta új formában a keresztyén 
demokrácia alapelveit, a szabadságot, az egyenlőséget, a test-
vériséget, de a modern demokrácia félretolta maga alól a 
vallásos világnézetet mint alapot és ma már hamis ideálok 
után is futkos, melyek ellentétben állanak Isten örökké való 
rendeléseivel. 

És hogy minden látszólagos megegyezés mellett is 
mekkora a külömbsóg a kálvinista demokrácia ós a modern 
demokrácia között, azt legjobban akkor látjuk, ha a vallásos 
jellegű angol, amerikai és hollandi forradalmakat összeha-
sonlítjuk a modern demokrácia anyjával, a francia forrada-
lommal. Theologusok ős történészek már ismételten rámu-
tattak erre a külömbségre. És épen ezért furcsa, amikor 
nálunk a kétféle demokráciát teljesen egynek veszik né-
melyek, illetve nem is látnak kettőt és az újonnan alapított 
magyar köztársasági pártba pl. elég számban lépnek be 
kálvinista papok is, holott annak szelleme és alapelvei, az a 
demokrácia és az a köztársasági ideál, melyet az szolgál, 
egész szellemével és radikálizinusával egyáltalában nem 
keresztyén, hanem, a francia forradalom szelleméből táplálkozó 
demokrácia s mint ilyen egész világnézetében keresztyén 
ellenes alapokon áll.1) 

Hasonlóképen nyilatkozhatunk a szociáldemokráciáról 
is. Ezzel is kacérkodnak nálunk a ref. papok közül is néme-
lyek, holott a szociáldemokrácia, mint világnézet, teljes ellen-
téte a kálvinizmusnak. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a kálvinizmusnak nincs érzéke a társadalom bajai 
iránt és azokat nem is akarja orvosolni. Sőt teljes mórtékben 
látja azokat, de azok gyógyításához egészen más világnézet 
alapján fog, mint a szociáldemokrácia. És ha meggondoljuk, 
hogy micsoda különbség van a történelmi materializmus ós 
a ker. világnézet között, akkor meg tudjuk érteni azt is, 
hogy szociáldemokrácia és kálvinizmus, még ha egy célért, 
az emberiség életének és helyzetének megjavításáért dol-

') Világosan látszik ez a párt hivatalos lapjának a Magyar Köztársaság-
nak egész szelleméből s az első számban különösen Kalmár Antal Képura-
lom és államforma cimii irányító cikkéből. (1911. október.) 
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goznak is, tulajdonképen azért egymástól állandóan óriási 
távolságban maradnak. 

Különben is, már maga az is nagy kérdés, hogy a 
modern demokrácia a maga mai elveivel valóban életképes-e 
és be tudja-e váltani a hozzá fűzött reménységeket? Vájjon 
nem fog-e olyan kiábrándulásra vezetni, mint a görög demok-
ráciák s nem fogja-e önmagát aláásni a saját elveinek, az 
emberiség életének egyetemes törvényeivel ellenkező szélső-
ségei által? Mert a modern demokráciának nagyon is meg-
vannak a maga ellentétei, antinómiái önmagában is,1) s a 
szabadság és egyenlőség együtt, párosulva a demokrata elvek 
kommunisztikus izű elveivel inkább egymás meggátlására, 
mint kifejlesztésére alkalmasak. Maga a nép végeredményében 
még sem képes önmagát kormányozni, a szavazatok millióiból 
alakult nagy test szétesik, illetve a tömegek egyes vezérek 
és demagógok kezeire jutnak, akik rövid időre jutván hata-
lomra, igen gyakran még jobban visszaélnek vele mint a 
koronás fők. A népszabadság és a népjogok sem virágzanak 
úgy, a hogy gondolnók s a híres spártai köztársaság például 
a legnagyobb zsarnoksággal nyúlt bele és szabályozta, kötötte 
meg az egyén szabadságát és annak életét. 

Hasbach Vilmos a modern demokráciáról szóló legújab-
ban megjelent és fentebb is idézett nagy munkájában rá-
mutat arra, hogy nincs kellőleg megalapozva az a felvétel, 
mely szerint a modern demokrácia a népléleknek valami 
olyan belső, minden ellenállást legyőző vágyából származott 
volna, mely őt arra hajtja, hogy saját maga szabályozza a 
maga politikai életét.v) Sir Henry Sumner Maine angol író 
pedig gúnyolódik a fölött a nézet fölött, mely szerint a 
demokrácia valami ellenállhatatlan ós elkerülhetetlen dolog 
lenne. Szerinte az a nézet, hogy a demokrácia valami ellen-
állhatatlan szükségszerűség, francia eredetű gondolat, épen 
úgy, mint „minden selejtes politikai általánosítás."3) A törté-
nelem és a tények pedig azt bizonyítják, hogy egy demokra-
tikus államforma konstrukciója sem multa felül a liberális 
államnak, azaz az alkotmányos monarchiának konstrukcióját 
s igazán nem lehet eldönteni, hogy úgy a mai emberiségnek, 
mint általában minden korok emberiségének mi gyökerezik 
mélyebben a lelkében: a monarchia-e vagy a demokrácia? 

Ha pedig a külömböző formában megvalósult demo-
krácia kritikáját halljuk, be kell látnunk, hogy a modern de-
mokrácia korántsem váltotta be azokat a reményeket, a 
melyeket hozzá fűztek. Bebizonyult ez úgy Franciaországban 

*) Hasbach i. m. 455. o. 
') Hisbch: i. m. 579. o. 
®) id. Hasbach: i. m. 579. o. 
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mint Amerikában. A legegészségesebbek a viszonyok még 
Svájc néhány kantonában, ennek azonban, mint egy iró 
megjegyzi, ott sem a politikai berendezettség, hanem a nép 
lelkülete az oka.1) Mert a modern demokrácia sem a sza-
badságot, sem az egyenlőséget, sem az állam békéjét, sem 
a közigazgatás zavartalanságát sem a közéletet nem tudta 
megvalósítani. A modern demokrácia csak ellenzéknek jó 
egy monarchikus államban, de ha kormányra kerül, rendesen 
durva tömeguralomba, terrorizmusba siilyed, despotikus lesz. 
Különösen Franciaország az, ahol a demokrácia csődjére 
vonatkozólag kitűnő példát találunk. És ez természetes is. 
Az atheizmus ott a legveszedelmesebb s az atheista szel-
lemű demokrácia tulajdonképen az, ami veszedelmes, mert 
forradalmi jellegű és igazi, vallásilag megalapozott szellem-
erkölcsi értékeket nem ismer. Hogy mennyivel egészségesebb, 
fejlődésképesebb a kálvinizmus demokráciája, azt mindjárt 
látni fogjuk. Előbb azonban halljuk néhány szemelvényben 
a modern demokrácia kritikáját. 

Egy francia író pl. így í r : „Elméletileg, Franciaország 
demokráciát alkot; a gyakorlatban azonban oligarchiát, a 
melyet egy bürokrácia szolgál." Egy másik pedig így nyilat-
kozik : „A nép szuverénitása csak fikció ; a demokrácia ha-
zugság; a politikai hatalomnak a szavazó-lapok által való 
megszerzése csalétek. Franciaországot a pénzemberek kor-
mányozzák." De különösen erős La Solitaire-ntä egy mun-
kája, mely erre a kérdésre ad feleletet: Mi a demokrácia? 
amelyben az író többek közt így ír: „A demokrácia nem 
egyéb, mint a többség zsarnoksága, minden zsarnokságok 
között a legutálatosabb, mert nem támaszkodik valamely 
vallás tekintélyére, sem a faj kiválóságára, sem a tehetség 
ós a vagyon előjogára; csak a számokra van alapítva és 
álarc gyanánt a népre, mint névre . . . a demokrácia csak 
álruhába öltöztetett arisztokrácia, az abszolutizmus egy 
formája.'·*) A modern demokrácia nem egyéb mint néhány, 
egyébként egészséges állampolitikai elvnek a helytelen 
csoportosítása s mindez a francia forradalom szellemében 
tovább fejlesztve. Az emberi jogoknak s a népjogoknak olyan 
magyarázata, melyek sem a hozzájuk fűzött utópisztikus 
ideáloknak, sem az emberi természetnek nem felelnek meg.3) 

*) Hasbach : i. m. 606. o. 
J) Id. Hasbach i. m. 587. o. 

· ' ) Szánt szándékkal kerültem a demokráciának az általános választó-
joggal való kapcsolatát, nehogy politizálni láttassam. Utólag azonban még 
sem ál lhatom meg, hogy a fentebbiekkel kapcsolatban ne idézzem a csodálatos 
lelkű francia Proudhont, aki bár teljesen önálló irányban, de mégis szociálista 
volt, és az általános választójogról többek közt így nyilatkozik: ,Sajá t elveink 
által vagyunk megverve: le vagyunk győzve, mert Rousseaut és az 1793 
legutálatosabb szónokait követve, nem ismertük el, hogy a monarchia a nép 
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Pedig mennyien vannak, akik a modern demokrácia 
elveinek igazolását a bibliában, a keresztyénségben s főleg a 
reformációban szeretnék megtalálni. Szerintük ugyanis a re-
formáció is forradalom volt, épen úgy mint a demokrácia is 
az bizonyos értelemben t. i. az állami gazdasági életnek, tehát 
a nép életének megtisztítása és egészséges alapokra helyezése. 
De hogy mekkora a külömbség a forradalmi eszmék, tehát 
úgy a modern demokratikus, mint a köztársasági alapelvek 
és reformáció főbb elvei között, arra nézve legjobb, ha egymás 
mellé állítjuk a kettőt. A reformáció a hitbeli tévelygésből 
a pozitív hitre vezette az emberiséget. A forradalmi eszmék 
a hitetlenségbe. A reformációnál az Isten előtt való feltétlen 
megalázkodás, a forradalmi eszméknél az Isten ellen való 
lázadás volt az alapelv. A forradalom az ember szuverenitá-
sának gondolatából született: a reformációt az Isten szuve-
renitásának tudatossá válása szülte. Az egyik az isteni kije-
lentést ésszel itéli meg, a másik aláveti magát a kinyilatkoz-
tatott igazságoknak stb.1) Ezek az elvek aztán természetesen 
érvényesülnek az állami és politikai életben is s azért 
nagyon igaz anrak a kiváló holland politikusnak nyilatko-
zata, aki azt mondja, hogy a forradalmi eszmék nem egye-
bek mint a hitetlenség alkalmazásai az államjogra.2) Mert 
ezek az elvek aláássák és megsemmisítik a jog alapjait, 
mert a jogot nem tekintik egyébnek, mint az emberi 
akarat eredményeinek s az önkényben látják a jog folyton 
változó eredetét. Ezen az alapon aztán természetes, hogy 
nincs semmi egyetemes igazság, nincs semmi ami szent, sért-
hetetlen, törvényszerű. Minden relativ, mert minden jognak, 
hatalomnak forrása az ember, az emberek, a nép akarata, 
amelyet végső esetben nem örökkévaló elvek, nem is törvények, 
még kevésbbé az Isten törvényei szabályoznak, hanem a 
célszerűség ós a hasznosság elve. 

spontaneitásának közvetlen és jóformán csalhatatlan produktuma volt; mert 
miután az Isten kegyelméből való kormányzatot eltörölték, egy másik fikcióval 
a nép kegyelméből való kormányzatot állították fel, a helyett, hogy a tömeg 
nevelői lennénk, azoknak rabszolgáivá tesszük magunkat . . . A király bukása 
után a csőcseléket emelték a trónra a nélkül, hogy megértették volna, hogy 
az a gyökér, melyből előbb-utóbb a királyi sarj fakad, a hagyma, melyből a 
clerus sarjadzik . . ." Később még, ugyancsak az ált. választójogról szólva így 
folytat ja: „Mivel létezik, nem követelem eltörlését, de tisztulnia, szervezkednie, 
élnie kell. A philosophusnak, republikánusnak meg kell engedni annak konsta-
tálását a történelem megértésére és a jövő tájékoztatására, hogy általános 
választójog oly népnek, melynek nevelése annyira el van hanyagolva, mint a 
mienké, materiálisztikus és heliocentrikus alakjával távol van attól, hogy a 
haladás szerve lehessen. A szabadság kerékkötője.* Diehl: Proudhon III. 49. 
id. Földes Β: A sociálizmus 1910. II. 394. o. 

*) G. Groen von Prinsterer: Ongeloof e.n revolutie. Leiden. 1847. Az 
egész munka telve van a ref. keresztyén és az atheista világnézet állampolitikai 
elvei között levő finom és éles megkülömböztetésekkel. 

*) Groen van Poinsterer: i. m. 7. o. 
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Már most a modern demokrácia is tisztára ezeken az 
alapokon áll. vagyis a francia forradalom által proklamált 
elvein az emberi jogoknak, a nép szuverenitása, a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség forradalmi értelmezésű elvein. 
A mely szerint a modern demokrata már egy sereg joggal 
születik a világra, de kötelességei nincsenek, mint Bebel 
mondja. Kötelességei csak a társadalomnak vannak.1) De nein 
folytatom ezt a kérdést most itt tovább. Hisz vég nélkül 
közölhetném az ilyen megjegyzéseket; csak még annyit, 
hogy ha a modern demokráciának nemcsak az elveit, 
hanem az életét is vizsgáljuk, akkor látjuk csak igazán, 
hogy milyen messze áll az utópisztikus ideál a való-
ságtól. Mert azt látjuk, hogy a politikailag érettnek nyil-
vánított és szavazatjoggal felruházott nép tulajdonképen 
továbbra is csak olyan színpadi „népség katonaság," az igazi 
hatalom azonban néhány vezér, vagy a pártirodák kezé-
ben van s vas-fegyelem, kegyetlen, zsarnoki boykott, terror 
és tyrannizmus akadályozza meg a szabadságért és egyenlő-
ségért küzdő jámbor polgárt véleményének szabad nyilvání-
tásában; az a rettentő korrupció pedig, melyről a legutóbbi 
amerikai elnökválasztások rántották le a leplet, világos 
bizonyítékai annak, hogy hova fejlődött a modern demokrácia 
a pénz uralma alatt, minden komolyabb valláserkölcsi tar-
talom nélkül. Nem csoda tehát, ha ujabban hatásos akció 
indult meg Franciaországban ís a demokrácia varázsának meg-
törésére, ós sikerrel. A radikális demokrácia szelleme még 
egyénileg is átalakítja az embert s a gondolkozásmód meg-
látszik az ember egész viselkedésén. Határtalan nyegleség, 
demagógia, senkinek ós semminek szolgálni nem akarás, fék-
telen szabadosság, anarchisztikus hajlamok, cinizmus és hitet-

*) A modern demokrácia érdekes kritikáját adja Hösbach fentebbi 
munkájában, amikor a liberálizmus és demokrácia között levő külömbsége-
ket a következőképen jellemzi: »Die Wurzel des Liberalismus ist die Er-
kenntnis der Ungleichheit der Menschen, ihn charakterisiert die Wertschät-
zung der Persönlichkeit ; er legt mehr Gewicht auf die Freiheit vom Staate, 
als auf die Teilnahme an der Leitung des Staates ; sein konstitutionelles 
Prinzip heisst Gewaltenteilung; sein Verfassungsideal ist die konstitutionelle 
Monarchie, das Stimmrecht hält er für ein Privileg ; den Abgeordneten lässt er 
unabhängig sein von den Aufträgen seiner Wähler ; seine Sozialpolitik lautet 
in erster Linie auf die Selbsttätigkeit, Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen 
und seiner Vereine ; sein sozialer Grundsatz lautet : Keine Rechte ohne 
Pflichten ! Dagegen wurzelt der Demokratismus in dem Begehren nach 
gleichen Genüssen und gleicher Geltung für alle Menschen, er glaubt an die 
Würde der Menschen ; er legt mehr Gewicht auf politische Rechte als auf 
die Freiheit vom Staate ; sein konstitutionelles Prinzip heisst Gewaltenver-
einigung ; sein Verfassungsideal ist die Volksherrschaft in einer ihrer vier 
Formen ; das Stimmrecht hält er für ein natürliches Recht ; den Abgeordne-
ten bindet er an die Aufträge seiner Wähler ; seine Sozialpolitik hat eine 
Starke Vorliebe für Staatsintervention ; sein sozialer Grundsatz lautet: Rechte 
des Individuums, Pflichten der Gesamtheit.« 



48 Sebestyén Jenő . ν 

lenség a modern demokrácia állandó kinövései, kisérő jelen-
ségei, ha az nincs hittel megalapozva és az Istenben való 
hit által megnemesítve. De akkor meg már nem is modern 
demokrácia a neve, mert az az Isten szuverenitásának gondo-
latára van felépítve. 

* 
* * 

Azonban itt az ideje, hogy rátérjek végül fejtegetésem 
utolsó és talán legnehezebb részére t. i. annak kimutatására, 
hogy mennyiben és milyen értelemben érvényesül tehát a 
kálvinista világnézet keretén belül a demokratizmus és mi a 
főkülömbség a kálvinista ós a modern demokrácia között? 

A fentebb elmondottak ugyanis könnyen azt a látszatot 
kelthetnék, hogy a kálvinizmus tehát lényegében távol áll a 
demokráciától. Pedig ez nem igaz. Csak a modern demokrácia 
alapgondolatától áll távol, amennyiben határozottan hívő 
alapon áll. Egy bizonyos fenntartással azonban még a modern 
demokrácia végső ideálját is magáévá teszi t. i. törekszik egy 
olyan boldog állapotra, amikor az evangélium ereje és szelleme 
annyira áthatja az embereket, hogy mindnyájan egyenlők 
lesznek az Isten előtt való alázatos lebomlásban, egymást 
megbecsülik, mindnyájan elfogadják az Isten kijelentett akara-
tát, életök szabályozójául s ez által megszerzik a jogot, az 
erkölcsi, a legmagasabb rendű isteni jogot arra, hogy részt 
vegyenek az emberek ós Isten országának kormányzásában. 
Ε nélkül az alap nélkül azonban, tehát tisztán emberi jogok 
alapján minderre az embernek nincs joga. 

A kálvinizmus tehát már a predestináció gondolatában 
is kifejezve látja azt az elvet, hogy Isten a világot a maga 
kiválasztottat által intézi. Ennyiben tehát Isten is a jók1) 
uralmát akarja biztosítani és ennyiben arisztokrata. Viszont 
azonban azt is látjuk, hogy Isten ezeket a jókat nem a szü-
letési arisztokráciából választja ki, hanem a maga jó tetszése 
szerint. És épen ez a gondolat a kálvinista demokrácia alap-
gondolata is, hogy t. i. nincs születési, nincs vagyoni, nincs 
rendi arisztokrácia, hanem egyedül csak szellemi, erkölcsi 
arisztokrácia és a világ kormányzására csakis ezek vaunak 
hivatva. Ezt a nagyszerű gondolatot pedig, keresztyén meg-
alapozással, épen a predestináció által első sorban is a kálviniz-
mus dobta bele a világba, amikor rámutatott arra, hogy Isten 
semmi földi arisztokráciára nem tekint, mikor a maga ki-
választottait elhívja. Isten tehát a legnagyobb demokrata 

') Hogy azonban nemcsak jók uralkodnak és vezetnek az életben, azt 
mi keresztyének is tudjuk. Ennek okát kutatni azonban már a theodiceának 
kötelessége s igy ebben a tárgyalásban erre nem lehet hely. 
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földi értelemben véve, de a világ kormányzását illetőleg mégis 
arisztokrata marad, mert a világot nem tömegek, hanem egyes 
lelkek, a jók, a hősök által viszi előre és kormányozza.') 

Ez épen az oka annak, hogy a kálvinizmusban valami 
sajátságos kettősség vonul végig állandóan; egyfelől a teljes 
demokrácia a földi arisztokráciával szemben, a predestináció 
hite alapján, másfelől meg az az arisztokratikus vonás, amikor 
az emberiség kormányzásáról van szó a szellemi és erkölcsi 
legjobbak által.2) 

Ez különben bibliai elv is és Pál apostol is világosan 
rámutat arra, hogy hivők és hitetlenek nem egyenlők, tehát 
az ítélkezés, a vezetés, a kormányzás is első sorban az Isten 
embereinek kezébe való. 

Azonban főleg az egyenlőség elve az, melyben a modern 
demokrácia a leginkább eltér a kálvinizmustól. A kálvinizmus 
ugyanis nem ismer ós nem ismerhet u. n. matematikai vagy 
nivelláló egyenlőséget, hanem első sorban is csak Isten előtt 
való egyenlőséget.3) Meggyőződése, hogy puszta születés, 
ós így természetjog alapján álló egyenlőség nincs. Az 
egyenlőség tehát első sorban is nem politikai, hanem egy 
hatalmas etikai elv, mely a természet által megadott és 
soha le nem rombolható külömbségek mellett egy magasabb 
egységbe foglalja az emberiséget, az Istenben és az Isten 
által. Aminthogy az engedelmesség és az alá- és fölérendelt-
ség, tehát mindennemű „hatalmasságok" rendelése is Istentől 
származik és isteni parancs, isteni tekintély nélkül sem ember-
társamnak engedelmeskedni nem tartozom, sem igazi testvéri-
séget irányában érezni nem tudok; az Isten által azonban 

') Találóan jegyzi meg Paulsen is, hogy az egyenlőség hirdetése főleg 
agitáció céljaira nagyon alkalmas fegyver a socializmus kezében, pedig, mint 
mondja „der Sozialismus konnte und sollte auftreten nicht als die Partei der 
Gleichheit, sondern als die Partei der Gerechtigkeit, nicht als die Partei einer 
falschen gleichheitsgierigen Demokratie, sondern als die Partei der moralischen 
und intellektuellen d. h. der natürlichen Aristokratie." System der Ethik 
II. 450. 

') A nagy Gladstone azt mondta magáról, hogy ő erősen vallja az 
arisztokratikus elvet és teljesen az egyenlőtlenség híve (1 am a firm beliver 
of the aristocratic principle . . . 1 am out and out inegalitarian). Carlyle 
szociológiai ideálja volt: „Az emberi értelem örök joga, a hősök arisztokráciája 
és az engedelmesség t. i. a jobbak alá történő alárendeltség" id. Troeltsch i. 
m. 673. o. 

s) Troeltsch : i. m. 64—65. o. Der prädistianische Gedanke zerbricht 
den Nerv der absoluten und abstrakten Gleichheitsidee der gleichen Berufung 
aller zum höchsten Werte, des Anspruchs aller auf das höchste Ziel . . . Es 
wird aber auch verständlich, dass das Christentum bei aller radikalen Gleich-
machung der Menschen vor Gott, bei aller Hineinwirkung dieser Empfindung 
in das ganze Seelenleben und alle persönlichen Beziehungen der Menschen 
zu einander, doch weiterhin auch sehr zurückhaltend ist gegen jede Hinein-
tragung dieser Gleichheit in die weltlichen Beziehungen und Ordnungen, die 
mit dem eigentlich religiösen Grunde dieser Gleichheit nichts zu tun haben. 

Tl ieo l . Szak lap . XI. év f . 4 
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igen. Az Istenben való hit, az δ trónja előtt való közös le-
borulás, ez tesz képessé engem arra, hogy minden emberben 
testvéremet lássam ós az Istenen keresztül még a bűnös is 
érték lesz számomra s az Isten dicsősége munkálásának nagy 
célja képessé tesz engem arra, hogy a köztem és embertár-
saim közt levő külömbség teljesen megszűnjék és a különben 
távol álló két lélek egy magasabb egységben, az Istenben 
találkozzék. 

A kálvinizmusban tehát egy nagyszabású erkölcsi elv 
teremti meg a demokratikus felfogást, míg ugyanezt a mo-
dern demokráciában egy fiziologiai tény t. i. a születés akarja 
szankcionálni. És csakis így magyarázható meg az a csodálatos 
jelenség, hogy éppen a kálvinizmus képes ezt a legmagasabb 
rendű isteni demokráciát a legtökéletesebben megvalósítani, 
amikor azt látjuk, hogy templomainkban, presbitériumainkban 
ott ülnek, ott dolgoznak egymás mellett a gróf és iparos, a 
miniszter és az egyszerű munkás s bár tisztában vannak 
azzal, hogy lelkületben, műveltségben, rangban óriási különbség 
van közöttük, mégis, ha igazi alázatos hit él bennük, képe-
sek találkozni egymással egy oly magasabb helyen, ahol 
mindketten már csak mint lelkek jelennek meg t. i. az Isten 
előtt. Ez magyarázza meg azt a bátorságot, nyugodtságot, 
szilárdságot, azt a puritán hízelegni nem tudást, amellyel a 
legkülömbözőbb rangú és rendű kálvinisták érintkezni tud-
nak egymással. Amellyel pl. Knox megtudott állani Stuart 
Mária előtt, Kálvin királyokkal az egész Genf patríciusaival 
és összes ellenségeivel szemben. Hatalmas öntudatot, hajt-
hatatlan következetességet ad ez a tudat az emberi léleknek 
ós innen magyarázható, hogy a kálvinizmus sokféle formája 
annyiszor lépett fel megtisztító, ostorozó, társadalmak kinö-
véseit támadó formában és képes volt a legelszántabb harcra 
is, ha Isten törvényeinek megsértéséről, veszedelmes túlzások 
megfékezéséről volt szó Az Isten iránt való föltétlen enge-
delmesség, ez a kálvinizmus alapgondolata; az embereknek 
csak annyiban, amennyiben Isten parancsát hajtják végre, 
vagy általa rendeltettek fölénk valaminő formában. Innen 
van az a látszólagos forradalmi szellem, az a nyakasság, 
ellenszegülést vágy, ami a kálvinizmust annyira jellemzi, de 
a mely teljesen külömbözik a modern demokrácia forradalmi 
szellemétől és semmiféle tekintélyt elismerni nem akaró 
hatalmától. Éppen ezért nem szabad mint mondám, az u. n. kál-
vinista forradalmakat a francia és vele rokon szellemű forradal-
makkal egynek venni, mert abban már rég megegyeztek a 
történetírók, legalább is a vallás iránt is érzékkel bírók, hogy 
a kálvinista forradalmaknak egészen mások voltak a motí-
vumai, mint pl. a francia forradalomé s ezért mondja Groen 
van Prinsterer is, hogy a kálvinista forradalmakat inkább 
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restaurációknak kellene nevezni az igazi revolucióval szem-
ben; Kuyper holland theologus szerint pedig a francia forra-
dalom a kálvinizmusuaknak csak torzképe volt. 

Ami most már a demokráciának, mint állampolitikai 
elvnek érvényesülését illeti, arra nézve a kálvinizmusnak 
is az az ideálja, hogy nem szabad születési, vagyoni vagy 
rendi osztályuralmat létesíteni, hanem arra kell törekedni, 
hogy egy nemzet és társadalom minden osztályának összes 
szellemi, erkölcsi és anyagi ereje odáig fejlesztessék, hogy 
abból semmi el ne vesszen és minden a társadalom fejlődé-
sét mozditsa elő. Ezt az elvet azonban nem lehet a töme-
gek uralmának zabolátlan felszabadításával biztosítani.1) Az 
a körülmény ugyanis, hogy valaki véletlenül megszületik, 
még nem tesz senkit sem képessé és jogosulttá arra, hogy 
az emberiség sorsának irányításában aktiv részt is vegyen; 
és itt is, mint egyebütt, a selectio vagy hogy typikus 
kálvinista kifejezéssel éljek, az electio, azaz a kiválasztás 
elve az, melynek a legelső sorban is érvényesülni kell, ugy 
hogy kálvinista alapon, bár az ideál az, hogy lehetőleg 
minden lélek vegyen részt a saját társadalmának kormány-
zásában (s ebben más alapon ugyan, de megegyezik a mo-
dern demokrácia ideáljával), mégis a reális élettel számolva 
be kell látni, hogy ez lehetetlen. És valamint az egyház kor-
mányzatában sem vehetnek részt mások, mint idealiter csak 
a hivők, a jók, az igazak, úgy az állam életében is első sor-
ban azok vannak az Isten örökkévaló rendelései szerint 
hivatva a kormányzásra. Bizonyos szellemi és valláserkölcsi 
garanciák nélkül maga a puszta születés még nem adhat jogot 
senkinek az emberi közösségben, és épen ezért a doktrinär 
republikánizmus teljesen ellenkezik a kálvinizmus szellemével. 

Ez pedig még világosabban áll előttünk, ha meggondoljuk, 
hogy a kálvinizmus és Kálvin ideálja az állami életben ere-
detileg a theokrácia, azaz az Isten uralma volt. Hangsúlyozom, 
hogy theokrácia ós nem hierokrácia, mert ez papuralmat je-
lent és a róm. katholicizmus ideálja. A kálvinizmusó azonban 
a theokrácia s ezt akkor adta föl, amikor látta, hogy a modern 

') Föltétlenül helyesen itél Zepler, amikor a demokrácia és választójog-
ról szólva azt mondja, hogy „demokrácia és általános választójog nem 
mindenkép a haladás eszközei, vagy épen a legokosabb vélemény kifejezé-
sének előmozdítói. Ellenkezőleg kultura és ha ladás ellenes irányban ha tnak 
mindaddig, mig a tömegek meg nem állanak bizonyos műveltségi magas la-
ton" Individualismus in der Partei (Sozialische Monatshefte) 1909. 25 füz. 
1697 1. id. Földes Béla : A socializmus. II. 394 a. A doktrinär jogkiterjesztés 
a mechanikus egyenlőségi elv a lapján szerintem mindenüt t csak sülyedésre 
vezet, és mennél műveletlenebb és megosztottabb az a társadalom, melynek 
minden tagja egyszerre ju t hatalomhoz, annál valószínűbb a lehetősége an-
nak, hogy azzal élni nem tud. A demopedagogiának meg kell előzni a de-
mokráciát . 

4* 
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államok ideálja: az „atheista állam" (état atheó) mellett 
theokratikus elveit nem valósithatja meg és igy rátért az 
egyház és állam teljes szótválasztásának gondolatára. Igaz 
ideálja azonban a theokrácia volt ós pedig nem valami rigo-
rozus egyházi uralom, hanem az az egyszerű követelmény, 
hogy Isten, örökkévaló elvei, törvényei és parancsolatai, a 
melyeket Ő úgy egyéni, mint társadalmi életünk számára ki-
nyilatkoztatott és mint örökkévaló normákat megszabott, 
érvényesüljenek és tiszteletben tartassanak az állami ós 
társadalmi életben is.1) 

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, van köze a demok-
ráciához ; szent, isteni demokrácia, az, melynek eljövetelóért 
a kálvinizmus dolgozik. S ezt annál is inkább hangsúlyozni 
kívánom, mert ma rögtön reakcióval vádolják azt, aki nem 
úszik az árral s nem követi a kor leghangosabbjainak a szavát. 
Nagy és örökkévaló emberi, de az Isten kinyilatkoztatásai által 
megtisztított ideálok azok, melyekórt a kálvinizmus lelke-
sedik, amelyek miatt nincs oka magát ma sem szégyelnie, 
ha még annyira ellentétbe is kerül néha a korszellem egyik 
és pedig hangosabb részével. És nem akkor teszünk helyesen, 
ha a többiekkel együtt mi is oda állunk a barrikádokra, melyek 
segítségével, a tagadhatatlanul sok bűnös társadalmi kinövés-
sel együtt, a francia forradalom szellemében, a minden eddigi, 
nemes és főleg keresztyén értéket feláldozni akaró modern 
demokrácia logikátlan elveiért szállunk síkra, hanem akkor, 
ha megfeszített erővel dolgozunk azon, hogy az emberek 
megbillent gondolkozást módját, erkölcsi érzületét ós világfel-
fogását segítünk egészségesebb alapokra helyezni. 

Most pedig záradékul hadd idézzem még Troeltschnek, 
a fentebb is említett kiváló német theologusnak ítéletét, aki 
a következő találó szavakkal világítja meg előttünk az egész 
kérdést:2) . . . A mily kevéssé van Kálvin szája ize szerint az 
amerikai életben otthonos tekintély és tisztelet nélkül való-
ság, éppen annyira teljesen távol áll tőle Rousseau szocális 
ós politikai racionalizmus a is; és mégis a kálvinizmus mind 
kettővel szoros kapcsolatba tud lépni, ha a vallásos eletsfóra 

') „A theokrácia tehát egyfelől a secularismussal, másfelől pedig az 
ecclesiasticismussal áll szemben. A secularismus s e m m i isteni a lapró l nem 
akar tudni az ember együttélés számára, mivel o lyan szerinte n e m létezik. 
Az ecclesiasticismus pedig azt akar ja , hogy mi ezt az egyházban lássuk, 
amely az istenországával szorosan határos." Prof . R. E. Thompson : De god-
deliyke orde der menschelyke samenleving. Stone-lectures Pr ince ton . 1891. 
holland ford. S. Visser 1903 

' ) Troeltsch: i. m. 703. 
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méltósága megőriztetik. így lett a kálvinizmus a keresztyén-
ség ama formája, amely ma a modern demokratizálódással 
szorosan összenőtt és minden veszedelem nélkül vele kap-
csolatba léphet. Egyszersmind éppen az egyénnek vallásosan 
metafizikai megalapozása, továbbá az által, hogy szilárdan 
fenntartja azt az elvet, hogy az emberek lényegileg nem 
egyenlők, valamint a törvény és a rend iránt való konzer-
vatív érzéke által a demokrácia legveszedelmesebb követ-
kezményeit t. i. a számok puszta uralmát és az abstrakt 
egyenlőség-elvet elkerülte. Hogy mennyiben volt képes ehhez 
a demokratizáláshoz ő maga hozzájárulni, azt így külön-
külön nehéz lenne megmondani . . . De hogy ez ma vele 
szorosan össze van kapcsolva és a világban elfoglalt jellegzetes 
helyzete épen ezen alapul, az félreismerhetetlen. Ε mellett 
ugyanis mindenütt kiegyezett a szektákkal is, amelyek, míg 
azelőtt hasonlíthatatlanul inkább demokrátikus-individualisz-
tikus alapon álltak, ma vele együtt a keresztyénség ős a 
demokrácia benső lényegi összefüggésének eszméjét kép-
viselik. . . . Az igaz szellemi nagyhatalom azonban mégis 
mind ebben a kálvinizmus marad. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 



Zsinati előmunkálatok. 

Ε cím alatt a Theologiai Szaklap decemberi száma négy 
oldalon bírálatot mond az összes zsinati előmunkálatokról. 

Első sorban a Budapest székesfővárosi evang. egyház-
községről szóló törvényjavaslattal foglalkozik. Elismeri, hogy 
a Budapesten ma létező evangélikus egyházközségeknek 
önkéntes, testvéries egyesülése mindenkép kívánatos; de — 
úgymond — „teljesen magában álló eset, hogy egy város 
egyházközségeiről külön országos törvény intézkedjék és 
zsinati parancsszóval erkölcsi testületeket egyesíteni: lehe-
tetlen és jogtalan dolog." Ennek a felfogásnak természetes 
következése, hogy a törvényjavaslatot elfogadhatónak nem 
tartja. 

Még élesebb kifejezésekkel foglal állást a törvényjavaslat 
ellen az a „nyilatkozat ," a melyet több északmagyarországi 
egyházmegyei elnökség küldött meg az egyházközségeknek 
hozzájárulás végett. Ez jogfosztásról, erőszakosságról, Isten 
parancsolatának megsértéséről, törvónyellenességről, törvény-
telenségről, különösen a tót nyelvűek elleni nyilt erőszak-
ról beszól. 

Mindkét közlemény a puszta negatió terén áll, — az 
utóbbit a szenvedély is elvakítja. 

Megkísérlem, lehet-e sine ira et studio a kérdést úgy 
megvilágítani, hogy a tárgyilagos bírálatra, a helyes meg-
oldás keresésére tereitessék a diszkussió. 

Első sorban jöjjünk tisztába zsinatunk jogkörével, a 
mely alól mindkét közlemény kivonni kívánja a kérdést. 

Zsinatunk magyarhoni evangélikus egyházunknak tör-
vényhozó testülete, a mely a király, mint legfőbb kegyúr jóvá-
hagyásának fenntartásával törvényeket hoz; — a zsinat által 
alkotott, a király által jóváhagyott törvények az egész 
magyarhoni evangélikus egyházat, annak egyetemét, kerüle-
teit, egyházmegyéit, egyházközségeit és azok minden egyes 
tagját kötelezik, — sőt kötelezik a világi hatóságokat is, 
a melyek e törvények végrehajtásához — illetékes egyházi 
hatóságaink megkeresésére — segédkezet tartoznak nyújtani. 

Magyarhoni egyetemes egyházunk autonómiájának leg-
főbb, legfontosabb kifejezője a zsinat és annak egyházi ügyeink-
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ben törvényhozó hatalma; — annak egyedüli korlátja a király 
ius placeti-je, — a melynél fogja zsinatot tartani csak a 
király engedélyével, a király által megengedett kérdések 
fölött szabad, és a melynél fogva a zsinat által hozott tör-
vények királyi jóváhagyást igényelnek. 

Tárgyi tekintetben azonban az egyházjog minden kér-
désére, egész területére kiterjed a zsinat törvényhozó ha-
talma, — és a zsinat által el nem fogadott törvényt vagy 
rendelkezést sem pátens, sem világi törvényhozás útján életbe 
léptetni nem szabad. 

Egyházi ügyekben a zsinatnak szentesített törvényei 
épp olyan feltétlen hatállyal bírnak, mint világi ügyekben az 
országgyűlés által alkotott és a király által szentesitett tör-
vények. 

És valamint a Pest, Buda és Ó-Buda sz. k. városoknak 
Budapest fővárossá egyesítéséről alkotott országos törvényt 
— habár részben ellenkezésük dacára alkottatott — soha 
senki lehetetlennek vagy jogtalannak nem állította és nem 
állíthatta, — éppúgy vastag egyházjogi tévedés az az állítás, 
hogy a zsinat lehetetlenséget vagy jogtalanságot követ el, 
ha törvényt alkot a fővárosban működő evang. egyházak 
egyesítéséről vagy egyébkónti szabályozásáról. 

Mint minden törvényalkotásnál, ebben az esetben is 
kérdés és vita tárgya lehet az, vájjon szükséges, időszerű és 
célszerű-e a törvény alkotása? A ki azonban a zsinat jog-
köréből kizárni kívánja ezt vagy bármely más hasonló kér-
dést: az autonomiánk ós zsinatunk törvényhozási hatalmát 
jogtalanúl támadja meg. 

Vizsgáljuk tehát higgadtan, szenvedély és hangzatos 
szavak nélkül azt a kérdést : szükséges-e egyházi törvény-
hozás útján rendezni a székesfőváros evangélikus egyhá-
zainak szervezetét? 

Törvényalkotás szüksége minden téren akkor kelet-
kezik, ha 

a) oly új intézményeket akarunk alkotni, a melyekről 
eddigi törvényeink nem intézkedtek; 

b) ha eddigi törvényeinket vagy egyes intézkedéseiket 
az élet tapasztalata elégteleneknek, hibásaknak, károsaknak, 
vagy a változott viszonyokkal meg nem egyezőknek tanúsítja; 

c) ha az élet oly alakulásokat létesít, a melyeket egy-
mással ós a köz magasabb érdekével összhangba hozni tör-
vényhozási intézkedés nélkül nem lehet, vagy 

d) ha ily alakulásoknál az egyes alakulatokban az 
összhangzatos működés akarata meg van ugyan, — de a 
fennálló törvények keretében nem valósitható meg 

A székes fővárosi evengólikus egyházak törvényhozási 
rendezését a c) és d) pont teszi szükségessé, mert tizenkét 
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óv óta az egyházak, a budapesti egyházmegye és a bányai 
egyházkerület ismételt kísérlete a visszás állapotok egyet-
értő megszüntetésére sikertelen maradt, — és mert, ha a 
most folyó egyezkedési kísérletek sikerhez vezetnének is : 
az egyetértő megállapodások a ma fennálló egyházi törvé-
nyeink keretében megvalósíthatók nem volnának. 

A Theologiai Szaklap közleményének az a tanácsa tehát, 
hogy a pesti egyházak lássák be, hogy valamiféle önkéntes 
testvéries egyesülés mindenképen kívánatos és keressék en-
nek módját: a zsinat törvényalkotását akkor sem teszi 
mellőzhetővé, ha e tanácsot az összes egyházak követnék 
és igyekezeteiket siker koronázná, — a mire a német és 
kerepesi-úti egyházak eddigi rideg állásfoglalása miatt nem 
lehet nagy reményünk. 

Épp ezért mellőzhetlenűl szükséges, hogy a székesfő-
városi, evangélikus egyházi érdekeinket érintő életviszonyo-
kat és alakulásokat ismertessük. 

Előre bocsátjuk, nehogy a külön, ősi alakulás joga cí-
men rokonszenv vagy előítélet elvonja a figyelmet az egy-
házi érdek objectiv mérlegelésétől, a következőket: 

A pesti evangélikus egyházat nemesi osztályunk ala-
pította, és ehhez az akkor szükséges kormányhatósági jó-
váhagyást oly feltétel alatt kapta, hogy az egyház költsé-
geivel csak a nemesség terhelhető; — a mi azonban nein 
akadályozta a polgári osztályt abban, hogy a költségekhez 
önként hozzájáruljon. 

Az egyház nem alakult nyelvi vagy nemzetiségi egyház-
képpen, hanem már első lelkészével magyar, német és tót 
istentiszteleteket és funkciókat végeztetett. 

A midőn oly lelkészt választott az egyház, aki nem 
birta tökéletesen mindhárom nyelvet: oly segédlelkészt tar-
tott, a kivel a hiányt pótolta. 

Az ebből fejlődött személyes torzsalkodások, orvoslást 
nyújtó felsőbb hatóságok hiánya, és a szabadságharcot kö-
vető depresszió hatása vezethettek csak ahhoz, hogy a magyar 
és német hitsorsosok szintén hatáskörük túllépésével az egy-
séges egyház elidegeníthetetlen tulajdonát képezett kerepesi 
úti telket templomépítési segéllyel együtt átengedték a tót 
hitsorsosoknak oly feltetel alatt, hogy az egységes egyházból 
kivonuljanak és annak egyéb vagyonára igényt ne tartsanak. 

A magyar- és németnyelvű hitsorsosoknak külön egy-
házakká alakulása ugyanekkor vette kezdetét, de iskoláik és 
vagyonuk túlnyomó részének közössége őket együtt tartotta. 

A pesti evangélikus egyház egységességének nyelvi 
egyházakra felbontása tehát — bárminő tanulságos legyen 
— épületesnek éppen nem mondható ; sem a testvéri szere-
tetnek, sem a törvényességnek, sem az evangélikus vallásos 
érzület egyesítő hatásának nem volt része benne. 
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A budai evangélikus egyház alakulásának más — ter-
mészetes okai voltak, a melyek azonban időközben megszűn-
tek. Alakulása idejében Buda és Pest különálló szabad ki-
rályi városok voltak, mindössze egy hajóhíd kötötte össze 
őket, a melyen a közlekedés a hajójáratok miatt nyáron is 
bizonytalan volt; — télen lehetetlen, mert szétszedték; — a 
csónakon közlekedés pedig jégzajlás idején életveszéllyel járt. 

* 
* * 

Ma Budapest székesfőváros a törvényhozás rendelke-
zésénél fogva egy testet képez; — rohamos fejlődése lakósai 
számát közel egy millióra szaporította; — a Dunán öt 
állandó híd vezet át, a melyek száma a közel jövőben még 
szaporodni fog; — Budapestet az élet is teljesen egységessé 
varázsolta; — a költözködés a budai oldalról a pestire és 
viszont rendkívül sűrű ; — a lakósok nagy száma a budai 
oldalon lakik és a pesti oldalon van kenyérkeresete, hivatala, 
üzlete, foglalkozása, — s viszont — sok azoknak száma, akik 
a Duna egyik partján telelnek, másik partján nyaralnak; — 
az egyes kerületek közötti mozgás pedig oly sűrű, hogy azt 
lehet mondani, hogy Budapest állandó lakósságának igen nagy 
része — a Duna két part ja és a kerületek között — foly-
tonos mozgásban van. 

Ugyan az áll azon 40000 evangélikus hitsorsosunkra nézve, 
aki e nagy városban szétszórva él, ós a kiket egyházunk-
hoz, vallásunkhoz erősítenünk, a kiknek vallásunk nemesítő, 
vigasztaló erejét nyujtanunk kell. 

Nyelvi tekintetben is óriási változáson ment át az 
egyesített székesfőváros. A nemzeti szellem és állami nyel-
vünk áthatotta minden intézményét, — a kereskedelem, az 
ipar, az egész polgárság, az összes iskolák és tanintézetek 
magyarok. Kizárólag nyelvi alapon ma már a kerepesi-úti 
tót és német egyház sem állhat meg, — hivatását nem tel-
jesítheti. Azok a családok pedig, a melyek a Bach korszak 
alatt az egyházat és vagyonát nyelvi alapon szétválasztották: 
ma majdnem kivétel nélkül megmagyarosodtak, — úgy hogy 
ma nem ezek vallásos igényei, hanem a külföldről és hazánk-
nak még meg nem magyarosodott vidékeiről beszivárgó és 
bevándorló németek ós [tótok teszik a német és tót isten-
tiszteletek fenntartását szükségessé. 

Ezek nyelvi tekintetben változó elemek, mert azok a 
családok, a melyek a főváros állandó lakósaivá válnak: ha 
a családfők részben megtartják is nyelvüket —leszármazói-
kat magyarul nevelik. 

A német ós tót istentiszteleteket ós funkciókat tehát a 
fővárosban fenn kell ugyan tartani, — jövőre is biztosítani 
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kell; de meg kell találni a módot arra, hogy azok a fontos 
egyházi érdekek, a melyeket a mai állapot veszélyeztet — 
biztosíttassanak, ós hogy azok az egyházak, a melyek a fő-
városnak akkor német és tót nyelvű családjai hitéletének 
kielégítésére váltak külön: a megmagyarosodott családok 
igényeinek kielégítésében is részt vegyenek. 

Ma Budapest határában öt teljesen különálló egyház 
működik. 

1. a pesti magyar egyház, a mely a főváros pesti olda-
lát eddig három lelkészi körre osztotta és minden körben 
lelkészi állást szervezett; 

2. a pesti német egyház, a mely az egész pesti oldalra 
kiterjeszti működését; 

3. a kerepesi-úti (tót) egyház, a mely szintén az egész 
pesti oldalra kiterjeszti működését; 

4. a budai egyház, és 
5. az óbudai egyház, a melyek a budai oldalon, meg-

állapított geográfiái határvonal szerint működnek. 
A pesti oldalon működő három egyház között a műkö-

dési határvonal megállapítva nincsen; geografilag mindhárom 
az egész pesti oldalra kiterjed; nyelvileg a pesti magyar egy-
ház ugyan magyar istentiszteletekre és magyar funkciókra 
szorítkozik; a német és kerepesi-úti egyházak azonban a 
funkcióknál nyelvi határ által nem kórlátoztatják magukat, 
a mi elkerülhetlen szükségessé teszi a működési köröknek 
oly szabatos megállapítását, a mely kollisiókat megakadá-
lyozzon. 

Az öt egyház tényleges működési eredményét követ-
kező összeállítás mutatja : 
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A pesti magyar egyház kiadásainak nagysága miatt 
egyházi adót kénytelen kivetni az egyháztagokra és e cimen 
1911-ben 48780 K-t szedett be; a többi fővárosi ev. egyház 
ma is még az önkéntes hozzájárulás alapján áll, ós e 
cimen a pesti német egyház tagjai 8371 K-t, a kerepesi-úti 
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egyház tagjai 6650 K-t, a budai egyház tagjai 8893 K-t, és az 
óbudai egyház tagjai 1873 K-t fizettek saját egyházuk céljaira. 

Ezek az adatok hangosan szólnak. Sok mással is kie-
gészithetők volnának. Mind arról tennének tanúságot, hogy 
az evangélikus egyházak nem osztoznak egyenlően vagy 
arányosan az egyházi feladatok megoldásában, — tagjaik 
nem egyenlő alapon vesznek részt a teherviselésben; — 
ebből pedig (ezt talán magyarázni nem kell) az inkonvenienciák 
egész sorozata keletkezik. 

A német ós tót egyház tagjai nem vesznek részt a 
vallástanítás feladataiban, a tót egyház a polgári és közép-
iskolák feladataiban sem. Utóbbi tekintetben a budai és óbu-
dai egyházak is eximálva vannak. 

A békét az 1848/9. évi szabadságharc után egy ambició-
zus segédlelkész bontotta meg, a kit az egységes egyház a 
tót istentiszteletek és funkciók ellátására választott meg ós 
a kit utóbb a tótnyelvű hitsorsosok illetéktelenül ős jogta-
lanúl lelkésszé választottak meg. 

Az adókivetést is nehezíti, de a reklamációkat is sza-
porítja az, hogy a nemet vagy tót egyházhoz csatlakozás 
alapján bárki kivonhatja magát az egyházi adó fizetésének 
kötelezettsége alól. 

Minden költözés a Duna egyik partjáról a másikra: 
adó tekintetében reklamációra adhat okot, — és mivel a hit-
sorsosok a legtöbb esetben nem jelentik be lakváltozásaikat, 
sok esetben pedig megmaradni kívánnak az eddigi egyházi 
kötelékben: kétszeres adózások és elógiiletlenségek kö-
vetkeznek. 

Az is visszásság, hogy oly evangélikusok, a kik több 
fővárosi kerületben bírnak vagyonnal, lakással, vagy kere-
settel: több evangélikus egyházhoz tartozóul tekintessenek. 

A pesti magyar egyházat az, hogy a feladatok és ter-
hek oroszlánrésze reá nehezedik és az egyháztagok hova-
tartozósága labilis: jelentékeny deficitekbe sodorta, a me-
lyekből évek óta nem tud kivergődni, habár tartózkodik, — 
mert tartózkodni kénytelen — oly humanitárius intézmé-
nyek megvalósításától és fejlesztésétől, a melyeknek a fő-
városban nem szabadna hiányozniok! 

Ezt az állapotot fenntartani nem lehet, nem szabad. Ezt 
nem egyeseknek érdekei, nem partikaláris érdekek, hanem 
a magyarhoni evang. egyház közérdeke tiltja, a mely hazánk 
fővárosában feltétlen szükségképpen az evangélikusok olyan 
organizációját követeli, a mely az egyház céljait minden 
irányban megvalósítani segíti és azokat a jogosulatlan tenden-
ciákat és separatisztikus törekvéseket, a melyek akadályul 
szolgálnak, megszüntesse. 

Jogosulatlan tendenciákról és separatisztikus törekvé-
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sekről szóllok, mert elismerem, hogy vannak jogos követe-
lések és kívánalmak is, a melyek elől kitérni nem volna 
helyes, nem volna méltányos. 

És ezek is szükségessé teszik a törvényalkotást, mert 
egy uj nemii egyházjogi szervezetet csakis törvény alkot-
hat meg. 

Jogos követelésnek tekintem azt, hogy egyrészről a 
német, másrészről a tót istentiszteletek és funkciók jővőre 
is biztosíttassanak nemkülömben azt, hogy a mai német és 
kerepesi-úti egyháznak jövőbeni működési körét az hatá-
rozza meg, hogy a fővárosi evangélikus, megmagyarosodott 
családok hitéletének ellátásában is részt vegyenek a nélkül, 
hogy ebből összeütközések származzanak, továbbá azt, hogy 
a mostani egyházakból és lelkészkörökből alakuló egyház-
részek a helyi érdekek intézésére annyi önkormányzati jo-
got nyerjenek, amennyit a közösség érdeke megenged, végül 
azt is, hogy e testrészekre oly elnevezést állapítson meg, 
a mely a kölcsönös megnyugvást elősegíti. 

A német istentiszteletek és funkciók fenntartásának 
biztosítását indokolja az, hogy ügy a már itt lakó, vala-
mint a jövőben fővárosunkba bevándorló idősebb német-
ajkú evangélikusoktól államnyelvünknek oly mérvű elsajá-
títása nem várható, hogy vallásos szükségleteiket a magyar 
nyelvű istentiszteletek és funkciók kielégíthessék. 

A tót istentiszteletek és funkciók biztosításának szük-
ségét pedig két körülményben találom. Egyik körülmény az, 
hogy a kerepesi-uti egyház tagjai — habár (talán kivétel 
nélkül) tökéletesen bírják államnyelvünket — oly kegyelettel 
ragaszkodnak a tót istentiszteletekhez és funkciókhoz, hogy 
ennek figyelembevételét mellőzhetetlennek tartom. Azt hiszem 
ugyan, hogy ragaszkodásuknak főtónyezőjót a mienktol eltérő 
liturgiájuk képezi, a melynek követésót ós megtartását, 
magyar vagy vegyesnyelvű istentiszteletek is megengedik, 
azonban az ő feladatuknak tekintem annak megállapítását, 
vájjon a liturgiához vagy a tót nyelvhez ragaszkodnak e 
inkább. Másik körülmény pedig az, hogy tót nemzetiségi vidé-
keinkről sokan jönnek fővárosunkba munkába, a kik állam-
nyelvünket nem bírják eléggé, már pedig nem tartom meg-
engedhetőnek, hogy ezek vallási szükségletei kielógíttetlenül 
maradjanak. 

Azonban nem tartom megengedhetőnek, hogy egy-egy 
egyházrésznek és lelkészének működési köre csak a német 
illetve tót istentiszteletekre és funkciókra korlátoztassék, 
— a mi arányosan el sem foglalná egyiket sem, — viszont 
azt sem tartom megengedhetőnek, hogy magyarnyelvű 
funkciók saját választásuk szerint bárhol végeztessenek, 
hanem helyes megoldásnak azt vélem, hogy úgy a németül 
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mint a tótul tudó lelkész a főváros pesti részének egy geo-
grafikailag elhatárolt körét kapják működési térül, és ezen 
egyházrészhez a pesti oldalon lakó mindazon evangélikusok 
kellően szabályozandó módon csatlakozhassanak, a kik német 
illetve tót funkciókra tartanak igényt. 

Önként értetik, hogy minden ily egyházrészben rendes 
magyar istentisztelet is tartandó, — és hogy a geograflkailag 
elhatárolt területen lakó evangélikusok magyar funkciókban 
x-észesítendők, — hacsak ellenkezőt nem kívánnak. 

Egy szóval: legyen egy-egy egyházrész a fővárosban, 
melyben a német illetve a tótnyelvű fővárosi evangélikus 
lakósok vallási igényeinek kielégítése biztosíttatik, — de ezek 
ne legyenek nemzetiségi irányú, az állami nyelv terjedését 
akadályozó intézmények, — a minők hazánk fővárosában 
létjogosultsággal nem bírnak, és az evangélikus egyházat 
magasztos céljai elérésében gátolják. 

Az egyes egyházrészek önkormányzati jogát kiterjeszt-
hetőnek vélem a lelkészválasztásra is, mert helyesnek tar-
tom, hogy csak azok bírjanak választási joggal, a kiknek 
lelkésze lesz. Külön presbytériumuk is lehet, külön felügye-
lőjük és gondnokuk. Költségvetésileg megállapított vagy 
egyébként fedezett kiadásaikról maguk intézkedhetnek stb. 

Elnevezésük pedig akár az apostolok, akár az újtestamen-
tum más alakjainak neveivel kapcsolatban lehet, fővárosi ev. 
Márk egyház, Máté egyház, Lukács egyház, Pál egyház, Péter 
egyház, János egyház stb. 

Az összességnek, a székesfővárosi evangélikus egyház-
nak közös érdekeit azonban közös képviselőtestületnek, 
közös egyháztanácsnak és közös elnökségnek kell intéznie. 

Ezek hatáskörébe kell utalni a költségelőirányzati jogot, 
az egyházi adónak egyenlő alapon kivetését és beszedését, a 
központi pénztárkezelést, a nyilvántartást, új lelkészi körök 
vagy egyházrészek szervezését, és a régiek megváltoztatását, 
az iskolaügyet, a tanárok és tanítók választását, humanitárius 
intézmények felállítását, a hatóságokkal való érintkezést, az 
egyes egyházrészek vagy tisztviselők közötti összeütközések 
elsőfokú elintézését, az egyházrészeknek oly javaslatai 
fölötti döntést, a melyek fedezettel még nem bírnak, az 
alapítványok és egyházi tőkék kezelését ós sok más oly 
kérdést, a melynek részleteivel azért nem foglalkozom, mert 
túlterjedne jelen közlemény célján és keretén. 

Mellőzöm annak kifejezését is, hogy az egyházreszeket 
élettelenné a centralizáció által nem kívánom és nem szabad 
tenni, hanem oly szabályozás szükséges, a mely az egyház-
részeknek közreműködését és az ott lévő intézményekre 
kezelési ós felügyeleti jogát a megengedhető határokig biz-
tosítja. 
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Nem terjeszkedem ki az egyházi vagyonok jövedelmei 
mikénti felhasználásának kérdésőre sem. Ε tekintetben csak 
annyit jegyzek meg, hogy nézetem szerint minden meglevő 
vagyon jövedelmét első sorban azon egyházi célra kell for-
dítani, a melyre rendelve van, és szigorúan megtartandónak 
vélem érvényben levő alkotmányunk rendelkezéseit, azon 
eljárás tekintetében, a mely mellett a közvetlen célra fel nem 
használható jövedelmek, más együttes egyházi célra felhasz-
nálhatók. 

Különösen a német és tót egyházak vagyonára nézve 
igénytelen nézetem az, hogy ezek jövedelmei első sorban a 
német — illetve tótnyelvű evangélikus istentiszteletek és 
funkciók biztosítására szolgálnak; — ha azonban oly idő 
következnék be, a melyben ily istentiszteleteket és funkciókat 
Budapesten senki sem kívánna, vagy a jövedelmek ezek 
szükségletét meghaladnák: a fővárosi evangélikus egyház 
közös szükségleteire lesznek fordíthatók, mert ezek tagjai, 
utódai, leszármazói azoknak a német illetve tót hitsorsosaink-
nak, a kik e vagyonokat evangélikus egyházi szükségleteik 
födözésére gyűjtötték illetve szerezték; — ős mert ezek a 
közös szükségletek az összes fővárosi evangélikusokat szol-
gálják. 

A zsinatot előkészítő egyetemes bizottság törvényjavas-
latának részletes intézkedéseiről nem kivánok ezúttal nyilat-
kozni, mert én is kívánatosnak tartom, hogy a fővárosban 
működő öt egyház átérezze az oly szervezés szükségét, a 
mely a mostani inkonvenienciákat megszünteti, az ingatag, 
bizonytalalan, jogilag is megtámadható szervezetek helyébe 
törvény által biztosított szervezeteket léptet, az együtt-
működést, a közös célok egyetértő munkálását biztosítja, és 
biztos alapot teremt arra, hogy hazánk folyton fejlődő székes 
fővárosában evangélikus egyházunk úgy valláserkölcsi, mint 
tanító, nevelő és humanitárius hivatását méltóan betölthesse. 

Ha ennek szükségét átérzik : meg fogják találni remé-
nyelhetőleg annak módját is, hogy a fővárosi e angélikusok 
közösen intézendő kérdéseit és az egyes részeknek szükséges 
autonómia körét is helyesen megállapítsák. 

És e szükséget át kell érezniök, ha az evangélikus 
vallás, az evangélikus egyház érdeke, ha őket evangélikus 
szellem, az igazság szelleme vezérli. 

Azt hiszem, hogy a felsoroltakból az ismertetett mű-
ködési kimutatásból mindenki, aki tárgyilagosan, kizárólag 
evangélikus közérdekből veszi fontolóra a változott körül-
ményeket: annak szükségét el fogja ismerni, hogy — ha 
lehetséges, az összes ma működő egyházak egyetértő előter-
jesztésére, ha pedig az nem lehetséges, e nélkül is — egyházi 
törvény alkottassék a fővárosi evangélikusok szervezetéről. 
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Ezt el kell ismerniök azoknak is, akik a rendezést 
egészben vagy részben másképpen tart ják helyesnek mint én. 

Áttérek arra a kérdésre, időszerű és célszerű-e, hogy a 
most egybehívandó zsinat foglalkozzék a fővárosi evangéli-
kusok szervezetével? 

Az időszerűséget az adja meg, hogy egyetemes egyházunk 
zsinatot ritkán tart, és egyházi érdekből fontos, az élet és 
viszonyok fejlődése által megérett kérdéseket nem szabad 
negyed évszázadokra elodázni. 

De célszerű is e kérdést minél előbb megoldani, mert 
abból, hogy törvényjavaslat, a mely a német és tótnyelvű 
istentiszteleteket és funkciókat nem támadja, sőt jövőre is 
biztosítja, szenvedélyeket korbácsol fel: arról tanúskodik, 
hogy most is vannak olyanok, akik evangélikus egyházunk 
autonómiáját nemzetiségi aspirációk érvényesítésére kívánják 
felhasználni, és ilyenek mentsvárának akarják tekinteni 
azokat a fővárosi egyházakat, a melyeket az időközben meg-
magyarosodott fővárosi evangélikus családok akkor különí-
te t tek el nyelvi alapon, a mikor német- és tótnyelvűek voltak. 

Az ilyen nemzetiségi aspirációk érvényesülését és 
terjeszkedését, a melyekhez az evangélikus vallásnak, az 
evangélikus szellemnek semmi köze sincsen, mert ez minde-
nütt megadja az államnak, a mi az államé: egyetemes egy-
házunk nem tűrheti, ós az ily aspirátiók kímélése végett 
nem halaszthatja évtizedekre el azon törvényes intézkedések 
megtételét, a melyek elkerülhetetlenül szükségesek ahhoz, 
hogy hazánk fővárosában az evangélikus egház hivatását 
méltóan betölthesse. 

A pesti német ós tót egyházban a természetes és 
törvényes alakulás az lett volna, hogy azon családok is 
bennök maradjanak, a melyek időközben megmagyarosodtak, 
és hogy a német és tót egyház magyarnyelven lássa el a 
megmagyarosodott családok szükségleteit, 

Nem vonható kétségbe, hogy a főváros megmagyaro-
sodott evangélikus családjainak ma is joguk van régi egy-
házaikhoz vissza csatlakozni, ott törvényes jogaikat érvé-
nyesíteni ós megkövetelni, hogy vallási szükségletük ma-
gyar nyelven nyerjen kielégítést. 

Az egységes egyházvagyon nem nyelvi célokra lett 
elkülönítve, nem vált nyelvi vagy nemzetiségi vagyonná, 
hanem fővárosi evangélikus egyházi vagyon volt és maradt, 
a mely csakis fővárosi evangélikus egyházi célokra használ-
ható és azokra használandó is. 

És a midőn jogos és méltányosnak elismerjük azt, 
hogy a német- és tótnyelvű hitsorsosaink részére német- és 
tótnyelvű istentiszteletek és funkciók biztosíttassanak azon 
egyházi vagyonok felhasználásával, a melyeket a megma-
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gyarosodott családok szereztek: meg nem tagadható annak 
a követelésnek teljesítése, hogy a mai nemzetiségi színezetű 
elkülönítés szűnjék meg, hogy célszerű, a mai viszonyoknak 
megfelelő szervezet alkotása biztosítsa minden a fővárosban 
lakó evangélikus vallási szükségletének egyenlő ellátását, 
hogy minden evangélikus ember az egyházi szükségletekhez 
és intézményekhez egyenlő alapon járuljon, hogy az egyházi 
tisztviselők egyenlően vegyenek részt vallásunk magasztos 
céljai megvalósításában, hogy működési körük megállapíttas-
sék és nemzetiségi tendenciák a fővárosi evangélikus egyház 
fejlődését és felvirágozását ne akadályozzák. 

Wagner Géza. 



Eckehart mester élete és tanítása.1) 

Általános bevezetés. Eckehart, a német spekulatív misz-
tika atyja, egyike a szellemtörténet azon alakjainak, akinek 
jelentősége felől a vélemények hullámzása nem tud nyugvó-
pontra jutni, akinek arcképe tehát folyton-folyvást változik. 
Amig némelyek igen magas talapzatra helyezik, addig mások 
meglehetős kicsinylóssel beszélnek róla és nemcsak a kor-
szaknyitó jelentőséget, hanem a nagyobb eredetiséget is 
megtagadják irodalmi tevékenységétől. Ez eltérő értékelés 
részben onnan származik, hogy E. megítélésénél csak ritkán 
érvényesül a tudományos tárgyilagosság követelménye és 
legtöbbször szubjektív pártszempontok, nemzeti ós felekezeti 
momentumok tévesztik meg a biráló szemét. így pl. azok, 
akik a reformáció előfutárának, vagy egy új vallásosság 
hirdetőjének fogják fel Írónkat, természetszerűen egészen 
más értékmérőt alkalmaznak, mint azok, akik E.-nak sko-
lasztikus voltára vetik a fősúlyt. Hadd soroljunk fel néhány 
konkrét példát a jelen helyzet illusztrálása céljából. 

így Lásson (aki a legszebb és bár részleteiben elavult 
de ma is nélkülözhetetlen monográfiát irta meg E.-ról, 
melyet e dolgozatban is mintául vettünk) azt véli, hogy az 
E.-tól először kimondott gondolatok hatása — ha zajtalanul 
ís — de mind e mai napig tart. (i. m. III.) 

Preger a nőmet misztikáról írott alapvető, de ma már 
sok tekintetben túlhaladott művében azt állítja, hogy igazá-
ban E. az, aki megteremtette a keresztyén filozófiát. Az ő 
misztikája a hajnalhoz hasonlít, mely új napot jelent a szel-
lem történetében, (i. m. I. 458.) 

Ballinger is a legnagyobb gondolkodók közé számítja 
és egyenesen Hegel mellé állítja. Szerinte kétszer delelt a 
német spekulativ szellem, először E.-ban, másodízben pedig 
Hegelben és egyúttal mindakettő teljes igazságot szolgál-
tatot t a keresztyén tanfogaimaknak is. Ha valaki, akkor — 
úgymond,— E. érdemli meg a „philosophus Teutonicus" nevet 
és, ha kora őt megérti és érdeme szerint méltatja, akkor 

*) Lásd ez értekezés folyamán idézett müvek betüsoros jegyzékét a végén. 
T h e o l . Szaklap . XI. é v f . 5 
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nem lett volna szükség sem reformzsinatokra, de sőt 
Lutherre sem. (i. m. 1 s. k.) 

Hasonlókép nyilatkozik Büttner, Ε. műveinek legújabb 
fordítója. Ő E.-ot ama férfiúnak tartja, akinek ép oly jelen-
tősége van a német szellem történetében, mint Danténak, 
a katholicizmus „Homéroszának" Itáliára nézve. B. szerint 
E. művei egy elsülyedt vallás dokumentumai, ő a Krisztus 
vallás filozófusa, aki legfeljebb az első századok gnosztiku-
saiban tisztelheti méltó elődeit. Ε mellett ő a magasabb 
értelemben vett német próza megteremtője, (i. m. I. IV. s. k). 

Egészen máskép hangzik és feltűnően elüt kivált a 
két legutóbbi (kétségtelenül túlzó jellemzéstől) Denifíe páter 
Ítélete, aki egyébként elévülhetetlen érdemeket szerzett az 
E. kutatás körül. D. Eckehartot mindenestül a skolasztiku-
sok közé sorozza és lekicsinyeli azokat, akik benne erede-
tiséget, önálló gondolatrendszert véltek feltalálni német 
művei alapján, holott szerinte E. csakis latin művei alapján 
bírálható meg teljesen. Akkor pedig kitűnik, hogy a mi E.-
ban jó, az a skolasztikából, főleg Aquinói Tamástól szár-
mazik, de ennek világossága és tökéletessége hiján. E. ön-
állótlan, ügyetlen utánzónál alig több, azért ignorálták teljesen 
a skolasztika nagy mesterei. Ami nála eredetinek tetszik, 
annak a törekvésének a gyümölcse, hogy a skolasztikát 
túllépje, hogy újat mondjon, de ez csak bajba keveri, mert 
zavaros elméje csak helytelen tanok formulázásához vezeti, 
ami azután munkái megrovását vonta maga után. 

íme, ennyire szétágazók az E.-ról szóló vélemények. És 
ehhez mindjárt hozzá csatolhatjuk azt a szomorú, de elvi-
tathatatlan tényt, hogy E. teljesen biztos alapon nyugvó 
objektiv méltatásának az ideje még ma sem érkezett el, 
sőt hogy még évtizedek múlhatnak el addig, mig teljesen 
tudományos E. kiadásunk lehet, annyi rengeteg munkát 
kell e téren még a filológiának elvégeznie. Ennek következmé-
nye, hogy jelen dolgozatunk is csak az E. kutatás jelen 
állását ismertetheti, melyet újabb adatok és eredmények 
eshetőleg módosíthatnak. Egyéb hiányait ez értekezésnek 
mentse az a körülmény, hogy tudtunkkal az első magyar 
munka, mely ez érdekes misztikussal speciálisan foglal-
kozik. Fejtegetéseink során igyekezni fogunk az E. kutatás 
összes legfontosabb kérdéseire nemi világot vetni, de leg-
főkép mégis magát Eckehartot és az ő tanítását szándéko-
zunk nagy vonásokban jellemezni. 

Ε célhoz föltétlenül szükséges a korviszonyoknak leg-
alább vázlatos megrajzolása. 

A kor. Végtelenül érdekes kor az, melyben E. élt 
(1260-1327). Még fel-fel tűnnek benne a középkor fény-
korának egyes sugarai, de mind jobban szaporodnak azok 
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a jelek, melyek egy új világ bekövetkezésére mutatnak úgy, 
hogy lehetetlen e korban, különösen E. életének vége felé 
az új kor pirkadó hajnalát föl nem ismerni. 

Kétségtelen, hogy az ó-világnak keresztyén hitre való 
térítése volt az európai emberiség legmélyebb forradalma. 
Ha valamikor, e korra vonatkozólag lehet az „értékek átér-
tékeléséről beszélni; mikor a régi világnézet megbukik, 
a régi ideálok elhomályosulnak ós az európai társadalom 
élete egészen új alapra helyeződik. A keresztyén eszme 
további hódításában döntő mozzanat volt a mindjobban elő-
térbe nyomuló transcendentalizmus (szupranaturalizmus) a 
klasszikus ó-kor naiv naturalizmusával szemben.1) Akeresztyén 
tanrendszer csúcsa a transcendens istenfogalom, melyből ki-
sarjadzik lassan-lassan az ön- és világmegtagadás, mint etikai 
elv, minek folyománya, hogy a földi javak értéke óriásit 
csökken a túlvilági lét boldogságával szemben. Mivel pedig 
a római egyház úgy lépett fel, mint az érzékfelettinek (trans-
cendensnek) földi megtestesülése, azért az összes földi javakat 
természetesen neki kellett áldozatul hozni, úgy hogy tulajdon-
kép az egyház hatalmának növelése a világ és önmegtagadás-
nak egy-egy formája. Leginkább a XI—XIII. sz. közelebbről 
a Cluny mozgalomtól kezdődő és a XIII. sz. 2-dik feléig tartó 
időszak tekinthető a középkor klasszikus korának, amennyi-
ben az egyház spirituális transcendens és aszkétikus szelleme 
akkor nyilvánul meg a legtisztábban. Ekkor valósult meg a 
nagy Augustinus álma a Civitas Dei-ről, megvalósította pedig 
sem a Merovingok frank királysága, sem a Karolingok csá-
szársága, sem a római-német szent birodalom, hanem a 
középkor legnagyobb szellemi hatalma: a pápaság jelesen 
VII. Gergely és utódai. Ők győzték le a császárságot, ők 
szorították vissza az államok túlkapásait azon egyszerű elv 
érvényesítésével, hogy a földi feltótlenül alá van rendelve az 
isteninek, s testi a szelleminek; következéskóp a világi dol-
gok is alá kell hogy rendelve legyenek az egyháznak: az 
érzékfölötti világ látható megtestesülésének. A középkor ezen 
szelleme és felfogása tetőfokára jut a keresztes hadjáratokban, 
általa lett a pápa a nyugati világ legfőbb birájává, törvény-
hozójává és hadurává. Mivel ugyanis a máshitűek az Istennel 
ellenséges világ fogalma alá estek, azért az ellenök (a pogá-
nyok és hitetlenek) indított vállalkozásokban a keresztyén 
világ legfőbb urának szükségszerűen vezérszerepet kellett 
vinnie. De ép a keresztes hadjáratok következtében, melyek 
segítségével a pápaság a keletet és nyugatot véglegesen a 
maga fennhatósága alá vélte hajtani, veszíti el addigi egyed-

') Lásd a következőkre főleg Eicken: Geschichte und System der mittel-
alterlichen Weltanschauung. 

5* 
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uralmát, mert váratlanul új erők jelennek meg a porondon, 
zárt sorokban felvonulnak az egyház ellen ós kezdik egymás 
után annak alaposzlopait (többé-kevósbbé öntudatosan) 
döntögetni. A középkori egyház nagyszerű hierarchiai és hi t -
tani rendszere oszlásnak indul, egymásután szakadoznak el 
a Nyugateurópát, sőt a Keletet is egy nagy keresztyén nép-
családdá egyesítő vagy egyesíteni törekvő hatalmas szerve-
zetet összetartó kötelékek. És ez kikerülhetetlen fordulat 
volt. Hiszen a földi „Istenállam" felépítésében egy mélyen 
tragikus vonás rejlett, melynek előbb-utóbb bukásba kellett 
sodornia a szemkápráztató épületet. 

A vallásos hit transcendentális eszméje között —- (a 
mint Eucken érdekesen fejtegeti) — ugyanis, mely az egyház 
alapját képezte és a földi élet létfeltételei között, melyekbe 
az egyház beállni kényszerült, oly ellentét volt, mely csirájá-
ban rejtette a vészthozó meghasonlást. Ismételten hangoz-
tattuk, hogy az egyházat e korban a vallásos eszmével 
azonosították, az érzékfeletti Istenállam földi képviselőjének 
tekintették, érvényre jutását, hatalmának biztosítását azonban 
mégis csak földi, világi, profán eszközökkel öregbíthették 
az egyház fejei, holott mindezekkel szemben — alapelvök 
értelmóben — a tagadás álláspontjára kellett volna helyez-
kedniük. Ezt hangoztatták sőt gyakorlatilag is megkisériették 
ugyan, de a brutális élet minduntalan megalkuvásokra kóny-
szerítette őket. A jelzett kényszerhelyzet következménye 
az volt, hogy abban a mértékben, amelyben az egyház emel-
kedik és terjed, szükségszerűen el is világiasodik. Az alapelv 
értelmében a római egyháznak távol kellett volna állnia 
minden politikai ténykedéstől, a tudománytól és művészettől 
egyaránt, egyszóval a világi kultura egészétől, de kényszerű-
ségből nemcsak, hogy megtűri mind e tényezőket, hanem 
hovatovább ezek annyira megerősödnek, hogy úrrá lesznek 
a vallásos eszme felett, mert a pápaságtól megkisérlett 
kemény megrendszabályozásuk végtére is csütörtököt mon-
dott. Ezzel pedig a specifikus középkori világnézetnek lejtőre 
kellett jutnia. Amíg a középkori keresztyén egyház hatalma 
virágkorát élte, oly kizárólagos befolyást tudott gyakorolni 
az emberekre, hogy a művészi teremtést és a tudományos 
kutatást is irányította ós céljainak megfelelőleg korlátozta. 
„Művész nem követhette a saját egyéniségéből merített ideált, 
tudós nem támaszkodhatott az egyéni meggyőződós állás-
pontjára, mert az egyház kiszabta a művész számára a mintát, 
a tudós számára a határt, melytől eltérni egyértelmű volt az 
eretnekséggel." Az egyháznak ezen univerzálizmusa kétség-
kívül fenséges gondolat volt, de az eszmefejlődés imma-
nens törvényénél fogva csakhamar az ellenkező törekvést 
segítette életre. Lássuk, mennyiben egyengette az egyház 
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maga ennek a sajátságos fejlődésnek az útját . VII. Gergely 
óta megmozgatták a tömegeket, hogy segitségökkel a vallá-
sos eszmét diadalra juttassák ós minden ennek útjába álló 
akadályt elsöpörjenek. Csakhogy a megmozgatott és öntu-
datra ébredt tömegek nem sülyednek többé passzivitásba, 
hanem csakhamar alkalmat vesznek arra, hogy maguk intézzék 
sorsukat (városi polgárság!) ós csakhamar megindul az indi-
vidualizmus fejlődése az egész vonalon: legelőször a vallásos 
hit szférájába nyomul be (eretnekek, szekták, vallásos egye-
sületek), majd a művészet, végül pedig a tudomány mezejére 
is. Mi volt a teendő a vallásos élet terén ? Miért volt az, 
hogy e korban sokan kinőttek a római egyház intézményeiből 
és nem annak előirt szabványai szerint, hanem közvetetlen 
úton keresték szívbeli áhítatuk kielégítését? A középkori 
keresztyén egyházban nagyon meggyöngült az az igazság, hogy 
a vallás nem kész tanok elfogadása, előirt gyakorlatok elvég-
zése, hanem személyes, közvetlen életviszony az Istennel. 
Századokon át úgy volt, hogy a hívő egyének nagy többsége 
nem is törekedett e közvetlen viszony elérésére, hanem egy-
szerűen az egyház hittóteleihez való ragaszkodás, az előirt 
formulák és jó cselekedetek pontos teljesítése által vélte az 
üdvösséget elnyerni. Csakhogy változtak az idők és változtak 
az emberek. A keresztes hadjáratok nyomán óriási módon 
terjed a felvilágosultság és behatol az alsóbb néprétegekbe is. 
Bizonyos világias szellem is kap lábra, mely ártalmára van 
a vallásos életnek, de ahol a vallásosság megmarad ós szóles 
körökben ép ez időben erős vallásos buzgóság lüktet, ott 
annak mélyülnie, bensőbbé válnia kellett. Akit elfogott a 
szent élet és a Krisztussal való egyesülés vágya, most ösz-
tönszerűen a külső törvényszerűségtől, a papság befolyásától 
való szabadulást is kereste. Az egyén személyesen akart 
Isten kegyelmében részesedni, Istennel személyesen érütközést 
keresni ós a maga erejéből megszerezni lelki bókéjét — min-
den papi közvetítés nélkül. Azonban minden élő meggyőződés, 
vallásos kegyesség csak erősbödik, ha rokon lelkekkel léphet 
érintkezésbe, mikor is egymást kölcsönösen támogathatják 
törekvéseikben. így ez a kor nemcsak a vallásos individuumok, 
hanem a vallásos egyesületek kora is. Ismoretes dolog, hogy 
Lüttichben, Lambert di Begues létrehozta a kegyes nők 
szabad egyesülését (XII. század vége 1), akik anélkül, hogy 
élethossziglan szerzetesi fogadalmakra kötelezték volna ma-
gukat, kolostorszerű szabályok szerint éltek ós életöket az 
áhitatoskodás és munka (különösen betegápolás) között meg-
osztották. Ezek az u. n. beginák. Csakhamar a férfiak is 
hasonló szövetségre léptek, őket begardoknak nevezték. 
Tulajdonkép az u. n. kolduló szerzetek is hasonló törekvésnek 
köszönik eredetöket. Ők is az igazi evangéliumi ideált akarják 
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föléleszteni, nem csak a negativ jellegű aszkézissel, hanem 
pozitív módon is a benső szeretetben és teljes utánzásban 
akarnak eggyé válni a Megváltóval. Legalább a keresztyén 
kegyesség egyik legtündöklőbb alakja, az olasz Assisi Ferenc 
eredetileg nem szerzetesrendet akart alapítani, erre csak 
mintegy rákényszerítették. Nem a világ kerülése, a tétlen 
szemlélődő élet volt az ő eszménye, hanem az Istenben való 
élet, az emberek és más teremtmények iránti szeretet, az 
emberek szolgálata és a lelkek megnyerése a keresztyén élet 
érdekében volt az δ evangéliuma. Igaz ugyan, hogy a másik 
koldulórend megalapítója a spanyol Domonkos már egészen 
más ember volt, bár az evangéliumi szegénységet hirdette δ is. 
Ferenc a belső sugallás, Domonkos az abszolút engedelmesség 
embere volt, azért lett amaz a „szegények atyja", emez az 
„eretnekek kalapácsa." Ε kolduló szerzetesek működésének 
óriási volt a jelentősége. Az egyház csakhamar fölismerte 
ez odaadó, szolgálatkész sereg használható voltát, befogadta 
hát a maga szervezetébe és az eredmény az lett, hogy ők 
mentették meg a római egyházat ez időben a bukástól. De 
ránk nézve fontosabb, hogy az a mozgalom, melyet ők meg-
indítanak, roppant hatást gyakorolt a laikus körökre is. A 
XII. sz. végéig a nyugati szerzetesség a maga lényege szerint 
arisztokrata intézmény volt. Ezek az új barátok ellenben 
leszálltak a néphez és az egyes emberekhez. Az egyes ember 
bajaival, szenvedéseivel törődtek, a néppel éltek, annak nyel-
vén prédikáltak ós érthető vigasztalást nyújtottak neki. Ε 
mozgalmak román földről eljutottak a német birodalomba is, 
ahol igen termékeny talajra találtak. Az új rendek kolostorai 
rohamos gyorsasággal lepték el az országot. Különösen 
megjegyzendő, hogy német földön a nők is nagy mértékben 
kiveszik részüket e vallásos mozgalmakból ós a két új szer-
zetesrend feles számmal közülök szedegeti tagjait, különö-
sen a domonkosrend (prédikátorrend) kebelében szaporodnak 
el annyira, hogy a XIV. sz. elején hetven apácakolostor állott 
ötven férfi kolostorral szemben. Ε kolostorok pedig a férfi 
szerzetesek lelki gondozása alatt állottak és mivel a nőkre 
a latin nyelv elsajátítása nem volt kötelező, a gyóntató atyák 
az u. n. kollációk1) alkalmával a német nyelvet használták. 
A papok nemcsak prédikációkat tartottak ilyenkor, hanem 
az apácák kérdéseket is tehettek úgy, hogy egy ily épületes 
társalgás az adóra ós befogadóra egyaránt gyümölcsözővé 
vált. Az ezzel járó lelki gyönyörből fakadt az a kívánság is, 
hogy a hallottakat írásban is megrögzítsék, hogy írásban is 

l) »Collatio dicta quasi collocutio vei confabulatio, quod de scripturis 
divinis aliis conferentibus interrogationes conferunt alii congruas responsiones.« 
(Wackernagel i. m. 379). 
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bírják a jobb emlékezetbentartás kedvéért. Ennek az volt a 
következménye, hogy a gyóntató atyák német nyelvű trak-
tátusokat (értekezéseket) kezdtek írni, melyeket másolás 
útján sokszorosítottak és terjesztettek. Az egyes kolostorok 
az ilyeneket aztán kicserélték egymással. Hasonló lelki szük-
séglet mutatkozott a beginák házaiban is (— ez a mozgalom 
is meghonosult Németországban a XIII. sz. folyamán) ezek 
is sokszor Domonkosok felügyelete alá helyeztettek, akik 
aztán vallásos igényöket hasonló módon elégítették ki, mind 
az apácákét. Mindez erősen fejlesztette a nők körében külön-
ben is élénken buzgó vallásos életet. A kolduló szerzeteknél, 
beginák és begardoknál még szabadabb szervezettel bírtak 
az r Istennek barátjai" és a „Szabad szellem testvérei" 
nevek alatt ismert vallásos tömörülések. Az Isten barátjainak 
(„Gottesfreunde") fogalma a XII. sz. lep fel, mint egy Clair-
veaux! Bernáttól befolyásolt vallásos irányzaté, (V. ö. Ján. ev. 
15, 14, 15.) de különösen a XIV. század misztikusai formu-
lázták élesebben a fogalmat és azzal az ideált, mely felé 
törekedtek. Egy benső élő, gyakorlati keresztyénségről volt 
szó ős az idevágó iratok vetélkednek egymással egy ilyen 
eszménykép minői fényesebb kifestésében. Ez a közös ideál 
hozza össze a papokat és a laikusokat, szerzeteseket és 
beginákat. Titkos szövetségről, szeparatisztikus tendenciáról 
szó sincs, hanem a rokon lelkek szabad, kölcsönös vonzalom-
ból eredő szorosabb viszonyáról, gyakoribb találkozásáról. Látnj 
való, hogy ezek az „Isten barátok" szigorúan nem is képeznek 
külön szervezetet, a szerzetesek, apácák, beginák ós begar-
dok, világi és egyházi kegyes lelkek mellett, hanem ezeknek 
mintegy a crémejét foglalják magukban. Kétségtelen, hogy 
ép β körökből kerültek ki Eckehart legrajongóbb hívei, taní-
tásai itt találtak a legfogékonyabb fülekre. Ezekhez intézte 
az δ prédikációit, ő nekik szánta traktátusait, csak másod-
sorban gondolt a nagy közönségre. 

Egészen más volt a. „Szabad szellem testvéreinek" a 
jellege. Már bátran eretnek szektának is tekinthetők, csak-
hogy jóval tovább monnek mint e kornak bármely „eretnek' 
szektája (pl. a valdéziek). Kiindulópontjuk ugyanaz, mint e 
korszak legtöbb vallásos mozgalmáé. Ok is személyes ke-
gyességet kerestek, az Istennel való közvetlen, teljes egye-
sülést, de ez egyesülés metafizikai lehetőségének fejtegetése 
körül aztán veszedelmes lejtőre jutottak. Nemcsak, hogy 
fantasztikus panteizmust hirdettek, hanem egyenesen odáig 
mentek, hogy az Istennel való egyesülőst, istenülesnek, 
istenné válásnak fogták fel, minek következményeképen 
magukat isteneknek képzelvén, bármely tett elkövetésére 
felszabadítottaknak érezték magukat, a törvényt, tradíciót 
lábbal taposták. Természetes, hogy ezen veszedelmes és úgy-
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látszik a gyakorlatba is átvitt tanok ellen az egyháznak fel 
kellett venni a küzdelmet. Mivel pedig e szellem itt-ott be-
jutott a beginaházakba is, ezek sem maradhattak mentek az 
üldözéstől és rendszerint csak úgy kerülték ki a gyanút, 
hogy egyes domonkosrendi kolostorok fennhatósága alá léptek. 
Ε szektára nézve sok érdekes okmányt tet t közzé Wattenbach. 
Az egyik (XIV. sz.-beli greifswaldi) kézirat szerint egy brünni 
János nevű ember, aki 20 évig volt az önkéntes szegényeknél 
(begardok) Kölnben, ez idő után belépett a tökéletesek 
sorába (ezek a szabad szellemek !) és 8 évig kicsapongó eletet 
élt abban a meggyőződősben, hogy eggyé lett az isteni 
lénnyel és így nem követhet el semmiféle bűnt, ha ösztöneit 
mindenben követi. Később megtért, belépett a domonkos-
rendbe és töredelmes vallomást tett. Ebből idézzük a követ-
kezőket; Si autem queratur, quidsit fundamentum libertatis 
et veritatis, et quomodo potest quis ad istam pervenire res-
pondeas: „Ego sum de libertate nature, et omnia que natura 
mea appetit, satisfacio et concedo-sufficienter. Eciam si mu-
lierem in sacratissima nocte peterem, ego satisfacio appetitui 
meo sine omni consciencia, nec debeo habere pro peccato, qui 
a spiritu über est, et cum hoc sum homo naturalis, et ideo 
oportet libere satisfacere operibus nature." Est autem per fecta 
libertás : omnia que oculus videt et concupiscit, hoc manus 
assequatur." (i. m. 533.) 

Hogy e sajátságos eltévelyedés, hogy az ember istenné 
válhat úgy, hogy közötte és az Isten között semmi külömb-
ség nincsen (unus est cum Deo et Deus cum eo unus absque 
ulla distinccione i. m. 539) rengeteg zavar okozója volt, 
könnyen érthető. E. némely kitétele veszedelmesen közeledett 
ehhez az állásponthoz, úgy hogy egyes szabad szellemek 
hivatkoztak is rá, miért aztán a mester tanításait tanítványai 
védelembe vették. Még csak azt említjük meg, hogy a szabad 
szellem mozgalma nem volt egészen új dolog, Delacroix 
helyesen figyelmeztet arra, hogy a testvérek nézeteiben 
Amalrich Bena tanai folytatódnak. 

Ennyi talán elég lesz a kor vallásos mozgalmaiból, mert 
az e korban napirenden levő eretnekségek (valdéziek) nagyon 
ismeretesek. Nagyjából megvan már a milieu, melybe E.-ot 
beleállíthatjuk. A mondottak kiegészítésére még néhány adatot 
szögezünk le a kor politikai történetéből. Ebből a szempont-
ból is igen mozgalmas az az időszak, melyben E. ólt. Ifjúkora 
az interregnum bonyodalmaiba esik, majd Nassaui Adolf, 
Osztrák Albert, III. Henrik küzdenek a német császári trónért. 
Ez utóbbi alatt egy időre helyre áll ugyan a béke, de utána 
ismét háborús idő következik be: Bajor Lajos és Szép Frigyes 
mérkőzése. A német császári hatalom e korban már teljesen 
lejárta magát. Ezt ma már tisztán látjuk, de ez a kor még 
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nem volt ennek tudatában. Arról volt szó, melyik nemzetre 
száll a világbirodalom. Nevezetes e korban a pápaság állás-
foglalása, mely szintén túl volt delelőjén. Tekintélyén pótol-
hatatlan csorba esik, midőn VIII. Bonifác pápa Szép Fülöp 
francia királlyal szemben vereseget szenved. Utána Kelemen-
nel megkezdődik a pápaság babyloni (avignoni) fogsága 
(1305—1376). A helyzet lényegesen megváltozott. 

Mindenfelé ébred a nemzeti öntudat, a polgári közszellem. 
A régi társadalom vezérlő osztályai elvesztik jelentőségöket. 
A nemesség elvadul, a papság, különösen a felső papság hátat 
fordít a tudománynak és az erkölcstelenségbe merül, a si-
moniarettentő módon el van terjedve és megmételyezi a világi 
papságot, de lassanként a szerzetesrendek is elvilágiasodnak, 
a sok adomány és alapítvány következtében eldurvulnak és 
kivéve az újonnan alakult koldulórendeket, elvesztik a súlyu-
kat. A nagypápák kora is lejárt és, akik most VIII. Bonifác 
után következtek, végtelen sokat ártottak a pápai tekintély-
nek: helyzetűknél fogva a francia király szolgái, a francia 
politika uszályhordozói. A pápaság ily méltatlan képviselőinek 
láttára a gondolkozó elmék magukra eszmélnek és a pápaság 
intézményét vizsgálat és bírálat tárgyává teszik, mitsem 
törődve az egyházi fenyítékkel. Midőn XXII. János pápa, (aki 
bámulatos energiájú, makacs aggastyán volt és valóságos 
pénzkapacitás) háborúba keveredik Bajor Lajossal, a tudósok 
tekintélyes száma ez utóbbi mellé áll (Occam, paduai Marsilius, 
Michael de Cesena a ferencrend generálisa stb.) és Marsilius 
„hires Defensor pacis" című munkájában, moly valószínűleg 
még E. életében jelent meg, hihetetlenül éles támadást intéz 
a pápaság ellen fejtegetvén, hogy nagy különbség van az 
apostoli kor egyháza és a pápaság között, amennyiben amaz 
a Krisztusban hívők közösségéből állott, míg emez csakis a 
római hierarchiára szorítkozik. A legtöbb békételenség a 
papság helytelen felfogásából és a pápaság azon igényéből 
származik, hogy igazságszolgáltatást akart gyakorolni nem-
csak a papok, hanem világiszemélyek ós fejedelmek felett is. 
Pedig Krisztus csak a tanának hirdetését ós a szentségek 
kiszolgáltatását hagyta a papságnak. Krisztus követőitől tehát 
meg kell követelni, hogy a szegénység állapotában és világ-
legyőzésében is kövessék. 

Ép e zavaros, züllött viszonyok miatt fordulnak el a 
vallásos lelkek a világtól és fölülemelkedve a világ bajain 
önmagukba temetkeznek, ott keresik töprengő, álmadozó 
elmerülésben az Istent, kit az élet viharai között meg nem 
találhattak. Kétségtelen, mint láttuk is már, hogy bele vegyült 
ebbe sok rajongás, egészségtelen érzelmi kéjelgés is, sőt mél-
tatlanok is csatlakoztak egyes körökhöz ós kompromitálták 
őket, de igaz az is, hogy e sok vallásos jelenségnek igaz 
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kegyesség képezte az alapját. Ezt érezte a pápaság is és 
eleinte ingadozó magatartást tanúsított pl. a begardok és begi-
nákkal szemben, majd később, mikor mégis kénytelen ellenök 
fellépni, ép XXII. János pápa legalább különbséget próbál 
tenni az igazhitű ós eretnek beginák között. Csak a feddhetetlen 
életű és őszinte vallásosságú valdézieket üldözik követ-
kezetesen, rémhíreket terjesztenek róluk és sokszor a szabad 
szellemekkel tévesztik össze. Ε szerte ágazó törekvésekkel, 
hangulatokkal, eszményekkel találkozik össze a tudós 
Eckehart. Beginák, begardok, valdéziek rendesen tanulatlan 
emberek voltak, akikre a nyomozó, vallató papok megve-
téssel néztek le, mint akik tanulatlanságok dacára mertek a 
vallás legmélyebb titkairól, a hivatalos egyházi tantól eltérő 
véleményeket mondani. De most föllép a szentírás magistere 
a párisi egyetem ünnepelt theológiai doktora ós magas egyházi 
állásában oly keresztyén tanrendszert állít fel, mely sok 
pontban érintkezik azzal, amit a hivatalos egyház eretnek-
ségnek nyilvánított. El lehet képzelni, hogy e körökre milyen 
nagy hatással volt E. prédikációja. 

Eckehart élete.1) Tragikus fuvalom csap felénk E. élete 
képéből. Egy folyvást felfelé lendülő pálya: fokozatosan emel-
kedő ifjúkor után a férfikorban valósággal az élet magaslatain 
jár, köztiszteletnek örvend rendje ós a laikus nagy közönség 
körében, Köln városa és messze vidékek személyiségének 
varázshatása alatt állnak. És ekkor lecsap a derült égből a 
villám: heresissel vádolják, pörbe keverik, melynek végét, 
teljes rehabilitációját már nem érte meg. 

Az E. név egyébként sűrűn szerepel a régi német iro-
dalomban és különösen kedvelt volt Türingiában a XIII—XV. 
századokban a papság körében. A mi hősünk is Türingiából 
származott és valószínűleg 1260-ban született nemesi család-
ból. (Hohenheim) Ifjúságáról semmiféle adat sem maradt 
ránk. Bátran föltehetjük, hogy legalább 15-ik életévének 
betöltése után lépett a domonkos rendbe, melynek egyik 
disze lett Németországban. Szintén kézenfekvő dolog, hogy 
a szülő városához legközelebb eső kolostorba adták, neveze-
tesen Erfurtba, a hol annak rendje és módja szerint elvé-
gezte az előirt tanfolyamot. Majd pedig felkereste rendjének 
németországi „Studium generale"-ját Kölnben. A következő 
(de némely kuta tó által kétségbe vont) adat az, hogy egy-
ideig erfurti perjel és türingiai vikárius volt. Ha ez igaz, 
akkor ennek még 1208 előtt kellett meglennie, mert ép ez 
évben tiltotta meg az egyetemes káptalan e két hiva-
talnak egy kézben való egyesítését. Ennél jóval bizto-

') Lásd a következőkre főleg Pummerer , Büttner, Deutsch és Denifle 
i. művei t Lásson és Preger adatai elavultak. 
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sabb életrajzi adat, hogy 1300-ban E.-ot Parisba küldték, 
hogy az ottani egyetem alsóbb fakultásán előadásokat tart-
son és egyúttal a theológia fokozatokat megszerezze. Min-
den kétséget kizárólag arról értesülünk, hogy egymásután 
elnyerte a theológiai baccalaureatusát, licentiatusát és ma-
gisteriumát az egyetemi szabványok szerint, tehát nem a 
pápától. 1303-ban a besanconi nagy káptalan végérvényesen 
keresztülviszi a német rendi tartomány felosztását és ezzel 
együtt kimondják, hogy az idegen provinciákban tartózkodó 
barátok térjenek vissza hazájukba. Bizonyára ezen határo-
zat következtében került E. is haza. Az Erfurtban még ez 
évben megtartott tartományi káptalan őt választotta pro-
vinciálissá ós ezt a választást a következő évben lefolyt 
toulousei nagykáptalan jóvá is hagyta. Mintegy nyolc éven át 
(1304—1307-ig) állott E. a provincia élen, mely Német-
alföldtől Livlandig terjedt. Közben (1307) teljhatalmú meg-
bízatással Csehország fővikáriusává nevezik ki, bizonyos 
rendetlenségek megszüntetése céljából. 1311-ben ismét 
Fárisba küldik (fűit absolutus apud Neapolim anno Domino 
MCCCXÍ. et missus Parisius ad legendum.) Előzőleg a Teu-
tonia nevű tartomány provinciálisává választotta a tarto-
mányi káptalan, de ezt a választást a nagy káptalan nem 
hagyta jóvá, bizonyára már az E. leendő párisi kiküldetésére 
való tekintettel. Sajnos, hogy E. ezen második párisi tartóz-
kodásának tartamára és tevékenységére vonatkozólag ismét 
cserben hagynak az okiratok. Általában E. életének 1311— 
1326 időszakára nézve igen hézagosak az adataink. Annyi 
okmányilag igazolható, hogy ezen idő alatt E. megfordult 
Strassburgban, de hogy mennyi ideig volt ott, teljesen 
bizonytalan. Ép oly kevéssé tudjuk, hogy mely évben került 
Kölnbe, ahol nemsokára eletének tragikus fordulata bekövet-
kezett. Annyi tény, hogy 1326-ban ott találjuk mint a theológia 
tanárát és hitszónokot, mely utóbbi minőségében szélesebb 
körökre is fejthetett ki hatást. Már 1325-ben a velencei nagy-
káptalan alkalmával panasz merült fel oly rendtagok ellen, 
akik „in predicatione vulgari quedam personis vulgaribus ac 
rudibus in sertnonibus propronuntur, que possunt anditores 
facile deducere in errorem." Ez a panasz ugyan nem vonat-
kozik kifejezetten E.-ra, de bizonyos, hogy ez időben szabad 
igehirdetését aggodalommal nézték egyesek és kiválólag 
Heinrich von Virneburg kölni érsek, aki végtére is 1326-ban 
E.-ot a kúria előtt azzal vádolta, hogy heretikus tanokat 
hirdet. Egyelőre ugyan nem ért célt, mert XXII. János pápa 
csak annyit tett, hogy a vikáriusi és vizitatori minőségben 
úgyis Németországban időző strassburgi Miklóst E. jóakaróját 
bízta meg a vizsgálat vezetésével, aki az E. ellen felmerült 
gyanút alaptalannak találta és őt teljesen·felmentette. Az 
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érsek azonban ebbe nem nyugodott bele, hanem saját tör-
vényszéke által vezetteti tovább az E. ellen megindított pört 
és ebbe belevonja E. „protektorát" Miklóst is. Ε pör mene-
téről több fennmaradt okmány tájékoztat, bár itt is vannak 
kellemetlen hézagok (a legtöbbet Denifle közölte). Legújabban 
Keller Lajos megtalálta E. terjedelmes latin igazolását 
(1326 október), mely a inkvizitoroktól kifogásolt tételek 
latin fordítását tartalmazza, ezek közül tizenöt a Liber Bene-
dictas (Buch der göttlichen Tröstung) cimü német munkából 
vétetett. Felette sajnálatos, hogy ez okmányt máig sem tették 
hozzáférhetővé és így a pör lefolyását csak a következő 
(1327) évtől kisérhetjük nyomon. Az első idetartozó okmány 
1327. január 24-éről van keltezve. Veleje körülbelül ez. E. 
megjelenvén inkvizitorai előtt, egy magával hozott rendtár-
sával saját erélyes tiltakozását olvastatja fel az ellene 
tanúsított méltatlan eljárás ellen. Igazságtalan támadásnak 
minősíti az ellene felhozott vádat és általa egész rendjét 
látja megsértve. Szemökre veti bíráinak, hogy ok nélkül 
húzzák és halasztják a pört ős hogy gyanús és kétes értékű 
rendtársakat hívtak fel tanukul, akik vádaskodásaikkal csak 
érdemeket akarnak szerezni, hogy saját kihágásaikért annak-
idején enyhébb büntetésben részesüljenek. (Kőt ilyen férfiú 
neve fenn is maradt: Hermannus de Summo ós Guillelmus 
deNidecken). Ezen megjegyzésből kiviláglik, hogy a személyes 
ellenérzés és irigység is erősen befolyt a pör tárgyalásába. 
Egyébként kijelenti, hogy mindenkép aláveti magát a szent 
egyház és a jog követeléseinek: sí forsan in aliquo contra 
ipsam (ecclesiam) deviassem dumrnodo pronunciatum et 
cognitum de errore meo fuisset legitime. (Denifle i. m. 628.) 

Annál inkább tiltakozik E. az érseki törvényszék maga-
tartása ellen, mert az ő ügyében strassburgi Miklós már 
jogerős Ítéletet hozott. (,,cum de predictis articulis vei eorum 
similibus jamdudum ante cognitum fuerit sufficienter et per-
tinenter discussum per religiosuin virum fratrem Nicholaum 
vicarium auctoritate domini summi pontificis speciali"). 
E. végül a szent székhez appelál, kéri a litterae dimissoriae-t 
és felhívja vádlóit, hogy jelenjenek meg vele együtt a pápá-
nál Avignonban május 4-őn. Közben azon volt, hogy a nagy 
közönség előtt is tisztázza magát. Ezért 1327. február 13-án 
pénteki napon miután elvégezte prédikációját a domonkos-
rend szószékén, halberstadti Konráddal felolvastat egy latin-
nyelvű nyilatkozatot, melyet német nyelven pontról-pontra 
haladva megmagyaráz az egybegyűlt híveknek. Ebben kije-
lenti, hogy minden hitbeli tévedést és erkölcsi fogyatékot 
mindenkor teljes erőből útált. Ép azért, ha ilyen tévedést 
rábizonyítanának, melyet akár írt, akár mondott, akár prédi-
kált volna a múltban, titkon vagy a nyilvánosság előtt 
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bármely helyen vagy időben, akár zavarosságból avagy ma-
kacsságból, úgy az ilyen tanokat kifejezetten és nvilvánosan 
egyenkót és összesen visszavonja és ezentúl sem nem mon-
dottnak, sem le nem írtnak nyilvánítja. Ezenkívül példakép két 
illetve három rosszul értelmezett helyet helyesbít. Specialiter 
etiam quia male intellectum me audio, quod ego pedicaverim 
minimum meum digitam creasse omnia, quia illud non 
intellexi nec dixi prout verba sonant, sed dixi de digitis illius 
parvi pueri Jhesu. — Et quod aliquid sit in anima, si ipsa tota 
esset talis, ipsa esset increata, intellexi verum esse et 
intelligo etiam secundum doctores meos collegas, si animus 
esset intellectus essentialiter. Nec etiam unquam dixi, quod 
sciam, nec sensi, quod aliquid sit in anima, quod sit aliquid 
anime, quod sit increatum et increabile quia tunc anima esset 
peciata excreato et increato cujus oppositum scripsi et docui, 
nisi quis vellet dicere: increatum vei non creatum, id e s t non 
per se creatum, vei concreatum. v. ö. Pummerer i. m. 30). Hogy 
E. ezen nyilatkozata általános visszavonás bizonyítja főkép 
a befejező szakasz: „Salvis omnibus corrigo et revoco, ut pre-
misi, corrigam et revocabo in genere et in specie quando cum-
que et quotiescumque id fuerit opportunum quecunque reperiri 
poterunt habere intellectum minus sanum. E. ezen nyilatko-
zatáról a kommiszárusok nem vettek tudomást, mikor ellenben 
E. február 22-én tanúk kíséretében megjelenik előttük, hogy a 
litterae dimissoriae-t átvegye, mindaketten E. felebbezését 
mint „frivol"-t elutasítják, tehát nem adnak neki helyet. 
Egyéb adatok hiányában nem tudjuk, hogyan folyt tovább 
a per, de kétségtelen, hogy Kölnben nem nyert befejezést, 
hanem a pápai kúria elé került. Erről tanúskodik az 1329. 
március 27-én megjelent pápai bulla, mely azonban E.-ot már 
nem találta életben, mert ő ügyének végleges eldölése előtt 
1327 végén vagy 1328. elején elhunyt volt. A nagyobb való-
színűség az első dátum mellett szól (Pummerer i. m. 34). 
Ε nevezetes bulla 28 cikkelyt sorol fel, melyek kétségkívül 
szószerint E. műveiből vannak kiszedve és közülök 17-et 
heretikusnak, a többi 11-et pedig mint a heresisben gyanúsat 
(de heresi suspectos) bélyegzi meg. Kijelenti, azonban a bulla, 
hogy E. élete végén a megrótt cikkeket a heretikus értel-
met illetőleg visszavonta és kárhoztatta. Az utolsó szakasz, 
melyért igen sok tinta folyt a tudósok között, (különösen 
Preger és Denifle állanak itt egymással szemben) szórói-
szóra így hangzik: Porro tam illis, apud quos prefati articuli 
predicati seu dogmatisati fuerunt, quam quibuslibet aliis, ad 
quorum devenere notitiam, volumus notum esse, quod prout 
constat per publicum instrumentum inde confectum, prefatus 
Ekardus in fine vite sue fidem catholicam profitens predic-
tos vigwtisex articulos, quos se predicasse confessus extitit, 
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necnon quecumque alia per eum scripta et docta, sive in 
scolis sive in predicationibus, que possent generare in men-
tibus fidelium sensum hereticum vel erroneum ac vere fldei 
inimicum, quantum ad ilium sensum revocavit ac etiam 
reprob avit et haberi voluit pro simpliciter et totaliter revo-
catis, ac si illos et ille singillatim et singulariter revocasset, 
determinationi apostolice sedis et nostre tarn se quam srcipta 
sua et dicta omnia summittendo. (Denifle i. m. 640). Preger 
tagadásba veszi, hogy Ε. csakugyan visszavont volna minden 
heretikus színezetű tant, mert δ a kölni visszavonást nem 
tekinti annak, más visszavonásról pedig nem lehet szó, úgy 
hogy szerinte (és Büttner szerint is) a kúria meghamisította 
volna a tényeket, mert feltétlen visszavonásról beszél, holott 
E. Kölnben 1327 február 13-án a visszavonást azon feltéte-
lekhez kötötte, hogyha tévedéséről meggyőzik, (i. m. I. 366.) 
Mi azonban a helyett, hogy rosszhiszeműséget tulajdonítanánk 
a pápának, inkább arra utalunk, hogy éppenséggel nem bizo-
nyos, hogy a kölni manifesztum feküdt a bulla szerzője előtt, 
hiszen jeleztük, hogy erről a hivatalos bíróság tudomást nem 
vett. Sokkal valószínűbbnek tart juk tehát — amire Keller 
Lajos újabb felfedezése is jogosít és amire bizonyára világot 
is vet, — hogy létezett egy másik okirat, mely E. ünnepélyes 
retrakcióját tartalmazta, de ez eddigelé nem került elő, eshe-
tőleg talán örökre elkallódott. Ez képezhette a bulla vitatott 
állításának az alapját. Lehetne talán nyilt kérdésnek is hagyni 
E. visszavonását, de mi a magunk részéről igen valószínű-
nek, mert E. egyéniségével megegyezőnek tartjuk a vissza-
vonást. E. szabad, bátor szellem volt, de tulajdorikép mégsem 
a harcnak az embere. Sokkal mélyebb tisztelettel viseltetett 
a római egyház iránt, semhogy harcba szállt volna annak 
tanai és intézményei ellenében. Egészen bizonyos, hogy hű 
fia volt ós maradt is egyházának, és ha egyik-másik tekin-
tetben belsőleg el is fordult tőle mint egy Assisi Ferenc, 
vagy E. kartársa, Dante eszeágában sem volt egyházából 
kiválni és nyíltan valamely eretnekséghez csatlakozni. Bizo-
nyos, hogy nem is volt világos tudatában annak, hogy 
mennyire eltávolodott az egyház hivatalos tanától. Számos 
bibliai hely értelmezésénél abban a véleményben volt, hogy 
allegorikus értelmezése fedi a hivatalos keresztyénség állás-
pontját. Egyébként, ő aki kora politikai zavaraiba semmikép 
sem elegyedett, ha nem húnyt is szemet a korabeli egyház 
árnyoldalai előtt, maga a tiszta vallásosság hirdetésével, nemes 
példaadásával igyekezett hatni és az erkölcsi jobbulás útját 
egyengetni. Delacroix mégis felveti azt a kérdést, hogy 
őszinte volt-e E. visszavonása? Hiszen úgymond i. m. 229. E. 
ünnepélyesen védi a maga igazát, félremagyarázottnak jelenti 
ki egyes tanait és aztán mégis hajlandó visszavonni mindent. 
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Pedig kettős igazság nincs, vagy neki van igaza, vagy az 
egyháznak. Erre azzal felelhetünk, hogy nemcsak E. hanem a 
katholicizmus sok más szelleme is túltette magát ezen a két-
ségen, visszavonta a megrótt tanokat és mégsem érezte, hogy 
„sacrificium intellectus"-t követett el. Pedig még nem volt 
érvényben a Fr. X. Kraus óta hangoztatni szokott alávetés, 
mely szerint az olyan pap, aki magát egy felsőbb határoza-
tnak aláveti, nem tesz mást mint az olyan tiszt, aki magán-
véleményét feljebbvalója ítéletének alárendeli, úgy hogy az 
ilyetén alárendelés a szubordináció aktusa, de nem jelenti 
a saját meggyőződésről való teljes lemondást. De tagadha-
tatlan az is. hogy mégis jobban megragadnak bennünket 
az olyan alakok, akik az általuk vallott igazságtól nem 
tágítanak és érte kockára vetnek mindent, életöket is. 
Ezért igyekeztek némelyek E.-ot ilyen hősnek feltűntetni, 
Némileg elképzelhetjük, hogy a hithű E.-nak mennyire fáj-
hatott bevádoltatása és hogy utolsó napjait, hogy megkese-
ríthette az eretnekség vádjának disszonáns hangja. Hívei 
szemében azonban ez a pör éppenséggel nem ártott neki, 
ellenkezőleg tragikus vége hőssé, vértanúvá magasztosította 
és csakhamar a legenda szőtte élete körül arany szálait, 
annál is inkább mert tiszta, feddhetetlen jellemét ellenfelei 
sem vonhatták kétségbe. A pápai bulla is ilyen hangon 
ítél róla. 

Igaz, a tudósvilágnak napirendre kellett térnie fölötte, 
különben is alkonyata felé közeledett az a skolasztikus 
szellem, mely bélyegét rányomta E. latin munkáira. Ez eléggé 
megmagyarázza, hogy latin munkái nagyrészt veszendőbe 
mentek, de nem úgy történt német munkáival is. Prédikációit, 
egyes mondásait titkon lemásolják és kézről-kézre adják. 
Lelkes és congenális tanítványok (Tauler, Seuse a Deutsche 
Theologie szerzője stb.) pedig terjesztik, népszerűsítik, egy-
szerűsítik az ő főgondolatait és úgyszólván közkinccsé teszik. 
Ezenkívül igyekeznek nemes alakját és tanait minden félre-
értés ellen megvédeni ós különösen a megbélyegzett eretne-
kektől („szabad szellemek ') megkülönböztetni, mert ezek is 
szerettek E.-ra mint mesterökre hivatkozni, úgy hogy E. 
mintegy gyújtópontnja e kor vallásos (heretikus és egyházias 
jellegű) mozgalmainak. Egyfelől annak kimutatására, hogy 
az eretnekek nem minden alap nélkül hivatkozhattak E.-ra, 
másfelől azért is. mert E. tanának némely kinövésére vet 
fényt, itt közöljük, magyar fordításban némi rövidítéssel a 
megrótt cikkeket.1) 

1. Az Isten nem teremtette előbb a világot, mert a 
dolog nem cselekedhetik addig, a míg meg nincs, annálfogva 

') Egyes tételekkel találkozni fogunk E. tanának tárgyalása közben. 
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mihelyt az Isten volt, azonnal megteremtette a világot. (V. 
ö. ezzel E. következő passusát Unde cum quaeretur aliquando, 
quare Deus mundum prius non creasset, respondebatur, quia 
non potuit, eo quod non esset nec fuerat prius antequam 
esset mundus idézi Denifle i. m. 474 vagyis arra a kérdésre, 
hogy miért nem teremtette Isten előbb a világot, az volt a 
felelet: Azért nem, mert nem volt ós nem lehetett az „előbb", 
mielőtt a világ volt. Ε hely egyébként vitás. így pl. Bullinger 
i. m. 35 azt hiszi, hogy az első tétel semmikép sem szár-
mazhatok E.-tól (az t. i., hogy Isten azért nem teremthette 
meg előbb a világot, mert maga sem volt a világ teremtése 
előtt) és hogy ezt a konfúziót az inkvizició csinálta. Ezzel szem-
ben azt kell hangoztatnunk, hogy mivel a megrótt tanokat 
szószerint szokták átvenni avagy lefordítani, szükségszerűen 
föl kell tennünk, hogy egy ilyenféle mondat mégis csak 
előfordult E. műveiben. 

2. így tehát megengedhető (az a felfogás), hogy a világ 
öröktől fogva volt. 

3. Épúgy, mikor az Isten fiát, a vele együtt örökkévalót 
és egyenlő Istent szülte, ugyanakkor teremtette a világot is. 

4. Szintúgy minden cselekedetben, a rosszban is egy-
aránt megnyilvánul az Isten dicsősége. 

5. Az is, aki valakit gyaláz, maga által a gyalázat bűne 
által az Istent dicséri és minél jobban gyalázza, minél súlyo-
sabb bűnt követ el, annál jobban dicséri az Istent. 

6. Hasonlóképen az Istent káromló is, e káromlás által 
magát az Istent dicséri. 

7. Ép úgy, aki ezt vagy azt (hoc et hoc = a véges) kéri, 
rosszul és rosszat kér, mert a jónak és Istennek a tagadá-
sát kéri. 

8. Mert még az olyan emberekben is, akik nem törőd-
nek a vagyonnal, sem a tisztséggel, sem a haszonnal, sem 
a kegyességgel, sem a szentséggel, sem a jutalommal, sem az 
Isten országával, sőt akik mindezekről lemondtak — az Isten 
tiszteltetik. 

9. A minap azon gondolkoztam, akarnék-e az Istentől 
valamit elfogadni vagy kívánni. Nagyon helyesen akarok 
erről tanakodni, mert mikor én az Istentől valamit elfogad-
nék, akkor én neki alatta lennék, mint egy alattvaló vagy szolga, 
ő maga pedig mintegy az adás által uram lenne, pedig nem 
ilyen viszonyban kell az örök életben lennünk. 

10. Mi teljesen átalakulunk és átváltozunk Istenné: 
épen úgy, mint a szentségben a kenyér átváltozik a Krisztus 
testévé, úgy változom én át Istenné, 

11. Amit csak adott az Atya Isten az ő egyszülött fiának 
az emberi természetben, mindazt az egészet adta nekem is 
kivétel nélkül. 
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12. Mindaz, amit a szentírás mond a Krisztusról, igaznak 
bizonyul minden jó és isteni emberben. 

13. Ami csak sajátja az isteni természetnek, minden 
teljesen sajátja, az igazságos és isteni embernek; ennél-
fogva, amit csak ez az ember cselekszik, mindazt az Isten 
cselekszi ós δ teremtette az Istennel együtt az eget és a földet 
és teremtője az örök igének és az Isten ilyen ember nélkül 
semmit sem tudna tenni. 

14. így a jó embernek a maga akaratát az isteni akarat-
hoz kell alkalmazni, mert ő maga akarja mindazt, amit az 
Isten akar, mivel az Isten valami módon akarja, hogy én bűnt 
kövessek el, úgy én nem akarnám, hogy ne kövessek légyen 
el bűnt és ez az igazi bűnbánat. 

15. Ha az ember ezer halálos bűnt követett volna el, ha 
az ilyen ember helyes észjárású volna, nem kellene azt akarnia, 
hogy δ azokat a bűnöket el ne követte volna. 

16. Isten tulajdonképpen nem parancsol külső csele-
kedetet . 

17. A külső cselekedet tulajdonkép nem jó, sem nem 
isteni eredetű ós tulajdonkép nem is az Isten cselekszi azt 
és nem is δ hozta létre. 

18. Vigyünk (elébe) nem külső cselekedetek gyümölcsét, 
amelyek bennünket jókká nem tesznek, hanem benső csele-
kedetek gyümölcsét, amelyeket a bennünk maradó élő Atya 
cselekszik és hajt végre. 

19. Isten a lelkeket szereti, nem a külső cselekedetet. 
20. Mert a jó ember az Istennek egyszülött fia. 
21. A nemes ember Istennek amaz egyszülött fia, 

akit az Atya mindörökre (eternaliter) szült. 
22. Az Atya szül engemet mint fiát, még pedig mint 

egyetlen fiát. Amit az Isten cselekszik, az egy, ezért szül δ 
engemet saját fiává minden megkülönböztetés nélkül. 

23. Isten egy . . . úgy hogy ő benne nem találhatni 
sokaságot, aki kettőt lát vagy különbségeket lát, nem látja 
meg őt, mert az Isten számon felül és számon kívül csak 
egy. Következik tehát, hogy magában az Istenben semmiféle 
megkülönböztetés nem lehet és nem is gondolható. 

24. Az Isten fogalmával nem fór össze semmiféle meg-
különböztetés, sem a természetben, sem a személyekben. 

25. A mikor az mondatik: Simon jobban szeretsz-e en-
gemet ezeknél? ennek az az értelme : jobban mint ezeket és 
ez helyesen van ugyan mondva, de nem tökéletesen. Mert az 
elsőben ós másodikban van több is, kevesebb is, fokozat is, 
sorrend is, az egyben azonban sem fokozat, sem sorrend 
nincs. Aki tehát az Istent jobban szereti, mint felebarátját, 
az helyesen cselekszik ugyan, de nem tökéletesen. 

Theo l . S z a k l a p . XI. évf. 6 



* 8 2 Síelényi Ödön. 

26. Minden teremtmény merő semmi, nem azt mondom, 
hogy kellő mértéket el nem érő (— modicum) vagy valami, 
hanem azt, hogy egy csupa merő semmi. 

Ezt a 26 cikket E. a magáénak vallotta, az utolsó kettőt 
nem. Ezek a következők : 27. Valami van a lélekben, ami nincs 
teremtve ós nem teremthető, ha az egész lélek ilyen, akkor 
az nincs teremtve és nem teremthető és ez az értelem. 28. 
Mivel az Isten nem jó, nem is jobb, nem is legjobb, csak 
kisebbítem őt, mikor jónak mondom, mintha a fehéret feke-
tének mondanám. Hogy itt különbség van téve az E.-tól 
vallott, ós E.-tól nem vallott cikkelyek között, újból arra a 
következtetésre késztet, hogy kellet t léteznie egy okiratnak, 
ahol E. 26 cikket magáénak vallot ta és egyben visszavonta 
az utolsó kettőt pedig később m á r E. halála után vették ki 
műveiből és csatolták a többihez. Kétségtelen, hogy ezek is 
E.-ra vallanak1) és hogy akadt a kifogásoltak között olyan is, 
mely nemcsak a hagyományos egyházi tantól eltér, hanem 
— ha csak látszólag is — oly szubjektivisztikus és panteisz-
tikus ízű hittételeket tartalmaz, melyek E.-ot a szabad szelle-
mekkel hozzák közeli rokonságba. Hívei az ilyen tanok élét 
enyhíteni, gyöngíteni esetleg elmagyarázni voltak kénytelenek, 
hogy szeretett mesteröket az ilyen társaságból kivonják. 
Mindamellett nincsen egészen kizárva, hogy itt-ott hiba nem 
történt E.-nak paradoxonokat kedvelő, sokszor nehézkes 
előadásának szószerinti értelmezése körül, ellenfelek ós bará-
tok részéről. Hiszen ma is sokszor zavarban vagyunk egy-
egy hely magyarázatánál és bizony elcsodálkozunk, ha olva-
sásába mélyedünk, azokon az abs t rak t kérdéseken és abstrakt 
tárgyalási módon, melyekkel E. a hívei elé lép, akik a XIV. 
sz. emberei; bizony a szó igaz értelmében a mestert csak 
legjobb tanítványai érthették meg, a gyengébbek a sasként 
a magasban szárnyaló szónokot és előadását nem tudták 
követni. Ez magyarázza meg nagyrészt, hogy miért maradtak 
német művei oly vigasztalan állapotban reánk. 

Eckehart művei. Pfeiffer kiadása előtt (1857) E. ismerete 
csak igen kevés prédikációra szorítkozott, körülbelül a tőle kö-
zölt iratok egy harmadára, a latin iratok teljesen ismeretlenek 
voltak, minek oká t már megmondtuk. Nyomtatásban egyes 
beszédei először a Taulor kiadásokhoz csatolva jelentek meg 
ilyen pl. Conrad Kachelouen-ó Leipzig 1498; de legfontosabb 
Adam Petri-é (Basel 1521), mely 50-nél több ilyen prédikációt 
tartalmaz. Akik 1857-ig í r t ak mint pl. Martensen, Schmidt 
stb. csakis ezekre a kiadásokra támaszkodtak, de éles eszök-
kel ők is észrevették E. nem kis jelentőségót a német 
kultúrtörtónelem szempontjából. 1857-ben adta ki Pfeiffer a 

4) Lásd a t a n u l m á n y végén az „irodalmat ." 
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faires germanista egy vaskos kötetben azt, amit E.-ra vonat-
kozólag 18-évi gyűjtés eredményekép nyomtatott könyvek-
ből és kéziratokból összeszedhetett. 

Egy második kötet tartalmazta volna az irodalomtörté-
neti bevezetést, a jegyzeteket ós esetleges pótlékokat, de ez az 
E. kutatás pótolhatatlan kárára sohasem jelent meg. Ez I kötet 
tartalmaz 1. 110 prédikációt, 2. 18 traktátust, 3. mondásokat 
(E.-i „szállóigék"), 4. szintén rövidebb darabokat. (Liber 
positionum) A nagytudományú kutató verőfényes optimizmus-
sal eltelve kijelenti, hogy δ annyira beleélte magát E. irataiba, 
hogy amit δ a gyűjteményébe felvett, az biztosan mind E.-tól 
való és a későbbi kritika sem fogja tőle elvehetni i. m. XII. 
De már ő is beismeri, hogy nem egy darab hézagos, vagy 
későbbi kevésbbé hiteles kéziratban maradt fenn, és hogy a 
kéziratok tetemesen különböznek egymástól. A Pfeiffer-féle 
anyagot bővítették egyes darabokkal Preger Zeitschrift für 
hist. Theologie 1864. Wackernagel Altdeutsche Predigten und 
Gebete 1876. Jundt : Histoire du panthéisme. 1875. Sievers: 
Zeitschrift für deutsches Altertum 1872. (Deutsch i. m. 146 
s. k.) Jelentős fordulatot idéz elő az Ε. kutatás terén a már 
több ízben említett Denifle, aki 1880-ban az erfurti könyv-
tárban (Cod. Amplon, fol. n. 181 alatt) ráakadt E. latin mű-
veinek egy részére, melyekről századokon át semmit sem 
tudtak. Pedig Nicolaus Cusanus (1401—1464) a renaissance kor 
filozófiájának érdekes alakja és bizonyos tekintetben E. 
szellemi rokona, de mindenesetre nagy tisztelője még látta 
E.-nak a szentírás legtöbb könyvéhez irt kommentárjait, sok 
prédikációját és vitakérdéseit, így a Jánosról írt kommen-
tár ja egyes kiszedett cikkeit. Trithemius János sponheimi apát 
pedig ( 4 - 1516) E. latin iratainak a jegyzékét közli — bár 
nem teljesen. A Denifle-től felfedezett művek E.-nak nagy Opus 
tripatitumából valók, melynek, mint a neve is mutatja, három 
része volt: I. Liber propositionum, mely 1000 tantételt tartal-
mazott, 14 traktátusra elosztva. Ε rész feladata a tantételek 
felállítása és azok magyarázata. II. Opus vagy Liber quaes-
tionum, egyes kérdések tárgyalása, illetve a tantótelek rész-
letes kifejtése. III. A tételeket a bibliából igazolja a két 
részből állott opus expositionum, a) opus sermonum: bibliai 
textusok magyarázata, b) kommentárok a szentírás egyes 
könyveihez. A kéziratban a két bevezetésen kivül (az egyik 
az egész opusba, a másik az opus prop.-ba vezet be) csak a 
III. rész van némileg képviselve. Ennek második alrészéhez tar-
toznak a Genesis, Exodus és Sapientiához írt kommentárok, az 
elsöhöz a töredékesen fennmaradt Ekklesiastikus. Ezenkívül 
Denifle Cuesben egy papirkóziratra bukkant ezzel a jelzéssel: 
Expositíones et sermones in scripturas sacras. Ez a kézirat 
ugyan fiatalabb mint az erfurti, amennyiben 1443-ból, való 

6* 
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mégis értékesebb az előbbinél, amennyiben hibátlanabb példány 
képezi az alapját, továbbá egyes i ra tokat teljesebb alakban 
bír és végül többet is tartalmaz, mint az erfurti Kodex. 
Tartalma ím ez: 1. Egy index után következnek az opus 
trip. és opus prop. szolgáló prológusok. 2. Expositiones a 
Gensbe. 3. Expositio aliquarum auctoritatum famosarum 
et utilium libri Exodi. 4. Expos, in librum Sap. illetve Prol. 
az opus Exp.-ba. 5. Articuli condemnati istius doctoris (sc. 
Heckardi). 6. Eccl. 7. Expos, in Ev. Joh. 8. Oratio dominica. 
9. Az opus sermonum egy része. (Lásd Denifle i. m. 419- 20 
és 673-687). 

Denifle olybá vette felfedezését, hogy általa az eddigi 
E. kutatás összes eredményei és megállapításai érvényöket 
vesztették és hogy az ujabb vizsgálódásnak az általa tört 
úton kell megindulnia. Annyi minden vitán felül áll, hogy 
ezentúl E. jelentőségének megállapításánál a latin művek 
különös figyelemben rószesítendők. A baj csak az, hogy 
egyelőre nincsenek közrebocsátva, Denifle csak szemelvénye-
ket közölt és legújabban igen keveset Spanier is. Amíg 
tehát a latin művek tudományos kiadásban nem kerülnek 
forgalomba, addig mégis csak" a német művekre vagyunk 
első sorban ráutalva, különben is ezekben határozódik E. 
sajátlagossága. Ε téren legújabban Jostes, Spamer, Strauch, 
Pahnck stb. fejtettek ki szorgos tevékenységet, melynek az 
az eredménye, hogy a Pfeiffer-féle optimizmus homályba 
borult, a teljesen hiteles eckeharti iratok száma lényegesen 
alá szállott és általában az eddigi E. kutatás filologiai appa-
rátusa igen kétségessé vált. 

A pontos vizsgálódások nyomán kitűnt, hogy mai for 
májában talán egyetlen eckeharti prédikáció sem származik 
magától a mestertől, hanem hogy bizonyára túlnyomólag 
utánjegyzésnek köszönik eredőtöket. A leirók pedig legtöbb-
ször nem az egész beszédet ír ták le, hanem csak a kimagasló 
mozzanatokat és ezeket sem fűzték mindig pontosan egymás 
mellé. Ehhez járul, hogy a buzgó feljegyzők nem voltak 
mindig egyformán ügyesek, sokszor meg sem értették a 
mester szavait és értelmetlenségeket csúsztattak be a szö-
vegbe. A másolás folytán még jobban romlott a szöveg, mind 
több hiba csúszott be, hasonló darabokat összevontak, meg-
rövidítettek, másokat szétdaraboltak mind oly momentu-
mok, melyek a kutató munkáját felette megnehezítik. A kéz-
iratok is nagyon eltérnek egymástól, amire pl. Jostes és Sie-
vers is utalnak. Spamer pedig megvizsgálván Pfeiffer kiadását 
és összehasonlítván az egyes kéziratokat, megállapította, hogy 
a hírneves germanista sem jár t el mindig kellő óvatossággal 
és sok oly b e s z ^de t és t raktátust tulajdonított kedves 
írójának, amelyeket ma már alig, vagy csak fenntartással 
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merünk E.-óinak tekinteni. így Spamer (i. m. 307—420) ki-
mutatja, hogy Pfeiffer tizennégy oly prédikációt tulajdonit 
E.-nak, melyeknek kéziratai egy szóval sem említik E. nevét. 
28 beszéd a baseli Tauler kiadásra támaszkodik, 54 prédikáció 
eckeharti volta mellett egy-egy kézirat tanúskodik, 13 prédi-
káció mellett 2—2 kézirat szól, végre 1—1 prédikáció 3—4—5 
kézírat által igazolható. Mindazonáltal a mai E. kutatás mégis 
első sorban a prédikációkra kénytelen támaszkodni, különö-
sen az első 105-re. Sokkal rosszabbul állunk a traktátusokkal. 
A tizennyolc közül csak kettőt hagyott meg a kritika E. 
tulajdonának, ezek: Pfeiffernól az V. ós XVII. számúak. 
Mindaz az állítás tehát, mely a többire támaszkodik, homokra 
épült és módosítandó. így pl. Lásson nagybecsű munkájának 
némely részei is. A két hiteles értékezés közül is az V. számú 
a biztosabb. Cime: Das Buch der göttlichen Tröstunge. 
(Legújabban kiadta Philipp Strauch: Μ. E. Buch der göttlichen 
Tröstung und von dem edlen Menschen (Liber Benedictas) 
Bonn. 1910). Magyar szempontból is érdekes. Wenck János 
heidelbergi theológiai tanár ugyanis egyik Nicolaus Cusanus-
nak Docta ignorantia c. műve ellen írt vitairatában megem-
líti ezt a munkát a következő szavakkal: Huic conclusioni 
alludit magister eghardus in libro suo volgari, quem e didit 
pro regina rugarie sorore ducum austrie, quod incipit: Bene-
dictus deus stb. Az a magyar királyné, akiről itt szó van 
Ágnes, III. Endre felesége, Albrecht király leánya (1280— 
1364). Igen érdekes nőalakja a középkor végének. Egy ideig 
atyja meggyilkoltatása után az aargaui Habsburgág legki-
válóbb reprezentánsa, érdeklődéssel viseltetett a tudomány 
és művészet iránt, de első sorban mólyen vallásos lélek volt 
erős egyházias érzéssel, sok kolostor bőkezű pártfogója. Ura 
halála után (1301) eleinte Bécsben lakott, majd pedig Königs-
feldenben különösen 1318-tól, ahol a két kolostor közötti kis 
házban lakott. A német misztika történetében nagy szerepet 
játszott tössi kolostornak is gyámolítója, itt végezte be 
napjait III. Endre leánya Erzsébet. (Liebenau i. m. 438. Pór 
Antal: Ágnes magyar királyné és leánya Erzsébet Bdp. 1888). 
Ε kitérés után megemlítjük még, hogy minden valószínűség 
szerint 1305 körül ajánlotta fel Ε. e munkáját Ágnes király-
nénak, akinek bizony akkoriban sok lelki vigaszra volt szük-
sége. — A VI. számú traktátusról (das ist swester katrei-
meister eckehartes tochter von strásburg) bebizonyosodott 
Denifle nyomán, hogy nem E. hanem a szabad szellemek környe-
zetéből került ki. Tartalmánál fogva igen érdekes mű, mely 
tükrözi a kornak azt a tendenciáját, hogy a nőket vallásos-
ság tekintetében a céhbeli theológusok fölé állítsák. — A 
Pfeiffertől mondások („Sprüche") alatt közölt gyűjtemény 
részben töredékeket tartalmaz. E. prédikációiból és egyéb 
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műveiből, továbbá elbeszéléseket és legendákat, melyek Spamer 
szerint női kolostorokból kerültek ki ős melyeknek E. a hőse. 
A Liber positionum feltevése pedig Denifle lelete óta önma-
gától elesik. Ε szakasz egyébként szintén töredékeket tar-
talmaz E. műveiből, de itt is mint a mondásoknál idegen 
elemek hatoltak be. íme így fest a legfontosabb E. kiadás a 
tudomány mai nézőpontjáról 1 A sok nehézséghez, mellyel itt 
a filológiának meg kell küzdenie, még csak egyet csatolunk, 
jelesen azt, hogy nemcsak egy, hanem több E. nevű író ember 
volt az időben a domonkosrendben, mint ifj. Eckehart, 
Eckhardus von Gründig, E. Rube stb. ezenkívül voltak a 
mesternek tanítványai is, akik egészen az ő hatása alatt 
állottak vagy hasonló szellemben í r tak : Johann Franke, 
Thomas von Apolda, Hehvic von Germar, Johann Sterngassen 
s i. t. ami az összetóvesztésre szintén sok alkalmat ad. 

Mindezek után értjük Spamert (i. m. 418), aki azt 
mondja: „Die Arbeit um die Erkenntnis der deutschen Schrif-
ten von E. beginnt erst." Hasonlókép nyilatkoznak Behaghel, 
Pahncke, Strauch. így tehát az Ε. filológia első feladata 
egy tudományos E. kiadás eszközlése, ami, bármilyen szor-
galmas munkásság folyik is e téren — egyelőre még a jövő 
zenéje. Tudományos apparátussal eddig csak két E. kiadás 
dicsekedhetik: Strauch-é, aki kiadta az „isteni vigasz" könyvét 
(lásd fönt) és Spamer-é (Texte aus der d. Mystik des 14 u. 15 
Jahrh. Jena 1912), ezeknek, továbbá Pfeiffer prédikációinak 
Sievers Jostes, végül Denifle latin szemelvényeinek felhasz-
nálásával készült a jelen tanulmány. Büttner sok szempont-
ból becses fordítása nem tekinthető tudományosnak, mert 
nem veszi figyelembe a kritika (főleg Spamer) eredményeit, 
vagyis több oly prédikációt és értekezest vesz fö!, melyeknek 
eckeharti szerzősége nincs eléggé igazolva. Kilátásba van 
helyezve E. kiadára a „Deutsche Mystiker" c. derék vállalat-
ban (Verlag Kösel. Kempten und München), melyben eddig 
kőt kötet jelent meg (I. Seuse, II. Mechthild von Magdeburg). 
Végül megemlítjük, hogy a Szellem c. folyóiratban (Budapest 
1911 december) megjelent E.-nak négy prédikációja magyar 
nyelven („Az örök születésről") Balázs Béla fordításában. 

Mivel e sorok írója nem annyira filológiai, hanem főleg 
filozófiatörténeti és theologiai szempontból foglalkozott E.-tal, 
csak az E.-ról adandó kép kikerekítésére emlékezhetik meg 
néhány szóval E. nyelvéről, mely külön tanulmányt igényelne. 
Oly komoly ember, mint Lásson e tekintetben, azt mondja 
írónkról: E. ist der Urheber einer philosophischen Prosa in 
Deutschland. Kirchliche Predigten und mystische Erbauungs-
schriften von hoher Vorzüglichkeit und Meisterschaft der 
Sprache hat es auch vor ihm gegeben. Aber für seine Speku-
lation hat er das sprachliche GeAvand sich selber erschaffen 
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müssen. Und mit welcher Genialität hat er das vollbracht! 
Für die philosophischen Begriffo der Schule deutsche Aus-
drücke zu formen, hat er zuerst und in musterhafter Weise 
versucht" (i. m. 67). E. tehát, midőn a skolasztikus gondolatrend-
szert és saját spekulációját a németnyelvű közönségnek igye-
kezett tolmácsolni, oly úttörő érdemet szerzett a filozófia 
német terminológiája terén mint pl. Cicero (ós nagyobb mór-
tékben a skolasztika) a latin és a mi Apácai Cseri Jánosunk 
a magyar terminológia terén. Ebbeli érdemét még Denifle is 
elismeri (i. m. 529). Pár érdekesebb szavát ide iktatjuk: Ver-
ständnisse (intellectus), gehügnisse (memoria), wille (volun-
tos), bilde (képzet, eszme), vorgéndiu bilde (istenben létező 
örök eszmék), wesen (lót ós lényeg), gemüete (== felső lelki-
erők foglalatja, kedély), gegenwurf (tárgy) s. i. t. (Lásd bő-
vebben Kramm i. m. 1—47). Nyilvánvaló, hogy E.-nak ezen 
szerepe csak fokozza jelentőségét a német kulturtörténelem-
ben. Mindezek iután eljutottunk dolgozatunk főtárgyára : E. 
tanításának bemutatására. 

Eckeharí tanitása. Lélektan és ismeretelmélet. E. mólyen 
vallásos lélek volt, akit nem hivatala, hanem belső tüze arra 
késztetett, hogy szent lelkesültséggel hirdesse azt, amit 
igazságnak megismert. Vallásos hevületével bensőleg össze-
olvad teoretikus lelkesedése az igazságért. Prédikálnia kell, 
ha nem is értené meg senki. („Swer dise predie hát verstanden, 
demgan ichs woi. Wére hie nieman gewesen, ich müeste si disem 
stocke geprediet han. Pfeiffer 181, 19—20). Ezért nem lehetett 
népszónok, mint egy Berthold von Regensburg. Ha némely-
kor nagyobb közönség előtt prédikált is, igazi hallgató-
sága mégis csak az apáca kolostorok ós begina házak lakói 
meg az Isten barátjai voltak. Ez a német misztikus prédiká-
ció érdekes jellemvonása. Amikor E. tanát akarjuk megis-
merni, első sorban a latin műveihez kellene fodulnunk, melyek 
a tudósok köréhez vannak intézve és a skolasztika módsze-
rével fejtik ki a gondolatokat. Mivel azonban ez egyelőre 
nem lehetséges, mégis csak német prédikációira kell támasz-
kodnunk. Már pedig az egyházi beszéd ós az építő tárgyalás 
nagyon kevéssé alkalmas egy összefüggő gondolatrendszer ki-
fejtésére.1) E. főgondja, alapeszméit a fogékony szivekben 
meggyökereztetni, azért fáradhatatlanul ismétli őket, képek, 
hasonlatok segítségével világítja meg, hogy jobban bevésőd-
jenek. Előadása ennélfogva nein fűzi e gondolatokat lassú 
haladással láncszemekként egymáshoz, hanem inkább afo-
risztikus, drámai; a főgondolatokat kidomborító az ellenök fel-

') Ugyancsak ez okból, de a források megbízhatatlansága miatt is szó 
sem lehet .arról, hogy E. gondolatvilágának fejlődéséről beszéljünk, mint Preger 
teszi. V. Ö Delacroix i. m. 168. 
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hozható érveket megcáfoló; sőt a közbeeső gondolatokat 
elhanyagolván nem egyszer egyik gondolatról a másikra 
ugrik, ahogy éppen hangulata magával hozza. Mint a töredé-
kekből is megállapíthatjuk nem volt izgató, magával ragadó, 
a szenvedélyeket felkorbácsoló szónok, de azért mélyen meg 
tudott hatni. Jól mondja Wackernagel (Rieger) „Er hat wo 
er will eine schwungvolle eindringliche Beredsamkeit 
aber keine Rhetorik (i. m. 428). Színpompa nincs nála, de 
mesterkéltség, hatásvadászat sem. Sokat szeret idézni, de 
valamint a szentírásból úgy az ő „tekintélyeidből (Aristo-
teles, Tamás, Augustinus, Dionysios Areopagita stb.) saját 
véleményét szereti kiolvasni. Mindamellett megvolt arról 
győződve, hogy gondolkozása a kinyilatkoztatással, sőt az 
egyházi tannal is a legszebben összhangzik. Igazi polémiát 
nála nem találunk, még a szellemi harc is távol állt békés 
érzületétől. Legkevésbbé bántja az egyházat és annak intéz-
ményeit. Távol áll tőle, hogy szektát alapítson, bár érzi, hogy 
tanait csak a fenkölt lelkűek fogják megérteni. Az isteni 
vigaszról irott értekezésében azt mondja, nem egy ember azt 
fogja állítani, hogy nem igaz, amit itt vagy másutt írt. Erre 
csak Augusztinusszal felelhet, hogy nem tehet róla, ha valaki 
meg nem érti. Arra a szemrehányásra pedig, hogy miért tanit 
műveletleneket, az a válasza, hogy ha őket senki sem 
tanítja, hogyan lehessenek tanultakká ? („sol man nit leren 
ungelerte lute, so wirt niemer nieman gelerte, so mag nie-
man lern noch leben noch sterben. Wann dar umb leret man 
die ungelerten, das su werden von ungelerten gelert." Strauch 
kiadása 40. 28—31 sor). Általában bizonyos önérzettel beszél 
ós több helyen hangoztatja tanának eredetiségét és saját-
szerűségét (pl. 64, 31; 65, 20; 71, 16; 73, 34; 100, 8; 282, 28; 
stb. ilyenformán: sehent, diz ist wider alle die meister die 
nu lebent vagy: ez sprechent die meistere gemeinlich . . . . 
aber ich spreche gewerlich). És bizonyos eredeti gondolat-
kört lehetetlen megtagadni tőle, bár kétségtelen, hogy Tamás, 
Augusztinus és a neoplatonikus misztika erős hatása alatt 
áll. A misztika alapvonásai (az intellektuális szemlélet, az 
éniség megtagadásának a követelése, az embernek az Isten-
nel való teljes egységesülése, a tér és idő ideálítása, a véges 
világ tagadása stb.) mind megvannak benne, de sajátszerű 
színezéssel. Hogy nem csak tizedrangú skolasztikus, mint 
Denifle állítja, hanem jóval több, mutatja az is, hogy gondo-
latköre korlátolt. Főproblémái az Isten mint egység és szent-
háromság, Isten és az emberi lélek viszonya, de különösen 
a lélek lényege vagy alapja („Seelengrund"), Isten megszüle-
tése a lélekben. 

Szükségesnek tartottuk ez általános megjegyzéseket, 
hogy E. tanának ismertetésében minden fennakadás nélkül 
haladhassunk. 
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E. lélektana általában Tamás ós Augusztinusénak a ha-
tása alatt áll; de bizonyos eredetiségre itt is igényt tart. Sze-
rinte a lélek a testnek egyszerű formája, (17, 32) mely osztat-
lanul áthatja a test minden részét. (116, 26). (Itt ragadjak 
meg az alkalmat arra a figyelmeztetésre, hogy E. nyelvhasz-
nálata éppen nem pontos, hanem hogy ugyanazon szavakat 
pl. a lélek szót is különböző értelemben használja: a zavart 
aztán az ügyetlenebb leírok és másolók csak növelték.) E. 
szerint különbséget kell tenni maga a lélek ós a lélek erői 
között, vagyis a lélek alapja, lényege és abból eredő funkciók 
között.1) A lélek ezen erőit felosztjuk alsó és felső erőkre — 
ezekhez csatlakoznak a külső érzókek.2) Az alsóbb erők át-
menetet képeznek a felsőbb erők és külső érzékek között. 
Három felső ós háröm alsó erő van. Az alsó erők ezek : be-
scheidenheit (=i-ationale = ésszerűség = érzéki értelem) zür-
nerin (irascibilents = indulat), begerunge = (concupiscibilis = 
vágy érzéki vágy). A felső erők: haldendiu Kraft: ( = memoria), 
verstendikeit, wille; vagy verstantnisse, = (intellectus, ész), 
gehügnisse (memoria), wille (voluntas). 319-320. 240). A lélek-
nek tehát két arca van: alsóbb erőivel a világ ós a test felé 
fordul, felsőbb erőivel pedig az Isten felé, ezekben tulajdonkóp 
az Isten világossága működik, de ez nem jut tudomásukra, mert 
a lélek itt nincs magában, hiszen a „lélekalap" az erők felett 
van. A megismerés úgy megy végbe, hogy az alsó erők az 
érzókek adatait rendezik és tovább jut tat ják a felsőbb erők-
höz. Ha a lélek erői a teremtményt megérintik, akkor for-
mákat (képeket) merítenek a dolgokról és ezeket magukhoz 
vonzzák, úgy hogy minden érzéki megismerés közvetített meg-
ismerés (5, 8, 107, 12). Nyilvánvaló, hogy itt az érzéki dolog 
bizonyos megfinomításáról van szó. így pl. ha képet akarok 
nyerni egy kőről, a durva anyagit (das gröbeste) nem vonom 
magamba, hanem kint hagyom. (83, 11). Minél feljebb emel-
kedünk a megismerésben, annál inkább válik le minden érzék, 
végtére le kell válni a tér ós időnek is. (Nicht 'en hindert 
die séle so sere an der bekentnisse gotes als Zit und stat. 
Ztt unde stat sint stücke unde got ist ein. 222, 24.) A megis-
merés legmagasabb fokon az, midőn minden érzéki vonás kép, 
meghatározottság, különbség megszűnik. Rendesen az ész 
(de nem következetesen) szerepel mint „kép nélküli" erő, de 
igazában csak lélek alapja vagy feneke és az istenség között 
nincsen elválasztó medium, csak itt jön létre a közvetlen érint-

4) E. gondolat alapja előfordul Tamásnál is, de E. egészen sajátszerű irány-
ban fejtette tovább. Lásd Werner i. m. II. 448. 

' ) V. ö. Tamásnál sensus exteriores, interiores, potentiac intellectivae. 
Werner i. m. II. 96. sk. A helyzet mindig ugyanaz. E. elfogadja a skolasztika 
terminológiáját kiindulópontul, de aztán legtöbbször más színezetet ad egyes 
fogalmaknak. 
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kezés, az az abszolutum megismerése. Ez állapot megrajzo-
lásánál különös szeretettel időzik Ε. (V. ö. Lásson i. m. 94). 
Minél több dologban részes valami, annál nemesebb, annál jobb, 
az általános értékesebb mint az egyes. Tovább haladva meg 
kell jegyeznünk, hogy megismerés E. szerint az alany és tárgy 
reális egyesülése — már az érzéki megismerésben is. Itt 
vagyunk tehát a fontos pontnál : a lélek maga is istenné 
lesz, ha az istent megismeri. (157, 10). 

Minden, amit meg akarunk ismerni, a tárgyakról lehán-
tott képek segítségével ismerhető meg. Magáról azonban a 
lélek ilyen képeket nem alkothat, azért maga előtt isme-
retlen. (der umbe ist der sele enkein dine als unbekannt 
si ir selber. 5, 19. V. ö. az ind filozófia Atman-jával!) 

Ezzel kapcsolatban E. szóvá teszi az akarat és ész 
prioritásáról folytatott harcokat és mint telivér tomista ez 
utóbbinak ad elsőbbséget. Az akarat — úgymond — Istent 
a jóság leple alatt ragadja meg (unter dem kleide der güete), 
az ész ellenben leplezetlenül, menten a jóságtól és létezéstől 
(270, 26). A megismerés vezeti és megelőzi az akarat nyil-
vánulását, a szeretetet, nem lehet tehát Istent szeretni, 
mielőtt meg nem ismertük (273, 37). A megismerésben van 
a boldogság (selikeit), mert csak benne lehetek eggyé 
Istennel. Az ész fensőbb az akaratnál, de mindakettő még 
maga fölé emelkedik ama titokzatos „alapba" (fünkelin, 
ganster, geist 255, 20, szikra = scintilla) úgy, hogy az igazi 
boldogság sem az észben, sem az akaratban nincsen, hanem 
csak a kettő fölött (256, 13). Itt nincs különbség emlékezet, 
akarat és ész között. Ezzel a rejtelmes „lólekalappal" kell 
most közelebb foglalkozunnk. A lélekalap, vagy lólekfenék, 
melyet, mint láttuk, E. igen sok néven emleget — felette 
áll térnek ós időnek. Mult, jelen ós jővó itt egybeesnek — 
itt csak egy örökké jelenvaló pillanat van, (dar umbe erken-
net er in eime éwigen nű 162,12) tehát nincs különbség itt ós 
ott, fent ós alant között, ami a tengeren túl van, ép oly 
közel van, mint az, ami helyben van (297, 29). Az Isten világit 
benne, ő teremtette meg 113, 33. De sokszor teremtetlen-nek 
is mondja E., hogy megkülönböztesse minden végestől pl. 
193, 16. 286, 17. („Ich hän etwenne gesprochen von einem 
lichte, ist in der sele, daz ist ungeschaffen und unschepfe-
lich"). A lélek ezen része az Isten megismerésének a szerve, 
egyedül ő képes az istenit befogadni. Lásson az ellentmon-
dást e két állítás között (a lélek alap = szikra teremtett vagy 
nem teremtett volta) azzal próbálja eloszlatni, hogy a szikra 
ugyan nincs megteremtve, de megszülte az Isten; vagyis 
úgy ered Isten sajátos lényegéből, hogy semmifele véges 
meghatározottságot nem ölt fel, hanem isteninek marad meg 
minden izében (i. m. 104). E. azért illeti oly sokféle elneve-
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zéssel a lélekalapot, mert nincs meghatározottsága. Ilyen 
nevek: scintilla, szellem, belső ember, szikra, szikrácska és 
sinderesis (=synteresis). 113, 40. Ez utóbbi szónak eredeti 
jelentése erkölcsi tudat, lelkiismeret V. ö. Lásson i. m. 105 
és Kramm i. m. 44. Werner i. m. II, 104. A lélekalapról szóló 
tan eltekintve a következetlen terminológiától, egyike E. 
legeredetibb gondolatainak, az a körülmény, hogy sokszor 
az ésszel azonosítja, tehát mégis teoretikus erőnek tekinti, 
E. intellektualizmusának beszédes tanújele. A helyes gondolat 
egyébként, mely a lélekalapról szóló tanban lappang az, 
hogy a vallásosság nem a szellem bizonyos funkciójához 
van kötve, hanem hogy az ember lelke a maga totalitá-
sában éli meg az Istent. Az ész ezen előtérbe tolásához, 
mely E.-ra oly jellemző, van egy érdekes analóg jelenség a 
német vallásfilozófia történetében, melyre Lásson találóan 
útal: „Es ist ganz ähnlich, wenn beiSchleiermacher das Ver-
mögen, welches als Totalität der Seele intendiert ist, mit 
Ausschluss aller einseitigen Kräfte, durch den Gebrauch des 
Terminus „Gefühl" unvermerkt zu der Bedeutung herabsinkt, 
die das Gefühl als mit Vernunft und Willen coordinierte 
Kraft hat, diese ausschliessend, nicht ihnen übergeordnet und 
sie in sich aufhebend ', (i, m. 106.) 

Feltűnő, hogy amilyen gyakran beszól Ε. az ész is aka-
ratról, annyira hallgatni látszik a lélek harmadik alapirányáról: 
az érzelemről (kedély). Pedig elvitathatatlan érdeme a misz-
tikus pszichológiának, hogy nagy mértékben hozzájárult az 
érzelem önálló értékének elismertetéséhez. Láttuk, hogy E. 
terminológiája éppen nem biztos, de annyit mondhatni, hogy 
a kedély fogalmának tartalma megvan E.-nál, ha nem is 
használja mindig a megfelelő kifejezést. A megismerés ama 
legmagasabb foka, midőn Isten megnyilatkozik a „lélek-
alapban" (szikrában) ós a lélek lényege eggyé válik az Isten-
nel, mindenesetre oly állapot, melynél mi modernek okvetet-
lenül az érzelem közreműködésére gondolunk, sőt magát 
ezt az állapotot érzelemszerűnek képzeljük. Oly megismerésről 
van itt szó, mely az értelmen túl van, melynek tehát voli-
tiv-affektiv jellege van. (Lásd erre nézve Szelényi: A misz-
tika lényege és jelentősége c. tanulmányát, továbbá Siebeck 
i. m. 13 sk. és Kramm i. m. 21). 

E. tehát az ismerésnek sajátságos módját állapítja meg. 
Ha Istent megakarjuk látni és ismerni, az csak oly világos-
ságban történhetik meg, mely maga az Isten. Ha külső dol-
gokat ismerünk meg, akkor valami idegen dolog hatol be a 
lélekbe, de ha Istent ismerem meg, akkor semmi sem jut a 
lélekbe, csak Isten egyedül, mert Istenben csak Isten van 
és semmi más. Vagyis Istent minden eszköz nélkül kell 
megismernünk, tehát közvetetlenül, de ez nem mehet végbe 
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Isten akarata nélkül, a lélek csak azt teheti, hogy vakká, 
holttá válik a teremtett dolgokra nézve, csak ha a földire 
irányuló szervei becsukódnak, csakis akkor kezd benne 
világolni az Isten. Ebben a megismerésben csak Isten aktiv, 
mi ellenben szenvedők vagyunk, a mikor aztán Isten mintegy 
magához emel. (80, 23; 82, 15; 113, 3; 177, 18; 182, 39). 

E. lélektanát ós ismeretelméletét itt egyelőre lezárjuk, 
de a mint már eddig lépten-nyomon metafizikai elemek 
ötlöttek a szemünkbe, úgy viszont E. ismeretelmélete és 
lélektana is csak a metafizika hátteréről nyeri teljes meg-
világítását, mellyel a dolog természete szerint: a középkori 
filozófia erős metafizikai jellegének megfelelőleg sokszorosan 
összeszövődik. 

Metafizika. A lélektan és ismeretelmélet utolsó szakasza 
elvezetett bennünket E. metafizikájának a küszöbéig, E. rend-
szerének fő, de egyúttal legnehezebb részéig. A megismerés 
végcélja az Isten, helyesebben az istenség megragadása, mert 
E. különbséget tesz e kettő között. Az „istenség" felette áll 
a háromságos Istennek, mint tiszta meghatározhatatlan ab-
szolútum, mely egyebek mellett (Gilbertus Porretanus) Philo, 
a neoplatonizmus, Dionysios Areopagita és Eriugenából isme-
retes. Az ember erről nem tudhatja, hogy mi, csak azt, hogy 
mi nem. (21, 6). (Sajnos, hogy E. nem pontos az istenség és 
Isten elválasztásában, gyakran vegyest használja). Az Isten 
legáltalánosabb tulajdonsága a lét, az istenségről ez sem 
mondható 263, 10. Ezzel nem tagadunk meg az Istentől sem-
mit, mert az istenségben minden van, csakhogy magasabb 
formában. („Daz ich aber gesprochen habe, got st nicht ein 
vvesen unde si Überwesen, hie miten habe ich im nicht wesen 
abe gesprochen, sunder ich habe es in ime gewirdiget unde 
gehoehet." 269, 3). Az istenség tehát tulajdonságok és mű-
ködés nélkül váló.1) Az a kérdés, hogyan származik ebből az 
abstrakt Egyből a sokaság? Az eleaiak problémája új formu-
lázásban ! Minden előtt E. is kénytelen a legmagasabb egy-
ségben különbséget tenni az isteni „lényeg" és a természet 
között. A lényeg sem nem cselekszik, sem nem szenved, a 
természet cselekszik, de nem szenved. („Gotlich wesen enli-
det noch enwürket nicht aber diu näture würket, aber si 
enlidet nicht" 191, 19). A természet tehát az istenség (lényeg) 
kisugárzása, kinyilatkoztatása. Hogyan lesz a természet sze-
méllyé? A magára eszmélés útján és akkor mint személyt 
a természetet atyának nevezzük, aki magát teljesen fölis-
meri (6, 9) és ebben a megismerésben megszüli a fiát, az igét 

' ) Dorum ist die gotheit in ir selber die unbeweglich einikeit und die 
uberswebend stillheit und ist ein an fank aller auzfliesung. Jostes i. m. 85. 
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(das wort), a szentháromság második személyét.1) Az atya 
és fiú szeretetéből származik a szentlélek. Atya és fiú egyéb-
ként csak a természetben, tér és időben való működésük 
szerint különböznek, az istenség lényegében ellenben különb-
ség nélkül valók. (94, 9, 94, 20—26). Látnivaló, hogy valamint 
E. különbséget tett a lélakalap (vagy lélekfenék) és a lólek-
erők között, óp úgy választja el egymástól az istenséget és 
az Istent, mely utóbbinak három személye megfelel a lélek 
három főerejének: még pedig a memoria az atyának, az in-
tellectus a fiúnak, a voluntas a szentléleknek (320). 

Az atya mint atya csak a flu által jut öntudatára. 
(198, 17). A három személy egy lényegű ós egyazon lényeg 
van bennök. A különbség csak az, hogy az atya magától van, 
a fiút ellenben az atya nemzette vagy szülte, a szentlélek 
pedig e kettőtől együtt ered (175, 2, 34, 38). Valamint a lélek 
erői a fenékből, úgy erednek a személyek az abszolút isteni 
egységből. A szentháromság az istenség önkinyilatkoztatása, 
ez egyúttal egyértelmű ezekkel a fogalmakkal: önmegis-
merés, az ige szólása, a fiú megszülése.2) 

Isten (vagyis az abszolutum, mint személy) legfőbb 
tulajdonítmánya az ősz és a jóság (szeretet) 188, 29, 134, 29, 
145, 18. Esze készteti a cselekvésre (működésre). így a 
trinitásban megkezdett kinyilatkoztatás folytatódik a teremt-
ményekben. Ha az atya sajátlagos műve a fiú megszülése, 
mely örökkétartó processus, (160, 15, 120, 28.), úgy a világ(= a 
teremtmények) megteremtése a három személy közös mun-
kája (179, 23.) Isten örök lényege nyilvánul meg a teremt-
ményekben is, csakhogy egyiknél sem a maga teljességében 
(273, 27). A teremtmények („teremtett állatok" Balázs Béla) 
csak neki köszönik létöket, ha Isten csak egy pillanatra 
elfordulna tőlük, nyomban semmivé válnának. (51, 36, 136, 
29.) A világ teremtése szükséges Isten önmegismerése szem-
pontjából, de egyben az ő jóságának a folyománya. Isten 
öröktől fogva magában birja az összes dolgok ősképeit 
(eszméit — vorgendiu bilde 324- 325.) V. ö. Denifle i. m. 604. 
Ez értelemben a világ örökkévaló ős a teremtés sem az 
időben végigment, hanem időtelen aktus. (254, 9, 266, 27. 
V. ö. Lásson i. m. 129.) Vagyis Platón, illetve Tamás mód-
jára különbséget kell tennünk az eszmék világa ós az érzéki 

*) Das gotlich verslentnuzz ist der sun personlich. Dorum ist der sun 
ein exemplar aller creaturen und ein bild des vaters in welchem bild swebet 
wesen aller creaturen Jostes i. m. 93. 

*) Der vater cheret das aug seines grundlosen herzen in sein eigen 
wesen, das sin natur ist und siht sich selben an und als er sich selben ansibt, 
so siht er im selben alle werld, alle gerung und alle edelheit und alle dinc 
ze-mal. In demselben ansehen, da er sich selben ansiht, so formt er ein wort 
und spricht sich selben in das wort und alle werlt und alle gerung und alle 
dinc zemal Jostes i. m. 48. V. ö. Sievers i. m. 414. 
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világ között és csak amaz előbbit illeti meg az örökkévalóság; 
a véges világ — mint már láttuk is — magában semmi. E. 
tehát harmóniában akar maradni az egyházi tannal, ki akarja 
kerülni a panteizmust, de nem igen sikerül neki. Nem tudja 
elbszlatni azt a homályt, mely a kétféle világ fölött lebeg : 
azt értjük, hogy az eszmék világa Istenben van, de nem 
azt, mikép lehet a véges világ — mely magában semmi — 
Istenen kivül? (Lásson 135.) Ép oly homály borong a terem-
tés fogalma körül. E. szereti az istenséget, a szenthárom-
ságot (a fiú megszületését) ós a világ teremtését nem három 
időbeli, hanem dialektikai sorrendet képező mozzanatnak 
felfogni (Deutsch), de hogy az egyházzal összhangzatban 
maradjon, beszél a teremtésről úgyis mint időbeli tényről, 
legalább a véges világ létrehozására vonatkozólag és ezért 
mégsem szabadulhatott a panteizmus gyanújától,1) (Lásd fent 
a megrótt kitételeket!) A teremtményekről ós materiális 
dolgokról hol azt mondja, hogy ők Isten nyomai, hogy Isten 
mindenkép bennök van (11, 6,) melyekből Istent meglehet 
ismerni (271, 33), hol meg semmiségöket hangsúlyozza, mely 
elvezet az Istentől (238, 31), csak annyiban vannak, ameny-
nyiben Isten bennök van,2) egyébként csak látszat az egész 
véges világ a maga sokféleségével, csak hogy ezt a látszatot 
nem tudja megmagyarázni: miért és honnan van ez a sem-
mis, térben és időben lévő véges világ ? Ε problémát E. sem 
oldja meg. Nem időzünk tovább θ talányoknál, hanem tovább 
haladunk a főtanok ismertetésében. 

Minden teremtményben — mondja E. — van valami Is-
tenből, mert különben nem létezhetnék. Sok teremtményt 
teremtett az Isten, hogy őt kifejezésre juttassák, de minde-
nik a maga módján teszi, egyik sem tükröztetheti az Isten 
teljességét, amint egy vízcsöpp sem fejezheti ki a tenger 
lényegét. (173, 26). Ε „teremtett állatok között" a legfőbb az 
emberi lélek, vele közölte az Isten egész lényegét. Minden 
teremtményben van valami Istenből, de a lélekben Isten is-
teni, azaz teljesseggel Isten, mert a lélek az ő nyugvóhelye. 
(230, 36). Modern kifejezéssel azt lehetne mondani, hogy a 
többi teremtményben Isten csak objektive, a lélekben ellen-
ben szubjektív módon van meg. (Deutsch i. m. 152). 

A lélekalap egyenesen azonos az istenséggel (66, 2). Ez 
a lélek teremtetlen része (193, 16, 286, 18). Minden teremt-
mény Isten lábnyoma, a lélek ellenben a képmása. De ha ez 
így van — itt jön a veszedelmes fordulat, akkor a lélek 

' ) Simul enim et semel quo deus fűit, quo filium sibi coeternum 
per omnia equalem deum genuit et iam mundum creavit. Deniüe i. m. 652. 

*) Qui enim aliquid extra deum vei preter deum aut etiam aliquid cum 
deo querit, non bene sentit de deo, nichil enim postes esse extra deum, 
Denifle i. m. 599. V. ö. 539. 

> f 
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maga Isten,1) én vagyok a magam ós a dolgok teremtője. 
Ha én nem volnék, Isten sem volna: „in miner geburt wer-
den olliu dinc geborn und ich was sache In selbes und 
aller dinge, unde wolte ich, ich wére noch niht alliu dinc, 
wére ich nicht, só en wére niht got." (284, 8.) Itt a „szabad 
szellemek" bizony bátran hivatkozhattak rá, itt E. legalább 
a kifejezésben elvótette a mértéket! Eddig azt láttuk, hogy 
az istenségből áramlik ki minden: az isteni természet, mely 
szentháromsággá fejlik és a világ a maga teremtményeivel. 
E. kétségtelenül neoplatonikus nyomokon halad, midőn az 
istenségbe visszatérő folyamatot vesz föl, bár ezt a fogalmat 
is sajátszerűen színezi. Sajnos azonban, hogy erre vonatkozó 
fejtegetéseiben is vannak hézagok, azt halljuk, hogy a teremt-
mények mind mozgásban vannak és visszatörekszenek Isten 
felé. (Die hánt alle ein ruofen, wider ínze kommende, dä sie 
öz geflossen sint 93, 14). Itt csak az a baj, amire főleg 
Lásson figyelmeztet, hogy nem tudjuk, hogy az Istenből kifolyt 
dolgok mennyiben szakadtak el tőle, hogy vissza kell tórniök? 
Mert E. ezt a visszatérést nemesülősnek, tökőlesedősnek 
fogja fel (180, 12, 286, 8), már pedig a legtökéletesebb teremt-
mény az ember, különösen annak lelke, következéskép feléje 
halad, irányul minden. Az ember mintegy a többi teremt-
mények foglalatja. (273, 13). Az ember lelke segítségével kell 
tehát a teremtményeknek Istenhez visszajutni. íme az ember 
mint egy kosmogoniai, illetve teogoniai processus közép-
pontja ! Az istenségnek a maga önmegismerése céljából 
szüksége van az önkinyilatkoztatására, moly a szenthárom-
ság ós a világ kifejlése révén megy végbe. Ε processusnak 
legfőbb mozzanata az emberi lélek, miáltal az összes dolgok 
Istenhez visszavezettetnek, ami más szavakkal annyit is jelent, 
hogy ez úton tér vissza az isteni lényeg önmagához. „Hogy a 
lélek ismét Istennel egyesüljön és benne az összes dolgok 
eredőtökhöz térjenek vissza, ez minden történés végső célja." 
A keresztyénség tanának megfelelőleg a bűnbeesés volt az, 
mely a lélek eredeti állapotát megrontotta. Ezt fogadja el E. 
is, de tényként, magyarázni ellenben nem igen magyarázza, 
mert szigorúan véve nem is illeszkedik bele az δ rendsze-
rebe. Érdekes itt, hogy a reformáció álláspontjával szemben 
nem annyira a bűnösségünket, mint inkább az Istenhez való 
hasonlatosságunkat hangsúlyozza és vele együtt az akarat 
szabadságát. (130, 37). Az Istennek az emberrel való egye-
sülése nem jön létre az Isten kegyelme nélkül, de szükséges 
hozzá az ember segítsége is (216, 20). Újból kiélezi, hogy 

*) Godis bekentnisse ist ein lebin das dá fűzit in deme wesine godis 
und der séle w a n got und di séle habin ein wesin unt sint ein in deme 
wesine wan alle were also ΰζ gode flizin. das si doch inne blibin. Siewers 
i. m. 397. 
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Isten és ember egymásra van utalva (179, 35). Isten valóság-
gal isteni voltát veti latba, hogy a léleknek tessék, hogy 
mintegy meghódítsa. (148, 22). Akaratunk csak az akadályo-
kat hárítja el a kegyelem útjából, mely egyébként természet-
feletti módon ömlik a lélekbe (327, 37). Mit kell ezek után a 
léleknek tenni, hogy az isteni kegyelmet befogadhassa, azaz 
hogy az Istennel egyesülhessen ? Ennek főfeltétele az, amit 
E. „Abgeschiedenheit" vagy Gelassenheit-nak („önmagába 
szállás") nevez. Nem egyéb ez, mint az az állapot, midőn a 
lélek elvonul a külvilágtól ós teljesen a maga lényegére 
koncentrálja magát. El kell tehát fordulnia minden teremtett 
állattól. Amig őket el nem hagyjuk és amig általok még 
örömben és fájdalomban részesülünk, mindaddig távol vagyunk 
az Istentől. (298, 16.) Hogy Isten beléd mehessen, a teremt-
ménynek kell belőled kitakarodnia. (12, 10.) De nem csak a 
dolgokat, önmagát is el kell hagynia és megtagadnia az 
ilyen léleknek. (222, 37.) A nemes lélek jellemzéke, hogy 
énisógét teljesen leveti és csak Istent keresi mindenben. 
(264, 38.) Sőt E. még annál is tovább megy, még Istentől is 
meg kell szabadulnia a léleknek, ha az az istenségtől külön-
bözik. (281, 37.) Mikor így a lélek minden meghatározott 
tartalmon túladott, akkor szállhat alá saját fenekére, mely 
feneketlen.1) (258, 31.) V. ö. a modern tcozófia alapgondo-
latával ! 

Ez a fenék pedig az istenséggel azonos : a lélek tehát 
eltemetkezik a puszta istenségbe, (daz si sich wirfet in die 
wüesten gotheit . . . 242, 2.) A sötétség, vagy nem tudás 
állapota tehát az, mely a lélektől szükségeltetik, hogy Isten 
beléje szállhasson. Ez az önmegsemmisülés, mely különben 
a legmagasabb fokú fogékonyság (26, 5.), Isten kegyelmi 
behatásának a föltétele. Ekkor kezd hatni a lélekben az 
Isten és ez a hatása nem egyéb, mint a fiú megszülése, 
mely azonos azzal a folyamattal, mikor az atya fiát nemzi 
az istenségben. Mivel pedig a lélek, ha ide eljutott, azono-
sult az istenséggel, azért fordítva is mondható, hogy a lelek 
szüli meg a fiút. (256, 4.) Istennek ebben merül ki minden 
működése és öröme. (254, 19; 166, 29.) Az egyszülött fiú és 
a lélek között nincs is különbség. (266, 5.) Azt már tudjuk, 
hogy a születés a lélek legbelsejében a „szikrában" (fenékben) 
megy végbe, de az Isten a világosság oly bőségével ömlik 
be, hogy kitör a lélekalapból és behatol a lélekerőkbe, sőt 
a külső emberbe is és azt megdicsőíti. Ennek következ-
ményekép az összes erők ős a külső ember mintegy átvilá-
gíttatnak. (109, 32.) A fiú megszületése pedig tulajdonkép az Isten 

!) Als nun di sele sich verleuset in aller weis, so vindet di sele da , 
da si selb ist, daz si gesucht hat sunder zugank. Jostes i. m. 96. 
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önmegismerése, vagy, hogy E. magyar fordítóját idézzük: 
„Az atya úristennel sajátos a tökéletes belátás önönmagába, 
feneketlen általismeróse önönmagának — csak sajátmagának 
közbenvetésével, nem pedig valamely képével. Ez a fiúnak 
a megszületése" . . . Isten valósítja a lélekben az δ születését, 
szüli benne az δ igéjét: a lélek pedig csak elveszi ós tovább 
adja az erőknek sokféle módra, hol vágy képében, hol jó-
szándék képében, hol a szeretet cselekedete gyanánt, hol 
hálaórzés kópében, vagy bármely alakban is jelentkezik 
benned. Minden az övé és éppenséggel nem a tied, amit 
Isten eképpen hat és úgy fogadjad, mint az övét. (A Szellem 
II, 136 és 150). 

Az ige megszületése nyomán bekövetkezett ama meg-
változása az embernek — mely egyébként megfelel annak 
az állapotnak, melyet a keresztyén dogmatika újjászületés-
nek nevez — azonban ideiglenes valami, ennélfogva arra kell 
törekedni, hogy az állandóvá váljék és ez az, amit irónk az 
Istennel való egyesülés néven emleget. Ekkor visszanyeri 
az ember, helyesebben a lélek régi méltóságát — megsza-
badulván minden érzéki bilincstől. Ha minden végestől ós 
minden tökéletlenségtől megtisztultunk, akkor Istennel egyen-
lőkké leszünk, (41, 12.) eggyé válunk vele. Akkor nekem is 
adja Isten mindazt, amit egyszülött fiának adot t ; akkor az 
én lelkem az atyával együtt működik. (56, 5 ; 161, 30.) Sőt 
nem is az ón lelkem működik, hanem Isten működik helyette. 
A léleknek és Istennek ezen szoros egyesülése, sőt egysé-
gesülése, bárha megindulhat és meg is indul e földi lót alatt, 
de teljesen itt nem valósulhat meg, hanem csak az örökké-
valóságban. (252, 3.)1) 

Látnivaló, hogy E. itt tulajdonképpen egy eszményt 
állit fel ós ép azért, hogy ezt bevésse hallgatói lelkébe és 
e magasztos cél felé lendítse minden iparkodásukat,|;sokszor 
úgy kiélezi alapgondolatát, hogy túlzásba esik. Láttuk, hogy 
egyes kitételei az eretnekség színezetét viselik magukon. 
Helyenként a veszedelmet maga is észreveszi és rajta van, 
hogy a mondottat enyhítse, megszorítsa. így némely helyből 
az tűnik ki, hogy a lélek mégsem teljesen azonos az Isten-
nel. Azt mondja pl. hogy az Isten természeténél fogva, tehát 
a maga erejéből az, ami a lélek kegyelemből. (185, 2.) A 
lélek, ha Istennel egyesül, istenivó lesz ugyan, de az Isten 
nem lesz lélekké, a lélek Istenben maradt mint csöpp a 
tengerben, Isten pedig magában. (314, 20—23.) A kimondott 
szót azonban nem lehet visszavenni 1 E. tehát kevésbbé 

*) Tehát csak ideiglenes állapot lehet, amire e szavai vonatkoznak : 
homo interior nullo modo est in tempore aut loco, sed prorsus in eternitate. 
S p a m e r : Texte 15. 

T h e o l . Szak lap . XI . év f . 7 
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óvatos mondásaival maga szolgáltatott alkalmat a támadá-
sokra és zaklatásokra. Az az eszmény azonban, amely mind-
untalan felónk csillámlik az ő prédikációiból, mégis csak az 
erkölcstanában leli teljes megvilágítását, mely egyébként is 
rendszerének legértékesebb része. 

Eckehart etikája. Tanának némi következményei. Lásson 
helyesen utal arra (i. m. 216), hogy E. nagy nehézséggel 
állott szemben, midőn a földi élet erkölcsi céljait és feladatait 
megrajzolni igyekezett; mert hiszen szerinte minden erkölcsi 
cselekvés elve és előfeltétele az embernek Istenben való léte, 
a vele való reális egyesülés, vagyis a tér és idő, az összes 
földi feltételek ós viszonyok föle helyezkedés; hisz ép az az 
„Abgeschiedenheit" lényege, melynek legmagasabb foka az 
ú. n. lelki szegénység. Misztikus álláspontjának legegyenesebb 
következése volna tehát a quietizmus sőt aszkótizmus hirde-
tése. És mégis csodálattal fogjuk látni, hogy E., bár nem egy 
pontban korának szülötte, etikai tekintetben szerzetesi elfo-
gultsága mellett is nem egyszer messze jövőbe tekint. Fejtege-
tései e kérdésnél különösen érdekkeltők. Az ideáljában rejlő 
passziv jelleget a pozitív erkölcsi ténykedés követeléseivel úgy 
próbálja kiegyeztetni, hogy szerinte mintegy a „szikrába" hatolt 
isteni világosság az az elv, melynek érvényre kell jutnia az 
egyes életfunkciókban. A fiúnak ama megszületése a lélekben 
tér és időtelen momentum, az pedig, hogy átmenjen az egész 
emberbe egy fokonként haladó fejlődés, (tehát idői valami). 
(Lásson). E. minden előtt az érzületi etika egyik legnemesebb 
képviselője és e téren tanai természetesen szintén kiváltot-
ták a hivatalos egyház dorgálását. És méltán, mert ő a külső 
cselekedetektől minden önértéket megtagad, fáradhatatlan 
annak hirdetésében, hogy az érzület, az akarat nemes voltá-
ban határozódik az erkölcsiség, a jellem, nem pedig a külső 
cselekedetekben, („swaz din enae meinende ist in den werken, 
daz ist ouch daz werc" 297, 11). Ha valaki 100 márka aranyat 
adna az Istenért, nagy dolgot cselekedett. De én azt mondom : 
ha meg van a komoly akaratom 100 márkát adni feltéve, 
hogy megvan, akkor Istennek valósággal megfizettem. Ellen-
ben, ha a pápát saját kezem ütné agyon, de ez nem törtónt 
meg az akaratommal, én mint eddig elmennek az oltárhoz 
és misét mondanék, mintha semmi sem történt volna (56-57). 
Teljesen azonban nem veti el E. a külső cselekedeteket sem. 
A következőket tanítja róluk: „Minden külső cselekedetek 
azért vannak megszabva és elrendelve, hogy a külső ember 
általok Isten felé forduljon ós szellemi életre és jó cseleke-
detekre (tkp: zuo guoten dingen) indíttassék, hogy el ne 
keveredjék, önmagától távol valamely nem illő foglalkozásba, 
hogy ezáltal zabola tétessék rá, mely őt abban megakadá-
lyozza. hogy önmagától megfusson idegen dolgokba 
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Ha azonban az ember magát igazi bensősegére alkalmasnak 
ítéli, akkor vessen félre bízvást minden külsőséget, még ha 
oly gyakorlatok is, melyekre esküvel fogadkoztál, melyek 
alól sem püspök sem pápa téged fel nem menthetnek 
Bármennyit fogadott volna is egy ember, bár imádságot, 
böjtöt, zarándoklást, ha valamely szerzetbe lép, minden foga-
dalmától felmentetett, mert akkor minden üdvöshöz és Isten-
hez magához kötve vagyon. Egészen ekkép mondom itt is: 
bármily erősen kötötte volna is magát valamely ember sok 
dolgokra, ha a valóságos belső életbe belép, akkor mind-
egyik alól fel vagyon mentve! Valamíg a belső átélés (diu 
innerkeit) tart, bár egy hétig, vagy egy hónapig, bár egy évig 
tartson, addig valamely barát avagy apáca egy vigiliát sem 
mulaszt el: Isten, akinek foglyai ők, helyt áll értük." (A Szel-
lem II, 151). 

Nem a külső cselekedet tehát, hanem az, a mi a lélek 
bensejében történik, a döntő az emberre nézve. Szállj magadba 
és hass ottan, az ott végzett művek élők, mondja E. (189, 29). 
Ez a belső mű pedig az önakaratunkról való teljes lemondás 
és az Istennek való teljes odaadás, a passzivitás, a csend 
állapota. A csend és némaságban hangzik fel Isten szava. 
(14, 3 1). E. egészen következetes magához, ha az erkölcsi cse-
lekvésnél minden jutalomra való igényt elvet. Az ember sem 
hasznot, sem jutalmat nem kereshet, csak egy célja lehet cse-
lekvésének az abszolút cél: Isten. De még Istenben sem szabad 
mást keresnie, mint az Istent. Akik keresnek valamit az Isten-
ben, tudást, megismerést, áhítatot vagy bármi mást, megtalál-
ják azt, de nem találják meg az Istent. De ha nem keres, nem vár 
az ember semmit, akkor megtalálja az Istent és vele mindent. 
Aki bármit kér az Istentől, részt kér, tehát nem az Istent, 
mert Isten egy (egész) (177, 20—27). Akik Istent szeretik a 
külső gazdagságért vagy belső vigaszért, azok nem szeretik 
igazán, hanem úgy nézik mint a legtöbb ember a tehenet, 
melyet azért kedvelnek, mert sajtot ós tejet ad nekik. (70, 
17—20). Az igazságos ember semmit sem keres műveiben, mert 
aki azt teszi és egy miért-ért cselekszik az szolga és bérenc. 
189, 15. Ha volna barátom ós én csak azért szeretném őt, hogy 
jót tegyen velem és minden kívánságomat teljesítse, akkor nem 
a barátomat, hanem önmagamat szeretném, mert barátomat 
semmi másért, pusztán magáért kell szeretnem. Ép így az 
Isten iránti igaz szeretet abban áll, hogy menten minden 
önzéstől, Istent azért szeressük, a mi ő magában. (256, 17—26). 
Aki földi vagyont, birtokot csak azért hagy el, hogy a lelkét 
megmentse, csekély áldozatot hozott; ha azonban magadat 
hagytad el, akkor helyes a lemondás. (Hastű dich selber 
geläzen, so hast dű rehte geläzen. 260, 4—10). Az igazságos 
emberben csak az Isten hasson és semmi más 190, 17. Min-

7* 
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den eudaimonisztikus motívum ily merev elutasítása E.-nak 
etikájának egyik legjellemzőbb sajátsága, mely egyébként 
az újabb német filozófiában is sűrűn felüti a fejét. (Kant, Fichte). 
E.-nál csak az a baj, hogy az önzetlenséget minden külső 
dolog és képzettől való elvonatkozásban, a tiszta semmiségbe 
való bevonulásban látja, már pedig ez úton lehetetlen az 
akarat pozitív elvéhez eljutni. (V. ö. Lásson i. m. 239). 

E. etikája távol tar t ja magát a szabad szellem testvé-
reinek antinom következtetéseitől. Igaz, hogy sűrűn hangoz-
tat ja az ember magasztos rendeltetését, nem egyszer vak-
merő és félreértésre alkalmat nyújtó szavakkal, de azért 
nem felejti el kiemelni, hogy a lélek arra mégsem képes, 
amire az Isten, hogy tulajdonkóp nem is a teremtmény cselek-
szik, hanem az Isten. (161, 29.) Igaz, hogy nem külső törvénynek 
engedelmeskedünk, hanem belsőnk parancsának, de ez utóbbi 
isteni eredetű. Sűrűn int az alázatosságra. Az igazi alázatosság 
pedig az, ha az ember tudatában marad annak, hogy ő a 
semmiből teremtett valami („daz er natürlich ist geschaffen 
iht von nihte."), hogy nem maga választ, hanem a kegyelem 
által való megvilágításra bízza magát, hogy a helyeset 
eltalálja. (295, 21—24.) 

Bizonyítja ezt az is, hogy E. Krisztust állítja oda köve-
tendő mintaképül. Ismételten hangoztatja: Gyakorolja magát 
a lélek a Krisztus emberi volta követésében. Utánozza őt a 
szenvedésben, mert Istenen kívül nincs nagyobb dolog mint 
a szenvedés. Annál nemesebb az ember, minél többet szen-
ved. (337, 35.) De van különbség szenvedés és szenvedés 
között. Ha ugyanis magadórt szenvedsz, akkor fáj a szen-
vedés, ha ellenben egyedül Istenért szenvedsz, akkor a szen-
vedés nem fáj, mert Isten viseli a terhét. (45, 23—27.) 

De ennél is fontosabb a lelki szegénység. Szegény ember 
az, aki semmit sem akar, semmit sem tud és akinek semmije 
nincs; aki tehát végleg elfordult a romlandó dolgoktól és az 
Isten felé hajlik. (280, 24.) Az Abgeschiedenheit magasabb 
foka ez, a passzív szemlélődés állapota, kontempláció. És 
E. mégsem hirdeti a merő quietizmust. A csendes szemlé-
lődés igazában a lólekfenék tulajdona, ezt pedig meg kell 
őrizni a lólekerők mozgalmainak közepette. Isten szemlélése 
azonban éppen nem zárja ki szeretettevókenységet. A testről 
való teljes megfeledkezés nem fér össze a földi élettel és 
azért az Isten hol elrejti a legfőbb jót, ( = önmagát) hol 
meg megmutatja magát, mint a jó orvos, (17, 40.) mert Isten 
nem rombolója a természetnek, hanem betetőzője. 

Érdekesen illusztrálja a szemlélő és cselekvő élet közti 
különbséget Márta ós Mária példájával (Luk. X, 42) és mint 
gyakran, most is erőszakot követ el a szövegen annak kimu-
tatására, hogy Krisztus szavai szerint is Mártáé a magasabb 
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álláspont : hogy a tevékeny élet fölötte áll a szemlélő életnek. 
Azaz: Mártának már osztályrésze lett a legfőbb jó és igy 
bátran léphet az élet küzdőterére, mert megerősödött benne 
az erény, a kedély szabadsága. („Martha stuont in hérlicher 
wol gevester fügende und in einem fríen gemüete, ungehin-
dert von allen dingen." 51, 29.) Mária még csak halad feléje. 
Igaz, hogy magában véve a belső élet a jobbik, de némely 
esetben mégis a külsőé az elsőség. így jobb az éhezőnek 
táplálékot nyújtani, mint magát a belső szemléletben gyako-
rolni. (330, 30—34.) Sok ember kolostorba menekül, hogy 
az érzéki dolgok megkisértetésétől meg legyen óva. Ez jó 
dolog volna, ha ennél csak Istenre gondolnának, de félő, 
hogy némelyek többet magukra gondolnak, mint az Istenre. 
(340, 30.) 

Az Istennel való egyesülés igazában a szeretet tettei-
ben nyilvánul meg. Ha rád szorul embertársad, ott légy 
legjobb tehetséged szerint. Az Istennel egységesült szellem 
pedig szabad. Isten nem kényszeríti az akaratot, hanem 
szabaddá teszi, hogy nem akar mást, mint amit az Isten 
akar és ez az igazi szabadság. (232, 23.) És aztán így foly-
ta t ja E., (ami szinte polémiának látszik a szabad szelle-
mekkel szemben.) vannak némelyek, akik azt mondják, ha 
Istent birom és az ő szeretetét, akkor mindent tehetek, amit 
akarok. Ezt azonban sokszor helytelenül értelmezik. Mert 
ha képes vagy oly dologra, mely Isten és az ő parancsa 
ellen van, akkor nincsen benned Isten szeretete, hiába veze-
ted félre az embereket. (232, 27—31.) Az olyan ember, aki 
mindenben Isten parancsa szerint cselekszik, Istenben van 
és Isten ő benne. Az igazságos ( = erkölcsös) emberben 
csak Isten hat és semmi más. (190, 17.) A nemes (belső) 
embernek a képét E. is nagy kedvteléssel rajzolta meg ós 
még részletesebben kifestette a „Theologia Deutsch" szerzője1) 
aki kétségtelenül E. hatása alatt állt. Hadd részletezzük 
meg egy kissé E. ezen eszményét, hogy két leghitelesebb 
traktátusáról is némi képet kapjunk, ha esetleg ismétlé-
sekbe kell is bocsátkoznunk. Az emberek úgymond, ne 
arról gondolkozzanak, hogy mit tegyenek, hanem inkább 
fontolják meg azt, hogy mik legyenek. Ha ők maguk jók, 
tetteik is jók és igazságosak. Mert nem a tettek szentelnek 
meg minket, hanem mi a tetteket. Azon fordul meg minden, 
hogy mi a tetteink alapja, ez pedig attól függ, vájjon kedé-
lyünk egészen Istenre irányult-e. Azért lankadatlanul arra 
kell törekedni, hogy a dolgok közepette ragadja meg az 
ember Istent és szoktassa szivét ahhoz, hogy mint jelen-

*) Szelényi Ö: Luther kedvenc o lvasmánya . Evangélikus Lap I. évf. 
25-ik szám. 
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valót bírja a kedélyben, érzületben ős akaratban. Akiben 
ellenben Isten nem belső birtok, hanem aki kivül keresi, az 
éppen nem birja. Hogy ez lehetséges legyen, sok buzgóság, 
odaadás és bensőnkre való felügyelet kívántatik. Ezt pedig 
nem tanulja meg az ember világkerülős által, hanem az 
életben] állva kell megtanulnia azt, hogyan kell keresztül 
törve a dolgokon bennök az Istent megragadni; e célból belső 
magánosságra kell szert tenni. Mivelhogy az embernek sok-
féle munkában kell részt venni e földön, meg kell tanulnia 
birni Istent minden dologban, minden ügyben, minden helyen. 
(543- 551.) . . . Nem egy úton juthatni Istenhez, hanem min-
denki a maga módján és érte senkit sem kell lenézni . . . 
(Man sol mé ahten der liute wíse, das ist ein guotiu andäht 
unde versméhe niemannes wíse. (562.) 

A nemes emberről szóló sermo, mely hozzá van kap-
csolva a „Göttliche Tröstung-hoz," a belső lelki (új) emberről 
szól, aki több fokon át fejlődik az örök élet felé. Az első fok 
az, midőn az ember a jó ós szent emberek példája szerint 
él. A második fok az, hogy már nem tekint külső előképekre, 
hanem önállóan magához az isteni igazsághoz siet. A har-
madik fok, midőn Istennel oly szorosan össze van kötve a 
szeretet által, hogy tűrhetetlen ránézve mindaz, ami az Isten-
től idegen. A negyedik fok abból áll, hogy mindinkább erős-
bödik a szeretetben, minél fogva minden szenvedést öröm-
mel magára vesz, az ötödik fok, hogy csendesen pihen a 
kimondhatatlan bölcseséggel való érintkezésben, a hatodik 
fok végül, midőn az ember a tökéletesség fokára jutott és 
teljesen átformálódik az Isten képmásává: Isten fiává lesz. 
Ezen túl nincsen magasabb fokozat, ezzel el van érve az 
örök nyugalom és boldogság. (Strauch 41—51.)1) 

Elértünk tehát a célponthoz, előttünk van az igazságos, 
erkölcsös belső embernek a képe, aki által a teremtmények 
visszatérhetnek az abszolutumba, aki ily értelemben igazán 
a „teremtés koronája," az összes teremtmények ura. Az 
emberen keresztül folytak ki (űzgeflozzen) a teremtmények 
és ő általa megy végbe visszafolyásuk (widerfluz) (183, 7.) 
Sajnos, az ember és a teremtmények e sajátságos viszonyá-
nak az ecsetelősót E. elmulasztja, mint sok egyéb részlet-
kérdést is. 

') Ugyané műben találjuk a következő érdekes mondatot : nu sprechent 
die meister, das, so m a n bekennet die creaturen in ir selber, das heisset ein 
abentbekentnusse, un t da sieht man die creaturen in bilden etlicher unter-
scheide, so man aber die creaturen in got bekennet, das heisset ein morgen 
b<?kenntnis unt alda so schouwet m a n die creature ane alle underscheit unt 
al ler bilden entbildet unt aller gelicheit entglichet in dem einen, das got 
se lber ist. Strauch 48. Önkénytelenül Fechner »Tagesansicht és Nacht-
ansicht«-ja jut eszünkbe. 
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E. etikai ideálját az eddigiekkel, úgy hisszük, eléggé 
jellemeztük. Becses volta első tekintetre szembetűnő. Fensé-
ges erkölcsi eszményt állit fel, az erkölcsiség formai kellé-
keit igen tüzetesen elemzi, és az érzület hangoztatásában 
Abelardon (egyik legfontosabb elődjén) is túltesz. Modern 
szemmel tekintve vannak természetesen hiányai is. A javak, 
erények és kötelességek rendszerét hiába keressük nála, a 
földi élet céljai és feladatai iránt mégis általában kevés az 
érzéke, nézetei olykor-olykor mégis egyfelől az antinomizmns, 
másrészt a quietizmus határán járnak. Az Istenben olvadozó, 
magában mélyedő lelke számára eltörpült az érzéki lét. E. 
gondolkodása oly magasra szárnyal, ideálja oly éteri magas-
latokban lebeg, hogy a földi lót feltóteleit nem nézheti 
hasonló érdeklődéssel. Praxisa tulajdonkóp oda megy ki, hogy 
meg kell semmisíteni ezt az érzéki világot, hogy az időt örökké-
valósággá kell változtatni, ahelyett, hogy az örök életet a 
földi életben is kifejezésre juttassuk. A belső ember ideálja 
itt-ott a sztoikus bölcsre emlékeztet, az erkölcsi rigorizmus 
pedig helyenként Kantot ju t ta t ja eszünkbe, csakhogy E. 
minden gondolata misztikus vallásosság színében jelenik 
meg. Az ő erkölcsi parancsa, hogy teljesítse az ember min-
denkor Isten akaratát tulajdonkép annyit jelent, „hogy rea-
lizálja az ember az Istent." 

Fejtegetésünk folyamán nem egyszer volt alkalmunk 
E. oly tanítására figyelmeztetni, melyre nézve a hagyo-
mánytól eltér, tudatosan vagy öntudatlanul. Nagyon messze 
vezetne célunktól, ha részletesen ismertetnők E.-nak elté-
réseit a hivatalos tanrendszerről, mert hiszen ezúttal csak 
általános képet igyekszünk nyújtani E. tanáról. Egyébként e 
kérdésre a megrótt 28 tétel felsorolása élénk világot vet. 

Néhány pontot azonban mégis szóvá akarunk tenni. E. 
minden előtt igen szabadon, sőt önkényesen jár el a biblia 
értelmezésében. Egyes mondatokat kiragadva belőle bizonyí-
tékul hozza fel misztikus tana mellett. így a Luk. X. 38. említett 
hajadon neki az az ember, aki megszabadult minden idegen 
képtől. (42, 25). Pfeiffer XXXÍ. prédikációjában szó van egy 
nőről, aki urát elvesztette, kinek két fia van ós aki vizet 
kér az Úrtól. (Itt tehát bibliai részek össze vannak keverve). 
Mindezt E. a lélekre vonatkoztatja. A nőnek első öt ura az 
öt érzék, a mostani ura, aki meghalt, a lélek feje, a lélek 
férfias része, az ész. Ha ez elhalt a lélekben, akkor baj van 
mindenfelé. A viz maga az Isten vagy az isteni kegyelem, 
mely az egész embert elárasztja; vagy Mát. 18, 20 ahol vala-
hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben . . . 
úgy értelmezi, hogy a kettő: a test ós a lélek teljes egyesü-
lésben, úgy hogy a test csak azt akarja, amit a lélek. (128, 
25); vagy végül a saját szemünkben lévő gerenda, minden 



* 104 Síelényi Ödön. 

teremtmény (alliu geschepfede), mely megakadályozza a lélek-
nek Istennel való egyesülését. (241, 30). 

Az ilyetén elmagyarázása a bibliai szövegnek nem csak 
az δ sajátossága, hanem általában koráé, δ bizonyára oly jó-
hiszeműleg járt el mint a többi híres hitszónak. Ε tekintetben 
nem is kerül összeütközésbe egyházával. Máskép áll a dolog, 
ha a prédikációiban hirdetett tanok következményeit levonjuk. 
Midőn minduntalan azt hangoztatja, hogy a fő a szívbeli érzület, 
a belső ember, akkor a jó cselekedetek tanát tulajdonkép 
elejti, vagy legalább lényegesen megszorítja. Az egyház mint 
üdvintózmény a maga szentségeivel, törvényszerűségével ós 
papirendjóvel második helyre szorul, sőt egészen fölöslegessé 
válik, minden egyén tulajdonkép magára van állítva, amely ha 
eljut az Istennel való egységre, külön isteni nyilatkoztatásra 
tesz szert. Nem túlzás, ha e szempontból azt mondjuk, hogy 
E.-nál az egyetemes papság elve csírájában megvan, csakhogy 
kifejezetten nem hirdette és álláspontjának következményeit 
sem látta át. Sokkal nagyobb nyomást gyakoroltak rá a tör-
téneti hatalmak, semhogy reformátori munkára, az egyház 
nyilt megtámadására gerjedhetett volna. Alapjában békés 
természet volt, amely erélyesen tudott védekezni, ha megtá-
madták, de nyíltan harcba szállani egyháza ellen, nem volt 
képes. Mélységes kegyessége mégis ebben az egyházban gyöke-
rezett, gondolkozásának iránya és módja pedig rendjének 
hagyományaihoz volt kötve. Mesterünk a tomizmusnak fel-
tétlen híve a scotizmussal szemben, az esz primátusát illető-
leg, a realizmus vallója minden nominalisztikus árnyalattal 
szemben. Egyébként E. azon viszonyának részletes tárgyalása, 
melyben elődeihez és kartársaihoz áll, csak akkor tisztázható 
véglegesen, ha latin munkáit is hozzáférhetővé teszik. Ekkor 
bizonyára ki fog derülni, hogy azoknak van igazuk, akik 
Tamás, Eriugena, Dionysios, Avicenna stb. hatása ellenére E. 
relativ önállóságát vitatják és azt Deniíle ellenére is fenn-
tar t ják. Bizonyos kiszabott határok között lehetetlen E.-nak 
eredeti motívumait észre nem venni. Ha E.-ra nézve a biblia 
és vele az egyház meg is szűnt, legfőbb tekintély lenni, mégis 
nagy érdeme, hogy távol maradt a misztikusok némely vég-
letétől. Amint idegen tőle a Krisztus sebeiben való vájkálás 
az édeskés Józusszerelem, mely a román és női misztikára 
oly jellemző, ép úgy az ektázisnak, a víziókban való kéjelgés 
sincs Ínyére. (240, 19). 

Igen érdekes, de éppen nem egyöntetű E. krisztológiája. 
Láttuk, hogy nála Krisztus egyfelől a szentháromság második 
alakja, az ige, de másfelől, oly személyiség, mely az általunk 
követendő erkölcsi ideál megtestesülése. Krisztus szerinte 
ember és Isten egy személyben, mint ember, az időben szüle-
tett, mint Isten öröktől fogva volt és marad az Istenben. 
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Krisztus az első ember, akit az Isten teremtett, csakhogy ő-
nem egy meghatározott embert vett föl, hanem az emberisé-
get magát, mely mint eszme öröktől fogva létezett az Isten-
ben (158, 4; 250, 25). De a Krisztus mint teremtmény, (akiben 
az emberiség eszméje testet öltött) az idő egy bizonyos pont-
jában Mária testében az örök igével egyesíttetett. (292, 4). 
„Krisztus személyisége tehát földi megvalósulása az emberiség 
tiszta nemi fogalmának, mely öröktől fogva a fiúistenben 
megvolt. . . . Azáltal pedig, hogy Isten Krisztusban egyszer 
egyesült az emberi természettel, megdicsőítette az egész 
emberi nemet." De világos E. tanítása értelmében, hogy ezzel 
Isten oly példát mutatott, mely felé nekünk is törekednünk 
kell. Krisztus Isten követe volt, aki az üdvösséget hozta le 
számunkra. (65, 2). Isten azért lett emberré, hogy mint ugyan-
azon Isten megszülessem és Isten meghalt, hogy meghaljak 
a világra és valamennyi teremtett állatra nézve. (233, 35). 

Amire az Atya csak képes, azt mind beleszülte a fiába, 
hogy az a lélekben szülje meg. (165, 14). Amit pedig Krisz-
tás elért, az lehet az én sajátom is. Az én természetemben 
mindazt bírom, amit Krisztus emberi mivolta szerint végez-
het. (64, 36.) Krisztus tehát a mi mintaképünk, aki megmu-
tatja, hogy mire vagyunk képesek. Isten szüntelenül szüli 
meg a fiát, de mi haszna, ha én bennem nem születik meg. 
(3, 7). Isten nem csak emberre lett, de felöltötte az emberi 
természetet is, ehhez kell nekem is fölemelkedni és ép 
Krisztus mutatott erre utat. Ha minden teremtménytől 
elszakadunk és az igazság útjára térünk, az a Jézus Krisz-
tus. (241, 20). Mivel a szenvedés a legközelebbi út az üdvös 
séghez, Krisztus első sorban ebben példaszerű. (183, 21). 
íme a helyettes elégtétel tana teljesen háttérbe szorul 
Eckehart-nál. Krisztus mindenben csak mintakép, ő nem 
lényegileg, csak fokilag különbözik tőlünk. E., és ez is 
igen nevezetes vonás, nem is a Krisztus személyisegét helyezi 
előtérbe, mint a modern liberális theologia, hanem mindenben 
a metafizikai jelentőséget domborítja ki. És az újabb némot 
filozófiában találni nem egy hasonló gondolatot, csak Hegel, 
Straussra utalunk. Schmitt Jenő pedig szószerint ezt mondja: 
Nincs közünk ama korlátolt felvilágosodáshoz, amely úgy-
szólván történelmi fejtegetésekben kimutatni iparkodik, hogy 
Krisztus egy erkölcsileg a többi emberek fölött álló jó ember 
volt . . . midőn kinyilatkoztatá az emberi szellemben rejlő 
isteni lényeget és annak belső végtelenségét, legyőzte szá-
munkra a halált és így ő a szabadság, az út, az igazság és 
az élet. . . . Csakis az foghatja fel az isteni lényt, akiben 
maga az isteni lény felébredt, mert különben nem tud-
hatna mindezekről. Csakis a fiú tud az Atyáról, nem a szolga. 
(Krisztus istensége a modern ember szellemében Bdp, 1892. 
5, 7, 22). 
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íme ebben nemcsak annak a régi tételnek az igazolását 
kell látnunk, hogy nincs semmi új a nap alatt — hanem 
egyúttal annak tanúbizonyságát is, hogy E. gondolatai nem 
vesztek el a szellem háztartásában, hanem az „energia meg-
maradása" törvényének értelmében, fennmaradtak, hogy * 
későbbi időkben is hassanak a keresztyén szellemélet fej-
lődésére. 

Összefoglalás. Nem lesz fölösleges röviden E. alapvető gon-
dolatait összegezni, hogy hozzá fűzzük a jelentőségnek össze-
foglaló méltatását. E. rendszere monizmus, melynek közép-
pontja az Isten. A legutolsó, amihez gondolkodásunk eljut, 
E. szerint a meghatározhatatlan egy istenség, melynek a 
szentháromság és a teremtmények világa a kinyilatkoztatásai. 
Isten tehát mindenben van, a dolgok csak annyiban léteznek, 
amennyiben Isten lényege bennök van. Minden mintegy kifolyt 
az istenségből. Itt azonban nem állhat meg a kozmogoniai 
P r o c e s s u s , hanem mindennek vissza is kell térni és újra 
egyesülni az istenséggel. Ennek eszköze az ember istenülése, 
melyre Krisztus mutatott példát. Ez a folyamat a lélek fene-
kén megy végbe és általa, mivel az ember magában egye-
síti az egész teremtett világot, lehetővé válik a teremtmények 
visszatérése az ősegységhez. Az ember istenné válása e 
progressziv-regressziv fejlődés legfontosabb stációja, azért 
foglalkozik E. vele a legrészletesebben, míg a processus egyéb 
mozzanatai pl. a bűn kérdése, némileg homályban maradnak.1) 
Kétségtelen, hogy E. metafizikai alapnézete annyira nagy-
szabású kora nézőpontjáról, hogy e szempontból méltán elne-
vezhetjük a nemet vallásbölcseleti spekuláció megindítójának. 
Éppenséggel indokolt tehát, ha 0. Pfeiderer a vallásbölcselet 
történelmét ő vele kezdi meg. Jóllehet E. az egyházi tan gon-
dolatkincséből merít, ós általában a kiszabott határok között 
filozófál, az átvett gondolatoknak mégis sajátságos, újszerű 
színezetet ad, helyenként pedig, bár nem öntudatosan, áttöri 
az Istenre összpontosuló spekulációja a hagyományos kerete-
ket és a hivatalos dogmatikával összeütközésbe kerül. Mély 
tisztelettel viseltetik a római egyház mint az üdv letétemé-
nyese iránt, tiszteli a papi rendet, a szent cselekményeket, 
imát és sakramentumokat és mégis mindezek fölöslegesekké 
váltak rá nézve, mert rövidebb, közvetlenebb útat talált az ő 
Istenéhez. A misztikus álláspont következései szükségkép ő 
nála is megnyilvánulnak. Ha Isten minden dologban jelen 
van, vagy jelen lehet, akkor a kegyelemben, a kinyilatkozta-
tásban is mindenki részesedhetik és akkor nincs többé szük-

*) Valamint Platónt ismeretelméleti dual izmusa szükségszerűen elvezette 
a metafizikai dualizmushoz (eszmék világa — érzéki világ), hasonlókép vezeti 
Eckehartot a lélekalapról szóló t ana Istennek a lélekben létező immanenciá járó l 
szóló feltűnő és legeredetibb gondolatához. 
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ség a papi közvetítésre és sakramentális apparátusra. Az egész 
történeti keresztyénség tulajdonkép csak ideálja lesz az istenült 
embernek. Ez az a pont, melynél a modern vallásos miszticiz-
mus hivei, akik a vallásból minden történeti elemet ki akar-
nak küszöbölni, nagy előszeretettel hivatkoznak E.-ra (külö-
nösen a németek) és kétségtelen, hogy ebben E. mestertől 
ma is lehet tanulni, bárha ő a mai radikális álláspontra 
távolról sem jutott el. Ebből tehát következik, hogy E. nem-
csak történeti jelentőséggel bír, hanem közvetlon érdeklődé-
sünkre is tarthat számot. De nemcsak metafizikai spekulációja, 
hanem etikai nézetei is megérdemlik a jelenkor gyermekének 
behatóbb figyelmét. Minden előtt hangsúlyozandó, hogy mint 
akárhány kortársa e forrongó átmeneti korban, ő is elvileg 
inár szakított a középkori aszkétikus óletideállal, és a maga 
működésével önkéntelenül is előkészíti az új idő eljöttét, az 
individualizmus nagyobb térfoglalását, az egyházi tekintély 
hanyatlását, noha saját élete tnóg az abstrakt ideál ós tevé-
keny életre való törekvés között ide-oda ingadozott. Fellengző 
ideálja pedig igazában csak a kiválasztottak számára való, 
nem pedig egyetemes életideál. Mégis úgy ezzel, mint az 
érzület előtérbe állításával, az akarat ideálizmusának a hir-
detésével, mély hatást gyakorolt szélesebb körökre és erő-
teljes fermentuma volt (amire már Martensen is ráutalt) a 
reformációi elvek mégórlelődésének. 

Amint E. jellemében szépen egyesül a mély kegyesség 
a tudományos szellemmel, úgy munkáiban is a kettő egybe-
olvad, de a gondolati elem bennök mégis túlnyomó. A meg-
ismerés vágya nála szinte azonosul az Istennel való egye-
sülés folytán létrejött boldogsággal, vagy elnyeli azt. Ebben 
és az ezzel kapcsolates jellemvonásokban E. igazi nemet 
elmének bizonyul. 

A német szellem erős metafizikai hajlama, gondolko-
dásának merész röpte, a bensősóg, a misztikus elmélyedés, 
fellengző idealizmus (lét és gondolat = egy) a vas szorga-
galom, az erkölcsi komolyság, de már a nehézkes gondolat-
kifejtés, a szisztematizálás és kategorizálás kedvelése (mely 
később ,, szisztematomániává" fajul) mindez csirájában meg-
van már E.-nál és ezzel mintegy első jellemző megtestesítője 
a német filozófiai géniusznak a XIV. sz. elején. (Cusanust is 
megelőzve.) Csak azt kell megjegyeznünk, hogy az ő német 
műveiben nem annyira a rendszeralkotót látni, mint inkább 
egy mély elme geniális villanásait. Ez azonban összefügg 
prédikációinak építő célzatával. Közvetlen tanítványainak 
többsége Tauber, Seuse, egyelőre nem is követte a speku-
láció mezejére, hanem főleg praktikus építő irányát fejti 
tovább nagy sikerrel. Csak a Theologia Deutsch ismeretlen 
szerzője („a frankfurti") egyesíti a mester spekulátiv erejét 
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a tanítványok gyakorlati tendenciájával, de ő is lehetőleg 
enyhiti a mester tanításának éleit. E. mű hatása alatt állt 
a nemetalföldi Jan von Ruisbroek (1293-1381), aki szintén 
hozzájárul az eckeharti alapgondolatok életben maradásához. 
A gyakorlati vallásosság iránya pedig a német reformáció-
ban találja mintegy nagyszabású forradalomszerű kitörését. 
Csakhogy Luther nem egyszerűen misztikus, hanem jóval több 
ennél, magába olvasztva a misztika értékes (gyakorlati) 
elemeit, legyőzi annak intellektualizmusát, panteizmusát és 
quietizmusát, hirdetve, hogy Isten személyiség és hogy a 
vele való egyesülésnek (tehát nem egybeolvadás, egysége-
sülésnek) az útja az erkölcsi személyiség megvalósítása mi 
bennünk, a belénk helyezett isteni célgondolatnak kialakítása 
a felebarátaink érdekében folytatott becsületes munka segít-
ségével. A misztika spekulátiv tendenciáiban ellenben nem 
osztozik, ezeket némileg, a protestáns misztikusok Schwenck-
feld, Francke, Weigel, de különösen Böhme veszik föl úira 
később pedig Fichte, Schölling, Hegel, Baader a misztikus gon-
dolat e továbbfejlődésének kiemelkedő fázisai; legújabban pedig 
Eucken, de az aktivitás határozott hangoztatásával. E. meta-
fizikájának idealisztikus monizmusa (az egy valóság szellemi, 
isteni), a fenomenalizmushoz közeledő gondolata a tér ós 
idő ideálitásáról, erkölcstani rigorizmusa, továbbá az isteni 
élet törvényszerű kifejlósének a gondolata, végre az a csak 
homályosan jelentkező gondolat, hogy minden ember más 
módon tükrözi az Universumot (Leibniz, Schleiermacher!), 
vagy hogy az egyén egy kisistenség: mikroteosz, mely egye-
sül a nagyistenséggel (makroteosz); nem vesztek el a filozó-
fiai gondolkodásra nézve. A lólekalapról szóló tannak mintha 
visszhangját hallanók a nemrég elhunyt amerikai vallásböl-
cselő William James azon gondolatában, hogy a lélek 
tudattalan részében történik Isten és az ember közlekedése, a 
közvetlen megismerésről szóló elmélete pedig a modern intui-
cionizmusban találja mintegy folytatását. Az által pedig, hogy 
a hitbeli megismerést az objektiv kinyilatkoztatással szem-
ben a szubjektív tapasztalat regiójába útalja, az u. n. moder-
nisztikus vallásos irányok is indítást vehetnek és vesznek 
is tőle. Mint prédikátornak, mint a német filozófiai műnyelv 
egyik megalapozójának és végül mint a kedólypszichológia 
előkészítőjének ellenben csak történeti érdeme van. E. misz-
tikus vonásairól itt nem mondok részletes ítéletet, mivel a 
misztika értékelését másik tanulmányomban kísérlettem meg. 

Annyit talán sikerült elérnem jelen úttörő értekezésem-
mel is, hogy a legújabb adatok felhasználásával és a tőlem 
telhető tárgyilagossággal kijelölhettem E. helyét a nőmet 
filozofálás és vallásos élet történelmében. Ezt a szerepót elég 
magasra kellett értékelnünk, ha egyébként a skolasztika 
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terén működése nyomot is alig hagyott. Valószínű, hogy a 
részletekben fog változni az E.-ról való ítélet összes 
műveinek kritikai alapon készült kiadása és esetleg újabb 
adatok napfényre kerülése révén, de azt nem hisszük, hogy 
az elismerés ama babérkoszorúja, melyet a mesternek kor-
társai nyújtottak, teljesen semmivé foszlanék. Eckehart kiál-
lotta századok tűzpróbáját, azért nincs miért tartania a jelen-
kor és a jövő kritikájától sem. Igaza van Carlyle-nak: „Bizzuk 
az időre, ami sikert arat, valódi volt." 

Dr. Szelényi Ödön. 
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Pilátus cselekedetei. 

(Nikodemus evangéliomának Β. szövege.) 

A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének és szent 
feltámadásának elbeszélése. 

Az Aeneasnak nevezett Júdás feljegyzése ez, amelyet 
zsidó nyelvből római nyelvre' fordított Nikodémus római 
helytartó.1) 

A zsidók országának elbukása után miután négyszáz év 
telt el és a rómaiak uralma alá került a zsidók országa is, 
amennyiben a római császár rendelt nekik királyt; amikor 
utóbb Tiberius császár tartotta kezében a kórmánypálcát az 
δ uralkodásának 18-ik évében, amikor Heródest tette zsidó-
országban királlyá, fiát annak a Heródesnek, aki azelőtt 
Betlehemben a gyermekeket leölette, s amikor Jeruzsálemben 
Pilátus volt az δ kormányzója, Jeruzsálemben pedig Annás és 
Kajafás viselték a főpapságot: akkor Nikodémus római hely-
tartó magához hivatta a Aeneásnak nevezett Júdást és fel-
kérte őt, hogy írja össze a Krisztusról mindazt, ami Jeruzsá-
lemben Annás és Kajafás korában történt. Júdás ezt el is 
végezte és Nikodémusnak átadta, aki mindezeket viszont római 
nyelvre fordította le. íme ez az a történet. 

1. fejezet. 
Miután a mi Urunk Jézus Krisztus Júdeában sok hatal-

mas ós rendkívüli csodákat tett és e miatt őt meggyűlölték, 
amikor Jeruzsálemben Pilátus volt a helytartó, a főpapságot 
pedig Annás és Kajafás viselte, a zsidók közül a főpapokhoz 
ment Júdás, Lévi, Neftalin, Alexander és Szirus és még sok 
más, akik Krisztusról beszéltek, akiket ugyanezen főpapok 
elküldöttek Pilátushoz, hogy mondják el nekik is azokat. 
Azok el is mentek ós elmondották neki, hogy egy ember 

') A szöveg görög nyelvű, mégis fiς τμν Ρωμαϊδα διαηχτον áll. Vagy 
azért, mert Nikodémus eredetileg csakugyan római nyelvre fordította e héber 
eredetit s abból 1;észült ez a görög szöveg, vagy azért, mert ez az irat 
Justinus után keletkezett amióta, a görögök is rómaiaknak mondták magukat. 
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járkál ebben a városban, akinek van egy József nevű atyja, 
az anyja meg Mária, ő maga pedig királynak és az Isten fiának 
mondja magát és zsidó létére elcsavarja az írásokat, a szom-
batot meg megtöri. Azt kérdezte hát Pilátus nyomozva náluk, 
hogy miféle módon rontja meg a szombatot? Azok azt felel-
ték: „A betegeket gyógyítgatja a szombatnapon." Felel Pilá-
tus: „Ha a szenvedőket meggyógyítja, semmiféle rosszat nem 
cselekszik." Mondák neki: „Ha helyesen végzi is a gyógyítá-
sokat, akkor is van benne rossz, mert bűvészkedéssel cselekszi 
azokat és ördögök vannak vele." Feleié Pilátus: „A beteg-
gyógyítás nem ördögi dolog, hanem Istentől való kegyelmi 
ajándék I" 

Akkor a zsidók így szóltak: „Arra kérjük Nagyságodat, 
hivasd őt magadhoz, hogy alaposan megismerjed azt, amiről 
beszélünk." Pilátus letéve a vesszőnyalábját, átadta azt az 
egyik szolgájának mondván : „Menj el, mutasd meg ezt Jézus-
nak és mond meg neki: Pilátus a kórmányzó hivat téged 
magához." Elment a szolga, megtalálta Jézust ós megszólí-
totta őt s a földre teve Pilátus vesszőnyalábját, felhívta őt, 
hogy menjen azon keresztül. Mikor ezt a zsidók meglátták, 
nagyon felboszankodtak és Pilátushoz mentek morogva, hogyan 
részesíthette Jézust ilyen tisztességben. 

Mikor ez a kiküldött szolgát megkérdezte, hogyan cse-
lekedte ezt, a szolga így felelt: „Amikor a zsidó Alexander-
hez küldöttek engemet, Jézussal találkoztam, aki szamár 
hátán ülve ment be a város kapuján, s láttam, hogy a zsidók 
ruháikat terítették az útra és a szamár a ruhákon járt , mások 
meg ágakat szeldeltek, eléje mentek és ezt kiáltozták: „Dicső-
ség a magasságokban!" Nekem is így kellett tennem és így 
is tettem. 

Ennek hallatára a zsidók így szóltak hozzá: „Római 
létedre hogyan érthetted meg a zsidók szavait!" A szolga így 
felelt: „Megkérdeztem egy zsidót ós az mondta el ezeket." 
Monda Pilátus: „Mit jelent a Hozsanna!" Felelék a zsidók: 
„Segíts meg minket Urunk." Ha magatok bevalljátok, viszonzá 
Pilátus, hogy a ti fiaitok így szóltak, hogyan vádolhatjátok 
hát és hogyan beszélhettek Jézusról ilyeneket?" A zsidók 
elhallgattak és mit se tudtak ellene vetni. 

Mikor Jézus Pilátushoz ment, a helytartó katonái tisz-
telegtek neki. Mások is állottak Pilátus előtt, akik jelvénye-
ket tartottak, s amikor Jézus belepett, a jelvények is meg-
hajoltak és tisztelegtek előtte. Mikor Pilátus a történteken 
csodálkozott, a zsidók így szóltak: „Uram nem a jelvények 
tisztelték meg Jézust, hanem kötelességük ellenére ajelvény-
hordó katonák." A zsinagógafőnek így szólt Pilátus: „Válassz 
ki tizenkét erős férflt és add azok kezébe a jelvényeket, 
hogy erősen tartsák azokat." Mikor ez megtörtónt, Pilátus 
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azt parancsolta a szolgának, hogy vezesse ki Jézust s azután 
újra vezesse be. Mikor újra bejött, ismét meghajoltak a jel-
vények és tisztelegtek neki. Pilátus nagyon elcsodálkozott, 
a zsidók pedig így szóltak: „Bűvész ez, azért tesz ilyeneketl" 

2. fejezet. 

Pilátus mondá Jézusnak: „Hallod mit fognak ezek rád 
és te mit se felelsz 9" Jézus feleié : Minden embernek megvan 
a szabadsága jót vagy rosszat beszélni, ezek is azt beszélik, 
ami nekik tetszik!" A zsidók így szóltak hozzá: „Hogy mit 
mondhatunk rólad 9" Elsőbb is, hogy bűn gyermeke vagy, 
azután meg, hogy miattad, amikor születtél, leölték a csecse-
mőket, harmadszor, hogy atyád ós anyád Egyiptomba mene-
kült, mert nem volt biztonságuk a nép között." Erre a jelen-
lévő istenfélő zsidó férfiak azt felelték: „Mi azt mondjuk, hogy 
nem bűnből ered az δ születése, mert tudjuk, hogy József 
az ő anyját annak rendje-módja szerint eljegyezve vette 
őrizet alá." Pilátus szólt: „Ti tehát hazudtok, akik azt mond-
játok, hogy bűnből való az ő születése." Azok pedig ismét ezt 
mondták Pilátusnak: „Az egész nép bizonyítja, hogy ez bűvész." 
Az istenfélő zsidók ellenben így feleltek: „Mi a jegyváltásnál 
is ott voltunk ós zsidók vagyunk s ismerjük az ő egész 
nemzetségét, de hogy bűvész volna, arról mitse tudunk!" Az 
istenfélő zsidók, akik ezt mondták, ezek voltak : Lázár, Asz-
tárius, Antonius, Jákob, Zaras, Sámuel, Izsák, Fineás, Krisz-
pus, Dagrippus, Amesze és Júdás. 

Ekkor így szólt hozzájuk Pilátus: „Azt akarom, hogy a 
császár életére esküdjetek meg, hogy bűn nélkül való volt-e 
csakugyan ez ember sziiletése9" Azok felelék: „Nekünk azt 
parancsolja a törvény, hogy egyáltalán ne esküdjünk, mert 
az esküvés nagy bűn! De azért megesküszünk a császár 
életére, hogy az ő születése bűn nélkül való; ha pedig hazu-
dunk, úgy fejeztess le valamennyiünket!" Mikor azok ezt 
kimondották, a vádoló zsidók így szóltak Pilátushoz: „Hát te 
inkább hiszesz csak tizenkét ilyen zsidónak, mint az egész 
népnek ós nekünk, akik biztosan tudjuk, hogy ő bűvész, 
istenkáromló és önmagát istenfiának mondja?" 

Akkor Pilátus mindnyájukat kiküldte a prétoriumból, kivé-
vén a tizenkét beszélőt, akikhez azután titokban így szól t : 
„Úgy látszik, hogy ezt az embert irigységből és haragból 
akarják a zsidók megöletni. Mert csak azzal az eggyel vádolják 
őt, hogy a szombatot megtöri, pedig ő akkor is jó dolgot 
cselekszik, mert meggyógyítja a betegeket. Ez pedig nem ok 
arra, hogy egy embert megöljünk." A tizenkettő is az mondta 
neki: „Igen Uram, így van!" 

Tlieol. Szaklap XI. évf. 8 
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3. fejezet. 
Erre Pilátus ingerült haraggal ment ki és így szólt 

Annáshoz, Kajafáshoz és a néphez, akik Jézust odavitték: 
„Tanúm a nap, hogy semmiféle bűnt' nem találok ebben az 
emberben!" A tömeg feleié: „Ha ez nem lett volna pogány, 
bűvész és istenkáromló, akkor nem hoztuk volna őt Nagy-
ságodhoz!" „Vizsgáljátok ezt meg ti magatok és mert van 
törvényetek, tegyetek úgy, amint a törvényiek parancsolja." 
„A mi törvényünk nem enged embert ölni," mondák a zsi-
dók. „Ha ti nem akarjátok őt megölni, feleié Pilátus, mennyi-
vel kevésbbé én!" 

Akkor Pilátus megfordult a palatiumban és így szólt 
Jézushoz: „Mondd meg nekem, te vagy-e a zsidók királya?" 
Mondá Jézus: „Magadtól kérdezed ezt, vagy pedig a többi 
zsidók mondták, hogy kérdezd meg tőlem?" Pilátus feleié: 
„Zsidó vagyok tán én i s? Én nem vagyok zsidó! A t e néped 
és a főpapok adtak téged az ón kezeimbe. Azért mondd meg 
nekem, te vagy-e a zsidók királya?" Feleié Jézus: „Az én 
országom nem való e világból. Mert ha az én országom e 
világból való volna, akkor nem engednének engem megfogni, 
de hát az én országom nem e világból való". Mondá Pilátus: 
„Különben király vagy?" „Te mondod," feleié Jézus. Én 
azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és 
ha valaki az igazság embere, hisz az én beszédemnek és azt 
cselekszi. Pilátus mondá: „Mi az igazság?" „Az igazság, 
feleié Jézus, az egekből való!" „Hát a földön nincsen igazság," 
kérdé Pilátus. „Én vagyok az igazság, mondá Jézus, és a 
földön hogyan bírálhatják el az igazságot földi hatalom 
birtokosai?" 

4. fejezet. 
Pilátus ekkor Jézust egyedül hagyva kiment és mondá 

a zsidóknak: „Én semmiféle vétket nem találok ebben az 
emberben." „Majd megmondjuk mi Nagyságodnak, felelék a 
zsidók, hogy mit mondott ez! Azt mondta, hogy ő képes az 
Isten templomát lerontani ós három nap alatt felépíteni." 
„Micsoda templomra értette azt, hogy lerontja?" kérdé 
Pilátus. „A Salamon templomára, felelék a zsidók, amelyet 
Salamon 46 éven át építtetett." 

Akkor Pilátus egyedül a főpapokhoz, az Írástudókhoz 
és a farizeusokhoz szólt: „Kérlek benneteket, ne bántsátok 
ezt az embert, ha bántjátok, bűnt követtek el. Mert nem 
igaz dolog az, hogy ilyen ember meghaljon, aki oly sok 
emberrel annyi jót tett!" Azok így szóltak Pilátushoz: „Ha 
valaki a császárral szemben tiszteletlen, méltó a halálra, 
mennyivel inkább ez, aki az Istennel szemben tiszteletlen." 
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Pilátus ekkor döntött és valamennyien kimentek. Aztán 
így szólt Jézushoz: „Mit tegyek én teveled?" „Tégy velem 
úgy, feleié Jézus, amint el van határozva." „Hogyan van 
eldöntve?" kérdó Pilátus. „Mózes és a próféták megírták, 
mondá Jézus, hogy kereszthalált kell halnom és fel kell 
támadnom." — Mikor ezt a zsidók hallották, mondák Pilá-
tusnak: „Micsoda nagyobb sértést akartok még ettől hallani 
az Isten ellen!?" „Ez a mondás nem sértés az Isten ellen, 
mert a próféták könyveiben van megírva," feleié Pilátus 
A zsidók azonban így szóltak: „A mi írásunk ezt mondja: 
Ha egy ember a másik ellen vét, vagy megsérti azt, negyven 
csapásra méltó, ha pedig az Istent sérti meg, méltó arra, 
hogy megköveztessék." 

Akkor Pilátus feleségétől, Proklától, egy küldönc jöt t 
az üzenettel. „A jelenés azt mondta, vigyázz, nehogy részed 
legyen abban, hogy Jézusnak, ennek a jó embernek, valami 
baja essék, mert ez éjszakán borzasztó álmaim voltak miatta." 
Erre Pilátus mentő szót intézett a zsidókhoz, mondván : „Ha 
azt állítjátok, hogy Jézus valami sértést követett el az 
Istennel szemben, vigyétek ós ítéljétek el őt a magatok tör-
vénye szerint." A zsidók így szóltak Pilátushoz: „Mi azt 
akarjuk, hogy őt keresztre feszíttesd." „Nem helyes dolog 
ez!" felelt Pilátus. 

Mikor Pilátus a nép felé fordult, látta, hogy sokan sír-
nak ós így szólt: „Ugy látszik, nem az egész nép akarja, 
hogy ez az ember meghaljon." A papok és írástudók mon-
dák: „Mi azért vezettük ide az egész népet, hogy megbizo-
nyosodjál róla, hogy valamennyien kívánják az ő halálát." 
„Mi rosszat te t t?" kérdó Pilátus. „Azt mondja magáról, hogy 
ő király és istenfia!" válaszolák a zsidók. 

5. fejezet. 

Ekkor egy Nikodémus nevű istenfélő zsidó állt a 
középre és így szólt Pilátushoz: „Engedje meg Nagyságod, 
hogy néhány szót szóljak." „Beszólj," mondá Pilátus. Niko-
démus így beszélt: „Mikor a zsinagógában voltam, azt mond-
tam a papoknak, levitáknak, az írástudóknak és a népnek: 
Mi vádatok lehet ez ember ellen." Hiszen ez oly sok csodát 
tesz, amennyit ember még soha nem tett és nem is fog 
tenni. Bocsássatok el hát. És ha istentől van az, amit tesz, 
állani fog, de ha emberektől van, akkor összeomlik. Amint 
az akkor is törtónt, mikor Isten Mózest Egyiptomba küldte 
és a Fáraó, Egyiptom királya azt mondta neki, hogy tegyen 
csodát és tett. Volt Fáraónak két bűvésze: Jannész ós Jam-
brész, akik szintén tettek csodákat bűvészi mesterkedéssel, 
de nem olyanokat, mint amilyeneket Mózes cselekedett. Az 

8* 
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egyiptomiak ezeket a bűvészeket isteneknek tekintették, de 
mert nem Istentől voltak, összeomlott mind, amit csak tettek, 
a Jézus is Lázárt feltámasztotta és az ól. Azért arra kérlek, 
uram, ne engedd meg, hogy megölettessék." 

A zsidók megharagudtak Nikodémusra és így szóltak 
hozzá: „Ha Jézus igazát pártolod, akkor sorsában is oszto-
kodni fogsz 1" „Úgy legyen, mondá Nikodémus, úgy legyen, 
amint ti mondjátok 1" 

6. fejezet. 

Mikor Nikodémus ezeket elmondta, egy másik is fel-
kelt ós így szólt Pilátushoz: „Kérlek Uram, Pilátus, hallgass 
meg engem is." „Mondd el, amit akarsz!" feleié Pilátus. A 
zsidó mondá: „Én 38 éven át feküdtem az ágyon betegen 
s δ meglátott engem, megkönyörült raj tam és így szólt hoz-
zám : Kelj fel, vedd fel az ágyadat és eredj haza! S alighogy 
e szót kimondta, felkeltem és jártam." A zsidók ezt mond-
ták: „Kérdezzétek csak meg, a hót melyik napján törtónt ez 
a dolog?" Az pedig mondá: „Szombatnapon." „Nos hát, 
felelték a zsidók, nem igazán mondtuk-e, hogy nem tar t ja 
meg a szombatot?" 

Ismét egy másik állt a középre és mondá: „Én vaknak 
születtem és amikor Jézus az úton ment rákiáltottam mond-
ván neki;" „Könyörülj rajtam Uram, Dávid fia!" „És δ sarat 
vévén, megkente vele a szemeimet ós tüstént láttam." 

Másik is mondá: „Béna voltara ós őt meglátva rákiál-
to t tam: Uram, könyörülj r a j t am! És ő megfogta a kezei-
met és én tüstént felkeltem." 

Más meg azt mondta: „Én bélpoklos voltam, de ő a 
puszta szavával meggyógyított engemet!" 

7. fejezet. 

Volt ott egy Veronika nevű asszony is, aki azt mondta: 
„Én 12 éven át voltam vérfolyásos ós a ruhája bojtjának 
puszta megérintésétől tüstént meggyógyultam!" De erre a 
zsidók azt mondták: „Asszony bizonyságtótelét nem fogadja 
el a törvény." 

8. fejezet. 

Más emberek meg azt kiáltozták: „Én az ember próféta 
ós a gonosz lelkek félnek tőle!" Mondá Pilátus: „Hogy lehet 
az, hogy a gonosz lelkek senkitől, a ti szülőitektől sem fél-
nek ennyire?" „Nem tudjuk!" feleltek azok. 

Mások meg így szóltak: „Lázárt, aki négy napig feküdt 
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a sírban, egyetlen szavával életre keltette." Mikor Pilátus 
Lázár feltámasztásáról hallott, megrémült és így szólt a nép-
hez: „Miért akarjátok az igaz ember vérét kiontani?" 

9. fejezet. 

Azután odahívta Nikodómust és a tizenkét istenfélő 
zsidót és így szólt hozzájuk: „Mit tanácsoltok, hogy csele-
kedjem, mert a nép zavarog." „Nem tudjuk, felelók azok, 
cselekedj, a hogy akarsz. A mit a nép tesz, helytelenül teszi, 
hogy ezt halálra jut tat ja ." Pilátus ekkor megint kiment ós 
így szólt a néphez: „Tudjátok, hogy a kovásztalanok ünne-
pén szokás általatok a fogságban letartóztatottak egyikét 
szabadon bocsátani. Van most a tömlöcben egy Barabbás nevű 
elvetemült rabló, de ott van Jézus is, aki soha gonosz dol-
got el nem követett, mit akartok hát, melyiket bocsássam 
el a kettő közül?" A nép feleié: „Barabbást bocsásd el nekünk." 
„Mit tegyek hát Jézussal?" kórdó Pilátus. „Feszíttessék meg!" 
felelók azok. Mások meg így kiabáltak közülök: „Ha Jézust 
bocsátod el, nem vagy barátja a császárnak, mert az Isten 
fiának és királynak nevezi magát. És ha szabadon bocsátod, 
király lesz ós magához ragadja a császár uralmát!" 

Erre Pilátus megharagudott és így szólt: „Mindig gonosz 
és hitetlen volt ez a ti nemzetségtek ós mindig ellenkezte-
tek a ti jóltevőitekkel!" A zsidók mondák: „Hát kik voltak 
azok a mi jóltevőink?" Pilátus feleié: „Az Isten, aki titeket 
Fáraó kezeiből megszabadított ós a ki titeket szárazon veze-
tett át a Vörös tengeren, aki a pusztában mannával táplált 
és sziklából fakasztott vízzel itatott benneteket, aki törvényt 
adott nektek, amelyet ti istentagadással megszegtetek. Es 
ha Mózes nem állott volna oda kérvén az Istent, keserű 
halállal kellett volna elpusztulnotok. És ti mindezt elfelej-
tet tétek? Sőt most is azt mondjátok, hogy nem szeretem, 
hanem gyűlölöm a császárt és az δ uralma ellen akarok 
törni!" 

Ezt mondván, haraggal kelt fel Pilátus a trónusáról s a 
faképnél akarta őket hagyni, de a zsidók kiáltozva mon-
dották neki: „Azt akarjuk, hogy a császár uralkodjék fölöt-
tünk és nem Jézus, mert Jézus a bűvészektől szerezte a 
maga képességeit! Heródes is meghallotta,] hogy δ király 
akar lenni, ezért meg is akar ta őt öletni, s ebben a dologban 
küldötteket bocsátott ki és Betlehemben az összes csecse-
mőket megölette. Ezért menekült az δ atyja József és az δ 
anyja is tőle való féltében Egyiptomba!" 

Mikor ezt Pilátus hallotta, elcsitította az egész népet 
és mondá: „Hát csakugyan ez az a Jézus, akit Heródes 
meg akart öletni?" „Ez!" felelék azok. Mikor Pilátus meg-
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tudta, hogy Jézus, mint született zsidó, a Heródes hatás-
körébe tartozik, elküldötte Jézust δ hozzá, aki Jézus láttára 
nagyon megörült, mert már rég szerette volna őt látni, 
hallván az δ csodáiról, amelyeket cselekedett. Fehér ruhába 
öltöztette hát őt s azután kérdezgetni kezdte. Jézus azonban 
nem adott neki feleletet. Heródes szeretett volna Krisztustól 
valami csodatételt látni, de nem láthatott, hanem mert a 
hozzá intézett kérdésekre mit se felelt, újra Pilátushoz kül-
dötte őt. Mikor ezt Pilátus látta, megparancsolta a szolgái-
nak, hogy hozzanak neki vizet, s mikor azok azt elhozták, 
megmosta a kezeit ós így szólt a néphez: „Ártatlan vagyok 
ez igaz embernek vérétől, ti lássátok, hogy igaztalanul hal 
meg, miután sem én nem találtam, sem Heródes nem talált 
benne semmi vétket, mert ezért is küldte öt ismét vissza 
hozzám. A zsidók mondák: „Szálljon az δ vére ránk és a 
mi fiainkra!" 

Akkor Pilátus leült a trónusára, hogy ítéletet mondjon. 
Döntött tehát és Jézus odament eléje. Töviskoszorút hoztak, 
rátették a fejére, nádat adtak a jobb kezébe. Azután kimondta 
az ítéletet: „A te néped mondja és bizonyítja, hogy te király 
akarsz lenni. Ezért arra ítéllek, hogy elöször negyven vesz-
szőütést mérjenek rád, amint ezt a királyok törvényei ren-
delik, azután hogy megcsúfoljanak s végül hogy megfe-
szítsenek." 

10. fejezet. 

Miután Pilátus ez ítéletet kimondotta, a zsidók ütlegelni 
kezdték Jézust, ki vesszőkkel, ki kezeivel, ki lábaival, némelyek 
meg az arcába köptek. Azután sietve elkészítették a keresz-
tet és reá tevén, útnak indították. így ment hordozva a 
keresztet is, amig Jeruzsálem városának kapujához érkezett. 
Azonban a sok ütleg és a kereszt súlya miatt nem volt képes 
tovább menni, de mert a zsidók mielőbb szerették volna őt 
megfeszíteni, elvették tőle a keresztet és egy Cirene városá-
ból való Simon nevű embernek adták át, aki velük szembe-
jött, s akinek két fia is volt, nóvszerint Alexander és Rufus. 
Ennek adták át a keresztet, de nem azért, mintha Jézuson 
akartak volna könyörülni vagy a terhén könnyíteni, hanem 
amint mondtuk, mert mielőbb szerették volna őt megölni. 

Tanítványai közül János követte őt. Ez aztán elfutott 
az „istenanyához" ós mondá neki: „Hol voltál és miért nem 
jösz, hogy lássad mi törtónt?" „Hát mi történt?" kérdó az. 
„Tudd meg, feleié János, hogy a zsidók elfogták az én Mes-
teremet ós elhurcolták, hogy őt megfeszítsék!" Mikor ezt az 
anyja meghallotta, nagy fennszóval kiáltotta mondván: „Fiam, 
fiam, mi rosszat tettél, hogy elhurcolnak ós megfeszítenek !" 
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Mint egy eszelős ugrott fel ós jajongva ment végig az utcán. 
Asszonyok is követték őt: Márta, Mária Magdaléna és Salome 
és több szűz. De János is vele volt. Mikor a nóptömegbe 
belekerültek, az „istenanya" így szólt Jánoshoz: „Hol az én 
fiam?" „Ott látod őt, mondá János, akinek töviskoszorú van 
a fején, kezei pedig össze vannak kötve." Mikor ezt az „isten-
anya" meghallotta és őt meglátta, elájult és hanyatt esett a 
földre és ott feküdt sokáig. Az asszonyok pedig, akik 
követték, körülállták őt és sírtak. Mikor aztán magához tért 
és felkelt, nagy hangon így kiáltott: „Uram, fiam, hova lett 
a te alakod szépsége ? Miért kell látnom, hogy ilyeneket 
szenvedsz!" így szólva, felhasogatta körmeivel az arcát és 
verte a mellét. „Hova lett, úgymond, az a sok jó, amit Júdeá-
ban cselekedtél? Mi rosszat tettél a zsidóknak?" Mikor a 
zsidók látták, hogy így kesereg és jajong, odamentek ós elker-
gették őt az útról. De ő nem akart elmenni, hanem ott 
maradt és mondá: Engem öljetek meg előbb, ti törvényt 
tipró zsidók!" 

Akkor az u. n. Koponyák helyére jutottak, amely kődara-
bokkal volt telve ós ott állították fel a zsidók a keresztet. 
Azután levetkeztették Jézust, a ruháit a katonák vették 
magukhoz és felosztották egymás közt, reá pedig vörös kön-
töst adtak, aztán fölemelték és a napnak hatodik óráján 
keresztre feszítették. Azután két rablót is vittek oda, egyiket 
jobb, másikat baloldalra. 

Akkor az „istenanya" megállott ós odanézve nagy han-
gosan kiáltozott mondván: „Fiam, fiam!" Jézus feléje fordult 
és meglátván Jánost ő mellette, aki a többi asszonyokkal 
együtt sírt, így szólt: „íme a te fiad!" Azután Jánosnak 
mondá: „íme a te anyád!" Az (anya) pedig nagyon sírt és 
mondá: „Azért siratlak fiam, mert igaztalanul szenvedsz, 
hogy a törvénytipró zsidók kínos halálra adtak tégedet! Mi 
lesz belőlem nélküled? Hogy fogok én nélküled élni? Miféle 
eletem lesz nekem? Hol vannak a tanítványaid, akik azzal 
kérkedtek, hogy veled együtt halnak meg? Hol vannak azok, 
akik tőled nyertek gyógyulást? Miért nein segít senki ra j tad? 
És felnézve a keresztre, így szólt: „Hajolj meg kereszt, hogy 
átkarolva megcsókoljam a fiamat, akit emlőimen mintegy 
vendégként tápláltam ón, aki férfit nem ismertem. Hajolj 
meg kereszt, meg akarom ölelni az ón fiamat! Hajolj meg 
kereszt, hogy a fiamtól mint édes anya elbúcsúzzam!" 
A zsidók ennek hallatára odamentek és elkergették őt·, meg 
az asszonyokat és Jánost mosszire. 

Azután Jézus nagy felszóval így kiáltott fe l : „Atyáin 
ne ródd fel nekik ezt a bűnt, mert nem tudják, mit cselek-
szenek!" Azután azt mondá: „Szomjúhozom!" A katonák 
egyike tüstént odafutott s egy spongyát vévén, megtöltötte 
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azt epével kevert ecettel ós egy nádszálra téve meg akarta 
Jézust itatni, de az mikor megkóstolta, nem akart inni. Az 
ott álló zsidók, akik őt nézték, nevettek rajta és ezt mondták: 
„Ha igazán mondod, hogy fia vagy az Istennek, szállj le a 
keresztről és mi tüstént hiszünk benned 1" Mások meg nevet-
gélve mondták: „Másokat megtartott, másoknak visszaadta 
egészségét, és a betegeket, mint a nyavalyatörötteket, a bél-
poklosokat, az ördöngösöket, vakokat, sántákat, a halottakat 
meggyógyította, önmagát meg nem képes meggyógyítani!" 
Hasonlókép szólt hozzá a baloldalán megfeszített rabló is: 
„Ha fia vagy az Istennek, szállj le és mentsd meg magadat 
ós minket." A jobb oldalán megfeszített Düszmás nevű kor-
holta azt a rablót, mondván : „Te nyomorult nyavalyás, nem 
félsz az Istentől! ? Mi tetteinknek megfelelő nyomorúságot 
szenvedünk, de ez semmiféle rosszat nem cselekedett." És 
Jézus felé fordulva így szólt: „Uram, ha majd országolsz, ne 
feledkezzél meg én rólam! Jézus pedig így felelt: „Bizony 
mondom neked, még ma velem lész a paradicsomban!" 

11. fejezet. 

Azután Jézus nagy felszóval ezt kiáltván : „Atyám, a 
te kezeidbe teszem le az én lelkemet!" — kiszenvedett. És 
tüstént látni lehetett, amint a sziklák meghasadtak, mert 
nagy földindulás lett az egész föld kerekségén, ós ettől a 
roppant nagy földrengéstől a sziklák is meghasadoztak. Meg-
nyíltak a holtak sírjai is, a templom kárpitja pedig meg-
hasadt és sötétség támadt a hatodik órától a kilencedikig. 
Mikor mindezek megtörténtek, azt mondták a zsidók nagy 
ijedten: „Bizony igaz volt ez az ember!" Longinus százados 
pedig, aki ott állt, így szólt: „Bizony az Isten fia volt ez!" 
Mások meg, akik odamentek és ennek tanúi voltak, a mellü-
ket verve a félelemtől, nyomban visszafordultak. 

A százados mindezen csodálatos jelenségeket észlelvén 
Pilátushoz ment ós elmondotta neki. Az hallván ezeket 
elcsodálkozott, megrémült s félelmében és szomorúságában 
aznap se enni, se inni nem akart. Mikor erről tudomást 
szerzett, az egész nagytanács is hozzá szállingózott a sötét-
ség kezdete óta és Pilátus így szólt a néphez: „Látjátok, 
hogyan elsötétült a nap, látjátok, hogyan hasadt meg a 
kárp i t? Én igazán helyesen cselekedtem, mikor semmikép 
sem akartam megöletni ezt a jó embert." A gonosztevők 
pedig azt mondták Pilátusnak, hogy az ilyen sötétség nem 
más, mint napfogyatkozás, amint az már máskor is megtör-
tónt. Ezután azt mondták neki : „Mivel holnap a kovászta-
lanok ünnepe lesz, arra kérünk, hogy miután a felfeszítettek 
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még lélegzőnek, töresd meg a csontjaikat és vetesd le őket." 
„Meglesz! feleié Pilátus. Katonákat küldött, akik úgy talál-
ták, hogy a két lator meg lélegzett, azért megtörték a láb-
száraikat. Mivelhogy pedig Jézust halva találták, egyáltalán 
nem érintették, csak egy katona szúrt bele dárdájával a 
jobb oldalába s tüstént vér és víz buggyant ki. 

Az előkészület beálló napjának ( = péntek) estéjén 
József, egy előkelő gazdag és istenfélő zsidó ember, talál-
kozott Nikodómussal, akit a hír már tájékoztatott s így szólt 
hozzá: „Tudom, hogy szeretted Jézust életében és szívesen 
hallottad a beszédeit s tanúja voltam, hogyan harcoltál érte 
a zsidókkal. Ha úgy tetszik, menjünk Pilátushoz és kérjük 
el Jézus testét temetés végett, mert nagy bűn volna, ha 
temetetlenül heverne." „Félek, feleié Nikodémus, hogy Pilá-
tus megharagszik és valami bajom lesz vele. De ha te magad 
elmégy, elkéred és megkapod a tetemet, akkor ón is veled 
tartok majd és együtt szerzem be veled a temetéshez szük-
séges dolgokat." Mikor Nikodémus így szólt, József a szemeit 
égre emelve imádkozott, nehogy hiábavaló legyen a kérése. 
Azután elment Pilátushoz s köszöntve őt leült ős így szólt 
hozzá: „Kérlek, uram, ha valami olyant kérnék Nagyságod-
tól, ami nem tetszik, ne haragudj meg rám!" „Mi az, amit 
kérsz?" mondá Pilátus. „Azt az idegen, jó embert, akit a 
zsidók gyűlöletből juttattak keresztfára, azt a Jézust kérem 
ón, hogy add ide nekem eltemetós végett." Pilátus mondá : 
„De hogy engedhetnénk meg, hogy ezt a holtat, aki ellen 
saját népe bűvészkedés és a császár birodalmának alattomos 
elvétele miatt bizonyságot te t t ós akit mi halálra adtunk, 
most ismét ilyen tiszteletben részesítsék ?" József elszomo-
rodva és könyezve borult Pilátus lábaihoz, mondván : „Uram, 
ne gyűlöld e holtat, mert minden rossz dolognak kell, hogy 
véget vessen az ember halála. Én tudom, mennyire buzgól-
kodott azon Nagyságod, hogy ne feszítsék meg Jézust ős 
hányszor beszélt a zsidókhoz az ő érdekében, hol elismeréssel, 
hol nehezteléssel, végül pedig hogyan mosta meg a kezeit, 
hogy elhárítsa magától a részesedést azokkal, akik őt meg 
akar ták öletni. Mindezért ar ra kérlek, ne fordulj el az én 
kérésemtől." Látván Pilátus, hogyan fekszik ott József és 
hogyan könyörög ós könyezik, felemelte őt mondván: „Eredj, 
átengedem neked azt a halottat s ha megkapod, tégy vele, 
amint tetszik." 

Akkor József hálálkodván Pilátusnak s megcsókolván 
kezeit és ruháit, szivében ugyan, mint aki sóvárgásának tár-
gyát megnyerte, örülve, de a szemeiben meg könyeket 
hordozva szormorkodó örömmel kiment. Mikor Nikodémus-
hoz ért, elmondta neki a történteket. Azután szmirnát 
és száz mérce aloét meg egy új sírboltot vásárolván, az 
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istenanyával, Mária Magdalénával, Saloméval és Jánossal, 
valamint a többi asszonyokkal együtt fehér gyolcsba bur-
kolták (Jézust) és szokás szerint elhelyezték a sírban. 

Az istenanya pedig sírva mondá: „Hogyne siratnálak, 
fiam! Hogyne szántanám végig arcom körmeimmell Hiszen 
ez az, fiam, amit az agg Simeon előre megjövendölt énnekem, 
amikor negyveunapos csecsemő korodban felvittelek téged a 
templomba. Ez az a tőr, amely most áthatol az én lelkemen! 
Kicsoda szüntethetné meg az én könyeimet, óh én legked-
vesebb fiam! Senki más, egyedül csak te, ha amint mondottad, 
harmadnap feltámadsz!" 

Mária Magdaléna sírva mondá: „Halljátok meg népek, 
törzsek és nyelvek és jegyezzétek meg, micsoda halálra 
adták a bűnös (gaz) zsidók azt, aki érettük ezernyi jót tet t! 
Halljátok ős csodálkozzatok! Ki cselekszik a hallottakhoz 
mért dolgokat az egész világért? Én egymagam megyek el 
Rómába a császárhoz. Elmondom neki, hogy Pilátus a gonosz 
zsidóknak engedve micsoda rosszat követett el!" 

József is jajongva ugyanígy szólt: „Jaj nekem, legked-
vesebb Jézusom, akit az emberek közül legjobban szerettem, 
ha már embernek kell is mondanom tégedet, akihez hasonló 
csodákat soha ember még nem cselekedett! Hogyan göngyöl-
jelek be, hogyan temesselek e l?! Most kellene itt lenniök 
azoknak, akiket a kevés kenyérrel megvendégeltél, mert 
akkor nem látszanál annyira elhagyatottnak." 

Ezután József Nikodémusszal együtt hazament, hason-
lókép az istenanya is az asszonyokkal és János is velük ment. 

12. fejezet. 

Mikor a zsidók megtudták, hogy József és Nikodémus 
mit cselekedett, nagyon felháborodtak ellenük s Annás és 
Kajafás főpapok Józsefhez menvén azt mondták neki: „Miért 
végezted Jézuson e temetési szertartást?" József feleié: 
„Én Jézust mindenben igaz, derék és jó embernek ismertem 
és rólatok is tudom, hogy csak irigységből törtetek halálára. 
Ezért temettem őt el." Akkor a főpapok megharagudtak és 
megragadván Józsefet, börtönbe vetették s így szóltak hozzá: 
„Ha nem holnap volna a kovásztalanok ünnepe, téged is 
úgy ölnénk meg, mint őt. Most csak őrizetbe vetünk s 
vasárnap korán reggel halálra adunk." Ezeket mondván, a 
börtönt lepecsételték, a rajta levő zárakat mindenfelől 
megerősítették. 

Mikor az előkészület napja elmúlt, szombaton reggel a 
zsidók Pilátushoz mentek ós így szóltak hozzá: „Uram, az 
a hitető azt mondta, hogy harmadnapon feltámad. Nehogy 
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tehát a tanítványai éjjel ellopják és azzal a hazugsággal 
ámíthassák a népet, őriztessed a sírját." Erre Pilátus 50 kato-
nát bocsátott rendelkezésükre, akik aztán őrizetül a sír 
köré telepedtek, sőt pecséteket is raktak a sírnak kövére. 

Vasárnap virradatkor a főpapok tanácsot ültek a zsi-
dókkal s kihozatták Józsefet a börtönből, hogy megöljék. 
De mikor kinyitották, nem találták őt. És tanakodtak rajta, 
hogyan lehet az, hogy az ajtókat zárva, a zárakat csukva, 
a pecséteket épen találták, József mégis láthatatlanná lett! 

13. fejezet. 

Mialatt ezek történtek, a sírt őriző katonák egyike így 
szólt a zsinagógában : „Tudjátok meg, hogy Jézus feltámadt!" 
„Hogyan?", kérdezték a zsidók. Az pedig mondá: „Előbb 
földindulás támadt, aztán az Ur angyala csillagformán leszál-
lott az égből, elhengerítette a követ a sírról és reá ült. Tőle 
való féltünkben mi katonák mind holtra váltunk és se 
elfutni, se beszelni nem voltunk képesek. Hallottuk azonban, 
hogy az angyal a sír látására jött asszonyokhoz így szólt: 
Ti ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek. Nincsen 
itt, hanem feltámadott, amint előre megmondotta nektek. 
Tekintsetek be és nézzétek meg a sírt, ahol a teste feküdt. 
Hanem menjetek el és mondjátok meg a tanítványainak, 
hogy feltámadt a halottakból. Aztán menjenek el Galileába, 
mert ott rátalálnak. — Ezért mondom én el ezt legelőször 
tinektek." 

Akkor a zsidók így szóltak a katonákhoz: „Kik voltak 
azok az asszonyok, akik a sírba bementek és miért nem 
fogtátok meg őket?" „A félelemtol ós az angyal látásától 
se beszélni, se mozdulni nem voltunk képesek," felelték a 
katonák. „Él Izráel Istene, mondák a zsidók, hogy nem hisz-
szük, amit beszéltek." A katonák felelék: „Oly sok csudát 
tett Jézus és mégsem hittetek s most nekünk hinnétek ? 
Jól mondtátok, hogy él az Isten, de bizony az is ól, akit ti 
megfeszítettetek. Különben hallottuk, hogy Józsefet börtönbe 
zártátok, mikor azonban az ajtót felnyitottátok, nem talál-
tátok őt. Adjátok hát ide Józsefet és mi is odaadjuk nektek 
Jézust." A zsidók felelók: „Józsefet, aki a börtönből meg-
szökött, megtaláljátok a falujában, Arimathiában." „Men-
jetek el ti is Galileába, mondák a katonák, és megtaláljátok 
Jézust, amint azt az angyal megmondta az asszonyoknak." 

Erre a zsidók megijedtek és így szóltak a katonákhoz: 
„Meglássátok, hogy ezt a történetet senkinek el ne mond-
játok, nehogy mindenki higyjen majd Jézusban." Ε célból sok 
pénzt is adnak nekik. A katonák ellenvetették: „Félünk, 
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hogy Pilátus megtudja, hogy pénzt kaptunk és megölet." 
„Csak fogadjátok el, mondották a zsidók, ós biztosítunk 
róla, hogy megvédelmezünk titeket Pilátus előtt; csak azt 
mondjátok, hogy elaludtatok s ez alatt eljöttek Jézus tanít-
ványai és kilopták őt a sírból." Akkor a katonák elvették 
a pénzt ós úgy beszéltek, amint őket kitanították. És a 
zsidóknál máig is fenntartotta magát ez a hazug beszéd. 

14. fejezet. 

Néhány nap múlva három ember ment Galileából Jeru-
zsálembe. Az egyik egy Finéés nevű pap, a másik egy Anga-
jos nevű lévita, a harmadik egy Adas nevű katona volt. 
Ezek a főpapokhoz mentek és ezt mondták azoknak, meg 
a népnek: „Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, mi láttuk 
Galileában az olajfák hegyére menni a tizenegy tanítványával, 
amint őket tanította mondván : Menjetek ei az egész világra 
és hirdessétek az evangóliomot s aki hisz és megkeresztel-
kedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. S ezeket 
mondva az égbe szállt fel és ezt mi is láttuk, meg sokan 
az ott lévő ötszáz ember közül." 

Mikor ezt a főpapok és a zsidók meghallották, így 
szóltak ahoz a három emberhez: „Magasztaljátok Izráel Iste-
nét és térjetek meg e hazudozásokból." De azok felelék: 
„Él a mi atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak ós Jákobnak 
Istene, hogy mi nem hazudunk, hanem az igazat mondtuk 
el nektek." Akkor a főpap szólt és kihozták a zsidók tör-
vényét a templomból, és megeskették őket, majd pénzt is 
adván nekik, más helyre küldték őket, nehogy a jeruzsálem-
belieknek a Krisztus feltámadását hirdessék. 

Mikor az egész nép tudomást vett ezekről a hírekről, 
a sokaság a templomba gyülekezett s nagy izgalom kelet-
kezett. Mert sokan azt hangoztatták, hogy „Jézus, amint 
halljuk, feltámadt a halottakból, miért feszítettétek őt meg?" 
Annás és Kajafás azonban így szólt: „Ne higyjétek, zsidók, 
amiket a katonák beszélnek, azt se higyjétek, hogy látták 
az angyalt az égből leszállani. Hiszen mi pénzt adtunk nekik 
hogy senkinek se mondják el ezeket a dolgokat, de ugyan-
így a Jézus tanítványai is adtak nekik pénzt, hogy azt hír-
leljék, Jézus feltámadt a halottakból." 

15. fejezet. 

Nikodémus mondá: „Oh Jeruzsálem fiai, Illés próféta 
tüzes szekéren szállt fel az ég magasságaiba, ne hitet-
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lenkedjék hát senki, hogy Jézus is feltámadt. Mert Illés 
próféta csak Jézus előképe volt azért, hogy ha majd halljá-
tok, hogy Jézus feltámadt, ne hitetlenkedjetek. Én tehát azt 
mondom és tanácsolom, hogy legjobb, ha katonákat küldünk 
Galileába oda, ahol az emberek bizonyítják, hogy látták őt 
a tanítványaival, hátha kinyomozzák és feltalálják őt is, így 
valami kiegyenlítést találhatunk vele ama gonosz tettre 
nézve is, amit vele szemben elkövettetek." Elfogadták a taná-
csot és harcosokat választottak ki s elküldték őket Gali-
leába. Jézust azonban nem találták meg, hanem megtalálták 
Józsefet Arimathiában. 

Mikor a katonák visszatértek s a főpapok megtudták, 
hogy Józsefet megtalálták, összegyűjtötték a népet ós mon-
d á k : „Mit tegyünk, hogy József idejöjjön?" Tanácskozás 
után a következő levelet írták neki: „József apánk, békesség 
neked s a te egész házadnak és barátaidnak! Tudjuk, hogy 
az Isten ellen és ellened, az ő szolgája ellen vétket követ-
tünk el. Ezért arra kérünk, jöjj ide hozzánk, a te gyerme-
keidhez. Mert mi sokat álmélkodunk azon, hogy szöktél ki 
a börtönből és nyíltan megvalljuk, hogy gonosz szándékunk 
volt veled. Az Isten azonban látva, hogy igaztalanul törünk 
ellened, megszabadított téged a mi kezeinkből. De jöjj hoz-
zánk, mert te vagy a mi népünk tisztessége." 

Ezt a levelet a zsidók hét harcossal, József barátaival 
küldték el Arimathiába. Ezek elmentek, megtalálták őt, tisz-
telettel járultak hozzá, amint utasítva voltak és átadták 
neki a levelet. Az pedig, miután átvette és elolvasta azt, 
hálát adott Istennek, megcsókolta a katonákat s asztalt 
terítve, egész nap és egész éjjel lakmározott velük. Másnap 
aztán elment velük Jeruzsálembe. A nép pedig eléje ment 
és megcsókolta őt, Nikodémus meg a lakásába vezette. Más-
nap a templomba hívták őt, ahol Annás és Kajafás főpapok 
ezt mondták neki : „Dicsőítsed Izráel Istenét ós mondd meg 
nekünk az igazságot. Tudjuk ugyanis, hogy Jézust elte-
metted, amiért mi elfogtunk és börtönbe vetettünk tégedet, 
mikor azonban kerestünk, hogy a halálnak adjunk át tége-
det, akkor nem találtunk, amin csodálkoztunk ós nagyon 
megijedtünk. De az Isten megengedte, hogy feltaláljunk 
és megkérdezzünk téged. Mondd meg hát nekünk az igaz-
ságot." 

József ezt mondta nekik : „Az előkészület napjának 
(péntek) estéjón, amikor engem börtönbe zártatok, imádkoz-
tam egész éjjelen át és az egész szombati napon. Éjféltájban 
látom a börtönben, hogy felemelte azt négy angyal, meg-
fogván a négy sarkánál fogva. S Jézus „jött be, mint egy 
csillag s én a félelemtől a földre estem. Ο azonban a kezem-
nél fogva felemelt és mondá: József, ne félj! Azután átka-
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rolt, megcsókolt és szólt: Fordulj ide és nézd meg, ki vagyok! 
Megfordultam s látván őt mondám: Uram, nem tudom, ki 
vagy! Ő pedig feleié: Én vagyok Jézus, akit eltemettél. 
Akkor azt mondtam neki: Mutasd meg a sírt és hiszek. 
Kézen fogva a sírba vezetett, amely nyitott volt. Ott láttam 
a lepedőt és a kendőt s megismervén szóltam : Áldott, aki 
jött az Úrnak nevében ! És imádtam őt. Azután kezemet meg-
fogva, az angyaloktól kisérve, Galileába, az ón házamba 
vezetett engemet és így szólt: Ülj itt negyven napig, mert 
én tanítványaimhoz megyek, hogy megbízzam őket az ón 
feltámadásom hirdetésével!" 

16. fejezet. 

Mikor József ezt elmondta, a főpapok így kiáltoztak 
a néphez: „Mi tudjuk, hogy Jézusnak apja is, anyja is van, 
hogyan higyjük hát ol, hogy ő a Krisztus?" A léviták egyike 
így felelt: „Én ismerem Jézus nemzetségét, mind előkelő 
emberek, Istennek hatalmas szolgái, akik a zsidó néptől 
tizedeket is kapnak. Ismerem az öreg Simeont is, hogy 
csecsemő korában reámutatott ós így szólt neki: Most bocsá-
tod el, Uram, a te szolgádat!" 

A zsidók így szóltak : „Meg kell keresnünk azt a három 
embert, akik látták őt az Olajfák hegyére menni, hogy meg-
kérdezzük azokat ós pontosabban tudjuk meg az igazságot." 
Mikor megtalálták ós elvitték őket az egész nép elé, meges-
kették őket, hogy az igazat mondják. Ázok pedig mondák: 
„Él Izráel Istene, hogy láttuk Jézust élve a hegyre menni 
és felszállani az égbe." 

Akkor Annás és Kajafás elkülönítette őket és mind-
hármukat külön-külön kérdezte ki, de azok egyenként is 
egyértelműleg ugyanazt mondták. A főpapok erre így szóltak: 
„A mi törvényünk azt mondja, hogy minden dolog két-három 
bizonyságon állapíttassák meg. Ha hát József azt vallja, 
hogy Nikodémussal együtt eltemette és sírba tette őt, hogyan 
lehet igaz, hogy feltámadt?"1) 

Raffay Sándor. 

') Itt következik az „Evangelium Nicodemi pars II., sive Descensus 
Christi ad inferos", amelyet már a Jézus gyermekségéről szóló evangéliomok 
függelékében közöltem. Meg kell még jegyeznem, hogy e történet a „Gesta 
Pilat i" című latin szövegben is olvasható. A latin szöveg, úgy látszik, hű 
fordítása a görög szövegnek. Csak a 16. fejezetben van némi, lényegtelen, 
eltérés. A görög Mami hl hegyet a latin szöveg Mambre néven nevezi. Föld-
rajzilag egyik elnevezés sem ismeretes. A történet befejezése más a la t inban, 
mint a görögben, de ú ja t nem mond. 



A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 
1520-1741. 

Mívelődéstörténeti korrajz. 

Irta: Μ i k u 1 i k J ó z s e f . 1 ) 

B E V E Z E T É S . 
(Előszó.) 

Általánosan elismert tény, hogy a magyar protestáns 
egyház múltját és viszontagságait nem ismerjük; ami eddig 
napfényre került részint igen kevés részint pedig helyi érdekű, 
melyre történetíróink rányomták az általánosság bélyegét. 

Hazai történetünk ezen „gyenge oldala" legújabban fel-
ismertetvén, a történetírás ezen része érdekében hatalmas 
mozgalom indult meg, mely egyelőre az elszórva található 
egyháztörténelmi adatok felkutatását ós összegyűjtését tűzte 
ki feladatául. Ilyen, nagyrészt még fel nem használt adatok 
Gömör vármegyében is feles számban találhatók és midőn 
azokat összegyűjtöttem ós egymással, valamint irott törté-
nelmünk kétségtelen tényeivel összehasonlítottam: arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy Gömör vármegye egyháztör-
ténete Magyarország eddig ismert egyháztörténetével teljes 
összhangzásban nincsen. (így pl. 1644 körül a gömöri ág. hitv. 
ev. egyház virágzása tetőpontján állott, holott ugyanakkor 
az új hit történetíróink szerint nemcsak háttérbe szorúlt, de 
általános üldözés alatt is nyögött). Ezen meggyőződés indí-
tott aztán arra, hogy kutatásaimat folytassam, az összeszedett 
adatokat kritikai összehasonlításuk után rendezzem és az 
ekkép nyert képet közrebocsássam. 

*) f Mikulik József volt rozsnyói ügyvéd kézirataiból közöljük e művet 
a melyből több kiváló historikus, többek közt Acsády Ignác a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott, de amely eddig kiadót nem tudott találni. Egyház-
történetírásunknak óhajtottunk szolgálatot tenni e kiváló mű közlésével, mely 
méltán odaillik a szerzőnek „Magyar kisvárosi élet" (Rozsnyó története) c. 
értékes könyve mellé. A kéziratot, mely különben az eperjesi collégium 
tulajdona, Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár rendezi sajtó alá. Mikulik 
1882. előtt irta a művét. 
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Az egyház története, nézetem szerint oly fontos, hogy 
nélküle általános történet nem is képzelhető. Hiszen az egy-
ház nem egyszer képezett államot az államban, a közerköl-
csiség felett is őrködött és a mi főfontosságú: a közoktatás-
ügyét a legújabb időig kezében tartotta, azonkívül irányt 
adott a kornak és befolyása még a XVIII. században is 
döntő volt. 

Jelen dolgozatom csak „a gömöri ág. hitv. ev. egyház 
története" címét viseli homlokán, de amennyiben főkép azt 
tettem vizsgálatom tárgyává: milyen befolyást gyakorolt az 
egyház a köz- és magánéletre? és így a hit, meggyőződés, 
közerkölcs és közoktatás történetét írtam meg, és amennyiben 
Gömörmegye „Magyarország képe", a XVI—XVIII. századokban 
lezajlott országos eseményeknek színhelye volt és kebelében 
régente méginkább mint most, Magyarország nemzetiségeit a 
magyart, tótot ós németet együtt talál juk: szerény munkám 
közérdekű és azt hiszem, hogy nemcsak e vidéken, de másutt 
is akadhat jó barátja. 

Egy körülményt nem szabad hallgatással mellőznöm. 
Szerintem egy lényeges hibában szenved történetírásunk: 
legtöbb esetben t. i. nem egyéb, mint királyok ós egyes kiváló 
alakok életrajza, harc és háború leírása, melynél a nagy 
tömeg, a nép állapotára semmiféle tekintet nincsen, szó-
val egy gyűlés jegyzőkönyve irott történetünk, mely tele van 
fényes vagy silány beszédekkel, de a többség véleménye — 
hiányzik belőle. Mi fontosabb? a cifra beszéd-e, mely minket 
könnyen tévútra is vezet, avagy pedig az általános vélemény ? 
Én azt hiszem : az utóbbi. Engem nem az ember, de első 
sorban az érdekel, ami az embert életcéljához segíti, vagy 
attól távol tart ja. Jelen esetben is hiába csábított egy-egy 
kimagasló alak, hogy viselt dolgait, ne pedig hitét, erkölcsét, 
jellemét ós befolyását, melyet a nagy tömegre gyakorolt, 
írjam le. Legyen Széchy Mária élete még oly regényes, 
nem vele, hanem halhatatlan nevű édesanyjával, Homonnay 
Máriával foglalkoztam, aki iskolákat ós egyházakat alapított 
ós aztán arról is gondoskodott, hogy ezekben az iskolákban 
jól fizetett, derék tanítók és nagy számban tanítványok 
legyenek. Nem hiba-e, hogy Széchy Mária kalandjait min-
denki ösmeri, holott a jámbor keresztyén élet példányképét, 
az egyháznak 25 éven át támaszát, a míveltség ós tudomány 
buzgó terjesztőjét, Homonnay Máriát a történelem lapjain 
hiába keressük? A kalandor nő, a kihoz hasonlót minden kor 
és minden falu kópés felmutatni, történelmi alak, ledérsége 
és női gyöngesége ott tündököl a komoly történelem lapjain, 
holott anyja, ki minden jóért lelkesült, minden nemesért 
buzgólkodott és ezer meg ezer ember jótevője volt, a hálát-
lan utókor előtt majdnem teljesen ismeretlen! 
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A történetírók ezen egyoldalú eljárása feladatom meg-
oldását is szerfelett nehezítette. A „híres történelmi a l ak ' 
vagy „egy német hadnagy rettenetes hőstette" előtérbe hurcol-
tatván, minden másnak a feledékenység jutott osztályrészül 
és a kutató csak itt-ott talál egy-egy vonást, melyekből 
teljes képet alkotni aztán nehéz, sőt gyakran lehetetlen is. 

Megjegyzem még azt is, hogy kivált a 16-ik század 
állapotára világot vető vonatkozásokat megtörténtök helyén 
említem fel ós elbírálásukat, valamint az azokból vonható 
minden következtetést a szíves olvasóra bízom, vázlatom 
tehát oly szerves egész, melyben egyik részletet a másikkal, 
korábbi állítást későbbi vonatkozással igazolok és fejtek 
ki bővebben. 

Ha ezek tekintetbe vételével sem mondható sikerültnek 
a kép, mentsen ki az, hogy nem volt aki világító szövétnekkel 
j á r t volna előttem ós hogy bizony kevés forrás és segéd-
eszköz és ebből folyólag igen kevés „vonás" állott rendel-
kezésemre. A szándók, nem pedig az eredmény feleljen értem. 
„Et sí desunt vires, tarnen est laudanda voluntas." 

Mielőtt tulajdonképeni feladatom mogoldásához látnék, 
szükségesnek tartom a forrásokat is megnevezni, melyekből 
az anyagot merítettem és ama kitűnő szerzőket elősorolni, 
kiket szerény elbeszélésem folytán követtem, ilyenek: 

1. Az esperesség hiteles jegyzőkönyvei, ezek közt 
a) a legrégibb a Rimanovián-féle (1590—1642-ig), mely a 

Stockei Lénárd-féle hitvallást, az esperesség 1584 ós 1594 évi 
szabályait, ezen szabályok elfogadó záradékát (egyes egyének 
és községek részéről), az egyes egyházak vagyonának össze-
írását, néhány esperességi gyűlést, az 1596, 1636/7 ős 1642 
évi egyházlátogatásokat, néhány lelkészi és tanítói hiványt 
ós több effélét tartalmaz; 

b) a Péczeli-fóle (1604—1707-ig), mely az esperesség 
1604 évi alapszabályait, a zsolnai zsinat határozatait, Bocskay, 
Bethlen, Thurzó, Széchy ős mások leveleit, az üldözés kor-
szakában írt folyamodványokat, az 1604 évi szabályok elfogadó 
záradékait és az 1670, 1693, 1700 ós 1706/7 évi egyházlátoga-
tásokat tartalmazza; 

c) a Schröter-fóle (1602—1669-ig), melyben az esperesség 
ezen időszakban tartott gyűléseit és az 1653 évi egyházláto-
gatást talál juk; 

d) a Szentkereszti-féle (1669—1709-ig), mely az esperes-
ség ezen időszakban tartott gyűléseit és az e gyűléseken 
felolvasott okmányokat tartalmazza; 

e) a Sexti-Schmal-féle (1709—1746-ig), mely az esperes-
ség ezen időszakban tartott gyűléseit ós az ezen gyűléseken 
felolvasott császári rendeleteket, felterjesztéseket ós levelezé-
seket tartalmazza és végre 
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f) az A ntoni-Ambrózi-féle (1713—1742-ig), mely az 1713/14, 
1720 és 1740/41 évi egyházlátogatásokat tartalmazza.1) 

2. A gömöri ág. hitv. ev. esperesség — Csetneken őrzött 
— könyvtárában, a dobsinai és más levéltárban talált eredeti 
okmányok; 

3. A dobsinai hiteles anyakönyvek, melyek 1626-ban 
kezdődnek; 

4. A Bartholomaeides László „Notitia Comitatus Gömöri-
ensis" című a század elején kiadott műve: ugyanannak 
„Memorabilia provinciáé Csetnek" című 1799-ben megjelent 
monográfiája; 

5. A „Solemnia Kis-Hontanea" című gyűjtemény ; 
6. Klein János Samu „Nachrichten und Lebensumstände 

ev. Prediger Ungarns" című 1789-ben megjelent műve; 
7. Szalay László „Magyaroszág története" Lipcsében 

1854-ben megjelent műve; 
8. Pray György. 
9. Meynert. 

10. Thaly Kálmán. 
11. Limberger. 

I. KORSZAK. 

Az ág. hitv. ev. egyház meghonosulása Gömörben 
1520—1577. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország a mohácsi vészt közvetlenül megelőző és 

a borzasztó csapást követő időben roppant zavarok színhelye 
volt. Az igazságos, de vaskezű Mátyást gyenge királyok vál-
tották fel, kik alatt az arisztokráciából olygarchia lett és 
megindult a három áramlat, mely a hont annyi vészbe sodorta. 
Itt a nemzet egy tagja, Zápolya János a hatalmas olygarcha, 
ott a Habsburgok idegen keze, amott a hódító török nyúlt 
Szent István koronája után, nézte szabad zsákmánynak a 
nemzetet. Az első óriási gazdagságára és arra a tapaszta-
lásra támaszkodott, hogy nemzetünk az idegen fejedelmek-
ben már eddig is igen sokszor csalatkozott, a második 
érvénytelen szerződésekre hivatkozott és annak sikerét nem 
látván, hatalmas testvérére (V. Károly császárra) mutatott, 
azzal ámítván magát és a nemzetet, hogy e császár segélyé-

') Ezen jegyzőkönyvek — mint látni fogjuk — részint a feljegyzések 
körül fáradozott jegyzőktől, részint pedig azon esperesek- és superintenden 
sektől kölcsönözték nevöket, akiknek cselekményeit tartalmazzák ! 
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vei képes leend a török hódításnak gátat vetni. A nemzet 
ketté vált és itt is, ott is csalatkozott. A hatalmas főúr 
gyenge király volt; az idegen fejedelem pedig idegen maradt, 
ígérete hiúnak bizonyult, a nagyszabású segély, a melylyel a 
nemzetet hitegette, ismét és ismét elmaradt, a meghasonlott, 
magára hagyott nemzet jórészben a harmadik versenytárs, 
a hódító török karmai közé került. 

Magyarország akkori siralmas állapotában a törvényes 
rend helyét az ököljog féktelen uralma foglalta el. A gonosz-
tevő büntetlenül maradt, mihelyt az ellenkirály táborába méne-
külhetett és sem az egyik, sem a másik fejedelem nem akarta 
erélyes fellépés által ellenfele híveinek számát szaporítani, 
sem az egyik sem a másik nem volt az ahhoz szükséges 
tekintély birtokában, mindkettő a királyi méltóság és dísz 
foszlányait bírta csak felmutatni. így történt, hogy Basó 
Mátyás Murányból és Bebek Ferenc Krasznahorka-Váraljáról 
mint rablólovag éveken át rettegésben tarthatta a közeli, távoli 
vidéket. A hozott törvény ép oly irott malaszt maradt, mint 
a kormányrendelet. Ahhoz járult, hogy I. Ferdinánd is, Zápolya 
János is a török felé kacsintott, ki 1529-ben az ország fő-
városát ós elébb utóbb erősített helyeit is kezébe kerítvén, 
majdnem az egész országra kiterjesztette dúló kalandozásait. 

Zápolya Jánosnak 1540-ben bekövetkezett halála után 
az általános sülyedós, közromlottság ős nehéz válság állapo-
tában találjuk az országot. A török elfoglalta 1544-ben Hatvant, 
1554-ben Füleket és ekkép megnyílt előtte az út, hogy rabló-
kalandjait Szepesmegye határáig terjeszthesse ki; az idegen 
zsoldosból pedig annyit csődítettek az országba, a mennyi 
elégséges volt ugyan ahhoz, hogy a féktelen főuraktól elnyo-
mott és ez okból a török jármot szinte kereső népet kizsa-
rolja, de kevés ahhoz, hogy a törököt feltartóztassa vagy 
visszaszorítsa. Népünk a török dúlások és az idegen zsoldosok 
vaskeze alatt nyögött ős e bajon sem I. Ferdinánd, sem 
Miksa király nem akart vagy nem tudott segíteni. Gömör 
vármegye is osztotta hazánk e szomorú sorsát, a rablólova-
goktól megmenekült ugyan, miután csolthói Basó Mátyást 
1549 augusztus 15-ón Salm Miklós lenyakaztatta, Bebek Ferenc 
pedig 1555 körül jobb útra tért, de a töröknek adófizetője 
lett és a német katonaságtól is sokat szenvedett. 

B) Mikor, ki által és hogyan került Gömörbe az evang. 
hitvallás? 

Minthogy Gömörmegye Hunyady Mátyás trónraléptóvel 
a husziták kezében volt, bízvást feltehető, hogy a német és 
tót lakosság Husz tanaival megismerkedett. Valószínű ugyan 
az is, hogy a nép a „cseh zsebrákok" kipusztítása után a 

9* 
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régi szentekhez visszatért, de az egyszer elhintett mag meg-
termékenyítette a talajt, amelyen aztán Luther és Melan-
thon tana annál gyorsabban és annál szebben kelhetett ki. 
Hogy ezen feltevésem nem hiú, igazolja Péczeli Zsigmond,1) 
aki írva hagyta: „A pápistakorban szokás volt, hogy a plébá-
nos a feszülettel áldozva futkosott körül karácsonykor, mi 
bálványimádás lévén, jámbor elődeink e helyett azt hozták 
be, .hogy az evang. lelkész poharat — kehelyt — küldött 
körül és így gyűjtött magának egy forintot és egy két garast!" 
Azt hiszem, nem csalódom, ha a feszülettel szemben felemlített 
pohárnál a huszita kehelyre gondolok. 

Az isteni gondviselés tehát Gömörben is előkészítette 
a Luther hirdette tiszta evangéliom út já t és gondoskodott 
az új tanok terjesztéséről, eszközül használván arra a meg-
javított hit ellenségeit is. X. Leo pápa bullája, mely az evang. 
tant tilalom ós átok alá fogta, 1521-ben Gömörben is Szakmáry 
György tanácsára minden szószékről kihirdettetvén, a nép 
figyelmét a tiltott gyümölcsre fordította és ezentúl a német 
egyetemeken megfordult tudósok, a Németországgal össze-
köttetésben lévő kereskedők vagy a Németországból ide 
érkezett zsoldosok alig győztek a sok kérdezősködésre vála-
szolni ós így a „bátor barát" tanai, a husziták által és az 
akkor elterjedt tudákosság útján is előkészített népnél fogé-
kony keblekre találtak. Ahhoz járult a könyvnyomtatás, 
mely Luther és Melanthon iratait sokszorosította és hamar 
az emberek köztulajdonává te t te ; a költészet, mely az ú j 
tanokat úton-útfélen énekelt dallamokba öntötte (nem kell 
feledni, hogy ez időben majd minden jelentékenyebb helység-
ben jó iskola és minden iskolában egy csapat, mondhatnám 
éneklésből — cántálásból — élő tanuló volt, kik az új éne-
keken, kivált pedig az új tanok értelmében „kijavított" 
hymnusokon kapva kaptak);2) a korponai szabadság, melynél 
fogva Dobsina, Rozsnyó, Csetnek, Jolsva és más helységek 
lelkészöket szabadon választották, ki aztán a néppel és az 
általános áramlattal úszni kényszerült, ha bár püspökétől 
ellenkező utasítást vett is; az a körülmény, hogy a gömöri 
plébániák az esztergomi érsek székhelyétől távol estek ; a 
plébánosok a tizedért csak bizonyos censust (mérsékelt évi 
bért, pactatát) fizettek, máskülönben pedig függetlenek voltak, 
és hogy az országos zavarban más ügyekkel úntig elfoglalt 
főpap a tőle akkor még teljesen el nem pártolt egyházközsé-

') Péczeli Zsigmond (Peez Zsigmond, Azmanus Azmani) Siléziában 
Nissán született, 1572—1585 dobsinai tanító m a j d 1586—1626-ig dobsinai 
lelkész volt. 

a) Az akkori j ámbor kor a szent énekeket, úgy mint ma a népdalokat 
igen kedvelte, felkarolta és terjesztette : szent énekkel kezdték, szent énekkel 
végezték a napot és munka közben is szent énekeket dúdoltak. 
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gekkel bibelődni rá sem é r t ; és végre az összeköttetés a 
korán lutheránussá lett Szepességgel. Gömör vármegyének 

jórészben német lakosai ugyanis a szepességi sokadalmakat 
szorgalmasan látogatták, bányatermékeiket Szomolnokon vál-
tották be és nem egy szepességi ember űzte Gömörben a 
bányászatot. 

A hitjavítás egyszer megindulván, feltartóztatlanul haladt 
előre, az 1523 évi LIV. valamint az 1525 évi IV. törvénycikk, 
amelyek a lutheránusok kiirtását és megfenyitését rendelik 
el, ép úgy papiroson maradtak mint az 1548: XI. tc., mely 
a sacramentáriusok — kálvinisták — kiűzését parancsolja. 

Nevezetes jelenség a történelemben, hogy a nagy eszmék 
gyökeret vernek, a változás, melyet előidéznek, meghonosul: 
ha a világi hatalom még oly erővel síkra is száll ellenök; 
és még nevezetesebb az, hogy az isteni gondviselés a nagy 
változások számára előre ós szinte észrevétlenül egyengeti 
az útat úgy, hogy aztán általános elterjedésüket a máglya 
és szurony sem képes megakadályozni. Ki mondja meg, mikor 
vette kezdetét a Megváltó evangyélioma ? mikor a „merész 
barát" tana, mely minden ember számára egyaránt feltörte 
a tudomány és kutatás hét pecsétét? mikor a nagy francia 
forradalom, mely a nópjog ós népszabadság eszméivel ingatta 
meg a korhadt trónokat? A természetben nincs ugrás, de a 
történelemben sincs és én meg vagyok győződve arról, hogy a 
„szabadság, testvériség, egyenlőség" nagy szavaira is a Meg-
váltó Krisztus tanította a franciákat és ha Luther Márton ki 
nem csavarja a papok kezéből a kiváltságot, melynél fogva 
a tudományos ismeret és kutatás kizárólag az ő közökben 
vol t : Camille Desmoulins sem ismeri a három nagy igét. 

Igen, a történelemben sincs ugrás. Gömörben is látjuk, 
hogy a hívok többsége észre sem vette a lassan és fokozato-
san beállott nagy változást és róm. kath. plébánosnak nézte, 
ki már az evang. tanok szerint tanított, szónokolt és egyik 
szertartást a másik után hagyta el! Az egyházak még külső-
leg róm. kath. plébániák voltak ugyan, de valósággal már 
Luther tanainak hódoltak ; az evangyéliom igazsága már meg-
hódította a kedélyeket, jóllehet itt-ott több-kevesebb meg-
maradt a régi sallangból; mert az újítás nem rohamosan, 
sem egyszerre, hanem lassan, fokozatosan, minden erőszakos 
felforgatás nélkül, — de annál biztosabban ment végbe. Nem 
valamely hatalmas kényúr vérengző fegyvere, hanem a meg-
győződós és felvilágosítás küzdött az evang. tan mollett és én 
valószínűnek tartom, hogy épen a gömöri plébánosok voltak 
azok, kik Kechéti Márton veszprémi püspök ós Bebek Imre 
fehérvári prépost példáját követve Luther tanait hirdetni 
kezdték, ós megnősültek: mert csak úgy érthető, hogy Gömör-
ben „minden apostol nélkül" oly hamar és oly korán gyökeret 
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vert a hitjavítás. Igaz ugyan, hogy Fischer András1) 1529 
körül és Leudischer György2) 1542 körül Gömörben megfor-
dultak, de ezek már az üldözés elől mintegy biztos helyre, tehát 
„hitsorsosaik" közé menekültek, mikor idejöttek; amint 
tény is, hogy 1540 körül Gömörmegye majd minden jelen-
tékenyebb helyiségében ev. egyházat találunk, mit nem annyira 
akadályozni, mint inkább kincstárának megtöltése végett meg-
fenyíteni akart Bebek Ferenc.3) Bebek azon bőszült fel, hogy 
fivére, a már említett Bebek Imre 1530—1534 körül nemcsak 
megnősült (a dobsinai vagy csetneki születésű Kreta1) Ilonát, 
mások szerint Orbonás Ilonát vette el), hanem ezen lépése 
után atyai örökségét is követelte magának és a gömöri 
főispánságra is számot tartott. Bebek Ferenc 1532-ben meg-
rohanta Csetneket és miután az erődöt (kastélyt) be nem 
vehette, a város polgárain kegyetlenkedett és az evan-
gélikus egyház harangját ragadta el; majd 1540 körül 
megtámadta Ratkót, Jolsvát és Kövit, honnan szintén az 
evangélikusok által „tehát profán célokra" használt harango-
kat rabolta el és Fischer Andrást Krasznahorka-Váraljára 
fogságba hurcolta, hol ezen az újrakeresztelés gyanújával is 
terhelt hitbuzgó férfiút a vár legmagasabb csúcsáról ledobatta. 
Fischer András vértanúságot szenvedett, de az általa bejárt 

J) Ezen férfiú születési évét és származását nem ösmerjük, valószínű, 
hogy a Szepességen lelkészkedett, míg eretneksége miatt el nem űzetett. Bolyon-
gása közben Lőcsén, Iglón és Schvedléren „tanított" és az ú j ra keresztelők fele-
kezetéhez ha jo lván többeket ú j r a is keresztelt, a miért aztán 1629-ben Katzianer 
János cs. kapi tány parancsából Csicsváron el is fogatott, de a vízbe fulasztás-
tól, mire ítéltetett, öntisztázása által megmenekülvén, ismét folytatta eretnek 
tanítását, nem egy embert keresztelvén meg ú j r a Schvedléren. Innen aztán 
mint „valami lator" Gömörbe menekült és itt is élt, míg 1542-ben Bebek 
Ferenc-től elfogatott és a krasznahorkai vár legmagasabb csúcsáról ledobat-
ván, vér tanúságot szenvedett. Barthol szerint ez Csetnek vára (lásd „Memorab. 
provinciáé Csetnek") de ez a vélemény nem helyes, mert Csicsvár Zemplén 
megyében volt, ahol Csicsváral ja község most is van. Különben is Katzianer 
Csetneken n e m parancsnokolt . 

s) Leudischer Györgyről csak annyit tudunk, hogy Fischer András 
tanítványa volt . Késmárkon egy lelkészt esketett meg és böjti napon is húst 
evett. Ezen eretneksége miatt száműzetvén végre 1542 táján Rozsnyóra mene-
kült, hol hosszabb ideig lappangott , úgy hogy Bebek Ferenc, ki élete után 
leselkedett, kézre nem keríthette. 

s) Bebek Ferenc (Bebek János fia) gömöri főispán volt, ki testvérét, az 
eretnek fehérvár i prépostot, Bebek Imrét, mert vele az ősi jószágokban osztozni 
akart és a gömöri főispán címét is felvette, haddal támadta meg és a Szepes-
ségre űzte. Mint Zápolya János híve, sok „profán célra" az az evangéliku-
sok által használ t harangot rabolt el a környék faluiból, mely harangokból 
aztán pénzt veretett. Zápolya János halála u tán Ferdinándhoz állott, de erő-
szakos kalandjai t majd a törökkel is szövetkezve folytatván 1556-ban a haza 
ellenének nyilváníttatott, minden méltóságát elvesztette és 1559-ben életétől 
is megfosztatott. 

4) A Creta lehet a német Grete lat inos rossz írása, tehát szintén 
keresztnév. 
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és hitökben megerősített egyházak kiheverték a bajt, az 
elrabolt és „pénzzé átváltoztatott" harangok helyébe csak 
hamar újakat szereztek és végre Bebek Ferenc is 1555 körül 
nem hogy üldözte volna, hanem ellenkezőleg pártolta az evang. 
hitet; legalább bizonyos, hogy rablókalandjaival felhagyott 
és lígy fia Bebek György1) mint menye Patócsy Zsófia 1555 
körül az evang. hit buzgó híve volt. 

Különben, ha Bebek Ferencben az evang. hitnek kegyetlen 
üldözője támadt, volt az isteni gondviselésnek gondja rá, hogy 
a murányi várkapitányokban viszont erős támaszai legyenek. 
Első helyen említendő köztök gróf Salm Miklós, aki 1549-ben 
Murány várát Basótól elfoglalta és úgy 6 maga, mint a murányi 
várkapitányságban utóda: niederláísi Maschko Menyhért nem 
csak maga vallotta Luther tanait, hanem e tanok terjesztője 
és védője is volt és miután a török 1566-ban e vidéket adó-
fizetőjévé tette és az évi adóval és „basa ajándokkal" igen, 
de a meghódolt nép meggyőződésével épen nem törődött: az 
evang. hitvallás Gömörben oly annyira gyökeret vert és oly 
általános lett, hogy 1570 körül már versenytársat sem tűrt 
maga mellett és a róm. kath. vallásnak majdnem teljes 
kiszorítása után a „sacramentariusoknak" is hadat üzent. 

C) A gömöri ág. hitv. ev. egyház hitvallása, belső és külső 
viszonyai e korszakban. 

Már fennebb említettem, hogy Gömör vármegyében a 
hitjavítás nem egy férfi műve, nem is történt mindenütt egy-
formán vagy egy eleve megállapított közös hitvallás alapján, 
hanem lassan fokozatosan, máskép itt ós máskép ott, úgy, 
hogy aztán egyik községben még híven ragaszkodtak némely 
róm. kath. szertartáshoz, melyet a szomszédközségben már 
mint „bálványimádást" elvetettek. Ez maga utan vonta, hogy 
a hitvallás, az isteni tiszteletnél és egyházi szolgálatnál 
behozott szokás annyiféle volt, a hány község létezett, mi 
aztán szerfelett nehezítette azok feladatát, kik későbben sok-
féle véleményt egy kalap alá hozni igyekeztek! 

Luther tanait tehát Gömör vármegyében különbözően 
hirdették és miután a bártfai tanító Stockei Lénárd által az 

*) Bebek György, Bebek Ferencnek fia, úgy mint neje Patócsy Zsófia 
(ki Szádvárt Schwendi Lázár cs. kapi tány ellen oly sikeresen védte) nemcsak 
hadi erényekben tündökölt , hanem a hitjavítás művé t is előmozdította ; 
1669—1562-ig gömöri fóispán volt, m a j d Baloghvára mellett a törökök elfog-
ták és Konstantinápolyba hurcolták, honnan kiszabadulván 1567-ben elhúnyt, 
mikor is benne a Bebek család pelsőci ága férfi tagjaiban kihalt. Említésre 
méltó, hogy a Kálvin hi tű Melius Péter 1565-ben Debrecenben kiadott művét 
(Sámuel és a királyok könyvének fordítását) Bebeknének szül. Patócsy Zsófiának, 
az evangélikusok pa t róná jának a jánlot ta . 
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öt szab. kir város (Kassa, Lőcse, Eperjes, Szeben és Bártfa) 
számára kidolgozott, 1549-ben Ferdinánd királynak és 1574-ben 
Veráncsics Antal egri püspöknek is bemutatott hitvallásra, ná-
lunk 1578 és 1594-ben hivatkozás történt és így valószínű, hogy 
ezen szabályok Gömörben is nemcsak ismeretesek voltak, 
hanem amennyire annyira zsinórmértékül is szolgáltak: 
nem lesz érdektelen azokat e helyütt főbb vonásaikban 
bemutatni. 

Áll pedig ezen hitvallás a következő húsz cikkelyből: 
1. Az Istenről: Egy az Isten, három személyben. 
2. A teremtésről: Az Isten teremtette, teremti ós meg-

tart ja a világot, mely kezdetben, míg Lucifer — a sátán — t. i. 
el nem rontotta és az embert is engedetlenségre nem csábí-
totta, egészen jó volt. Ezen csábításból ered minden, ami 
rossz, mert az Isten a bűn miatt elátkozta a földet. A halál 
is, mint minden baj, a bűn következménye (büntetése). 

3. Az eredendő bűnről: Az első emberpár kezdetben 
minden hibától ment volt, de bűnbe esvén, ártatlanságát 
(justitiam) elvesztette. Minden ember bűnnel és hibával szület-
vén örök halált erdemei és azt önerejéből el sem kerülheti. 

4. Krisztus ember voltáról (de incarnatione Christi): Van 
az Istennél közbenjárónk, kit az írás hol Igének, hol Isten 
fiának nevez, ki érintetlen szűz méhében fogantatott (carmen 
humanam - - sumpsisse) és ennélfogva szűztől született igazi 
Isten és ember egy személyben, ki mindnyájunkért halált 
szenvedett, harmadnapon feltámadt ős a mennyekbe felszállt, 
honnan majd ítélni jő elevenek és holtak felett. 

5. A megigazulásról (de justificatione): Miután Isten 
fiának az egész világ vétkéért el kellett áruitatnia és halálba 
mennie, az ember önerejével és (jó) cselekedeteivel az Istent 
kiengesztelni és nála igazságot találni képtelen, következőleg 
ingyen, érdeme nélkül ős csak akkor üdvözül: ha a Krisztus-
ban hisz, a keresztrefeszítós által az atyát kiengeszteltnek 
tart ja és minden bizodalmát közbenjárónkba veti. 

6. A hitről : A hit, moly számunkra annyi jótéteményt 
biztosít, nem emberi mű vagy tudomány, mely az istentelenek 
és gonosz lelkek — daemonok — által is elsajátítható lenne; 
hanem a Szent Lélek ajándéka, melyet hogy (könnyebben) 
elnyerhessünk, felállíttatott a lelkészi hivatal, hogy az evan-
gélium tiszta tanát hirdesse és a szentségeket kiszolgáltassa. 
Ezen hivatal által működik a Szent Lélek azon hallgatókban, 
kik e hivatallal nem ellenkeznek, sőt ellenkezőleg szót fo-
gadnak neki. 

7. A jó cselekedetekről: A hit mellett nem felesleges 
a jó cselekedet. Szükséges ugyanis, hogy a hívő jó lelkiös-
mérettel bírjon, mely távol áll attól, ki az Isten parancsolatai 
ellen cselekszik és (testi) kívánságainak ellen nem áll. De a 



A gőmöri ág. hi tv , evang. esperesség története. 137 

jó cselekedet által még nem érdemeljük ki bűneink bocsánatát, 
az üdvözülést és az örök életet. 

8. Az egyházról: Egyetlen egy általános egyház volt, 
van és lesz, mely az idők folyamában különféle dolgokkal 
elhomályosíttatott. Ezen egyház csupán az Isten igéjéhez 
és a szentségekhez, nem pedig helyhez, személyhez vagy 
emberi szertartáshoz van kötve és jóllehet megtestesült és 
a polgári hatóságnak is alá van rendelve, mégis a Megváltó 
Krisztuson kívül más feje nincsen. Elég, ha az egyház min-
denütt igaz tanokat terjeszt ós a szentségek helyes élvezetet 
elősegíti, bár az emberi szertartások közt kevés is a hasonla-
tosság; és ámbár az igazi egyházat csak azok képezik, akik 
valóban jók (justi) ós szentek és akiket a Szentlélek az ige 
által kormányoz : a gonoszok is, ha némikép az evangélium-
ban hisznek és a szentségeket élvezik, szintén külső tagjai 
az egyháznak, sőt a Szentlélek a gonosz lelkész hivatala 
által is foganatot talál, feltévo, hogy θ lelkész az igét ós a 
szentségeket meg nem hamisítja (corrumpit). 

9. A keresztségről: Az ember a keresztség által válik 
az egyház tagjává, akár mint gyermek, akár mint felserdült 
kereszteltetik meg; a keresztelés út ján nyerjük bűneink 
bocsánatát és leszünk igazán tisztákká, nem mintha a meg-
kereszteltben semmiféle bűn nem találtatnék, hanem azért, 
mert a bűn be nem tudatik neki, feltéve, hogy a bűnt gyűlöli 
és a Krisztusban hiszen. 

10. Az úrvacsoráról: Az egyház az úrvacsoránál Krisztus 
valódi szűztől született és a keresztfán kiszenvedett testét 
ós vérét élvezi. Közös vacsorában, vagy, mint nevezik, misében 
részesülnek azok, akik a lelkész előtt hitökről vallást téve 
és megjavulást ígérve hitükben megerősítést és bűnbocsánatot 
kérnek. 

11. A gyónásról (de confessione): A magángyónás három 
okból szükséges: 1. hogy a tudatlan (rudes) megvizsgáltassék; 
2. hogy az, kit lelkiösmérete különös módon bánt, különös 
(megfelelő) vigasztalást meríthessen az Isten igéjéből; 3. hogy 
minden egyes a bűnbocsánatban külön is részesíttessék. 

12. A bűnbánatról (de poenitentia): A bűnbánatot mindig 
sürgetni kell, mert nélküle senki az egyházba fel nem vehető, 
illetőleg abban meg nein maradhat. Áll pedig a bűnbánat 
a töredelmességből, szivünket t. i. az Isten haragja érinti és 
az örök halál érzete fogja el, mely isteni törvény szerint a 
bűn következménye; — aztán a hitből, az evangélium t. i. a 
Krisztus érdemét és az értünk adott elégtételt jut ta t ja 
eszünkbe és szivünk az atya irgalmasságára vetett azon 
bizalom következtében, amelyet Krisztus minden bűnbánó és 
hívő embernek szerzett, a szorongatástól meg szabadul. 
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13. A szentségek élvezetéről: Krisztus nem azért ren-
delte a szentségeket, hogy általok a keresztyén a nem keresz-
tyéntől megkülönböztessék, hanem azért, hogy az Istennek 
hozzánk való jóakaratát (voluntas) a hit ébresztése és meg-
erősítése céljából megpecsételjék. Hit nélkül a szentség élve-
zete hiú és kárhozat. 

14. A lelkészekről : Az egyházban senki nyilvánosan 
nem taníthat és szentségeket sem szolgáltathat, hanem ha 
törvényesen meghívatott és előzőleg hű, tanult és kipróbált 
lelkészektől megvizsgáltatván és megerősíttetvén az ős egy-
ház szertartásai szerint a rendbe felvétetett. 

15. A szertartásokról: A szertartások megtartandók, 
mert díszére szolgálnak a lelkészi hivatalnak és jó lélekkel 
(bona conscientia) meghagyhatók. Ilyenek : bizonyos ünnepek, 
prédikációk, bibliai szakaszolvasások ós szent elmélkedések az 
úrvacsoránál, különös papi ruhák és más efféle, melyeket 
azonban az egyház bűn nélkül mellőzhet is. 

16. A polgári dolgokról: A hatóság, bíróság, tulajdon, 
szerződés és más észszerű dolog, mint Istennek bölcs rendelése, 
az evangélium szerint is tiszteletben tartandó. 

17. A házasságról: Ezt is az Isten rendelte. A paráznaság 
kárhozatának elkerülése végett arra képes emberek által 
kötendő, ha a szüzesség ajándékát megtartani képtelenek. 

18. A halottak feltámadásáról: Bizonyos, hogy ítélet 
napján minden halott, a jó úgy, mint a gonosz fel fog támadni, 
amikor a jók sorsa örök jutalom, a gonoszoké pedig örök 
büntetés. 

19. Az akarat szabadságáról: Első szüleink a bűnbeesés 
előtt úgy, mint az angyalok, teljes szabadsággal és a tökéle-
tesség egyéb ajándékaival voltak felruházva; nem úgy a bűnbe 
esés után, mióta az ember akarata korlátolt és csak némileg 
választhat a jó és rossz között. így pl. az Istent félni ós 
szeretni, valamint az evangéliumban hinni nem tudunk saját 
erőnkből (non est in nostris viribus). 

20. A szentek segítségül hívásáról: Ki szent életet ólt, 
elhúnyta után is minden dicséretre (tiszteletre) méltó, mert 
tana és kitűnő példája által (akkor is) tündököl; de segítsé-
gül hívását (t. i. közbenjáróul) t i l t ja az első és második 
parancsolat ós az, hogy erre nincs isteni parancsolat ós a 
szent egyházban példa (testimonium). A segítségül hívás és 
imádás egyedül az Istent illeti. 

Már ezen hitvallás maga is világosan mutatja, hogy az 
ág. hitv. ev. egyház tana e korban a róm. kath. felfogáshoz 
még igen közel állott, pedig Stockei Lénárd, Luther és Melan-
thon tanítványa és hit dolgában bizonyára azoknál a gömöri 
róm. kath. plébánosoknál szabadelvűbb volt, akik Luther tanait 
elfogadták ugyan, do részint a hívektől kényszerítve, részint 

< 
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önként még sok tekintetben a régi szentekhez is hívek 
maradtak. 

Később azonban, amidőn a köznép is a hitszónoklatokból 
és felolvasásokból, különösen pedig Luther irataiból az evan-
géliummal mindinkább megismerkedett és a plébánosokból 
lett „lutheránus lelkészek" helyét is evang. iskolákban képzett 
és külföldi — a wittenbergi és brégai — egyetemeken fel-
szentelt hitszónokok foglalták el : az ev. vallás nálunk is 
tisztább és a régi salaktól mentebb lett. Még jobban tisztultak 
a nézetek, mikor úgy 1550 körül, a helvét hit Gömörben is 
meghonosúlt és a lutheránus hitvallásban a „régi bálvány-
imádást" találta, a „külső szertartások" megtartását korholta 
és az evang. egyszerűséget magasztalta. Hogy ily körülmények 
között elődeink is kisebb-nagyobb egyszerűségre törekedtek 
ós a még megtartott szertartásokból nem egyet elhagytak, 
igen természetes, mert a bálványimádás vádja érte őket és 
a magasztalt egyszerűség az egyszer nyugtalanná tett lelkek-
nól hódított; ennek ereje csak úgy volt megtörhető, hogy 
a lutheránus hit is végkép szakított a régi sallanggal! 

A gömöri ág. hitv. ev. egyházak kezdetben a róm. kath. 
hierarchia keretében és az esztergomi érsekség kebelében 
maradtak; utóbbitól különben e korszak végén sem szalad-
tak el teljesen, jóllehet akkor már áthidalbatlan mélység 
tátongott a régi és javított egyház között. Egyházaink közt 
e korszakban semmiféle összeköttetés nem lóvén, mindegyik 
külön ós önállóan rendezte be magát, külön hitvallást ós 
külön szokásokat követett. 

Az egyes egyházak élén állott a lelkész, aki maga felett 
hatóságot nem ismert1) a róm. kath. hierarchia tekintélyére 
ós hatalmára támaszkodván a vallás, erkölcs és oktatás 
dolgában korlátlanul intézkedett, azokba senkinek befolyást 
nem engedett és a jogfolytonosság alapjára állva magának 
követelte mindazt, ami őt akkor, midőn még róm. kath. 
plébános volt, illetőleg róm. kath. jogelődét illette. Jaj volt 
a községnek, ha megtagadta a dézsmát és j a j a polgári 
hatóságnak, ha a vallástalan vagy erkölcstelen embert a 
lelkész kívánsága szerint meg nem bűntette. 

A hitjavítás fegyvere : a tanítás, és megdönthetlon vára: 
az iskola szintén a lelkész kezében volt, aki a közoktatásnak 
irányt adott ós a tanítónak mint alárendeltjének paran-

*) Lelkészeink a róm. kath. érsek alatt állottak ugyan, de a „függés" 
csak névleg állott fenn, amennyiben az „eretnek lelkész" édes keveset törődött 
azzal, ami t neki az érsek vagy az érsek nevében meghagytak! bár szükség 
esetében pl. ha hívei n e m fizették, az érsekhez fordult segítségért. Megjegyzem, 
hogy e korszakból kevés adat maradt reánk, de a későbbi emlékek kellő 
világot vetnek erre is, me ly okból egyszer mindenkorra a később elmondan-
dókra utalom az olvasót . 
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csokat osztott. Köviben, Csetneken, Jolsván, Rozsnyón és más 
falusi községekben is virágzó iskolákat találunk ez idétt, 
a melyekben egy sereg fiatal ember oly kiképeztetést nyert, 
hogy azzal egyenesen és közvetlenül a külföldi egyetemekre 
mehetet t ! De a világért sem szabad a mai gymnasiumokra 
gondolni! óh nem! egy, legfeljebb két, három tanító képezte 
a „tanítószemélyzetet"; Ezek úgy, mint ma a mesterember 
több tanoncot is szokott „tanítás végett" magához venni, 
néhány — több kevesebb — fiút több kevesebb éven át magok 
mellett tartottak és kiképeztek. Ezek a fiúk „alumneumban" 
közadakozásból éltek és úgy a templomban, mint az elemi 
iskolában — segítségére voltak a lelkésznek és tanítónak. 

A hívek állapota e korszakban felette szomorúnak 
mondható. A nép az ország borzasztó zavaraiban a rabló 
lovagok, török dúlások és idegen zsoldosok véres keze alatt 
nyögött, itt a földesúr, ott a török adó bilincseiben seny-
vedt és a babona kisórteteitől remeget t : az egyházi fegyelem 
is ólomsulylyal nehezedett reá. A vallásos és erkölcsös életet 
az akkori felfogás abban kereste, hogy az ember az oltár 
szentségeit sűrűn élvezze, az Istent külsőleg is gyakran szol-
gálja, a tíz parancsolatot szó szerint megtartsa és a lelkészt 
— pontosan fizesse : az egyes ember folytonos felügyelet alatt 
állott ós mai napon szóra sem móltónak tar tot t mulasz-
tásokért borzasztó fenyíték alá esett így pl. aki az isteni 
tiszteletről néhányszor elmaradt, azt már felelősségre vonták ! 
ki valamely alsóbbrendű — később meg sem ünnepelt szent 
— nevenapján munkához nyúlt, büntetés alá kerül t! Mint a 
köznép, a földesúr (patrónus) is az egyházban sok kötelesség-
gel igen, joggal egyáltalán nein bírt. 

A hitjavítás egyszer meghonosulván és minden útjába 
gördült akadályt diadalmasan legyőzvén, a XVI. század másik 
felében Gömörben a szó szoros értelmében uralkodni kezdett. 
Ez az uralom főkép abban nyilvánult, hogy a szentírás ama 
szavait: mindeneket megpróbáljatok és a mi jó azt megtart-
sátok! olykép magyarázták, hogy ez tisztán ós egyedül nekik 
— lutheránusoknak — szól és itt is csak annyiban követendő, 
amennyiben ez az egyszer elfogadott ós „csalhatatlannak" 
tar tot t ágostai hitvallásba nem ütközik, szóval a lutheránus 
hit üldözni kezdte az eltérő véleményeket ós legnevezetesebb 
e mellett az, hogy a testvéregyházat ép úgy megtámadta, 
„mint a pápista bálványimádást", átok alá vetvén az „ariánus, 
mohamedánus, zwingliánus és más efféle" secta (felekezet) 
veszélyes tanait. Többé nem az oktatás fegyverével, nem is 
a meggyőződés erejével terjesztették a javított hitet, a „tiszta 
tant", hanem többségben létöket kiaknázva, visszaéltek az 
abból folyó tekintélylyel és hatalommal ós midőn hitöket a 
kisebbségre ráerőszakolták: felidézték az ellenreformációt, a 
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visszahatást; mire Kálvin és Luther tana közt a szakadás 
teljes lett és a két testvér egyház egymással elkeseredett 
harcot vívott: az alapjában megingatott pápai uralom alélt-
ságából felocsúdott és elébb titkon, a jezsuiták cselszövó-
nyeivel, majd később nyíltan is a magával meghasonlott hit-
javítással síkra szállott. Itt keresendő a XVII. században 
dühöngött üldözés kútforrása. Hiába, aki szelet vet, az vihart 
arat és aki mást űzőbe vesz, űzőbe vétetik! 

II. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. egyház szervezkedése. 
A murányi fraternitás. 1578—1596. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország borzasztó állapota Rudolf országlása alatt 

is tartott. A király 1577 óta Prágában lakott, hadnagyai és 
a törökök kényök, kedvök szerint parancsoltak és dúltak 
az országban, a magyar nemzet sérelmei az 1581/2, 1583, 
1593 évi országgyűléseken a király számtalan ígérete és 
néhány egyházi és világi főúrnak jótállása dacára, orvos-
lást nem nyertek ós míg a sok panasz elhangzott a pusz-
tában, megerősödött az ellenreformáció, mely nemsokára 
elhagyta rejtekhelyeit és nyíltan is fellépett az újított hit 
ellen. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. egyház viszontagságai 1578—1596. 

Az evang. hitvallás Gömörben meghonosulván, csakha-
mar minden oldalról ellenségek vették körül, melyek a tőlük 
megtagadott létjog visszanyerése érdekében minden követ 
mozgásba hoztak. Az alapjában megtámadott és Gömörből 
— valljuk be — erőszakosan kiszorított róm. kath. vallás 
nemcsak visszakövetelte régi jogait, de fényes múltjára 
és az uralkodó ház támogatására számítva, csakhamar elő-
térbe is lépett és azon fáradozott, hogy a hitújítás elnyomá-
sával régi uralmát is visszaállítsa. Ez volt az egyik ellenség, 
mely a jezsuiták cselszövényeit már régóta arra használta 
fel, hogy a hatalmas főurak áttérítésével az új hitet főtáma-
szaitól megfoszsza. A másik ellenség a helvét hitvallás volt, 
a melyet a drákói törvények hasztalan vettek űzőbe, s mely 
különösen a magyarajkú lakosság közt már 1550 körül 
számos követőre talált ós hazánk más vidékein hatalmas 
pártfogók védelme alatt már régebben szervezkedvén, a 
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gömörmegyei ág. hitv. ev. egyházak létezését komoly veszóly-
lyel fenyegette. Hozzá járult végre, hogy az itteni ág. hitv. 
ev. egyházak közt semmi összetartás és egyöntetűség nem 
lévén, a különféle színezetű felekezetek (secták) is nyilt ajtókra 
találtak nálunk. 

A veszélyt azonban idejekorán felismerték és egyes 
kiváló férfiak a más és más szentekben hívő egyházak 
egyesítésén fáradoztak, mi 1578 körül niederlaijsi Maschko 
Monyért murányi várkapitány hatalmas pártfogása alatt telje-
sen sikerült is. A gömöri és kishonti ág. hitv. ev. egy-
házak akkor nemcsak egytől egyig kötelezőleg elfogadták 
a Stockei Lénárd-féle hitvallást, hanem szövetséget is ala-
kítottak magok között. Ezen „murányi fraternitásnak" neve-
zett szövetség élére szabad választás útján Fried Cyprián 
murányi tábori lelkész állíttatott, ki „esperes" — senior — 
címet viselt és a szövetség területén egyházi főhatóságot 
gyakorolt. A huszonöt cikkelyből álló alapszabályzattal az 
esperesnek illetve esperességnek feltétlenül alárendelt lel-
készek már most vállvetve nézhettek minden megtámadás 
szemébe ós a murányi várkapitány fegyveres támogatására 
is teljes biztossággal számíthatván : a gömörmegyei ág. hitv. 
evang. egyház jövője biztosítva volt és pedig annyival inkább, 
miután az esperesség alakulását és alapszabályait a környék 
világi főemberei is elfogadták ós a „tudatlan nép" ellen védel-
met Ígértek. így tett pl. Maschko Menyért és 1590 február 
10-én (a régi naptár szerint) Csetneky István. 

Az ekkép dönthetetlen bástyákkal körülvett szövetség 
most egyrészt azon volt, hogy a múlttal teljesen szakítson, 
mely okból a még feles számban megmaradt róm. kath. 
szertartásokat eltörülte, a sok babonás hitet kiküszöbölte és 
szorosan Luther kátéjához ragaszkodott, másrészt pedig arra 
törekedett, hogy a tanítás mindenütt egyöntetűen ós az egy-
szer elfogadott hitvallás alapján történjék, hogy ezen hit-
vallást minden más felekezet ellenében általános érvényre 
emelje ós végre, hogy az egyházakat minden idegen befo-
lyástól megóvja. Egy valamennyiért és valamennyien egyért 
volt a jelszó és a jól fegyelmezett csapat ki is állotta aztán a 
vészt, mely feje felett tombolt, a jezsuiták még oly ravasz 
cselszövónyei kudarcot vallottak ez összetartással ós teljes 
egyetértéssel szemben és az „ariánus, kálvinista, mohamedá-
nus és más secta" a fraternitás kebelében zöld ágra nem 
vergődhetett. 

Meddig volt Fried Cyprián a murányi fraternitás ólén ? 
nem tudjuk, annyi azonban tény, hogy utódja Reinhard Márton 
1594-ben hagyta el Murányvárát és tábori lelkészi hivatalában 
Rimanovi János követte. Utóbbi 1594 július 5-én a báró Herber-
stein Gyula murányi várkapitány védnöksége alatt tartott 
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esperességi gyűlésen esperesnek választatván a régi — Fried 
Cyprián-fóle — alapszabályzatot újból átdolgozta, magyarázta 
és bővítette, mi által a gömöri esperesség második alapítója 
lett. Munkálatát úgy báró Herberstein Gyula, mint tizenhét 
lelkész, több földesúr (pl. Kisfaludy János, osgyáni Bakos 
János) ós számos község elöljárósága elfogadta és meg-
erősítette. 

A szigor, amelylyel az esperes hivatalában eljárt, a feltét-
len engedelmesség, amelyet a fraternitás tagjaitól követelt és 
az érzékeny büntetés, melyet a legcsekélyebb mulasztásra is 
kiszabott: csakhamar visszahatást szült, mely Rimanovi János 
elhúnyta után 1596-ban abban nyilvánult, hogy Sculteti János 
rimabrezói lelkész és kishonti alesperes 1596 június 15-én 
Fabriczi György jolsvai lelkész (gömöri) alespereshez intézett 
levelében kijelentette, mikóp ,.kishonti lelkésztársaival együtt 
a fraternitás kebeléből kilép és külön esperesseget alakit". A 
szakadás megtörtént, a XVIlI-ik század elejéig helyreállít-
ható nem volt és bizonyára szintén okúi szolgált arra, hogy 
Gömörben a magára maradt ág. hitv. ev. egyház hanyatlásnak 
indult. 

C) A murányi fraternitás rendtartása. 
Az esperesség alakulása mint láttuk a Fried Cyprián-féle 

cikkelyek alapján történt. Nézzük már most ezen „a kálvinista, 
mohamedán, ariánus és más secta elkerülése és egyöntetű 
tanítás és egyházi (papi) szolgálat behozatala" érdekében hozott 
25 cikkelyt: 

1. A lelkész törvényesen felszentelt legyen és bírjon 
arról bizonyítványt. 

2. A lelkész önkényesen el ne foglalja hivatalát, sem 
meghívás nélkül; a török hatóságtól pedig pártfogást ne 
kérjen. 

3. Az evangélium tisztán tanítandó és minden szentség 
Krisztus rendelete szerint szolgáltassók ki. 

4. A hallgatóság gyakran intendő, hogy az úr asztalá-
hoz sűrűn járuljon, azt vógfeő órájára ne halaszsza. 

5. A isteni tiszteletet a lelkész egyházi ruhában köteles 
végezni. 

6. Az oltár szentségéhez kovásztalan kenyér (panis 
azymus non communis nec duplex) használandó. 

7. Úrvacsora nélkül misét olvasni tilos, ós az isteni 
tisztelet érthető (tót) nyelven tartandó. 

8. Az úr testének felemelése (supra caput) és mutogatása, 
a mise éneklése, tárgyak ós dolgok (sonka, gyertya stb.) 
beszentelóse, minden körmenet, a feszület körülhurcoltatása, 
az ereklyék és az úr testének (kovásztalan kenyér alakjában) 
tisztelete és a máglyagyújtás (Ker. szt. János napján) tilos. 
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9. A házasulandók intendők, hogy kihirdetésök közben 
az úr asztalához járuljanak. 

10. Az esketésnek csak háromszori hirdetés után lehet 
helye és ne éjjel, sem naplemente után, sem mikor a nép 
ittas, hanem a délutáni isteni tisztelet alkalmával foganatosí-
tandó. Csak a polgári hatóság engedélyével szabad a lakoma 
után egy két óráig táncolni, a mennyaszonyt pedig még nap-
lemente előtt kell lárma ós ugrándozás nélkül legrövidebb 
úton és keresztyén módon, leendő lakásába vezetni ós tilos 
ott a táncot újból kezdeni. 

11. A keresztelést és a keresztszülőket kikérni az atya, 
távollétében egy rokon kötelessége, nem pedig a bábáé. A 
keresztszülőket kötelmeikre is kell figyelmeztetni ős ha 
ittasok, (a templomból) elküldendők. Keresztelő lakomát ren-
dezni tilos. 

12. A lelkész és a tanító ragaszkodjék híven a kátéhoz, 
mely úgy a templomban mint az iskolában szorgalmasan 
tanítandó; a nagyböjti „salve" (rex caeli et terrae item patris 
omnis gratiae:1) tót (azaz a nép nyelvén :) nyelven éneklendő. 
Mindkettő (a lelkész úgy mint a tanító) lelkiösmóretes hűség-
gel járjon el hivatalában, mással pl. üzérkedéssel ne foglal-
kozzék, a korcsmába ne járjon ós a hívekkel (köznéppel, 
cum plebis) túlbizalmas viszonyba ne lépjen. 

13. A lelkész felett a superintendens2) és nem a polgári 
hatóság ítél; a világi embert, ha a lelkész ellen vétett, a polgári 
hatóság előtt kell vádolni, de ha ez elégtételt nem ad, az 
ügy a superintendens elő terjesztendő. 

14. A tanító engedelmességgel tartozik lelkészének, ki 
első bírája, második biró a superintendens. 

15. Valamennyi egyházban egy és ugyanazon napokat 
kell megünnepelni. 

16. A lelkész csak a superintendens tudtával és csak 
három havi felmondás után távozhatik ós bocsátható el. 

17. Senki se merjen a lelkésznek az isteni tiszteletnél 
válaszolni, vagy őt rossz hírbe hozni. 

18. Pünkösd napján vagy bármikor régi szokás szerint 
királyt választani, táncolni és játékokat rendezni tilos. 

19. Ünnepen és vasárnapon az isteni tisztelet befejezőseig 
adásvételt űzni és ételt, italt kiszolgálni szintén tiltva van. 

20. A lelkész apró szentek napján (in die innocentium) 
ne futkossék galyakkal az utcán ós a feszületet se hurcolja 

') A róm. kath. világból fennmaradt a lkalmi szent énekek, dicséretek, 
melyek részint, mert a nép megszokta, részint, mert éneklésük (a lelkésznek és 
tanítónak) külön díjjal jár t , meghagyattak. , 

2) A superintendens alatt 1734-ig mindig az esperest kell érteni. 
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körül, a pénzt, melyet ily módon szokás volt gyűjteni, a hívek 
ezen szertartások nélkül is adják meg. Hasonlóan tilos, hogy 
a fiúk és leányok húsvét hétfőjén galyakkal járjanak körül. 

21. A halottak feletti siránkozás, mely farkasordításhoz 
hasonlít és az elhúnyt viselt dolgainak elmondása tiltatik; 
hasonlóan vasár- és ünnepnapon a hibás zsoltárok helytelen 
éneklése (jobb kettőt hármat érthetően énekelni, mint öt 
istentelen hymnust, úgy hogy senki sem érti). 

22. A hibás és fertelmes zsolozsmák (hymni vitiosi et im-
puri in psalterio) kivált, a melyekkel a szenteket szokás 
felhívni, csak kellőképen kiigazítva énekelendők. 

23. Minden lelkész köteles egy forint bírság terhe alatt 
a gyűléseken megjelenni és az összehívó körözvónyt gyorsan 
továbbítani. 

24. Minden iskolánál kell, hogy tanitó legyen. 
25. A káromkodás és hiába való esküvés a polgári 

hatóságtól pénzbüntetéssel, a lelkésztől pedig dorgálással 
sújtandó. (Latinból: Protocollum Rimanovianum pag. 22—29). 

Felesleges munka volna ezen szabályok bővebb magya-
rázatába bocsátkozni, magyarázta azokat eléggé az utókor, 
amelyet különösen a hitre vonatkozólag a határozatlan szöve-
gezés csakhamar ki nem elégített, midőn a régi bálványimádás-
tól teljesen szabadulni akart. így törtónt, hogy már 1594-ben Ri-
manóvi János murányi lelkész és „superintendens" új és határo-
zottabb alakba öntötte a fennebbi szabályokat; munkálata áll: 

1. egy szigorú esküformából, a melylyel magát minden 
lelkész a „superintendensnek" lekötötte, neki feltétlen enge-
delmességet fogadott; 

2 egy előszóból, mely 1594-ben Keresztelő szt. János 
napján kelt és a mohamedánus, ariánus és zwingliánus hit 
terjedésének veszélyeiről szól és 

3. hatvannégy cikkelyből, melyek közül említésre méltók 
a következők: a prédikátor ne tűntesse ki lángelméjét az egy-
szerű emberek előtt, hanem alkalmazza beszédét a hallgatóság 
felfogó képességéhez (7); — mire másokat int, maga is tegye meg 
(10); — ne járjon rongyosan (11); — a róm. kath. világból fenn-
maradt babonás ünnepek és profán szokások pl. a nagyböjti 
Salve eltöröltetnek (24); — az esküvő előtti közösülés a hatóság 
által mások elrettentése végett nyilvánosan megfenyítendő 
(28) — negyedíziglen rokon — vagy sógorságban levők egy-
mással házasságra nem léphetnek (29); — az e vidéken 
szokásos elválás, mely a felek szabad tetszése szerint és 
Ítélet nélkül történt, betiltatik; minden efféle ügy gondos 
elbírálás és eldöntés végett a „consistorium"1) és a polgári 

') Consistorium alatt itt az egész esperesség illetve espereseégi gyűlés 
értendő, nem pedig a később szervezett esperességi tanács. 

Theol . Szak lap Σ Ι . é r i . 1 0 
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hatóság elé terjesztendő (32); — parázna, hitehagyott, eskü-
szegő és más gonosz embert a szomszéd helységben sem 
szabad megtűrni, ilyen megbélyegzett bűnöst a házba befo-
gadni vagy nyilvánosan üdvözölni (nec publice dicat iis: Ave!) 
tiltva van (33); — a földesúrnak, pártfogónak, vagy polgári 
tisztviselőnek semmi köze a lelkészhez, aki csak az esperes-
ség előtt vádolható, ahol a nemes ember ellenében isegyetem-
leges védelemben részesül (36); a lelkész elmarasztalásához 
három — négy tanú szükséges (39); — a gyűlés napja két 
héttel elébb kihirdetendő (41); — aki káromkodik, kalodába 
zárandó (a polgári hatóságtól) és tilos, hogy az ifjak török 
divat szerint nyírassák hajukat (47); — aki az egyházat, a 
lelkészt vagy az esperességet megveti, nem kap helyet a 
temetőben holta után (44); — a tivornyázás, éjjeli lárma és 
török kiabálás ünnepen és vasárnapon tilos (49); — a lelkész 
mindenkitől tiszteletben tartandó (scientesse obedientiam hanc 
deo debere 50); — a szövetségbe lépő lelkész (fráter novi-
tius) köteles esküt tenni és nevét a jegyzőkönyvbe beírni 
miután okmányait bemutatta, megvizsgáltatott és az egy 
forintnyi felvételi díjat lefizette (52);— a szövetség minden 
tagja tizenkét dénárt fizet negyedévenként a közös ládába 
(53); — mely összeg, úgy mint a pénzbírság a superintendens 
küldötte által kétszeresen vétetik meg az illető adóson, ha 
tizenöt nap alatt be nem folyik (54); csak a fenti (Stockei Lénárd-
ős Fried Cyprián-féle) hitvallást követő lelkészt szabad fel-
szentelni és az esperesség tagjai közé felvenni (55); — ezen 
hitvallás kétes helyeit megmagyarázni kizárólag a közgyűlés 
joga (56); minden lelkész mellett legyen neki és a polgári 
hatóságnak felelős tanító (57); aki, ha állomást keres, minde-
nek előtt a lelkészhez köteles fordúlni, akitől megvizsgál-
tatik és az egyházközségnek ajánltatik. (58); — a tanító 
nem mehet az oltár elé, a szószékre is csak a superinten-
dens tudtával, de ha „okmányai" vannak, három sikerült 
próba (prédikáció) után fel is szentelhető (60); — a tanító 
első bírája a lelkész, második a superintendens (61); — a 
lelkészt pontosan kell fizetni és az egyházi vagyont öreg-
bíteni (62); — az esperességi gyűlésre idézett világi ember 
(coloni) megjelenni köteles, ha nem fogad szót : mint a szent-
ségek megvetője lakol (63); — az esperesség területéről 
távozó lelkész bizonyítványt kap, de a pecsétért egy forintot 
fizet (a későbbi keletű 64). (Latinból Protocollum Rimanovia-
num 45 -79. 1.) 

Közli: Kovács Sándor. 



Lapszemle. 

Neue kirchliche Zeitschrift herausgegeben von Dr. Wilh. 
Engelhardt. Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung 1913. 
Ára negyedévenként (3 havi füzet) 2 50 mk = 3 Κ. 

A fent idézett folyóirat a jelen évben (1913.) 24. évfolyamát 
kezdi meg. Az eló'ttünk lévő első három (január, február s március 
havi) füzet 264 lapra terjed. Ebből is látni, mily sokat nyújt a 
folyóirat csekély előfizetési díjért. Azonban ezen első három szám 
tartalma is dicséri ezen régi, jó nevű tudományos theol. szaklapot. 
Az évfolyam elején, mint most már néhány éve, megint Bezzel 
bajor főkonsistoriumi elnök írt egy bevezető cikket, melyben 
visszapillantást nyújt az elmúlt év kiemelkedő egyházi ese-
ményeire. A folyóiratnak egyik igen szorgalmas munkatársa, 
König Ede bonni tanár, megint az ó-testamentomnak a babyloni 
világhoz nevezetesen annak nyelvéhez és írásához való viszo-
nyáról ír. Míg azelőtt azt hittők, hogy az izraeliták Józsue idejéig 
valamely arab tájszóláson beszéltek, addig most sokan azt vitatják, 
hogy a régi héber irodalom egy része valamikor babyloni nyelvben 
s írásban volt megírva, vagy hogy a héberek valamikor a baby-
loni nyelvet s írást használták. Ezen nézetek ellen száll síkra 
— mint már azelőtt — most is König, de úgy, hogy az ujabban 
felmerült érveket is figyelembe veszi. Egy másik igen érdekes 
ó-testamentomi cikket írt Sellin rostocki tanár. A „Neue kirchl. 
Zeitschrift" múlt évfolyamában és azóta egy önálló könyvben 
is Dahse lelkész mások nyomán állást foglalt a pentateuchusnak 
ma általánosan elterjedt forráskritikája ellen. Ő is, mint már 
Klostermann s Lepsius rámutat arra, hogy a LXX-val való 
összehasonlítás azt mutatja, hogy a maszoretikus szövegnek 
istennevei nem alkalmasak arra, hogy a források megkülönbözte-
tésének alapját alkossák. A források megkülönböztetése helyett 
ő az istennevek változását a felolvasással kapcsolatos periko-
pákra való osztással hozza összefüggésbe. Sellin alapos és igen 
jóakaró vizsgálat tárgyává teszi Dahse könyvének állításait és 
bármily előzékeny is munkája értékének elismerésében, mégis azon 
eredményre jut, hogy a forráselméletet megdöntenie nem sikerült. 

Az újtestamentom körébe tartozik Scheiner kastenholzi 
(erdélyi) ev. lelkész két számra terjedő cikke: „A keresztség 
pogány magia-e vagy keresztyén kegyelmi eszköz?" Már a cím 
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is mutatja, hogy szerzőnk a vallástörténeti irány (Heitmüller, 
Weinel stb.) felfogása ellen küzd, mely a keresztség eredetiségét 
alkalmas kérdésessé tenni. A dolgozat a tekintetbe jövő újtesta-
mentomi helyek (Rom. 6 I. Kor. 1 3-1 7 , 6 n , 102) 1213, 15 29 kk. 
Gal. 327, Kol. 2l2, Eph. 45, 52G, Tit. 3 sk. stb.) magyarázata alapján 
jut el a maga eredményéhez. 

A mai kort mozgató kérdésekre elvi tudományos alapon 
keresnek feleletet Dunkmann greifswaldi tanár, aki a subjektivis-
musnak a theolőgiában való jogát, és jogosulatlanságát teszi 
kutatása tárgyává és Hoppe fó'superintendens, aki azon kérdésre 
felel, miért kell a modernizált keresztyénséget elvetnünk. Végül 
megemlítjük még Όckeley königsbergi tanár cikkét, mely a 
gyakorlati theológia körébe vág és a modem elemnek a prédi-
kációban való jogát és jogosulatlanságát kutatja. Más cikkeket 
mellőzünk, mert már a felsoroltak is megmutatják, mily gazdag 
folyóiratunknak már egy negyedévi tartalma is. 

Folyóiratunkkal kapcsolatban rámutatunk még „Die Theo-
logie der Gegenwart" c. kritikai folyóiratra, mely ugyancsak az 
A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung kiadásában jelenik meg 
Leipzigben. Évi négy füzetben ismerteti az előző év theol. iro-
dalmát. Most megjelent az első füzet, melyben Grützmacher 
erlangeni tanár a rendszeres theológia s Uckeley königsbergi tanár 
a gyakorlati theológia irodalmát ismerteti. Egy évfolyam ára 
3'50 mk (=4-20 K), a Neue kirchl. Zeitschr. előfizetőinek 2"80 mk 
( = 3 3 6 K). Egyes füzetek külön is kaphatók. 



Könyvismertetés. 

A gyermek vallása. 
(Kísérlet a katechétika módszertanának valláslélektani megalapozására. Theol. 
magántanári dolgozatul irta Imre Lajos ref. lelkész. Hódmezővásárhely, 1912.) 

Külföldön pedagógusok és theolőgusok egész tömege foglal-
kozik állandóan a vallásos nevelés és tanítás kérdésével, mert 
élénken érzik a helyzet súlyosságát, érzik, hogy a mai állapoton 
sürgó'sen és gyökeresen segíteni kell, ha el akarják kerülni, hogy 
az egyház alapjaiban rendüljön meg. Ennek a szükségnek érzete 
teremtette meg a mult év nyarán Jénában a Bund für Reform 
des Religionsunterrichts c. szövetséget, mely közös irányba igyek-
szik összeolvasztani azt a sokféle törekvést, melyet eddig a 
különböző német államokban létrejött ily célú egyesületek"! és 
folyóiratok provokáltak. Nálunk azonban, ahol a viszonyok e 
téren még sokkal rosszabbak, meglehetó's csend uralkodik. 
Egyedül a belmissziői mozgalmakkal kapcsolatosan hallunk vala-
mit errö'l a témáról, de akkor is inkább a család és iskola vallásos 
nevelésének kiegészítéséről, mintsem annak gyökeres magjaví-
tásáról folyik a szó. Bizonyára nem azért van ez így, mintha 
nem éreznénk nagyon sokan, különösen, akik foglalkoztunk vagy 
foglalkozunk vallástanítással,· a mai állapotoknak a protestantiz-
mus szempontjából erkölcsi lehetetlenségét és nem látnánk azt 
a veszedelmet, mely egyházunkat fenyegeti, ha gyermekeink és 
ifjaink lelkét szinte tervszerűleg idegenítjük el a vallástól. Úgy 
hiszem, nem tévedek, ha annak a véleményemnek adok kifejezést, 
hogy a fó'ok egyháztársadalmi életünknek az a szerencsétlen 
berendezkedése, mellyel az ilyen dolgokat és az azokban való 
intézkedést könnyű lélekkel rábízzuk a nehézkesen mozgó és 
mindennemű újítást elsősorban anyagi szempontból megbíráló 
hivatalos testületeinkre, hatóságainkra, mi pedig, mint akiknek 
semmi sem fáj, nyugodt lelkiismerettel vonulunk vissza egy 
képzelt világba s ha a való élet itt-ott mégis besurran hozzánk, 
sietünk azt a formalizmus rideg békóiba szorítani. Nem szati-
rikusán, csak szomorúan jellemző tényként említem itt fel, hogy 
valamelyik egyházmegyénk (valahol a felső Tisza tájékán) idén 
ősszel a közgyűlés előtt tartott lelkészi értekezletén mai állapotaink 
között nem talált sürgősebb és fontosabb tárgyalni valót, mint 
azt, hogy hétköznap vegyünk-e fel palástot vagy ne ? 

A vallásos nevelés kérdésével is így vagyunk. Nem gondo-
lunk arra, hogy a kérdést tudományosan megalapozzuk, meg-
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vitassuk, hanem egészen egyszerűen ráhagyjuk a dolgot felsőbb 
hatóságainkra, megnyugodva boldogan abban, hogy amit azok 
bölcsesége jónak talál, az valóban jó is lesz. Csak a legnagyobb 
örömmel üdvözölhetünk azért minden olyan munkát, mely lándzsát 
törve, a modern vallásos nevelés mellett a kérdés elméleti meg-
alapozását munkálja. Enélkül minden intézkedés csak kapkodás 
és félrendszabály lehet, amint ezt élénken illusztrálják a konvent 
tantervreformáló kísérletei is. Rá kell azért erélyesen mutatni a 
sebekre. Nem szabad megelégedni azzal, hogy szépségflastrommal 
elleplezzük azokat, hanem sürgetni kell a gyökeres gyógyítást 
és meg is kell mutatni annak a módját. 

Az úgynevezett orthodoxia a maga dogmatikus vallástaní-
tásával teljesen csődöt mondott. Ennek természetszerűleg be 
kellett következnie attól a pillanattól fogva, amikor a protestan-
tizmus talajáról való teljes lesiklással a vallást tanítani akarta, 
a katholikus egyház példájára reánehezedvén az egyház tekin-
télyének egész súlyával az önértékű egyéniséggé fejlődni még 
csak kezdő gyermeki lélekre. Ezen az állásponton van Imre Lajos 
is, kinek könyvével foglalkozni kívánunk. Igen helyesen látja e 
veszélyes állásponttól való megváltást abban, hogy a katechetikát, 
mint a pedagógia egyik részét fogjuk fel, amivel együtt jár az, 
hogy „a katechézist, mely eddig vallástanítás néven ós jelleggel 
szerepelt, a vallásos nevelés tudományának tekintjük (5. o.).u 

Fejtegetéseit, melyek Böhm Κ. filozófiáján nyugszanak, a tárgy 
körének és a módszer kérdésének megállapítása után három 
részre osztja: az első a vallásos tudat fejlődósét és a gyermek 
lelkét vizsgálja, a második a gyermek vallását lélektani úton, 
végül a harmadik ezek alapján a katechétika módszertanának 
alapelveit adja. 

Az alapvető részben a vallás szerepét igyekezik megállapí-
tani az emberi szellemben és a történelem folyamán. Mellőzve 
az orthodox kijelentési elméleteket, elsősorban a psychologiai 
kísérleteket veszi kritika alá, ide számítva a biologizmust is. 
Elismerve a racionalizmus érdemeit, rámutat annak hamis psycho-
logiájába rejlő hibáira. Áttérve az érzelemfilozófiai irányra Nieber-
gallt igyekszik cáfolni az érzelem, majd a harmadik irány egyik 
jellegzetes képviselőjét, Pfenningsdorfot az akarat túlbecsülése 
miatt. Megemlíti végül a Bergson metafizikai filozófiáján alapuló 
uj irányt, kimutatva, hogy ennek magyar követője, Szász Béla, 
helytelenül kapcsolja össze a Freud-féle psychoanalizist Bergson 
intuitiójával. A világos és tartalmas fejtegetések bővebb tagla-
lásába ehelyütt nem bocsátkozunk, csupán annyit óhajtunk meg-
jegyezni, hogy szerettük volna, ha szerző kevesebb ridegséggel 
és több megértéssel viseltetnék Niebergall iránt, továbbá, ha 
nagyobb érdeklődéssel fordulva a tudatlan felé, több időt és 
helyet fordított volna annak vizsgálatára. A tudattalan elemek 
felett Breuer, Freud, Jung stb. psychoanalitikai kutatásainak 
eredményei után sem a vallásos jelenségeknek, sem a gyermek 
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lelki életének a vizsgálatánál egyszerűen napirendre nem tér-
hetünk. 

A történeti, közelebbről szociológiai irányok módszereinek, 
a biológiai evolucionizmusnak és a néppsychiolőgiai vizsgálatok-
nak hiányairól szólva, végül a pneumatológia útján igyekszik 
helyes eredményre jutni, mely a régi dualizmussal szakítva azt 
tanítja, hogy az ember egység és pedig, mint egység : szellemi-
ség. Az önmagát megvalósító év az öntét, ennek megvalósulása 
az önfentartás. Ha a hiánykielégedés helyes pótlék megtalálása 
által történik, az a megváltás. Az öntét célja a kielégedés, mely 
kettős, az ösztön és az öntudat kielégedése. Ezt az állapotot 
nevezzük szeretetnek. Ezen az úton találjuk meg a vallás alap-
jait is. Az öntudat megalkotván a világképet, ennek célját és 
okát keresi. A proiciált cél és ok szerepel a vallásban, mint 
istenfogalom. Mikor azután az ember a megalkotott világképet 
értékeli, belép a vallás az axiológia terére. Vallásának és ideál-
jának hordozója mindenki saját maga. „Minden egyes ember 
saját maga alkotja meg a világát, vallásos világnézetét és saját 
maga szabja meg az útat a kielégedés, megváltás, vallásos nyelven 
üdvösség felé (24. ο.)." A theológia feladata a szentséges érték-
jelzőjének, tehát az igaz, jó és szép értékei summitásának elem-
zése. A történelem folyamán az elemzés különbözősége szerint 
különböző irányok jöttek létre: 1. dogmatizmus vagy érzéki 
realizmus ; 2. racionalizmus vagy értelmi realizmus ; 3. pietizmus ; 
4. a subiectiv idealizmus theológiája, az axiológiai theologia. 

Áttérve a gyermeklélektan alapelemeinek meghatározására, 
visszautasítja a kísérleti lélektant, mint önálló tudományt, igye-
kezvén kimutatni, hogy a belső megfigyelést ez sem nélkülözheti 
s így ellentétbe jut saját elveivel. A gyermektanulmányozás tárgya 
nem a felnőttel teljesen ellenkező vagy legalább tőle különböző 
gyermek, hanem az emberi öntét, amint magát kifejti. A kísérleti 
lélektan megfigyelései, csak az egyes lelki tevékenységek jelent-
kezésére és nem lényegére vonatkoznak. Épen ezért újból a 
pneumatológiához fordul s végig kisérve az öntét kifejlését a 
pete fejlődésétől fogva, az emberi szellem fejlődését három 
korszakra osztja : első az érzéki tendencia kora, hol a fiziológiai 
funkciók viszik a főszerepet, értékelése a hedonizmus, második 
az értelmi tendencia, a fantázia kora, alaphangja a sexuális 
ösztöné, értékelése az utilizmus, harmadik az önmagát és tevé-
kenységeit szemlélő ész tendenciája. Végül a kísérleteknek és 
adatoknak jelentőséget tulajdonít az egyes gyermeknél a nevelő, 
de nem a psychológia szempontjából. Megállapítja ezután, hogy 
vallás, mint hittételek rendszere vagy mint világnézet a gyermek-
ben nem kereshető. A vallás a szellem önnyilvánítása, tehát a 
szellem fejlésével fejlődik és tisztul. 

A psychológiai részben szól a vallásról, mint értelmi műkö-
désről az érzéki tendencia korában, mikor a gyermek vallása 
tisztán a meseszerű dolgokra vonatkozik. Lassanként kialakul a 
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gyermek előtt az ok és célviszony hálózata, majol az átmeneti 
fokon kialakul előtte az otthon fogalma s kb. 12—14 éves korá-
ban belép az értelmi tendencia korába. A vallásos képzetek 
eleinte szegényesek, mig végre a fejló'dó' értelem a világot egy-
ségnek tudja felfogni s okkeresése legfelsőbb fokán eljut, ha 
esetleg más elnevezés alatt is, az Isten fogalmára. Döntő be-
folyást gyakorol itt a sexuális ösztön, melynek azonban kimerí-
tőbb s az előbbi korba is visszanyúló fejtegetését szerettük volna 
látni. Az ujabb kísérleti, különösen a psychoanalitikai kutatások 
nyilvánvalóvá tették, hogy a sexuális ösztönnel sokkal nagyobb 
mértékben kell számolnunk, mint eddig szokás volt, még pedig 
nemcsak a pubertás korától fogva, hanem már a kisebb gyermek-
korban is. 

Az önértékű vallásosság foka teljes tisztaságában már nem 
tartozik a gyermek életkorába, de azért már itt is találkozunk 
az erkölcsi értékeléssel, mint átmeneti fokkal, mikor szabadulni 
kezd a fantázia uralmától ős az utilizmustól s lassanként az ész 
tendenciájának befolyása alá kerül. Szerző az érzéki tendencia 
fokának vallásos szempontból igen kis jelentó'séget tulajdonít s 
a mesemotivumokat nem vizsgálja elég behatóan. Az erre követ-
kező átmeneti (9—12 éves) korban pedig megfontolt Ítélés oly 
mértékben még alig mutatkozhatik, mint szerző állítja A Kabisch 
és saját maga által is tapasztalt eseteket nem tartom eléggé 
ellenőrizetteknek. A magam tapasztalatai és kísérletei alapján 
a gyermekeknek a bibliai történetekre vonatkozó kételkedő kér-
déseit többé-kevésbbé környezetük által suggeráltaknak tartom. 

A vallás, mint érzelem az első fokon lassan kezd kialakulni, 
még pedig először a félelem formájában, tehát nem épen vallá-
sosán. A szülők nevelő hatása alatt tágulnak a vallásos ismeretek. 
Az istenfogalom a családi tekintély elvóvó lesz s ha ennek 
motívuma a bizalom, megtörténik a fokozatos átmenet a szere-
tetre, mely már az értelmi tendenció fokát jellemzi. Ez az érzelmi 
vagy az értelmi elem túlsúlya szerint a mystica vagy pedig a 
jogi istenfogalom korszaka. Igen fontos jelenség itt a megtérés, 
mely kb. a pubertás korához csatlakozik. Intellektuális alakját 
az jellemzi, hogy az illető kételkedésből szabadul ki, sexuális 
alakját pedig nyomasztó bűntudat és bűnbánat. A depresszióban 
levő öntudat a folyamat alatt explózió által felszabadul, önfen-
tartási szempontból a bűnbocsánat, értékelési szempontból a 
kegyelem állapotába jut, az Istentől való elhagyatottság érzéséből 
az Istennel való egység érzése : üdvösség lesz. Kívánatos lett 
volna, ha szerző munkájának sokszor túlságos tömörsége mellett 
is a lélektani igazoláson kivül foglalkozott volna e folyamat 
jelentőségével és hatásának erejével, valamint azokkal a veszé-
lyekkel, melyeket a mesterségesen, sőt olykor erőszakosan elő-
idézett megtérések ill. megtérítési kísérletek magukban rejtenek. 
Lehet, hogy saját megfigyeléseinek a hiányossága gátolta meg 
ebben, mert valóban általános tapasztalatot erősít meg Richert 
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véleménye, hogy a mi ifjaink életében a megtérés nem játszik 
oly szerepet, mint az amerikai milieuben, melyre Starbuck meg-
figyelései vonatkoznak. A Starbuck által összeállított percentuális 
táblázat bizonyítja azonban, hogy mint általában e kor minden-
nemű lelki funkcióinál, a megtérésnél is a sexuális ösztön játsza 
a főszerepet, ami igazolja ezt a nézetemet, hogy erro az öntudat 
kifejtésének a vizsgálatánál nagyobb súlyt kellett volna fektetni. 

Az értelmi tendencia korának végén egyetemes világképpel 
és egyetemes istenfogalommal együtt a bizalom, boldogság érzelme 
uralkodik. Megindul az átmenet az észtendencia fokára a mind-
jobban előtérbe lépő nemességi értékelés hajlandósága által, mely 
után a társadalmi tekintélytől felszabadult értelem reájut világa 
és saját maga önértékére. Ε legmagasabb fok uralkodó eszménye 
a szentség. Ε világ annyiban lesz szent., amennyiben a világot 
értékelő ész maga az. 

A vallás, mint cselekvés az érzelmi tendencia fokán, mikor 
a gyermek világos vallásos képzetekkel még nem rendelkezik, a 
félelem előidézte reflexben nyilvánul (vallástörténetben áldozatok, 
gyermekeknél alkudozások). Mint pótlóképek a hagyomány és 
szokás jelentkeznek, melyek ereje igen nagy. Az otthon jelentés-
egységének kialakulása által megkezdődik az átmenet a követ-
kező fokra, hol leköszönt a formák uralma. Az egész uralma. 
Az egész kor alaphangulata a formalizmus. A kötelességet nem 
a saját belső követelménye, hanem a societas sanktionálja. A 
vallástörténetben az értelmi tendenciák fokán keletkeznek az 
egyházak és itt különbségül a világkép és istenfogalom különb-
ségén, gyakorlatilag bizonyos formák különbségén nyugszik. Ezen 
a fokon lesz a vallás, mint sociális tényező, a gyermek lelkében 
döntő faktorrá, amiben ismét jelentős szerepe van a sexuális 
ösztönnek. Az észtendencia fokának, mint az értékelés leg-
magasabb fokának jellemzője a szabadság, ellentétben az előbbi 
fok formalizmusával. Alapelvét a keresztyénség alapelve : Isten 
szellem, fejezi ki s kultusza egy élet, mely e szellemiség szent-
ségének megvalósításában folyik le. 

Az eddigi megállapítások alapján építi fel szerző a kate-
chétikai részt. A vallás a legfelsőbb fokon axiológiai tény. Minden 
önértékű személyiség vallásos is. A nevelésnek mint axiológiai 
tudománynak célja az embert az önértékű személyiség fokára 
emelni. Minden nevelés, mely erre törekszik, egyúttal vallásos 
nevelés és minden vallás, mely a legmagasabb fokra törekszik, 
egyúttal nevelés is. Peabody mondja: „a vallás első célja az, 
hogy kivonjon a fejletlen élet zavaros indokai és küzdő vágyai 
közül egy öntudatos megszentelődésbe, mely a képességnek, 
ellenállásnak, kezdeményezésnek és erőnek, uj tudatává válik". 
A vallásos nevelésnek két alapelve van. Az egyik meghatározza 
a célt, az önértékű vallásos személyiség alapvonásait, a másik a 
módszert, a fejlődő vallásos személyiség kifejlésének módját és 
eszközét. Ami a vallásos nevelés és vallástanítás viszonyát illeti, 
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a vallástanítás csak egyik része a vallásos nevelésnek, melyet 
azonban értékessé nem az tesz, ha élő lexikonokat produkál, 
hanem, ha eminenter nevelés. 

A vallásos nevelés anyagának rendszere cím alatt (86—90. o.) 
tömör és jellemző előadásban tünteti fel a ker. hitrendszer egyes 
fázisainak kialakulását. Vizsgálatának eredményét így foglalja 
össze : „Vizsgáltuk, hogy a vallásos nevelés célja hogyan való-
sult meg egyes korokban és láttunk három fokot. Az érzéki 
tendencia fokán a Jézus személyéről és életének eseményeiről 
indul meg a mytholőgizálás ; e kor a csodás történetek és 
mythosok kora. Az értelmi tendencia teljes kifejlődésében a 
keresztyénség a sociális körbe lép be, egyházat alkot, hitrendszert 
képez ki és csodálatraméltó lelkesedéssel veti bele magát ennek 
propagálásába sociális kategóriák (állam, szerzetrendek), intéz-
mények (iskolák) és egyének által (tudományostéren). A harma-
dik az önérték foka, hol rájut a keresztyénség lényegének, az 
önmagában értékes személyiségnek tudatára, innen nézi, sőt 
értékeli a symbolumokat a bennük rejlő jelentés, a társadalmi 
intézményeket a bennük megnyilvánuló elv szerint. Mindez tehát 
nemcsak a keresztyónségnek, hanem az emberiségnek története, 
az értékelő és folytonos fejlődésének menete, mely a vallásos 
nevelés anyagának leghelyesebb rendszerét is látszik adni épen 
azért, mert a gyermek fejlődő szellemiségével megegyezik (90. o.)a. 

Az anyag beosztására vonatkozó főbb nézeteket ismertetve, 
Paulsen ős Pfleiderer nézetéhez csatlakozik, hogy t. i. ebben a 
történelmi szempont legyen az irányadó. Nem tesz különbséget 
a család és az iskola vallásos nevelése között s ehhez képest a 
tananyagot így osztja be : a) mesék kora, a 3—4 évben inkább 
állatmesék, a 4 - 5 . évben népmesék, hősmondák, népregék, 
melyekben egy személyiségben nyilvánuljon meg az erkölcsi 
tanulság; b) az ószövetségi fok (népiskola I —III.): első évben 
népmesei jellegű elbeszélések összefüggés nélkül egy személyiség 
kidomborításával, második évben a világ teremtéséről, pusztai 
szervezkedésről stb. szóló elbeszélések vallásos theológiai hát-
terünkkel, harmadik évben pedig próféták, királyok következnek, 
c) Az újszövetségi fok (népiskola IV—VI.) első évben adja Jézus 
életét Péter vallomásáig, második évben Jézus paraboláit és 
beszédeit, harmadik évben Jézus életét egészen az előbbiek ismét-
lésével és az apostolok működésének megemlítésével. Ε három 
kor az érzéki tendencia fokát és az átmenetet képviseli. Az 
értelmi tendencia fokának első kora a gyermek hőskora, anyaga 
a ker. egyház története a reformációig jellemrajzok alakjában, 
hol az u. n. eretnekségek története sem elvetendő. A második a 
sociális korszak, anyaga a ker. egyház mint egység. Az előbbiek 
áttekintése után az egyház története a reformációtól, szervezete, 
jelentősége, sákramentomai. Ez a konfirmáció kora, melyet Paulsen 
is a 15 - 16. évre kíván helyezni. Az észtendencia korának első 
fokán tárgyaljuk a vallástörténelmet, melynek eredményeképen 
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megállapítjuk a Jézus személyiségének örök vonásait, ez a ker. 
hittan. A második fokon az egyháztösténeten keresztül jutunk 
el hozzá, ki ma is mint cél áll élőttünk és ez adja a ker. er-
kölcstan törvényeit. 

Az anyag helyes földolgozásának és átadásának feltétele a 
gyermek ismerete. A nevelőnek minden egyes gyermeket ismernie 
kell. Az érzéki tendencia vagyis a bibliai történetek fokán a mód-
szer kizárólag a szemléltetés, az elbeszélésekben, a személyiségre 
helyezendő' a súly. Az értelmi tendencia vagy egyházt. fokon a 
módszer szemléltető, de rá kell mutatni az eszmék harcára, a 
személyiségek belső világára. Ebben a korban a vallásos neve-
lésre irányuló egyesületek alakítása jogosult, de szem előtt tar-
tandó, hogy ezekben a személyiség nevelése a cél. Ennek a kornak 
a végén az ifjú előtt tisztán áll világa s ezért szerző ide a 
16 — 17. évre kívánja tenni a konfirmációt, amit feltétlenül csak 
helyeselnünk lehet. Mert gyakorlatilag bármily nehéz legyen is 
ez ifjúságunk vallásos nevelésének már szervezetlensége, sőt 
hiánya miatt, ez nem ok arra, hogy e fontos cselekmény értékét 
illuzóriussá tegyük. 

Az észtendencia fokát az önértékű vallásosság jellemzi. Az 
egyén e fokon szigorúan tudományos tárgyalásmód által megérti, 
hogy amit eddig nevelőitől nyert, formájában lehet mulandó, de 
tartalmában örök. A vallástörténelmen keresztül eljut a ker. 
értékelés abszolút voltához, amivel adva van a ker. hittan. 
Azután végig vezetjük a protestantizmus történetén, az orthodoxia, 
pietizmus, racionalizmus korán, megismertetjük vele Schleier-
machert, Haeckelt, Nietzschét, a materializmust, de elfogulatlanul 
s úgy, hogy ő Ítéljen. És ekkor az ifjú meg fogja érteni, mit 
kell cselekednie, mint önértékű személyiségnek s ez lesz a ker. 
erkölcstan alapvetése. 

„így neveljük igaz keresztyénné és igaz protestánssá a 
gyermeket. Lehet, hogy nem hódol vakon az egyháznak és nem 
nyugszik bele abba, hogy lelkiismerete fölött az legyen a leg-
felsőbb forum, de ha protestáns egyházról van sző, az egyháznak 
ez célja nem is lehet. A mi meggyőződésünk szerint az egyház 
csak létforma, csak eszköz, melynek értékét csak a személyiség 
adja. De ez a személyiség csak addig maradhat annak keretén 
belül, míg az szabadságát és önértékét szociális formáknak nem 
akarja alája rendelni (107. o.)tt. 

Talán kissé hosszasan foglalkoztunk e munkával s nem 
mindenütt mutattunk rá tévedéseire. Ám, ha fejtegetései ellen 
itt-ott tehetünk is kifogásokat, a fődologban egyetértünk vele. 
Vallásos nevelésünk sürgős reformokat kiván. Parancsolóan 
követeli ezt az egyháznak, mint vallási intézménynek nevelői 
kötelessége, de lótfentartása is. Örömmel kell fogadnunk azért 
minden olyan munkát, mely komoly tudományos alapon foglal-
kozik e kérdéssel és csak sajnálnunk lehet, hogy szerző e mun-
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káját, mint magántanári értekezést forgalomba nem bocsátja. 
Ezért is szükségesnek tartottam fejtegetéseinek részletesebb 
ismertetését. 

Vincze Sándor. 

Das kirchliche Leben Schottlands von lic. dr. Otto Dibelius. 
— A „Studien zur praktischen Theologie" sorozat 5 köt. 2 füzete. 
A. Töpelmann Giessen. 7 Μ. 

Α „Studien zur praktischen Theologie" cimű sorozatban, 
amelyet Eger, Schian és Clemen adnak ki, értékes könyvet jelent 
meg a praktika theologia köréböl. Schleiermacher a praktika 
theologiát a theol. tudományok koronájának nevezte. Szerinte a 
theol. tudományok másik két része a gyökér ős a törzs (scienti-
ficus és históriai), amelyek arra szolgálnak, hogy a koronát 
elégséges nedvvel, növelő erőkkel lássák el. A modern praktika 
theologia igyekszik kitüntetett helyzetéhez méltó munkát végezni. 
Haladása, növekedése lépést tart a gyökér és a törzs erősbödé-
sével. És ami fő, ujabb időben a theoriák klasszikus földjén, a 
német protestáns keresztyénség körében is közvetlen kapcsola-
tokat keres a reális élettel. 

A mult évben elhunyt Drews volt legagilisabb szószólója 
annak az elvnek, hogy a praktika theologia egyik legnélkülöz-
hetetlenebb segédtudománya az u. n. Kirchenkunde, vagyis az 
egyházak mai helyzetének alapos ismerete. Mert hiszen a praktika 
theologia e nélkül valami olyan levegőben lőggó, theoriákon 
nyargaló, nem sok haszonnal járó Studium. A praktika theolo-
giának reformáló célja van, ideálokat tűz ki, de ennek „sine qua 
no η"· ja az, hogy ismerjük meg a ténylegest, azt, ami van. így 
adott Drews egy egész értékes sorozatot, amely az egyes német 
tartományegyházak beható ismertetését tartalmazza. 

Ebben a sorozatban, amelyről sző van, a szerkesztők olyan 
könyveket is adnak, amelyek odaállítják a német theologus elé 
a nagy zászlóvivő külföldi protestáns egyházak egész életét. 

Érthető érdeklődéssel vettem kezembe Lic. dr. Dibelius 
Ottónak könyvét, amelyben a skót egyházi életet ismerteti. Mond-
hatom, nagy élvezettel olvastam ezt a könyvet, amelynek szerzője 
igazán objektiv szemmel ős valódi német alapossággal figyelte 
meg a skót egyházi élet minden mozzanatát. 

Előszavában mondja, hogy nem kicsinyes részleteket, nem 
fényképet, hanem a jellegzetes vonásokat feltüntetni óhajtó 
festményt akar könyvében adni; azt a szellemet igyekszik olvasói 
elé állítani, amely az aránylag kis skót nemzet körében sajátos 
és megragadó nagyszerű életet termelt. Ez a feladat pompásan 
sikerült a szerzőnek, mert könyvét, azt hiszem, még a skótok is 
haszonnal és élvezettel olvashatják. 

Az első fejezetben adja a történelmi előzmények rövid, 
megkapó ismertetését. Ismerteti a skót népet, annak rövid törté-
netét és rámutat különösen arra, hogy mily nagy befolyással 



157 Könyvismertetés. 

volt ennek fejlődésére, naggyátételére a protestáns-kálvinista 
keresztyénség, amely ott, miután a 16. és 17. században meg-
vívta a maga kemény, győzelmes harcait, a legtisztábban érvé-
nyesíthette egyéni, társadalmi és nemzeti élet fejlesztő hatásait. 
Reámutat különösen arra, mily nagy jelentőségű eset a skót 
nemzet életére az, hogy Chalmers és a többi nagy férfiak példája 
és működése folytán az egyházi életet elernyesztő u. n. „modera-
tismus" vereséget szenvedett és a nagy disruptio (1843) követ-
keztében az intenzív egyházi, illetve gyülekezeti élet a maga 
teljességében megindulhatott. A széttagolás egyik eredménye az 
volt, hogy a régi nagy, kellő gondozás nélküli parochiák kisebb 
gyülekezetekre oszoltak, amelyek így igazán „élő", munkás 
gyülekezetekké lehettek. 

Legnagyobb érdeklődéssel a könyv Y. fejezete felé fordulunk, 
mert ebben adja az éles szemű szerző a gyülekezeti élet ismer-
tetését. „A kálvinizmus büszkesége", így szól, — a gyülekezet 
szervezése és a kálvinista világban Skócia a gyülekezeti élet 
klasszikus földje. 

Azok, akik ott valamelyik egyház körében gyülekezeti 
közösségbe tömörülnek, nemcsak nevezik magukat gyülekezetnek, 
hanem valósággal átérzik és megvalósítják annak az egyesülésnek 
a követelményeit. Skóciában nincsenek parochiális gyülekezetek ; 
t. i. nagyobb városokban nem a területek és kerületek szerint 
történik a beosztás, ott mindenki tetszése csatlakozik valamely 
gyülekezethez. Ez a „személyes gyülekezet" (Personal Gemeinde). 
Ennek persze megvan a maga árnyoldala, de megvan az a jő 
hatása, hogy ez az önkéntes csatlakozás teljes odaadásra, részvé-
telre és munkára kötelez. Gondos és sokaldalú életre mutat reá 
a szerző könyvében. 

Egy táblázatban feltűnteti egy glasgowi népesebb gyüleke-
zet munkaprogrammját és rámutat arra, hogy ott mennyi alkal-
mas segítség sorakozik a lelkipásztor köré a gyülekezetre bízott 
széleskörű lelkigondozásiUszolgálat végzésére. Nem passzív, hanem 
aktiv gyülekezetek élén áll ott a lelkipásztor; mindenki vállal és 
végez a neki adott charisma szerint munkát. Nem pap- és 
prédikációt kritizáló, hanem Istenért és az egyházért dolgozni is 
óhajtó emberek tömörülnek ott gyülekezetté. 

Innen van azután az, hogy Skóciában úgy a bel-, mint a 
külmissziónak hordozói első sorban az egyes egyházak, illetve a 
bennük lévő gyülekezetek. Minden gyülekezet maga gondoskodik 
a gyermekekről, ifjakról és általában arról, hogy a gyülekezet 
minden rendű és rangú tagja hallhassa Isten igéjét, és ha kell, 
érezze az egyház segítő kezét. Minden gyülekezet folytat befelé 
és ahol erre szükség van, kifelé irányuló evangelizáló és u. n. 
szociális, vagyis charitativ munkát. Minden városi gyülekezetnek 
megvan a maga misszionáriusa, sokszor theologusok, akik egy-egy 
sötétebb városrészben evangelizálnak. Épen azért ott nincs olyan 
nagy ellentét a belmissió és az egyház között, mint aminővel 
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sokszor találkozunk a német protestantizmus körében és nem 
nem egy esetben nálunk is. 

így van ez kicsinyben és nagyban is. Skóciában magok az 
egyházak a? külmisszió organumai. Minden nagyobb egyház végez 
külmissziói munkát. Hogy a misszió és általában az egyházi ügyek 
iránt mily nagy az érdeklődés, annak egy kiváló bizonyítéka az, 
hogy pl. a skót szabad egyház körében megjelenő' lapnak, a 
„Missionary Record"-nek mintegy háromszázezer (!) előfizetője 
van, pedig az úrvacsorával élők száma körülbelül ötszázezer. 

Az élénk gyülekezeti életnek egy másik kézzel fogható 
bizonyítéka az egyháznak budgetje. A skót államegyház tagjainak 
száma (úrvacsorával élők) hétszázezer; évi bevétel több mint 
tizenkét millió korona. A skót egyesült egyháznak (félmillió 
úrvacsorával élő) pedig évi kiadásaira mintegy huszonöt millió 
korona fedezete van önkéntes úton begyült bevételeiben. 

De ezenkivül élvezetesen és behatóan tárgyalja a szerző a 
skót egyházak szervezetét, az istentiszteleti rendtartásokat, a 
különböző theologiai irányzatokat, hitvallást, szóval a skót egy-
házi élet összes megnyilvánulását, és végül az utolsó fejezetben 
a látottakból levonható tanulságokat. 

Németországban is erős munka folyik arra nézve, hogy a 
gyülekezeti élet elevenebbé legyen. Ismerjük a mult évben 80. 
évét betöltött Sulze törekvéseit a ,,Gemeindeprinzip" érvényesü-
lése érdekében. Dibelius is azzal az intéssel fejezi be szép és 
tanulságos könyvét, hogy a német protestáns keresztyénség életé-
nek fellendülésére nézve egyik legfontosabb teendő : úgy rendezni 
a gyülekezetet, hogy ezek körében az intenzív pasztorális gondvi-
selés lehetővé tétessék. Természetesen ő is első sorban a nagy 
városi parochiákra gondol, amelyek nagyságuknál, berendezésük-
nél fogva nem végezhetnek beható, eredményes munkát. 

Elő gyülekezetek! ez a cél, és ezek a skótoknál a lehetősé-
gek szerint szinte ideális állapotban meg is vannak, és a szép 
kép, amelyet a szerző ezeknek életéről adott, bizonyára sokaknak 
lelkére inspirálólag hatott az ideál megvalósítására irányuló 
munkában. 

B. Pap István. 

Lic. E. Fr. Fischer (Pfarrer) Das Gottesproblem. Grundlegung 
einer Theorie der christlich-religiösen Gotteserkenntnis. Leipzig. 
A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung (Werner Scholl) 1913. (VIII. 
és 286 1. 8.) Ára 7 mk ( = 8.40 Κ). 

„Az isten problémája," könyvünknek tárgya, a theologiában 
természetesen a kérdések kérdésé. Az isten létének bizonyossága 
vagyis az a kérdés: van-e isten és ha van, honnan tudom, hogy 
van, az a mi problémánk veleje. Régebbi időben általában hitték, 
ma is még egyesek azon a nézeten vannak, hogy isten létezéséről 
való meggyőződésünk gondolkodásunkon azaz azon alapszik, hogy 
észszerű okok, gondolkodásbeli következtetések alapján győző-
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dünk meg arról, hogy isten van. Ezen nézetről, melyet intellec-
tualismusnak neveznek, azt is mondhatjuk, hogy a hitet azono-
sítja az egyéb tudományokban is szereplő u. n. theoretikus tudással. 
Azt lehet mondani, hogy, problémánk megoldását célzó más 
kísérleteket nem tekintve legtöbben, akik a mi időnkben, kérdé-
sünkkel foglalkozunk, a hitet a tudástól lényegileg megkülönböz-
tetik és e különbség alapját az ember akaratának valamilyen 
szerepében keresik. A vallásos tapasztalat vagy általában a hit, 
az értékelés értékítéleteivel stb. lehet isten létezéséről való meg-
győződésünknek alapja. 

Ezen fontos kérdésben akar a mi könyvünk szerzője is állást 
foglalni. Azonban — mint könyve előszavában meg is mondja 
— a fentnevezett műben a problémánkra vonatkozó fejtegetéseknek 
csak első részével van dolgunk. Még pedig — miután a szerző 
csak a keresztyén istenhittel akar foglalkozni, amely az isten 
kijelentésével és itt főleg a Jézus Krisztus történeti személyével 
áll szoros kapcsolatban —, az istenben való hitnek ezen szerinte 
érzéki észrevételünk alá eső alapjával akar foglalkozni. Azonban 
a természetes kijelentésen alapuló s isten létezését bizonyító ész-
beli következtetésekkel sincs szerzőnknek dolga könyvében. Az 
itt tekintetbe jövő elméleti istenismeret nem alkotja könyvünk 
tárgyát, hanem a szent írásban foglalt kijelentés, illetőleg annak 
középpontját alkotó Jézus Krisztus történetében fellelhető oly 
események sora, melyek az istenismerettel vonatkozásban van-
nak. Ily események Jézus létezése, bűnnélkülisége, csodái és fel-
támadása. Ezekről akarja bebizonyítani, hogy a róluk való meg-
győződésünk teljesen elméleti úton, a történeti tudomány segít-
ségével alapítható meg. S nyomban hozzá is fog Jézus létezésének 
történeti úton való bizonyításához s szembeszáll Kalthoff, Drews, 
Jensen Jézus létezését tagadó állításaival (16. skk. 1.) Ugyanígy 
mutatja ki Jézus emberfelettiségét (20. skk. 1.) bűnnélküliségét 
(38. skk. 1.) feltámadásának (53. skk. 1) s csodáinak (69. skk. 1.) 
hitelességét, mindenütt súlyt helyezve arra, hogy megállapításaiban 
semmiféle „hit" vagy „tapasztalat" nem játszik szerepet, hanem 
egyedül az elméleti történeti gondolkodás vezérli. Azt állítja szer-
zőnk, hogy fejtegetéseivel „auf dem Granit des geschichtlichen, 
vorurteilslosen, theoretischen Urteils" áll (88. 1.). Hogy ily Ítéle-
teket igazaknak elismerjünk, nem szükséges, . . . hogy mint 
„hivők" a keresztyén vallásnak hívei legyünk. Ennyiben intellek-
tualisztikus az ő álláspontja. 

Ezen alapvető fejtegetései után aztán szerzőnk kritika tár-
gyáváteszi Ihmelsnek (104-188. 1.), Kaftan Gyulának (189—222 1.) 
és Häringnek (223 — 259. 1.) idevágó eltérő nézeteit, akik nemcsak 
általában az istenben való hitünknek, hanem Jézus élete fent 
nevezett mozzanatainak hitelességéről való meggyőződésünknek 
alapját is nagyobb-kisebb mértékben nem —elméleti, gyakorlati 
okokban látják s így az intellektualizmus ellenfelei. A történeti 
kutatás jelentőségét ezen theologusok sem veszik semmibe, amint 
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Fischer is hangsúlyozva elismeri, de míg az szerzőnk szerint 
egyedül minden gyakorlati szempont érvényesítése nélkül jön 
tekintetbe, addig ellenfelei ebben nem értenek vele egyet. Szer-
zőnk — mondhatni — nagy ügyességgel és éles elműséggel 
puhatolja ki ellenfelei fejtegetéseinek gyengéit a nélkül, hogy 
velük igazságtalanul bánna. De azért még sem hisszük, hogy 
egészben igaza volna. Nézetünk szerint a szerző és nevezett theo-
logusok álláspontja különbségének oka a történeti módszer hatal-
máról táplált különböző felfogásban rejlik. És itt mi is kénytelenek 
vagyunk állást foglalni szerzőnk ellen, mert meggyőződésünk, 
hogy könyve első részében található fejtegetéseinek eredménye 
egyáltalán nem csak a történeti módszer alkalmazásán fordul 
meg. Ellenkezőleg azt hisszük, hogy pl. Jézus csodái, feltámadása 
hitelességének megállapításában a szerző gyakorlati hite is érvé-
nyesült, amit abból is láthatni, bogy sok történész nem fogja az 
ő eredményei helyességét elismerni. S ha szerzőnk pl. szemünkre 
veti, hogy a tudomány nevében nem lehet a csoda lehetősége 
ellen protestálni (70. 1. jz.), úgy mi igazat adunk neki ebben, de 
ellenfelei bizonyára azt fogják mondani, hogy ő sem jogosult a 
tudomány nevében a csoda lehetőségét kimutatni. Szóval, ha 
bizonyos mértékben szerzőnknek törekvéseit honorálhatjuk is és 
fejtegetéseiből tanultunk is, de álláspontját teljesen magunkévá 
nem tehetjük. 

A továbbiakban aztán szerzőnk oly theologusokkal foglal-
kozik, akik az ő nézetéhez hasonló állásponton vannak (Luthardt, 
"Wrede, Kunze, Kaftan T.), míg az ő vele legrokonabb lelkületű 
König Ε. felfogásának túlzásait elutasítja. Egy rövid befejezésben 
szerzőnk összefoglalja fejtegetései eredményét és itt mint fejte-
getései folyamán is sokszor utal arra, hogy az istenről való is-
meretünknek könyvében hangsúlyozott elméleti megalapozása 
mellett elismeri annak psychologiai és metaphysikai alapjait is. 
Szerzőnk könyvéből igen sokat tanulhatunk, csak kár, hogy nagy-
kiterjedésű fejtegetései a problémának csak egy oldalát, egy szem-
pontját ölelik fel, de ebbe aztán beható s erélyes gondolkodással 
igyekeznek behatolni és az olvasót bevezetni. Azért a könyv 
tanulmányozását minden érdeklődőnek melegen ajánlhatjuk. 

Dr. Daxer György. 



*A ,,Theol. Szaklap"-ra fizettek 

Adamis Gyula Pozsony X. — Antal Géza dr. Pápa Xí. — Budai Gergely 
Budapest X. — Bándy Endre Léva XI. — Bethlen főiskola Nagyenyed XI. — Bodor 
János Szászváros XI. — Benkő István Rákospalota XI. — Brózik Károly Tisza-
földvár XI. — Bácsi ev. egyházmegye XI. — Böszörményi Sándor Homonna X. 
— Czinke István Rimaszombat X. — Csikesz Sándor Kiscsány XI. — Csernák 
Béla Farta Χ. XI. - Chugyik Pál Aszód V I - X . — Dicsőfi József Debrecen IX. 
— Erdős József dr. Debrecen IX. X. — Evang. lyc. könyvtár Kézsmárk 
VIII - XI. — Evang. főgymn. Szarvas XI. — Evang. theol. könyvtár Sopron XI. 
— Edeskúthy Jenő Budapest XI. — Fizély Ödön Aranyosmarót IX. X. — 
Gyürky Pál Rimaszombat V—X. — Gálfi András Komjátszeg IX. X. — 
Huszágh Gyula Szécsény VII. — Hamrák Béla Selmeczbánya Χ. XI. — 
Hollerung Károly Modor VIII—X. — Halvax Gyula Istvánvölgy VI. VII. — 
Hüttl Ármin Budapest IX. X. — Imre Lajos Hódmezővásárhely X. — Jahoda 
János Zsibritó X. - Jónás András Zajzon Χ. XI. — Kovácsi Kálmán Rákos-
palota X. — Kaczián János Budapest V I I I - X . — Klepp Péter Torzsa X. — 
Kováts J. István N. Szatmár X. — Kirchner Rezső Balassagyarmat IX. — 
Korbély Géza Eperjes X. — László Levente Lábatlan X. — Licskó Sámuel 
Zólyom Χ. XI. — Lőrinczi István Székelyudvarhely IX. X. — Molnár Sándor 
Paks IV—XI. — Morhács Márton Budapest VI —X. — Magyary Miklós 
Kapolcs XI. — Molnár István Nyirmihálydi IV—X. — Nánay Béla Kiskun-
halas XI. — Olé Sándor Mór X. — Paulinyi Dániel Garamszeg V—IX. — 
Petrovics Pál Hosszúfalu X. — Pröhle Károly Sopron X. — Povázsay Endre 
Kraszkó Χ. XI. — Payr Sándor Sopron V—X. — Podmaniczky Pál br. 
Felsőszeli V —X. — Ref. theol. fakultás Kolozsvár XI. — Ref. főgymn. 
Karcag XI. — Réz László Rozsnyó X. — Ref. főgymn. Mezőtúr XI. — 
Révész Imre Kolozsvár XI. — Bef. egyházközség Zilah X. — Ref. theol. 
Önképzőkör Budapest X. — Sebestyén Jenő Budapest Χ. XI. — Sziits 
Gábor Budapest X. — Szimonidesz Lajos Nagybörzsöny X. — Székács-kör 
Pozsony IX—XI. — Szarka Boldizsár Vanyola XI. — Theol Otthon 
Pozsony XI. — Theol. tanárok Eperjes Χ. XI. — Theol. könytár Eperjes X. 
XI. - Török József Czegléd XI. — Törteli Lajos Czegléd X. — Theol. tanári 
kar Budapest X. — Unitárius egyház Budapest VIII—X. — Unitárius theol. 
Önképzőkör Kolozsvár XI. — Vári Albert Kolozsvár IX. X. — Vitális Gyula 
Tótpelsőcz X. — Vásárhelyi Boldizsár Dés X. — Zsilinszky Mihály dr. 
Budapest XI. 



A Magyar államvasutak 
nyári menetrendje most jelent meg s olvasóinknak kívánunk 
szolgálatot tenni, ha a menetrend nevezetesebb változásairól 
már eleve tájékoztatjuk őket. Ε fontosabb és közérdekű 

változások a következők : 
A b u d a p e s t — k i r á l y l i i d a - b é c s i vonalon a reggeli grSci gyorsvonat 5, 

a bécsi gyorsvonat pedig 10 perccel korábban indul. A Grác felől reggel 7 óra 
10 perckor érkező személyvonat 50, az ugyancsak Grác felől délután 1 óra 
30 perckor érkező gyorsvonat, 15 az ugyanakkor Bécs felől érkező gyorsvonat 
pedig 10 perccel későbben fog érkezni. Budapest és Bicske közt uj színházi 
vonat kerül forgalomba, 5 perccel éjfél előtt indul a keleti pályaudvarról. 

A budapes t—lawocnei vonalon I.awocne felé egy uj személyvonat, 
Budapest felé pedig egy uj gyorsvonat helyeztetik forgalomba I—III. osztályú 

'kocsikkal. Az uj gyorsvonat Budapesten Fiume felé kap csatlakozást és 
miután Lavocnén már felvette a lembergi gyorsvonatot, a legközvetlenebb 
összeköttetést fogja szolgálni Galícia és a tengerpart közt. 

A budapes t - íniskolc s á t o r a l j a ú j h e l y i összeköttetés annyiban javul, 
hogy a Miskolcról jelenleg reggpl δ óra 25 perckor Sátoraljaújhelyre induló 
személyszállító tehervonat személyvonattá lett átminősítve. Miskolcról reggel 
6 óra 12 perckor indul és igy fölöleli a Budapest felől Miskolcra reggel 5 óra 
54 perckor érkező vonat csatlakozását. 

A budapes t predeál i vonalon igen jelentékeny változások történek, 
a budapes t székelykocsárd marosvásá rhe ly i uj gyorsvonatpár, mely a 
nyugati pályaudvarról este 10 ó. 50 p.-kor indul és Marosvásárhelyre másnap 
délelőtt 11 ó. 24 p.-kor érkezik. Visszafelé a vonat Marosvásárhelyről délután 
5 ó. 07. p.-kor indul és a nyugati pályaudvarra másnap reggel 6 ó. 50 p.-kor 
érkezik. Ε vonat néhány órával javí t ja a közlekedést, de még igy is elég 
sokáig fog tartani az ut. 

Budapest és Nagyvárad köz t szintén uj gyorsvonatot állítottak be, 
ez abban fog eltérni az erdélyi fővonal többi gyorsvonatától, hogy a keleti 
pályaudvarról indul délután 5 órakor, Szolnokra 6 ó. 57 p.-kor, Nagyváradra 
éjjel 10 ó. 20 p.-kor érkezik. Ellenkező irányban Nagyváradról reggel 6 ó. 
15 p.-kor indul és már délelőtt 11 ó. 30 p.-kor érkezik a keleti pályaudvarra. 
Az a gyorsvonat, amely reggel 7 órakor indul Nagyvárad felé s onnan mint 
személyvonat folytatja útját Kolozsvárig, a nyári menetrend szerint egész 
Kolozsvárig gyorsvonat lesz és már délután 3 ó. 16 p.-kor odaérkezik, orvo-
solván a kolozsváriak régi sérelmét. 

A nagyvárad - szegedrókusi vonalon uj gyorsvonatpár közlekedik, csat-
lakozással Nagyváradon az uj budapest—marosvásárhelyi gyorsvonatpárhoz. 

A budapes t—íuarhegg bécsi vonalon a délután 2 ó. 30 p.-kor Bécs 
felé induló gyorsvonat nem fog megállani Galántán, e helyett Németdiószegen 
áll meg egy percre. 

A budapes t o r s o v a - r e r c i o r o v a i vonalon a keleti expressvonat 
menetidejét javították, mert Orsova felől reggel 20 perccel korábban érkezik, 
éjjel pedig 15 perccel későbben — 11 ó. 45 p.-kor — indul. 

Arad és Temesvár közt u j vonatpár kerül forgalomba, csatlakozással 
a második délutáni, illetőleg második reggeli gyorsvonathoz. 

A budapest— be lg rád i vonalon szintén expressvonat forgalmát tették 
kedvezőbbé, reggel negyed órával korábban érkezik, esle pedig 10 perccel 
későbben indul az express. A Budapestről Zimony felé jelenleg este 10 ó 
10 p.-kor induló személyvonat Budapestről 1 órával későb indulva, Szabad-
kára éjjel 4 órakor érkezik, menetrendje Szabadkától Zimonyig a mai marad. 

A s z e g e d r ó k u s - S z a b a d k a - n jdombová r i vonalon, melyet fiume— 
nagyváradi vonalnak is neveznek, uj gyorsvonatpár közlekedik. Szeged-
rókuson csatlakozással az uj nagyváradi gyorsvonathoz. 

A b u d a p e s t - fiumei vonalon örvendetes gyorsítás áll be, a mennyiben 
a Fiúméból este 6 órakor induló gyorsvonat reggel 8 óra helyet már 7 órakor 
Budapestre érkezik és csatlakozást nyer az onnan reggel 7 ó. 20 p.-kor 
Mármarossziget Lemberg felé induló gyorsvonathoz. 

A budapes t—tapolca i (ba l a ton i ) vonalon, uj személyvonatpár helyez-
tetik forgalomba, mely Budapestről délelőtt ' / 2 l l -kor indul, ellenvonata pedig 
délután 4 órakor érkezik. Közlekedni fog ezenkívül a tavalyi nyári gyors-
vonatpár is. 

Wigand Κ. F, könyvnyomdája, Pozsony. 
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